
Opt persoane, 
a f l a t e  î n t r - u n  
mic robuz  ce  se  
deplasa pe DN 52, 
județul Teleorman, 
au avut de suferit, ieri 
dimineață, în urma 
unui accident rutier 
petrecut la intrare în 
municipiul  Turnu 
Măgurele. Ajutorul 
salvatorilor a fost 
solicitat pe numărul 
unic de urgență 112, 
la ora 05:50.

(Continuare  în  
pagina  2) 

Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi 
Pro tec ţ ia  Copi lu lu i  
Teleorman organizează 
concurs de recrutare 
pentru ocuparea pe 
perioadă nedeterminată 
a 13 funcţii contractuale 
vacante, şi anume:

- 1/2 post infirmier la 
C e n t r u l  p e n t r u  
Persoane Vârstnice 
Cervenia;

- 1 post infirmier la Centrul pentru Persoane Vârstnice Furculeşti;
- 3 posturi infirmier la Casa de Tip Familial “Maria-Ioana” din cadrul 

Complexului de Servicii pentru Copilul cu Nevoi Speciale;
(Continuare  în  pagina  4)

ISJ Teleorman a publicat lista posturilor vacante, în 
această perioadă, în învăţământul preuniversitar 
teleormănean. Potrivit acesteia, în prezent, sunt vacante 
şase posturi în tot atâtea unităţi de învăţământ din judeţul 
nostru. Cinci dintre acestea sunt în învăţământul 

gimnazial, iar în învăţământul preşcolar este vacant un 
post. Astfel, la Şcoala Gimnazială Tătărăştii de Jos a 
rămas vacant un post de profesor de Limba Franceză,  
Şcoala Gimnazială „Ion Preotul” din Troianul are nevoie 

de un profesor de Biologie, la Şcoala Gimnazială 
Drăgăneşti Vlaşca este vacant un post de profesor de 
Limba Franceză, La Şcoala Gimnazială Segarcea Vale, 
un post de profesor de Educaţie Muzicală, Şcoala 
Gimnazială „Al. Depărăţeanu” din Roşiorii de Vede are 

vacant un post de profesor de Biologie, iar la Grădiniţa cu 
Program Prelungit „Ion Creangă” din Alexandria este 
vacant un post de educatoare.

(Continuare  în  pagina  7)

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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2Posturi vacante în 
învățământul preuniversitar teleormănean

Încă 13 posturi scoase la concurs, la Direcţia
 pentru Protecţia Copilului Teleorman 

Microbuz implicat într-un accident rutier. 
Opt persoane au avut de suferit

Consiliul Judeţean 
Teleorman a declanşat

 campania “Stop 
Corupţiei! Integritate

 pentru sănătate.”

Muzeul Județean Teleorman:

Expoziția 
permanentă 

„Tezaure monetare”



2 EVENIMENT - ACTUALITATE

(urmare  din  pagina  1)
Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU ”A.D. Ghica” Teleorman, 

mr. Gelu Dragomir, la fața locului s-au deplasat rapid trei 
ambulanțe SMURD, o autospecială pentru transport personal 
victime multiple, o autospecială de stingere și cinci echipaje 
medicale din cadrul SAJ Teleorman. Ajunși la locul accidentului, 
salvatorii au constatat că cele opt victime, cinci bărbați și trei 
femei, sunt conștiente, cooperante, neîncarcerate. Acestea au 
primit primul ajutor la fața locului, după care au fost transportate 
la Spitalul Municipal Turnu Măgurele pentru investigații 
amănunțite de specialitate. 

Pompierii au asigurat măsurile PSI și au acționat pentru 
sablarea carosabilul.

Cazul a fost preluat de Poliție pentru cercetări.
M. MEILĂ

C o n s i l i u l  J u d e ţ e a n  
Te l e o r m a n  d e r u l e a z ă ,  
începând cu luna ianuarie 
2019, campania “STOP 
CORUPŢIEI ! INTEGRITATE 
PENTRU SĂNĂTATE”.

Conform comunicatului 
remis presei, sub semnătura 
preşedintelui Consil iului 
Judeţean Teleorman, Dănuţ 
Cristescu, scopul principal al 
campaniei este acela de 
informare, conştientizare şi 

r e s p o n s a b i l i z a r e  a  
cetăţenilor, pentru a lua 
atitudine şi a sesiza faptele de 
corupţie ale angajaţilor din 
sistemul public de sănătate. 
Ast fe l ,  cetăţeni i  au la  
d i spoz i ţ i e  L in ia  Verde  
Anticorupţie, 0.800.806.806, 
care poate fi apelată gratuit 
din orice reţea de telefonie 
fixă sau mobilă. 

În cadrul campaniei, în 
spitalele aflate sub autoritatea 

C o n s i l i u l u i  J u d e ţ e a n  
Teleorman vor fi amplasate 
afişe care conţin mesaje de 
descurajare şi prevenire a 
faptelor de corupţie. 

Conducerea Consiliului 
J u d e ţ e a n  Te l e o r m a n  
mulţumeşte anticipat tuturor 
cetăţenilor, autorităţi lor, 
instituţiilor şi mas media care 
vor sprijini campania “Stop 
corupţiei! Integritate pentru 
sănătate.”                     (G.Z.)  

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.
***

SC MARA PROD COM SRL angajează economist și contabil, de preferat cu 
experiență în muncă.  Relații la telefon: 0247/314.575. 

***
Restaurantul Riviera din cadrul Complexului Mara angajează picoli și ospătari. 

Relații la telefon: 0723/148/613 sau la sediul Restaurantului Riviera (Zona Ștrand 
Peco)

Anunţuri

Microbuz implicat într-un 
accident rutier. Opt persoane

 au avut de suferit

Doar 30% dintre persoanele care au 
susținut în 2018 proba teoretică pentru 
obținerea permisului de conducere au reușit 
să obțină un punctaj suficient de mare pentru a 
se înscrie la proba practică, în scădere de la 
40% în 2017.

Direcţia Regim Permise de Conducere şi 
Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) a 
anunțat în această săptămână o serie de 
statistici interesante despre performanțele 
obținute de participanții la examenul pentru 
proba teoretică pentru obținerea permisului.

Astfel, pe parcursul anului 2018, doar 30% 
dintre persoanele care au dat examenul 
teoretic au reușit să obțină cel puțin 22 de 
puncte din totalul de 26 pentru a trece proba. 
În acest context, reprezentanții DRPCIV 
avertizează că cei care doresc să obțină 
permisul învață din ce în ce mai puțin noțiunile 
de legislație rutieră.

"Vorbim de o rată (n.r - de promovare) de 

30% în 2018, în timp ce în 2017 rata (n.r - de 
promovare) era de peste 40%. Tragem un 
semnal de alarmă că se învaţă din ce în ce mai 
puţin. Nu putem aprecia noi din ce cauză, însă 
este cert că se învaţă tot mai puţin", au 
declarat oficialii DRPCIV în cadrul unei 
conferințe de presă.

În plus, au existat candidați care au obținut 
doar două puncte la examenul teoretic.

Expozițiile permanente ale Muzeului Județean Teleorman 
sunt: „Aspecte etnografice teleormănene”, „Colectivizarea în 
Teleorman (1949-1962). Rezistență și acceptare forțată”, 
„Neoliticul” și „Tezaure monetare”.

Expoziția „Tezaure monetare” prezintă descoperirile făcute în 
județul Teleorman. Este vorba de 72 de tezaure, care însumează 
10.000 de monede și peste 600 de monede descoperite izolat.

Numai o parte dintre acestea se află în patrimoniul muzeului 
județului nostru: 24 de tezaure (aproape 3000 de monede) și 28 
de monede descoperite izolat.

Această expoziție cuprinde tezaure și monede care datează 
din antichitate, din secolul al IV-lea î.Hr. și până în epoca 
medievală târzie, la sfârșitul secolului al XVIII-lea, începutul 
secolului al XIX-lea, care sunt expuse în opt vitrine.

În prima vitrină sunt prezentate monedele cele mai vechi: 
monede grecești din secolul al IV-lea î.Hr., din secolul al II-lea și 
I-âi î.Hr. și monede locale, geto-dacice. Aici pot fi văzute drahme 
de la Alexandru Macedon, tetradrahme emise la Dirrachium și 
Thasos și cele de tip Macedonia Prima și Thasos. Într-un tezaur 
descoperit la Videle, pe lângă aceste tipuri de monede apar și 
imitații de pe drahmele emise de Filip al III-lea. Tetradrahmele 
Alexandru cel Mare, Filip al II-lea și Filip al III-lea au fost modele 
pentru monetăria locală. Cu timpul, acestea nu s-au mai imitat, ci 
s-a trecut la schematizarea și abstractizarea reprezentărilor de 
pe monede. Astfel de monede geto-dacice fac parte din Tezaurul 
de la Schitu Poieni. În această vitrină este expus și vasul în care 
au fost descoperite monedele.

În vitrina a doua și a treia sunt tezaurele romane republicane 
de la Târnava, Siliștea-Videle, Licuriciu, Nicolae Bălcescu, 
Orbeasca de Sus și Poroschia. Tezaurul de la Poroschia este 
compus din 552 de monede și cuprinde imitații locale, getice.

În vitrina a patra sunt expuse monede și tezaure romane 
imperiale. Cea mai mare parte a județului Teleorman se afla în 
afara granițelor Imperiului Roman, prezența monedelor din 
această perioadă fiind mai scăzută. Aici se află trei tezaure 
provenite din zona Alexandriei: două tezaure de argint și unul de 
bronz. Pe una dintre monede este chipul lui Traian și inscripția 
DAC (aceasta însemnând „Dacicus”, învingătorul dacilor).

În vitrina a cincea sunt prezentate tezaure din Evul Mediu. 
Tezaurul de la Scrioaștea, datat din secolul al XIV-lea, conține 
monede din prima emisiune monetară din Țara Românească: 
moneda emisă de Vladislav I sau Vlaicu Vodă. Alte emisiuni care 
pot fi văzute aici sunt cele ale țarilor bulgari: Ivan Alexandru și fiul 
lui, Mihail, și Sracimir. La Ulmeni a fost descoperit un tezaur cu 
aproape 2000 de monede (din care sunt expuse 700) bătute în 
Lituania, Polonia, Elveția, Germania, Transilvania și Ungaria.

În vitrina a șasea pot fi văzute monede izolate din Evul Mediu. 
Dintre acestea fac parte: o monedă de aur bătută în Spania 
pentru Țările de Jos, în timpul ocupației acestora, un tezaur 
monetar cu monede din Spania și din Țările de Jos, descoperit la 
Slăvești, cu monede spaniole bătute în Mexic, colonie a Spaniei 
în acea perioadă. Tezaurul de la Drăgănești Vlașca cuprinde 
monede emise în Lituania, Polonia, Prusia și Ungaria.

În a șaptea vitrină sunt expuse tezaure monetare mixte, 
alcătuite din monede occidentale și otomane. Sunt patru tezaure 
de acest gen, descoperite la Vedea, Ștorobăneasa, Frăsinet și 
Drăgănești Vlașca.

Cea de-a opta vitrină cuprinde patru tezaure din a doua 
jumătate a secolului al XVIII-lea, trei dintre ele fiind mixte. Ele 
sunt compuse din emisiuni ale Imperiilor Spaniol, Austriac 
Romano-German și Otoman. Acestea au fost descoperite la 
Alexandria, Olteni, Siliștea și Blejești.

Cornelia RĂDULESCU

Muzeul Județean Teleorman:

Expoziția permanentă 
„Tezaure monetare”

Consiliul Judeţean Teleorman a declanşat campania
 “Stop Corupţiei! Integritate pentru sănătate.”

Rata de promovare
 a examenului teoretic pentru obținerea 

permisului a scăzut la 30%
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Marius Budăi, ministrul 
Muncii şi Justiţiei Sociale, a 
declarat, miercuri seara, că 
bugetul pentru 2019 va fi sigur 
aprobat în februarie.

„Ştiţi că în decembrie noi 
am dus bugetul în CSAT. A fost 
suspendată  şed in ţa  de 
domnul preşedinte. 
Am ieşit din şedinţă 
fără să rezolvăm 
cazul. Dacă atunci 
e r a  a p r o b a t  
b u g e t u l ,  s e  
con t i nua  cu  o  
s e s i u n e  
extraordinară şi 
aveam bugetu l  
aprobat. Însă, ceea 
ce trebuie să ştie 
românii: clar vom 
aproba bugetul în februarie. 
(…) Clar vom aproba bugetul. 
Clar îl vom trimite domnului 
preşedinte la promulgat. 
Evident (că există un proiect 
de buget – n. red.)! Dar ce 
credeţi că a fost depus în 
CSAT? O hârtie goală?! Un 

proiect de buget a fost depus 
în CSAT”, a afirmat, miercuri 
seara, Marius Budăi, la Digi 
24.

De asemenea, ministrul 
Muncii şi Justiţiei Sociale a 
explicat că, din punct de 
vedere tehnic, fiecare minister 

merge la Ministerul Finanţelor, 
nu la ministrul Finanţelor, şi îşi 
introduce în aplicaţie bugetul.

„Lucrul ăsta e făcut de la 
începutul lui decembrie (2018 
– n. r.). Deci, noi aveam 
bugetul, aveam construcţia 
făcută. Chiar dacă s-a atacat 
la Curte noua lege care 

prevedea majorarea punctului 
de pensie în 2019, noi am 
răspuns cu o ordonanţă de 
urgenţă unde am prins în acea 
ordonanţă de urgenţă de 
sfârşit de an – OUG 114 pe 
2018 – majorarea punctului de 
pensie, aşa cum am promis în 

p r o g r a m u l  d e  
guvernare. Suntem 
d e t e r m i n a ţ i ,  
suntem hotărâţi să 
facem ceea ce am 
spus şi am spus-o 
şi o s-o repet tot 
timpul: una dintre 
priorităţile noastre 
principale este mai 
m u l ţ i  b a n i  î n  
b u z u n a r e l e  
românilor. Şi aşa 

vom face, pentru că suntem 
într-o dinamică a activităţii, şi 
rezultatele economice ne 
permi t ,  da r  ş i  s i tua ţ ia  
financiară a românilor trebuie 
îmbunătăţită. Ne-am angajat 
să facem asta şi ne luptăm 
pentru asta”, a punctat Budăi.

Fostul președinte al Partidului Noua Generație - Creștin 
Democrat, latifundiarul din Pipera, Gigi Becali, intenționează 
să reintre în politică. Astfel, Gigi Becali afirmă că 
intenționează să reintre în politică, nemulțumit de modul în 
care este condusă țara. Becali este nemulțumit de prestația 
lui Liviu Nicolae Dragnea, președintele Partidului Social 
Democrat, președinte al Camerei Deputaților, și de Călin 
Anton Popescu Tăriceanu, președintele Alianței Liberalilor și 
Democraților, președinte și al Senatului României. 

Gigi Becali a declarat: ”Acum mă retrag din afaceri, vând 
tot, eu nu candidez, finanțez un partid de oameni patrioți, iar 
oamenii aceia, oameni cu studii superioare, profesori 
universitari, academicieni, vor fi în conducerea partidului. 
Membri de partid pot fi din orice clasă socială. Partidul nu știu 
exact cum se va numi, pentru că denumirea o vor da acei 
oameni care vor conduce partidul. Eu voi fi doar un fel de 
antreprenor”. Gigi Becali mai arată că dânsul nu mai vrea în 
Parlament sau în Parlamentul European. Fostul președinte al 
PNG, Gigi Becali a mai declarat: ”Eu nu mai vreau ca în 
Parlamentul țării mele să fie oameni pe care îi pune Dragnea, 
apropiații lui. În Parlamentul României vor fi oameni de bună 
credință, cu studii superioare, care să reprezinte țara; nu toți 
tractorișii vin și se fac deputați și senatori. Că avem mulți 
tractoriști. Avem acum un tractorist șmecheraș care se 
numește Dragnea; căci el este tractorist”.

Fostul președinte al Organizației județene Teleorman a 
Partidului Noua Generație Creștin Democrat, Samuel Calotă, 
este astăzi vicepreședinte la Organizația județeană 
Teleorman a Alianței Liberalilor și Democraților, condusă la 
nivel de județ de deputatul Calotă Ică Florică. 
Vicepreședintele ALDE Teleorman, Samuel Calotă, declară 
că dânsul nu este tentat de noile demersuri politice ale lui Gigi 
Becali, fostul său șef politic la PNG. Samuel Calotă este cel 
care s-a luptat în anul 2016, la alegerile parlamentare, cu 
Eugen Pârvulescu, președintele Organizației județene 
Teleorman a Partidului Național Liberal pentru fotoliul de 
senator, câștigător fiind liberalul Eugen Pârvulescu. De altfel, 
Samuel Calotă i-a fost fidel lui Gigi Becali la PNG, cum este 
posibil să-i fie fidel lui Calotă Ică Florică la ALDE. Cert este că 
în an cu două alegeri, europarlamentare și prezidențiale, 
apare o nouă formațiune politică ce ar putea încurca lucrurile; 
sau nu.

Ioan DUMITRESCU

PNL le solicită preşedinţilor celor două Camere ale 
Parlamentului să convoace sesiune parlamentară 
extraordinară pentru a modifica sau abroga Legea recursului 
compensatoriu, a anunţat miercuri Ludovic Orban. Liderul 
PNL solicită de asemenea ocuparea posturilor vacante din 
cadrul Poliţiei.

 „Viaţa, integritatea fizică şi proprietatea privată a fiecărui 
cetăţean au fost puse în pericol de Guvernul PSD-ALDE, care 
a eliberat peste 11 mii de deţinuţi înainte de termen fără niciun 
fel de măsură de reintegrare socială a acestora, fără să ia 
nicio măsură privitoare la posibilitatea de a asigura pentru 
aceşti deţinuţi o formă de ţinere sub supraveghere. Există 
cazuri grave de omoruri, violentă, violuri care s-au petrecut în 
ultima perioadă. Răspunderea exclusivă pentru această 
situaţie dramatică este actualul Guvern care guvernează 
pentru infractori şi este împotrivă cetăţenilor care respectă 
legea. Datorită gravităţii situaţiei nu putem aştepta săptămâni 
să se găsească o soluţie. Solicităm convocarea de urgenţă a 
unei sesiuni extraordinare parlamentare. Le solicit celor doi 
preşedinţi, nu lui Călin Popescu Tăriceanu şi Liviu Dragnea 
pentru că sunt plecaţi în concediu, dar şi-au delegat atribuţiile 
lui Florin Iordache şi Claudiu Manda. Aşadar solicităm să 
convoace sesiune parlamentară extraordinară de urgenţă în 
care să fie ori amendată această lege, fie chiar abrogarea în 
integralitate a acestei legi”, a declarat Ludovic Orban, în 
cadrul unei conferinţe de presă.

PNG-CD resuscitat

PNL vrea convocarea
 Parlamentului pentru recursul 

compensatoriuPreședintele Klaus Iohannis a sesizat 
Curtea Constituțională cu privire la modificările 
aduse în Parlament legilor electorale. Este 
vorba, în principal, de interdicția ca în ziua 
alegerilor pentru Parlamentul European să nu 
poată fi organizate alte tipuri de alegeri sau 
referendumuri la nivel național sau local.

Legea a fost transmisă președintelui, spre 
promulgare, pe 29 decembrie.

Şeful statului susţine că argumentează, în 
sesizarea transmisă Curţii Constituţionale, că o 

asemenea normă legislativă care interzice 
organizarea unei consultări populare odată cu 
desfăşurarea alegerilor europarlamentare 
înca lcă  p reveder i le  cons t i tu ţ iona le .  
Preşedintele aminteşte că Legislativul a 
încercat de mai multe ori, prin proiecte de lege, 
să interzică organizarea referendumurilor la 
aceeaşi dată cu desfăşurarea alegerilor în PE, 
care au fost declarate neconstituţionale de 
către CCR.

În legătură cu organizarea referendumului 
cu privire la probleme de interes naţional, acest 
drept este exclusiv al preşedintelui ţării, iar 
prevederile se găsesc în art. 80 din Constituţie. 
De asemenea, la art. 90 în Legea fundamentală 
este prevăzut că „Preşedintele României, după 
consultarea Parlamentului, poate cere 
poporului să-şi exprime, prin referendum, 
voinţa cu privire la probleme de interes 
naţional”.

Prin urmare, şeful statului invocă faptul că 
modificarea legislaţiei electorale încalcă mai 
mu l te  dec iz i i  an te r ioa re  a le  Cur ţ i i  
Constituţionale.

Uniunea Europeana isi 
doreste, printr-un proiect de 
regulament privind protectia 
bugetului UE, sa limiteze sau 
chiar sa inghete finantarea in 
cazul tarilor membre in care 
exista deficiente generalizate 
in ceea ce priveste statul de 
drept.

In dezbaterea care a avut 
loc ,  miercur i  seara,  la  
Strasbourg, reprezentanti ai 
grupuri lor pol i t ice si-au 
exprimat parerile asupra 
textului si si-au anuntat 
optiunile de vot.

Rapor tu l  re fe r i to r  l a  
propunerea de regulament al 
Parlamentului European si al 
Consiliului a fost prezentat de 
Eider Gardiazabal Rubial 
(social-democrati) si Petri 
S a r v a m a a  ( c r e s t i n -
democrati).

C o m i s a r u l  G u n t h e r  
Oettinger a spus: "Avem un 
program complet. In cazul 
fiecarui stat trebuie sa ne 
asiguram ca judecatorii, curtile 
de justitie sunt impartiale. Din 
p u n c t  d e  v e d e r e  a l  
managementului banilor, sa fie 
eficient".

"Articolul 7 din Tratatul UE 
nu este o chestiune de 
sanct ionare,  c i  una de 
protejare a banilor Uniunii 
Europene. Trebuie sa avem un 
mecanism cu masuri potrivite 
care va sanctiona deficientele 
generalizate in ceea ce 
priveste statul de drept in 
statele membre. Trebuie sa fie 
proportional cu gravitatea 
abaterii. Masurile trebuie 
aplicate responsabil, sa nu se 
r e s f r a n g a  a s u p r a  
cercetatorilor ori studentilor, 

intre altii", a mai declarat 
Oettinger, citat de ziare.com.

El a asigurat ca, in ceea ce 
priveste aplicarea acestui 
regulament, vor fi primite 
informati i  de la Curtea 
Europeana si alte institutii 
europene.

L e g a t  d e  m o d u l  d e  
implementare, comisarul a 
mai spus ca Parlamentul 
European si Consiliul Uniunii 
Europene vor discuta pe 
aceasta tema. "Totul trebuie sa 
fie limpede, sa nu existe zone 
gri. Trebuie sa existe si 
flexibilitate, pentru a avea 
instrumente pentru situatii 
neprevazute. Mecanismul 
statului de drept este o piatra 
de hotar  pentru p lanul  
financiar 2021 - 2027", a 
conchis comisarul.

Când va fi adoptat bugetul pe 2019

Iohannis atacă la CCR modificările aduse
 de Parlament legilor electorale

UE vrea să înghețe fondurile europene în cazul țărilor
 membre care nu respectă statul de drept



(urmare  din  pagina  1)
- 1 post infirmier la Centrul de Recuperare 

pentru Copilul cu Nevoi Speciale „Pinocchio“ 
din cadrul Complexului de servicii pentru copilul 
cu nevoi speciale;

- 5 posturi infirmier debutant la Centrul de 
îngrijire şi Asistenţă Olteni;

- 1 post asistent medical principal la Centrul 
pentru Persoane Vârstnice Cervenia;

- 1 post asistent medical debutant la Centrul 
Teritorial pentru Protecţia de Tip Familial 
Roşiori de Vede.

Pentru a ocupa un post contractual vacant 
sau temporar vacant candidaţii trebuie să 
îndeplinească toate condiţiile generale, 
conforme cu  art. 3 al Regulamentului-cadru 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 
23 martie 2011, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Concursul va avea loc în data de 05 
februarie 2019 - proba scrisă şi în data de 07 
februarie 2019 - proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul 
DGASPC Teleorman.  

Persoanele interesate de astfel de posturi 
pot obţine toate informaţiile legate de acest 
concurs adresându-se deîndată conducerii 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Teleorman, cu sediul în 
Alexandria, strada Dunării, nr. 7,  telefon 
0247/316.611, interior 16. 

George ZAVERA

4 SOCIAL - ECONOMIC

Președintele României, Klaus Iohannis, a semnat 
miercuri, 16 ianuarie 2019, decretul nr. 76/2019 pentru 
promulgarea Legii zootehniei. 

Legea se aplică crescătorilor de animale din următoarele 
specii: taurine, bubaline, ovine, caprine, ecvidee, suine, 
iepuri, animale de blană, canide, feline, precum şi 
crescătorilor de păsări, peşti şi viermi de mătase.

Noua Lege a zootehniei reglementează creşterea şi 
exploatarea, ameliorarea, reproducţia şi alimentaţia, 
conservarea resurselor genetice la speciile de animale de 
interes zootehnic, precum şi conservarea patrimoniului 
zoopastoral, având ca scop realizarea următoarelor 
obiective:

a) creşterea şi ameliorarea genetică a populaţiilor de 
animale şi a altor specii de interes zootehnic;

b) conservarea fondului genetic al speciilor autohtone şi 
menţinerea diversităţii genetice a populaţiilor de animale şi a 
altor specii de interes zootehnic;

c) respectarea normelor de protecţie a mediului, de 
sănătate publică si a normelor sanitare veterinare în vigoare;

d) îmbunătăţirea calităţii produselor de origine animală, 
rentabilității și competitivității pe piață a producției realizate;

e) garantarea unui nivel superior de calitate al hranei 
pentru animale prin care să se asigure conversia optimă a 
resurselor nutritive în produse de origine animală;

f) asigurarea alinierii la standardele internaţionale.
În scopul evidenţierii statistice, al apărării sănătăţii, 

stabilirii valorii genetice, înregistrării, deplasării, etichetării şi 
al valorificării efectivelor de animale este obligatorie 
identificarea şi înregistrarea tuturor animalelor din speciile de 
interes zootehnic, în conformitate cu prevederile legislaţiei 
Uniunii Europene.

Identif icarea şi înregistrarea animalelor este 
responsabilitatea crescătorilor de animale şi se efectuează 
conform legislaţiei în vigoare, în funcţie de specie. Ministerul 
Agriculturii, autoritatea competentă a statului în zootehnie şi 
Autoritatea Naţională Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa 
Alimentelor, împreună cu Institutul Naţional de Statistică, 
asigură un sistem informaţional statistic privind cunoaşterea 
evoluţiei efectivelor de animale şi organizează recensăminte 
ale animalelor la toţi deţinătorii de animale.

Crescătorii de animale de interes zootehnic au obligaţia de 
a respecta prevederile legislaţiei Uniunii Europene şi 
naţionale, privind alimentaţia animalelor. De asemenea, au 
obligaţia de a respecta aplicarea normelor sanitar veterinare 
privind protecţia şi bunăstarea animalelor şi de zooigienă.

Animalele trebuie să primească hrană corespunzător 
vârstei, categoriei şi speciei acestora, să le fie administrată în 
cantitate suficientă pentru a le menţine într-o stare bună de 
sănătate şi a le satisface necesităţile nutritive astfel încât să 
îşi exprime potenţialul productiv.

Furajele trebuie să corespundă parametrilor de siguranţă 
stabiliţi prin norme ale Uniunii Europene şi ale ANSVSA.

Legea zootehniei stabilește atribuirea directă a terenurilor 
crescătorilor de animale de către primării, Consilii județene și 
Agenția Domeniilor Statului (ADS).

Agenţia Domeniilor Statului încheie contracte de 
concesiune a terenurilor cu destinaţie agricolă, libere de 
contract, prin atribuire directă, în condiţiile legii, cu crescătorii 
de animale, persoane fizice sau persoane juridice, care nu 
d i s p u n  d e  t e r e n u r i  c u  d e s t i n a ț i e  a g r i c o l ă  
concesionate/arendate/închiriate, din următoarele specii: 
taurine, bubaline, ovine, caprine, suine, precum şi cu 
crescătorii de păsări.

Consiliile judeţene şi unităţile administrativ-teritoriale, care 
deţin în proprietate publică/privată sau în administrare 
terenuri cu destinaţie agricolă, libere de contract, încheie 
contracte de concesiune/închiriere, după caz, prin atribuire 
directă, în condiţiile legislaţiei în vigoare, cu crescătorii de 
animale.

Procedurile de concesionare pentru crescătorii de animale 
se aplică cu prioritate în prima sesiune, iar suprafeţele 
destinate crescătorilor de animale sunt stabilite de concedent 
înainte de concesionare; în situaţia în care suprafeţele sunt 
mai mici decât cele solicitate se aplică procedura 
concurenţială.

În vederea concesionării sau închirierii, după caz, 
crescătorii de animale, persoane fizice sau persoane juridice, 
trebuie să asigure încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha pe 
specie şi să aibă sediul/punctul de lucru sau domiciliul dovedit 
cu acte de proprietate/înscrisuri de la Registrul Comerţului 
sau documente de identitate pe raza unităţii administrativ-
teritoriale unde se află terenurile cu destinaţie agricolă.

Legea prevede și pedepse aspre cu închisoarea și amenzi 
uriașe pentru crescătorii de animale. 

Legea zootehniei urmează să fie publicată în Monitorul 
Oficial.

Încă 13 posturi scoase la concurs, la Direcţia
 pentru Protecţia Copilului Teleorman 

La fel ca şi în anii trecuţi şi 
în 2018 – recent încheiat, 
Casa de Ajutor Reciproc a 
Pensionarilor Alexandria, care 
numără în rândurile sale 
11.709 membrii (în perioada 
amintită s-a  înregistrat 1.067 
noi înscrieri),  a dovedit din plin 
c ă  e s t e  o  o r g a n i z a ţ i e  
obştească de întrajutorare 
mutuală şi protecţie socială.

Afirmaţia este susţinută de 
puterea faptelor. Ce se 
întâmplă zi de zi într-o 
organizaţie de acest tip arată 
că este vorba de un ,,organism 
viu'', unde  totul este în 
mişcare. Nu este simplu ca 
micul colectiv al angajaţilor şi 
Consiliul Director să se afle 
permanent  în contact cu miile 
de membrii.

Ne oprim la început la 
mis iunea număru l  unu:  
întrajutorarea, mai concret 
spus împrumuturile. Trebuie 
consemnat că anul trecut, mai 
bine de jumătate din membrii – 
6.449 seniori, au solicitat şi au 
primit un împrumut, sumat 
totală acordată fi ind de 
26.544.400 lei. Cereri le 
oamenilor, care au avut alături 
girantul şi au prezentat 
documentele necesare, au 

fost onorate în aceeaşi zi, 
timpul de aşteptare fiind o oră, 
ma i  ra r  două  ceasu r i ,  
programul cu publicul fiind 
între orele 00,8 şi 14,00. 
O p e r a t i v i t a t e a  a  f o s t   
apreciată de persoanele de 
vârsta a treia, care nu a mai 
trebuit să revină într-o  altă zi, 
după demersul iniţial. O bună 
p a r t e  d i n  p e n s i o n a r i i  
organizaţiei, care au participat 
la întâlnirile organizate de 
Consiliul Director la clubul 
pensionarilor în 2018, ştiu că 
nu este singura activitate a 
colectivului care impune 
atenţie pentru o soluţionare 
corectă. Au fost analizate  
c e r e r i l e  d e  r e t r a g e r e ,  
compensările, transferul unor 
membrii la alte unităţi similare, 
s-a finalizat documentarea 
p e n t r u  a c o r d a r e a  d e  
cărucioare persoanelor cu 
dizabilități şi alte probleme ce 
intră în competenţa Consiliului 
Director. 

Un aspect important, în 
2018, apreciat de oameni a 
fost cel legat de acordare de 
a j u t o a r e  o c a z i o n a l e  
nerambursabile  membrilor 
C.A.R.P.  cu pensii mici, odată 
p e  a n ,  î n  p e r i o a d a  

premergătoare Sf inte lor  
Sărbători de Paşti, de Ziua 
Vârstei a III – a, de Sf. Nicolae 
şi de Crăciun, acţiunea 
încheindu-se în ultima zi a 
anului. Cei care au avut 
dreptul – 2.077 seniori, au 
primit fiecare câte 70 de lei, 
suma totală depăşind 165.000 
lei. În baza Hotărârii Adunării 
Generale, membrii Consiliului 
Director a fost alături şi de cei 
760 membrii care au avut 
nevoie de  tratament în staţiuni 
balneare, acestora fiindu-le 
aprobată o mică sumă pentru 
a compensa din cheltuieli, la 
nivelul organizaţiei ajutorul 
totalizând 43.340 lei. Cu 
tristeţe trebuie să consemnăm 
şi faptul că, în decurs de 12 
luni, în 2018,  au plecat din 
rândul C.A.R.P. Alexandria 
327 membri i .  Odată cu 
ridicarea de cei îndreptăţiţi a 
c o n t r i b u ţ i e i  b ă n e ş t i  a  
persoanei dispărute, membrii 
familiei au primit ajutor de 
deces, valoarea acestuia fiind 
în funcţie de vechimea avută 
în organizaţie. În 2018 sumă 
totală acordat este importantă 
– 222.460 lei.

Constantin DRAGNEA

Companiile preferă să plătească amenzi şi 
să înşele în mod repetat consumatorii, pentru 
un profit rapid şi artificial, întrucât sancţiunile 
sunt prea mici, astfel încât este necesară 
modificarea legislaţiei din domeniu, spune 
Marius Pîrvu, preşedintele Autorităţii Naţionale 
pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC). 

ANPC a lansat, luni, în 
dezbatere publică, un 
proiect de ordonanţă de 
urgenţă care prevede 
înăsprirea sancţiunilor 
p e n t r u  î n c ă l c a r e a  
d r e p t u r i l o r  
consumatorilor, care pot 
ajunge până la 4% din 
c i f r a  d e  a f a c e r i  a  
companiilor. 

"Principalele beneficii pentru consumatori 
care reies din prevederile proiectului de OUG 
pe care l-am pus în dezbatere publică pe site-ul 
anpc.ro sunt restituirea sumelor percepute în 
temeiul unor clauze declarate de către instanţă 
ca fiind abuzive; în cazul produselor alimentare 
provenite din ţări non-UE, acestea vor fi 

introduse pe piaţă în urma unei analize de 
conformitate, efectuată de ANPC, prin 
structurile sale", a arătat Pârvu. 

În plus, personalul ANPC va avea capacităţi 
sporite de testare a produselor de pe piaţă, 
lucru menit să contribuie la gradul general de 
siguranţă a cetăţenilor în calitate de 

consumatori. 
"Pentru o mai bună 

i n f o r m a r e  a  
consumatorilor, operatorii 
economici sancţionaţi vor 
fi obligaţi să afişeze pe 
u ş a  d e  l a  i n t r a r e a  
principală în unitate, pe o 
perioadă de 30 de zile, o 
informare cu privire la 
măsurile aplicate prin 

actele de control", a mai spus oficialul ANPC. 
Întrebat de ce sunt necesare aceste 

modificări, Pîrvu a arătat că, de multe ori, 
pentru companii este mai convenabil să încalce 
legea şi să plătească amenda, întrucât 
câştigurile sunt mai mari decât sancţiunile date 
de ANPC.

Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Alexandria

O mare familie a seniorilor

Legea zootehniei intră 
în vigoare!

Protecția Consumatorului pregătește amenzi 
de până la 4% din cifra de afaceri
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Aceste posturi se repartizează la nivelul 

Inspectoratului Şcolar Judeţean Teleorman în 
comisia paritară, celor care au depus solicitări 
pentru ocuparea posturilor, potrivit celor declarate 
de Valeria Gherghe, inspector şcolar general al 
ISJ Teleorman.

„Repartizările se fac în baza notei obținute la 

concursul de Titularizare sau a notei obținute la 
concursurile județene de ocupare a posturilor. 
Dacă nu se ocupă posturile, în cadrul comisiei 
paritare, se organizează concurs pentru ocuparea 
acestor posturi la nivelul unității de învățământ”, a 
mai precizat Valeria Gherghe.

M. MEILĂ

7 EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

În ultima vreme se tot vorbește despre violența în 
familie. Zeci de femei cad victimă acestui fenomen, iar 
unele își pierd viața. Însă în afară abuzului fizic la care 
acestea sunt supuse, deosebit de grav este și abuzul 
emoțional la care foarte multe femeie sunt supuse și care 
trăiesc într-un cerc vicios, fără să aibă puterea de a ieși. 
De unde pleacă acest fenomen, dacă poate el să fie oprit 
și mai ales cine sunt adevărații vinovați, a vorbit Alex 
Ștefan, psiholog la  Asociația ExtraOrdinary, pentru 
doctorulzilei.ro.  

Abuzul emoțional este practic o formă de violență 
domestică cu implicații grave. Acest fenomen de abuz 
psihologic este caracterizat prin expunerea unei 
persoane la comportamente care îi produc traume 
emoţionale, anxietate, sindrom de stres posttraumatic. 
Se poate manifesta prin agresiune verbală, 
comportamente dominante sau chiar comportamente de 
gelozie nejustificate.

Chiar dacă nu are o componentă violentă, fizică, acest 
tip de abuz are același rezultat – teama de partener sau 
teama de părinte, în cazul copiilor care sunt supuși la 
acesta formă de abuz.

Abuzul emoțional este un fenomen care cuprinde o 
multitudine de forme și manifestări a căror efecte se 
răsfrâng asupra întregii vieți a individului. Aici regăsim de 
exemplu, incapacitatea unuia dintre membrii familiei de a 
se simți în siguranță lângă partenerul de viață, 
incapacitatea de a se exprima liber de teama unei reacții, 
incapacitatea de păstra relații adecvate cu alte persoane 
fie din familia de bază, fie prieteni, de teama reacției 
partenerului. Victimele abuzului de cele mai multe ori nu 
sunt conștiente de ceea ce li se întâmplă, tolerează 
abuzul, pentru ca sunt deja familiarizate cu el chiar din 
copilărie, a explicat psihologul Alex Ștefan.

Specialistul spune și că cele mai des întâlnite situații 
de abuz emoțional au legătură cu bărbatul, cu partea 
masculină care de multe ori încearcă să domine în relația 
sa cu partenera de viață.

Familia de proveniență în care a copilărit adultul 
agresor, familia ca entitate de sine stătătoare este 
elementul central pe care trebuie să îl avem în vedere 
atunci când încercăm să deslușim această problemă. Mai 
exact, se poate afirma că adultul care a copilărit într-un 
mediu nefavorabil unei bune dezvoltării psihoindividuale, 
un mediu în care abuzul emoțional al unui membru al 
familiei s-a restrâns și asupra copiilor, fără suportul unui 
specialist, va avea toate șansele să își creeze la rândul lui 
același tipar al relațiilor în familia pe care și-o va forma. De 
asemenea, la rândul lor copiii lui vor avea toate șansele 
să ducă mai departe această “moștenire”, dacă nu se 
intervine la timp, ne-a mai explicat specialistul.

Acesta spune că nu există un vinovat. Sunt numai 
modele greșite, transmise din generație în generație care 
pot fi stopate cu dificultate, iar un aport considerabil îl are 
educația.

Ce se poate face. Alex Ștefan spune că este 
obligatoriu ca orice om să aibă acces la o educație 
centrată pe prezent, pe nevoile societății actuale.

Când vorbim despre abuzul emoțional, primul gând ne 
duce la tatăl care își abuzează emoțional soția, dar și la 
mama care își abuzează emoțional copiii, însă acest lucru 
se poate răsfrânge și în mediile conexe în care activează 
membrii familiei, serviciu, familie extinsă, poate chiar și 
prieteni. De aceea trebuie să investim în educație. Un 
copil educat va fi un câștig pentru societate și chiar pentru 
omenire, iar un mediu de creștere și dezvoltare empatic și 
armonios reprezintă elementul care poate sta la baza 
dezvoltării acestuia, dar și materialul din care el se 
construiește și se reconstruiește, a mai spus specialistul.

Posturi vacante în 
învățământul preuniversitar teleormănean

C N A S  p r e c i z e a z ă  c ă  
medicamentele cu și fără 
contribuție personală prescrise 
de medici în cadrul sistemului de 
asigurări sociale de sănătate pot 
fi ridicate în prezent, la fel ca și 
până acum, de la orice farmacie 
aflată în contract cu aceeași 
casă de asigurări de sănătate ca 
și medicul prescriptor. Aceasta 
înseamnă că rețeta compensată 
poate fi onorată într-o arie 
teritorială mult mai largă decât 
localitatea în care își desfășoară 

activitatea medicul prescriptor și 
anume în  în t regul  județ  
respectiv, în cazul rețetelor 
e m i s e  d e  c a b i n e t e l e  
medicale/cl inic i le/spi talele 
aflate în relații contractuale cu o 

casă județeană de asigurări de 
sănătate. Totodată, rețetele 
e m i s e  d e  c a b i n e t e l e  
medicale/cl inic i le/spi talele 
aflate în relații contractuale cu 
C A S  A O P S N A J  ( C a s a  
Asigurărilor de Sănătate a 
Apărări i ,  Ordini i  Publ ice, 
S i g u r a n ț e i  N a ț i o n a l e  ș i  
Autorității Judecătorești) pot fi 
onorate de orice farmacie din 
țară aflată în contract cu casa 
respectivă.

În anul 2018, CNAS a început 

demersuri pentru extinderea 
posibil i tăți i  de onorare a 
rețetelor compensate la orice 
farmacie din țară, indiferent cu 
ce casă de asigurări de sănătate 
se află aceasta în relații 

contractuale, demersuri pe care 
instituția dorește să le finalizeze 
în acest an.  Final izarea 
liberalizării onorării rețetelor 
compensate este dificilă din 
punct de vedere tehnic, în 
condițiile în care aceasta 
p r e s u p u n e  m o d i f i c ă r i  
semnificative în două sisteme 
informatice, SIUI și SIPE.

Î n  c o n c l u z i e ,  C N A S  
consideră că apariția unor 
materiale tendențioase pe 
această temă în spațiul public, 
care sugerează că posibilitatea 
onorării rețetelor compensate ar 
fi fost limitată doar la localitatea 
în care își desfășoară activitatea 
medicul prescriptor, apelând în 
a c e s t  s c o p  i n c l u s i v  l a  
deformarea declarației unui 
reprezentant al instituției, este 
de natură să inducă pacienților 
neliniști nejustificate referitoare 
l a  t r a t a m e n t e l e  
medicamentoase. CNAS a 
început din proprie inițiativă 
demersul extinderii posibilității 
d e  o n o r a r e  a  r e ț e t e l o r  
compensate și va continua să 
facă toate demersurile necesare 
pentru a veni în sprijinul 
asiguraților și pentru a răspunde 
nevoi lor reale legate de 
asistența medicală a acestora.

Cornelia RĂDULESCU

Două boli care nu au simptome clare în stadiile 
incipiente omoară anual peste 4.000 de femei în 
România.

Cancerul de col uterin şi cancerul de sân sunt 
afecţiunile cu care sunt diagnosticate tot mai multe 
românce, dar a căror apariţie şi dezvoltare poate fi 
prevenită prin prezentarea periodică la un control 
ginecologic şi testarea Babeş-Papanicolau. 
Prevenţia reprezintă, de fapt, 
totalitatea testelor pe care le 
facem cu scopul de a diagnostica 
leziuni precanceroase.

Cancerul de sân şi cancerul de 
col uterin sunt principalele două 
cauze ale deceselor în rândul 
femeilor din România. În perioada 
2012-2014, în ţara noastră, s-au 
înregistrat la medicul de familie 
19.707 cazuri de cancer de sân şi 
9.657 de cazuri de cancer de col uterin, potrivit 
datelor furnizate de Ministerul Sănătăţii. Dintre 
acestea, 9.893, respectiv 5.038 s-au soldat, în final, 
cu decesul pacientei bolnave. În cele mai multe 
dintre cazuri este vorba despre paciente aflate la 
vârsta fertilă, cel mai important interval, potrivit 
specialiştilor, fiind cuprins între 45 şi 55 de ani.

„Atât cancerul de col uterin, cât şi cancerul de sân 
apar la o vârstă fertilă. Intervalul cel mai important 
este între 45 şi 55 de ani”, a declarat medicul Gică 
Nicolae pentru Gândul.

Paradoxul este că 90% dintre aceste decese 
puteau fi prevenite printr-un simplu control 

ginecologic făcut periodic. Potrivit medicilor 
specialişti, în cazul cancerului de col uterin, 
prevenţia este simplă şi facil de realizat, prin 
intermediul testării Babeş-Papanicolau, realizată 
periodic de către toate femeile care şi-au început 
viaţa sexuală, alături de măsurile minime de igienă 
intimă şi sexuală.

„Consultul ginecologic se recomandă la toate 
femeile, mai ales la cele care au 
activitate sexuală şi înaintea 
începerii vieţii sexuale în cazul în 
care au o simptomatologie în sfera 
pelvină sau, în principal după 
vârsta de 25 de ani dacă până în 
acel moment femeia nu a avut 
relaţii sexuale. Femeile care nu au 
nicio problemă ginecologică se pot 
prezenta o dată pe an în condiţii 
optime”, a explicat medicul Gică 

Nicolae.
Problema apare atunci când aruncăm un ochi 

asupra statisticilor. Un studiu recent al Institutului 
Naţional de Medicină Sanitară publicat într-o revistă 
de  specialitate, arăta că doar 15-20% dintre femeile 
din România se prezintă la medicul ginecolog pentru 
o consultaţie de rutină. Dintre acestea, majoritatea 
provin din mediul urban, în mediul rural 
înregistrându-se procente extrem de mici, de până la 
0,5%. De cele mai multe ori, româncele ajung la 
medicul ginecolog atunci când au o problemă, nu 
pentru controale de rutină, după cum susţine şi 
medicul Gică Nicolae.

CAS Teleorman: Onorarea serviciilor 
compensate

Abuzul emoțional. 
Cum se poate vindeca?

Boala care ucide zilnic 10 femei și ar 
putea fi depistată la timp
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Monedele din Fontana di 
Trevi din Roma sunt subiect 
de scandal între primăria din 
capitala Italiei şi Biserica 
C a t o l i c ă .  L a  b a z a  
scandalului se află faptul că 
edilii vor să modifice modul 
în care sunt administraţi 
banii aruncaţi de turişti în 
bazinul celebrei atracţii 
a r h i t e c t u r a l e ,  s c r i e  
Smithsonian Magazine.

La începutul săptămânii 
primăria romană a prezentat 
un proiect care vorbea 
despre adunarea banilor din 
Fontana di Trevi ce a primit 
aviz pozitiv din partea 
consilierilor. Dicuţiile au fost 

legate de destinaţia banilor 
lăsaţi de turişti în fântâna 
ridicată în secolul al 18-lea, 
scrie Medafax.

Turiştii au obiceiul de a 
arunca monede peste umăr 
în fântână pentru a se 
întoarce la Roma. Acest 
lucru a dus la strângerea a 
1,7 milioane de dolari pe an. 
De-a lungul anilor, de banii 
strânşi astfel s-a ocupat 
fundaţia caritabilă catolică 
Caritas.

Un ziar italian apropiat de 
V a t i c a n  a  p u b l i c a t  
documente potrivit cărora 
primarul Virginia Raggi, 
politicianul populist care a 
ajuns în 2016 prima femeie 
care conduce administraţia 
romană, ar fi interesată să 
orienteze suma strânsă din 
fântână spre cheltuieli legate 
de infrastructura oraşului.

Primarul Raggi este 
cr i t icată pentru modul 
defectuos în care a tratat 

p rob leme le  lega te  de  
salubritate, asfaltări şi chiar 
de autobuze care sunt în 
per ico l  să exp lodeze.  
Zvonuri privind schimbarea 
destinaţiei banilor adunaţi în 
Fontana di Trevi au apărut 
încă din 2017, dar proiectul a 
fost amânat până la finalul 
anului 2018. Cu toate că în 
consiliul local a fost aprobată 
propunerea de a folosi banii 
pentru cheltuieli legate de 
infrastructură şi pentru 
îngrijirea monumentelor, 
c r i t i c i l e  v i r u l e n t e  a u  
determinat-o pe Raggi să 
recons ide re  m işca rea  
făcută.

Agenţia de Presă Catolică 
(Catholic News Agency) 
susţine că primarul a dat 
asigurări presei italiene că 
administraţia pe care o 
conduce nu va lua niciodată 
banii fundaţiei Caritas. 
Pentru a-i contrazice pe cei 
care  spuneau că  s -a  
răzgândit, Raggi a afirmat că 
modificarea pe care o are în 
vedere este legată numai de 
schimbarea celor care sunt 
responsabili de strângerea 
banilor. În locul voluntarilor 
oferiţi de Caritas, banii ar 
urma să fie adunaţi din 
fântână de agenţia care se 
ocupă de curăţenie în oraş.

"În ceea ce priveşte 
monedele, confirm faptul că 
vor merge mai departe 
pentru acţiuni de caritate. 
Nimeni  nu s-a gândi t  
vreodată să îi ia de acolo", a 
spus Raggi, scrie Agenţia de 
Presă Catolice.

Un actor vede pe platoul de filmare un necunoscut.

– Cine sunteti dumneavoastra, intreba actorul.

– Sunt dublura dvs. va inlocuiesc in scenele primejdioase.

– Perfect. V-as ruga sa treceti pe le sotia mea si sa-i 

explicati unde am fost noaptea trecuta.

***

La Palatul Victoria se opreşte badea Gheorghe cu 

bicicleta.

O pune liniştit lângă grilaj şi începe să caşte ochii prin jur.

Poliţistul:

– Bade, ia bicicleta de aici, că pe-aici trec miniştri…

– No, că nu-i nici un bai, că doară i-am pus lăcat!

Pastila de râs

Cercetătorii au obţinut noi 
informaţii ce i-ar putea ajuta să 
înţeleagă evoluţia picioarelor 
oamenilor.

Spre deosebire de alte 
specii, precum cimpanzeii, ce 
au degete opozabile la 
membrele inferioare, oamenii 
au evoluat pentru a avea 
piciorul arcuit, fapt ce ne ajută 
să fim bipezi. Conform Phys, 
anterior se credea că aceste 
arcuiri ale picioarelor sunt 
susţinute de către muşchii 
in t r insec i .  O cercetare  
recentă, realizată de către 
Universitatea din Queensland 
şi Universitatea din Exeter, 
arată că muşchii intrinseci au 
un impact „minim” asupra 
picioarelor.

Descoperirea arată că 
muşchii picioarelor sunt 
importanţi deoarece ajută la 
menţinerea posturii verticale 
în t impul mersului  sau 
alergatului .  Acest lucru 
suge rează  că  muşch i i  
puternici ai picioarelor ar 
putea fi cheia abilităţii noastre 
de a merge şi alerga. „Studiul 
recent sugerează că muşchii 
de la picioare sunt cheia 

modului în care funcţionează 
picioarele în timpul mersului 
sau alergatului”, a declarat dr. 
Dominic Farris din cadrul 
Universităţii din Exeter.

„Studiul nostru furnizează 
dovezi directe ale importanţei 
acestor muşchi ai picioarelor 
în susţinerea performanţelor 
o a m e n i l o r .  C o n t r a r  
aşteptărilor, muşchii intrinseci 
au o contribuţie minoră în 
susţinerea arcuirii sau secului 
piciorului”, a adăugat el.

Pentru a testa capacităţile 
m u ş c h i l o r  i n t r i n s e c i ,  
cercetătorii au comparat 
mişcările piciorului şi ale 
membrelor inferioare cu şi fără 

blocarea nervului ce previne 
contracţia acestor muşchi. În 
timpul contactului cu solul, 
întărirea secului piciorului nu 
este alterată de blocarea 
acestui nerv, fapt ce arată că 
muşchii intrinseci contribuie 
minim la  susţinerea secului 
piciorului.

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

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

Alexandria). 0762/660.254
***

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

Anunţuri

Vând casă în Alexandria, str. I. Creangă nr. 25 Bis, deschidere 12 m, suprafață 500 mp, 
compusă din 3 dormitoare, sufragerie, bucătărie, 2 băi, beci, centrală proprie. Preț negociabil. 
Telefon: 0721.217.130.

Anunţ

STOICEA CRISTIAN FLORIN, titular al Planului Urbanistic Zonal amplasat în comuna 
Măldăeni, str. Tâmplaru, nr. 25, județul Teleorman, anunță publicul interesat că s-a depus la 
APM Teleorman documentația în vederea obținerii avizului de mediu pentru avizarea Planului 
Urbanistic Zonal pentru proiectul “Construire spațiu comercial S+P+3E+E tehnic cu 
destinația de cazare, alimentație publică, servicii și birouri și anexă C3 hala depozitare, 
împrejmuire și utilități”.

Observațiile publicului se primesc în scris la sediul Agenției pentru Protecția Mediului 
Teleorman din Alexandria, str. Dunării nr. 1, de luni până joi între orele 08:00-16:30, vineri între 
orele 08:00-14:00, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția anunțului.

Anunţ public nr. 2

privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
SC WIROM GAS anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a 

acordului de mediu pentru proiectul “Extindere rețea de distribuție gaze naturale redusă 
presiune pe str. H.C.C. tronson CT-nr/ 173”, propus a fi amplasat în municipiul Alexandria , 
strada H.C.C. tronson CT-nr/ 173, județul Teleorman.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării nr. 1, județul Teleorman, în zilele de 
luni-joi între orele 08:00-16:30/vineri între orele 08:00-14:00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului 
Teleorman.

Anunţ public

privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
SC WIROM GAS anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a 

acordului de mediu pentru proiectul “Extindere rețea de distribuție gaze naturale redusă 
presiune pe str. Alexandru Ghica, tronson nr. 209 - nr.211 A”, propus a fi amplasat în 
municipiul Alexandria , strada Alexandru Ghica, tronson nr. 209 - nr.211 A, județul Teleorman.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării nr. 1, județul Teleorman, în zilele de 
luni-joi între orele 08:00-16:30/vineri între orele 08:00-14:00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului 
Teleorman.

Anunţ public

Banii aruncaţi 
în Fontana di Trevi, 
motiv de scandal

Cum au ajuns oamenii să fie bipezi



1 6 8 9 :  S - a  n ă s c u t  

Montesquieu, scriitor și 

filosof reprezentativ al 

iluminismului francez (d. 

1755).

1821: Începutul Revoluției de 

la 1821. Marii boieri: Grigore 

Brâncoveanu, Grigore Ghica și 

Barbu Văcărescu, membri ai 

Comitetului de Oblăduire, dar și 

ai Eteriei, încheie o înțelegere 

cu Tudor Vladimirescu prin care 

îi făgăduiesc slugerului, să–i 

acorde tot sprijinul pentru 

ridicarea poporului la luptă.

1848: S-a născut Ioan Slavici, nuvelist, romancier, 

memorialist, dramaturg și gazetar român (d. 1925).

1878: A murit Antoine César Becquerel, fizician francez (n. 

1788).

1886: S-a născut Ștefan Dimitrescu, pictor român (d. 

1933).

1892: S-a născut Oliver Hardy, actor american (d. 1957).

1936: A murit Rudyard Kipling, scriitor englez, laureat al 

Premiului Nobel (n. 1865)

2009: A murit Grigore Vieru, poet român, membru de 

onoare al Academiei Române (n. 1935).
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07:00 Telejurnal matinal 10:00 
Perfect imperfect 12:30 Adevăruri 
despre trecut 13:00 Aici, acum 14:00 
Telejurnal 14:55 Vorbeşte corect! 
15:00 Fără etichetă 16:00 EURO 
polis  17:00 Telejurnal 17:05 Banii 
tă i  17:30 Lumea azi  18:00 
Observa tor i  la  Par lamentu l  
European 18:30 Cooltura 19:00 
Pulsul zilei 20:00 Telejurnal 21:10 
Bobby 23:05 Recurs la morală 00:00 
Telejurnal 00:30 Istorii ascunse

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 18 Ianuarie

S-ar  putea sa 
ramaneti fara bani din 
cauza unor reparatii 
urgente in casa. Nu 
incercati sa mesteriti 
nimic prin casa! Este 
de preferat sa apelati 
la cineva care se 
pricepe.

Va bate gandul sa 
porniti o mica afacere. 
Puneti la punct toate 
detaliile, inainte de a 
trece la actiune! Va 
sfatuim sa nu va 
pr ipi t i ,  pentru ca 
riscati sa luati decizii 
gresite.

Nu reusiti sa faceti 
ce v-ati propus, din 
cauza obstacolelor 
care va apar in cale. 
Nu dat i  v ina pe 
m e m b r i i  f a m i l i e i  
pentru nereusi te!  
Este indicat sa evitati 
intalnirile de afaceri.

S-ar putea sa nu 
va iasa toate planurile 
asa cum doriti. Un 
prieten va propune sa 
co labo ra t i  i n t r - o  
afacere de pe urma 
careia puteti castiga 
bine. Evitati orice fel 
de speculatii. 

Sunteti pus in 
situatia de a lua o 
hotarare importanta 
pe plan sentimental. 
Un barbat in mai 
varsta va ajuta cu 
sfaturi pretioase. Nu 
stati prea bine nici cu 
simtul practic. 

S-ar putea sa aveti 
o  p r o b l e m a  
sentimentala. Pe plan 
financiar, nu stati prea 
bine. Va recomandam 
sa aveti rabdare. S-ar 
putea sa primiti bani 
de unde nici nu va 
asteptati.

Sunteti destul de 
confuz si aveti putine 
sanse sa porn i t i  
afacerea pe care o 
planificati. Va sfatuim 
sa nu insistati. Este 
posibil sa va petreceti 
seara  a la tu r i  de  
persoana iubita.

S-ar putea sa ii 
reprosati partenerului 
de viata ca a cheltuit 
p r e a  m u l t .  V a  
recomandam sa va 
pastrati calmul. Este 
b i n e  s a  v e d e t i  
intotdeauna jumatatea 
plina a paharului!

Se pare ca la 
serviciu nu aveti spor 
la treaba si nu reusiti 
sa va multumiti sefii. 
Nu va ambitionati sa 
terminati o lucrare 
pretentioasa. Riscati 
sa faceti o greseala 
costisitoare. 

BERBEC

Nu prea reusiti sa 
va stabiliti o lista de 
prioritati. Ar trebui sa 
terminati o lucrare 
importanta dar sunteti 
presat de o problema 
financiara. Evitati 
speculatiile de orice 
fel!

In tent ionat i  sa  
cereti o marire de 
salariu. Este putin 
probabil sa aveti 
castig de cauza, ba s-
ar putea sa va alegeti 
c u  s a r c i n i  
sup l imentare.  Va 
sfatuim sa nu insistati.

O problema de 
natura sentimentala va 
strica buna dispozitie. 
Puteti avea succes pe 
plan profesional. Va 
recomandam sa evitati 
speculatiile si nu va 
lasati influentat de 
prejudecati.

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: 
Întoarcerea regelui 00:00 
Portalul 01:45 Stăpânul inelelor: 
Întoarcerea regelui 05:00 Lecţii 
de viaţă 06:00 Ce se întâmplă 
doctore?

07:00 Observator 08:00 
Neatza cu Răzvan şi Dani 11:00 
Prieteni i  de la 11 13:00 
Observator 14:00 Charlie St. 
Cloud 16:00 Observator 17:00 
Acces direct 19:00 Observator 
20:00 Capcana 22:15 Ultimul 
t r i b :  M a d a g a s c a r  0 0 : 4 5  
Capcana 02:30 Acces direct 
04:15 Charlie St. Cloud 06:00 
Observator

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 17:30 În căutarea 
adevărului 19:00 Știrile Kanal D 
20:00 Povestea noastră 23:00 
Bravo, ai stil! 01:00 Știrile Kanal 
D 02:15 Puterea dragostei 
04:15 Povestea noastră

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 Colierul 
de turcoaze 22:30 Trăsniți din 
NATO 01:15 În bucătărie cu 
Horia Vîrlan

07:00 La Maruţă 09:00 La 
bloc 11:15 In cautarea 
fericirii 13:00 Cum salvezi o 
căsnicie 15:00 Secrete 
16:45 Palomino 18:30 La 
bloc 20:30 Adevărul despre 
Ana 22:00 Adevăratul curaj 
00:00 Adevărul despre Ana 
01:30 Adevăratul curaj 03:15 
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  Știri le B1 21:00 
Actual i tatea românească 
23:00 Știrile B1 00:00 Un pont 
pe zi

0 8 : 2 0  K e a n u  0 9 : 5 5  
Numărul 23 11:30 Ruptura 
13:20 Din nou la 17 ani 14:55 
Deschis toata noaptea 16:20 
Siguranță națională 17:45 
Omul cu pumni de fier 19:15 
Des t ina ț ia  20 :00  Pan :  
Aventuri în Țara de Nicăieri 
21:55 Numere fatale 23:55 In 
Bruges 01:40 Ruptura 03:35 
Din nou la 17 ani

Redacţia ISSN: 1843-4037

Responsabilitatea pentru conţinutul materialelor aparţine, în totalitate, autorului.
Fotografiile cu indicativele     şi     reprezintă trucaj şi respectiv, pamflet.PT

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 

18 Ianuarie
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Secretar de redacţie: Dana PĂUNE

Redactori: Claudiu DUMITRACHE, Monica MEILĂ, 
Cornelia RĂDULESCU,  Gheorghe PIETREANU, 

Ioan DUMITRESCU, Mihail TĂNASE, Carmen ROBESCU
Tehnoredactor: Ionuţ CĂRUŢĂ

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

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

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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Simona Halep, locul I WTA, finalista ediţiei 
trecute, a învins-o, joi, cu scorul de 6-3, 6-7 (5), 
6-4, pe americanca Sofia Kenin, locul 37 WTA, 
în turul al doilea al Australian Open, după un 
meci intens, epuizant, de două ore şi jumătate.

Simona Halep a produs un nouă partidă 
epică la openul australian, în care a trecut de la 
extaz la agonie şi din nou la extaz. Fără a fi la 
cel mai înalt nivel al tenisului ei, Halep a luptat 
neîncetat şi nu a cedat psihic, în faţa unei 
adversare foarte tinere, care i-a pus mari 
probleme şi care creştea în joc de la ghem la 
ghem. Deşi a acuzat probleme la piciorul drept 
în decisiv, Halep s-a agăţat de fiecare minge, şi-
a păstrat cumpătul şi mintea limpede, a pus 
lovituri incredibile pe teren, care au măcinat 
încrederea adversarei, scrie news.ro.

Liderul WTA a prezentat, în prima parte a 
meciului cu americanca Kenin, o prestaţie 
consistentă, mai aproape de potenţialul ei. 
Simona Halep a condus jocul, a fost cea care a 
dictat ritmul, dar şi-a complicat singură partida, 
în setul al doilea, când, la 3-0, evoluţia ei a 
scăzut în concentrare şi intensitate, 
permiţându-i adversarei să revină pe tabelă.

Kenin, 20 de ani, este o jucătoare din clasa 
româncei ca stil, fără multă forţă în lovituri, dar 
tehnică, foarte mobilă, cu joc variat, cu ruperi de 
ritm şi un serviciu foarte bun. Timidă la început 
ca evoluţie, americanca şi-a crescut nivelul de 
joc, pe măsură ce Halep i-a permis acest lucru. 
Ea a transformat un meci alert, cu ghemuri şi 
schimburi scurte, într-unul de uzură, care iniţial 
i-a convenit, datorită unei aparente capacităţi 
fizice superioare. Din nefericire pentru ea, nu a 
ţinut cont de faptul că Halep nu cedează uşor 
când nu vrea să cedeze, iar ceea ce a părut o 
tactică productivă s-a transformat într-o 
capacană fatală.

Halep a început cu break meciul, apoi, cu un 
serviciu solid, şi-a păstrat avantajul de două 
ghemuri până la 5-3, când a mai pus un break 
pe tabelă şi setul în acelaşi timp, cu 6-3, după 
33 de minute.

Românca s-a desprins şi în setul secund, în 
care a condus cu 3-0, după un break în ghemul 
al doilea. Apoi şi-a pierdut concentrarea, iar 
Kenin a egalat, după break la 0, în ghemul al 
cincilea, la primele mingi avute. Reintrodusă în 
meci, americanca a jucat din ce în ce mai bine, 
a servit excelent şi a dus setul în tie-break, pe 
care l-a câştigat la 6, după o oră şi 30 de minute 
de la start.

Patru mingi de break a ratat Halep în primul 
ghem al decisivului, încă una în ghemul al 
cincilea. În schimb, Kenin a făcut break la 
primele mingi avute şi s-a desprins la 4-2. Cu 
ultimele resurse de energie, Halep a avut 
puterea să revină şi să câştige următoarele 
patru ghemuri şi meciul, cu 6-4, după două ore 
şi jumătate de joc.

În turul 3, Halep o va întâlni pe Venus 
Williams.

SPORT

Marius Copil a fost învins de David Goffin, cap de serie 
numărul 21, cu 5-7, 7-5, 6-2, 6-4, joi, la Melbourne, în turul II al 
turneului Australian Open, primul Grand Slam al anului. 
Belgianul de 28 ani, 22 ATP, a obţinut victoria după două ore 
şi 42 de minute. 

Copil (28 ani, 60 ATP) a reuşit 20 de aşi, faţă de 12 ai 
adversarului, care a făcut, totuşi, mai multe puncte cu primul 
serviciu. Românul a reuşit mai multe mingi direct 
câştigătoare, 44-37, dar a făcut şi enorm de multe erori 
neprovocate, 48-17. 

Marius Copil a dominat primul set, adjudecat cu 7-5, după 
ce a condus şi cu 5-2. În actul secund, s-a mers cu serviciul 
până la 5-5, când Goffin a realizat un break, tranşând setul. 
Belgianul a controlat setul al treilea, câştigând cu 6-2, iar în 
setul următor a reuşit trei ghemuri consecutive de la 1-2 la 4-
2, după care şi-a păstrat avantajul, impunându-se cu 6-4. 

Marius Copil va primi un cec de 105.000 dolari şi 45 de 
puncte ATP, el egalându-şi performanţa din 2015, când a 
atins turul al doilea la Melbourne. 

P e r e c h e a  I r i n a  
Begu/Mihaela Buzărnescu, 
cap de serie numărul 10, s-a 
calificat, joi, în turul 
doi al probei de 
d u b l u  d e  l a  
Australian Open, 
primul grand slam al 
a n u l u i .  R a l u c a  
Olaru, care a jucat 
t o t  j o i ,  a  f o s t  
e l i m i n a t ă ,  
i n f o r m e a z ă  
News.ro.

B e g u  ş i  
B u z ă r n e s c u  a u  
învins în primul tur 
echipa australiană 
L ize t te  Cabrera /Ja imee 
Fourlis, beneficiară de wild 

card, scor 7-5, 3-6, 6-4.
Echipa învingătoare va 

întâlni în turul doi cuplul Alize 

C o r n e t / P e t r a  M a r t i c  
(Franţa/Croaţia).

P e r e c h e a  R a l u c a  
Olaru/Galina Voskoboeva 
(România/Kazahstan) a fost 

eliminată în primul 
t u r  d e  e c h i p a  
favorită 2, Timea 
B a b o s / K r i s t i n a  
M l a d e n o v i c  
(Ungaria/Franţa), 
scor 6-0, 6-3.

Tot joi, Sorana 
Cîrstea şi letona 
Jelena Ostapenko 
au învins în runda 
i n a u g u r a l ă ,  c u  
scorul de 6-2, 6-7 
(7-3), 7-6 (10-7), 
cup lu l  Yingy ing  

D u a n / V e r a  L a p k o  
(China/Belarus).

Simona Halep s-a calificat în turul 3 
la Australian Open, după un meci epuizant

Irina Begu şi Mihaela Buzărnescu s-au calificat
 în turul doi la dublu la Australian Open

Tragerea la sorți a „sferturilor” Cupei României a fost cu 
ghinion pentru CFR Cluj și i-a adus un adversar facil lui CS U 
Craiova. 

Partidele din cadrul "sferturilor" Cupei se vor disputa în 
perioada 26-28 februarie. Meciurile se vor juca într-o singură 
manșă. 

Surpriza Csikszereda, echipa din Liga a 3-a care a 
eliminat-o spectaculos în runda precedentă pe Dinamo, o va 
înfrunta acasă pe deținătoarea trofeului, CS U. 

Campioana CFR Cluj se deplasează pe terenul lui Sepsi, 
echipa-revelație a primei părți a sezonului în Liga 1. 

Iată „sferturile” Cupei României:
Sepsi - CFR Cluj
AFC Hermannstadt - Viitorul
Csikszereda (L3) - CSU Craiova
Dunărea Călărași – Astra

Marius Copil, final 
de drum la Australian

 Open

„Sferturile” Cupei României: 
adversar greu pentru CFR Cluj,

 tragere cu noroc pentru
 CS U Craiova
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