
N o u a  l e g e  a  
zootehn ie i ,  Legea 
n r . 3 2 / 2 0 1 9 ,  
p r o m u l g a t ă  d e  
preşedintele României, 
obligă primăriile şi 
Agenţia Domeniilor 
Statului  (ADS) să 
atribuie păşunile şi alte 
terenuri cu destinaţie 
agricolă direct şi cu 
prioritate  crescătorilor 
de animale. 

(Continuare  în  
pagina  4)

Un bărbat din Alexandria a rămas 
fără toată agoniseala. Acesta a fost 
abordat la domiciliul său din Alexandria, 
de două femei, sub pretextul că dau de 
pomană pentru tatăl lor decedat.

Persoanele în cauză i-au înmânat 
bătrânului mai multe fructe și o 
bancnotă de 500 de lei, spunându-i să 
oprească 200 de lei și să le restituie 
restul.

Soția persoanei vătămate a mers 
într-o cameră să aducă restul de bani, în timp ce una dintre cele două femei a 
rămas în holul locuinței, iar cealaltă în cameră cu reclamantul.

(Continuare  în  pagina  2)

Talentul nostru de a ne da cu tesla în omletă ori de câte 
ori istoria ne surâde și de a ne mânca între noi chiar atunci 
când e mai multă nevoie de solidaritate nu s-a manifestat 
n ic iodată mai  mul t  ca în ani i  democraț ie i  
postdecembriste. O democrație care e mai mult o poreclă 
decât o realitate. O democrație mai goală de conținut 

decât socialismul multilateral dezvoltat care ne-a permis 
să facem de râs și capitalismul, după ce am compromis 
definitiv comunismul.

În plus, am putea fi acuzați de fals și uz de fals istoric, 
pentru că în loc să ne deșteptăm, cum ne cere imnul, abia 
reușim să ne trezim la realitate, dar numai atunci când ne 

ajunge cuțitul la os. Dar nu ne ține prea mult și cădem din 
nou la pace cu “somnul cel de moarte” care a produs 
numai guvernări bezmetice, îmbibate de abuz și hoție, 
care au surpat cu cinism statul peste nația care nu 
pricepe ce i se întâmplă. Și uite așa au ajuns niște loaze 
s-o călărească și să-i sugă snaga.

Iar cu o clasă politică repetentă și vulnerabilă, fiscul, 
parchetele și serviciile au rămas instituții cu butoane 
cuplate la sedii de partid, care nu s-au vindecat încă de 
tarele comuniste și acționează și azi cu cinism și nu de 
puține ori cu crasă incompetență.

(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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Proiectul 
”Teatru la Cinema” 

continuă în  Alexandria

Năravul din fire n-are lecuire

Primăriile vor concesiona,
 fără licitaţie, păşunile către crescătorii

 de animale  

Înșelați în propria casă!
 O familie din Alexandria a rămas 

fără 10.000 lei

Pietonii, 
o problemă pentru

 traficul rutier



2 EVENIMENT - ACTUALITATE

Tot mai mulți pietoni cad victime ale accidentelor rutiere. Din 
păcate, cele mai multe nenorociri se întâmplă chiar din cauza lor 
și asta pentru că traversează prin locuri nepermise și fără să se 
asigure.

Polițiștii Serviciului Rutier Teleorman au acționat la acest 
sfârșit de săptămână, pe linia prevenirii și combaterii cauzelor 
generatoare de accidente rutiere, fiind aplicate 32 de sancțiuni 
contravenționale în valoare de 20.445 lei. De asemenea, au fost 
reținute 2 permise de conducere.

Dar cele mai multe accidente rutiere se pare că se întâmplă 
din cauza pietonilor. Un bărbat în vârstă de 47 ani din Roșiorii de 
Vede, în timp ce conducea un autoturism  pe strada Mărăști din 
oșiorii de Vede, a acroșat un bărbat în vârstă de 63 ani din 
Roșiorii de Vede care s-a angajat în traversarea străzii prin loc 
nepermis și fără să se asigure.

În urma accidentului, a rezultat rănirea pietonului care a fost 
transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale. 

Conducătorul auto a fost testat alcoolscop, rezultatul fiind 
negativ, iar pietonului i–a fost recoltată o probă de sânge în 
vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii 
infracțiunii de vătămare corporală din culpă, urmând a se da 
soluție prin Parchet.

C.D.

(urmare  din  pagina  1)
D u p ă  c e  p e r s o a n a  

vătămată i-a înmânat banii 
femeii din casă, acesta a 
plecat grăbită, sub pretextul 
că aduce alte alimente, iar cea 
de-a doua femei nu a mai fost 
văzută. La scurt timp după 
p l e c a r e a  c e l o r  d o u ă ,  
p e r s o a n a  v ă t ă m a t ă  a  
constatat că portofelul din 
care luase banii lipsește, 
acesta conținând suma de 
aproximativ 10.000 lei.

Polițiștii teleormăneni ne 
sfătuiesc să prevenim astfel 
de întâmplări. A preveni 
înseamnă a atrage atenţia 
cuiva asupra consecinţelor 
negative ale unor acţiuni, a 
informa în prealabi l ,  a 

avertiza, a lua măsuri de 
precauţie pentru a înlătura 
ceva neplăcut, a preîntâmpina 
săvârşirea unor fapte care 
prezintă pericol social, fapte 
ce contravin legilor.

O dată fapta săvârşită, ea 
are drept consecinţă tragerea 
la răspundere a făptuitorului şi 
crearea unui prejudiciu 
victimei.

Deşi teama de a deveni 
victimă este cu mult mai mare 
decât posibilitatea acestui 
fapt, mulţi cetăţeni nu-şi iau 
nici cele mai simple măsuri de 
prevenire. Adeseori, pe lângă 
faptul că este indiferent la 
ceea ce se întâmplă cu 
semenii lui, cetăţeanul nu face 
nimic pentru a se apăra pe el 

însuşi - aşteptând să fie 
protejat de forţa publică.

Dacă cetăţeanul şi-ar lua 
cele mai elementare măsuri 
de autoprotecţie, cu siguranţă 
că infractorii nu ar reuşi cu 
atâta uşurinţă să-şi realizeze 
s c o p u l  p r o p u s  ş i  n i c i  
cetăţeanul nu ar mai ajunge 
atât de frecvent în postura de 
victimă.

Cu toate acestea, încă 
sunt cazuri în care persoanele 
cred în ,,bunăvoința,, acestor 
categorii de persoane.

Dacă aţi devenit victimă, 
anunţaţi IMEDIAT Poliţia! 
Împărtăşiţi şi cu alţii aceste 
informaţii, avertizaţi în special 
persoanele în vârstă!

C.D.

Înșelați în propria casă! O familie din 
Alexandria a rămas fără 10.000 lei

Unirea Principatelor Române (Țara 

Românească și Moldova) a avut loc la 

jumătatea secolului XIX. Anul acesta se 

împlinesc 160 de ani de la Unirea Principatelor 

Române. Evenimentul este cunoscut ca ”Mica 

Unire”, și reprezintă pilonul de bază pentru 

înfăptuirea statului national unitar roman.

La 5 ianuarie 1859 Alexandru Ioan Cuza a 

fost ales domn al Moldovei, iar la 24 ianuarie 

este ales domn și al Munteniei. Visul românilor 

de a se uni într-un singur stat s-a împlinit însă 

abia la 1 decembrie 1918, după primul război 

mondial, când a avut loc unirea României cu 

Banatul, Crișana și Maramureșul.

La 19 aprilie 1849, Convenția ruso-turcă de 

la Balta Liman a reinstaurat controlul politic în 

Țara Românească și Moldova, după 

înfrângerea Revoluției de la 1848, și a 

reinstalat în Transilvania regimul absolutist 

h ab s b u rg i c ,  l u â nd  a s t f e l  s f â r ș i t  

protectoratul Rusiei asupra Principatelor, 

după înfrângerea Rusiei în războiul Crimeei. 

Pe 1 februarie 1857, la Iași, s-a format 

Comitetul Electoral al Unirii care a stabilit un 

program politic ce preconiza Unirea 

Principatelorî ntr-un singur stat. Adunările 

ad-hoc din Țara Românească și Moldova au 

adus răspunsuri pozitive ale participanților 

prin cele două Rezoluții. Ambele rezoluții 

prevedeau neutralitatea celor două 

Principate, autonomia și unirea celor două țări 

într-un singur stat cu numele România. La 24 

ianuarie 1859, la reluarea Convențiilor ad-

hoc, la propunerea lui Vasile Boierescu, s-a 

hotărât Unirea Principatelor Române, cu 

același domnitor ca și în Moldova, Alexandru 

Ioan Cuza.

De Unirea de la 1859 se leagă și numele lui 

Moș Ion Roată, care ar fi fost deputat în 

Divanul ad-hoc al Moldovei. Acesta ar fi fost 

însă un țăran în putere, și s-a născut la Putna în 

1806.

Alexandru Ioan Cuza s-a născut pe 20 

martie 1820 la Bârlad, și a murit pe 15 mai 

1873, la 53 de ani, la Heildelberg, în Germania, 

și este înmormântat la Mânăstirea Sfinții 

Trei Ierarhi, din Iași. De religie orthodoxă, 

Alexandru Ioan Cuza s-a căsătorit cu Elena 

Cuza, născută Rosetti, cu care a avut doi copii.

Astăzi, de Ziua Micii Uniri, pe 24 ianuarie 

2019, bugetarii au zi liberă, și mulți se prind în 

hore ale Unirii, prin piețele orașelor, 

municipalitățile fălindu-se cu ofertele 

generoase, de regulă fasole cu cârnați, dar și 

sarmale stropite cu vin sau țuică fiartă. Mica 

Unire este sărbătorită în țară în stil 

românesc.

Ioan DUMITRESCU

* Nouă teleormăneni, găsiți decedați, alți trei au încercat 
să-și ia viața

Printre sutele de solicitări pe care le-a avut Serviciul Județean 
de Ambulanță Teleorman în perioada 18-21 ianuarie 2019, în 
nouă dintre cazuri, personalul medical de pe ambulanțele 
teleormănene ajunse la locul solicitărilor n-au mai putut ajuta 
pacienții la care a fost chemat, aceștia fiind gisiți decedați. În 
două dintre cazuri moarțile au fost declarate suspecte. Cei nouă 
teleormăneni găsiți decedați, șase bărbați și trei femei, aveau 
vârste între 68- 87 de ani și erau din localitățile: Lisa, Brânceni, 
Băcălești, Olteni, Frăsinet, Crângeni, Turnu Măgurele, Nicolae 
Bălcescu, Roșiorii de Vede. Unul dintre aceștia, un bărbat în 
vârstă de 68 de ani din Roșiorii de Vede, s-a spânzurat. Cei mai 
mulți dintre cei nouă, și anume cinci persoane, au fost găsite 
inconștiente.

În perioada menționată, ambulanțele din cadrul SAJ 
Teleorman au intervenit și la trei accidente rutiere petrecute pe 
șoselele din județul Teleorman, evenimente soldate cu câte o 
victimă. Ajuns la locul solicitărilor, personalul medical de pe 
ambulanțe a acordat primul ajutor celor trei victime care au 
suferit: traumatism cranio-cerebral (comă), traumatism membru 
inferior și traumatism cervical și de umăr. Evenimentele 
nefericite au avut loc în localitățile: Roșiorii de Vede și Videle (2 
accidente). Cele trei victime au vârste de 21 de ani, 25 de ani și 
68 de ani.

În ceea ce privește problemele respitatorii minore, 75 de 
teleormăneni au solicitat ambulanțele pentru a primit primul 
ajutor medical. Ambulanțele au ajuns și la 31 de copii bolanvi, 
dar și la trei teleormăneni care au încercat să-și ia viața. 

În total, 575 de solicitări au fost înregistrate în weekendul 
trecut la SAJ Teleorman, după cum urmează: transfer 
interclinic+externări+CT-196; tuse, probleme respiratorii 
minore-75; dureri abdominale sau de spate-68; cefalee-42; copil 
bolnav-31; febră-28; persoane inconștiente-22;

AVC-17; dureri toracice-14; accidente diverse-13; 
sângerare-13; leșin (sincopă)-11; psihiatrie-9; intoxicații-8; 
obstetrică-ginecologie-8; conflicte și agresiuni fizice-5; diabet 
zaharat-5; căzut în stradă-4; victime din accidente rutiere-3; 
tentative de suicid-3; boli nediagnosticate-2; convulsii-2; morți 
suspecte-2; alergii-2; afecțiuni ale urechii-1; incidente provocate 
de animale/insecte-1.

M. MEILĂ

Pietonii, o problemă pentru 
traficul rutier

Aproape 600 de solicitări la SAJ
 Teleorman, în weekend

Mica Unire
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Premierul Viorica Dăncilă i-
a trimis o nouă scrisoare lui 
Klaus Iohannis în care îi cere 
să-i numească la Dezvoltare şi 
Transpor tur i  pe  Olguţa  
Vasilescu şi Mircea Drăghici, 
afirmând că ea beneficiază de 
dreptul exclusiv de apreciere 
şi de alegere a persoanelor 
propuse a face parte din 
guvern.

„Domnule Preşedinte, 
u r m a r e  a d r e s e i  
dumneavoas t ră  d in  17  
i a n u a r i e  2 0 1 9  p r i v i n d  
îndeplinirea condiţiilor de 
legalitate în legătură cu 
propunerile de numire în 
f u n c ţ i a  d e  m e m b r u  a l  
Guvernului, reiterate prin 
adresa nr. 5/105/10.01.2019, 
vă transmit următoarele: 
Având în vedere prevederile 
art. 85 alin. (2) din Constituţia 
României, republicată, prin 
adresa sus rubricată am 
propus să dispuneţi emiterea 
decretelor prezidenţiale prin 
care doamna Lia-Olguţa 
Vasilescu să fie numită în 
funcţia de viceprim-ministru, 
ministrul dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice şi 
domnul Mircea-Gheorghe 
Drăghici să fie numit în funcţia 
de ministru al transporturilor.În 
calitate de prim-ministru, în 
virtutea votului de încredere 
o b ţ i n u t  î n  P a r l a m e n t ,  
beneficiez de dreptul exclusiv 
de apreciere şi de alegere a 

persoanelor propuse a face 
p a r t e  d i n  e c h i p a  
guvernamentală pe care o 
conuc. În mod evident, 

propunerile formulate trebuie 
să îndeplinească condiţiile de 
legalitate, astfel cum sunt 
prevăzute în art. 2 al Legii nr. 
90/2001 privind organizarea şi 
funcţ ionarea Guvernului  
României şi a ministerelor, cu 
modificările şi completările 
ulter ioare”, se arată în 
s c i s o a r e a  t r a n s m i s ă  
preşedintelui Klaus Iohannis 
luni.

Viorica Dăncilă subliniază, 
de asemenea, că e importantă 
evitarea unui blocaj la nivelul 
celor două ministere.

Premierul îi transmite 
preşedintelui Klaus Iohannis 
că ”insistenţa” acestuia de a 
comunica în scris ”duce în 

derizoriu” prerogativele şi 
raporturile constituţionale.

Viorica Dăncilă reiterează, 
în final, solicitarea de emitere 

a decretelor pentru numirea 
Olguţei Vasilescu şi Mircea 
D r ă g h i c i  l a  M i n i s t e r u l  
Transporturilor şi Ministerul 
Dezvoltării.

În încheiere, premierul 
menţioneză actele ataşate la 
dosarele celor două propuneri, 
respectiv copii legalizate după 
cărţi de identitate, certificate 
de cazier judiciar, curriculum-
Vitae actualizate, cu semnături 
olografe, declaraţii privind 
exerciţiul deplin al drepturilor 
electorale şi inexistenţa 
cazurilor de incompatibilitate, 
p r e c u m  ş i  p r i v i n d  
neapartenenţa la structurile 
fostei Securităţi.

Partidul Mișcarea Populară, fondat în jurul fostului 
președinte Traian Băsescu și condus acum de Eugen Tomac, 
cu reprezentare în județul Teleorman, are ca președinte al 
Organizației județene Teleorman pe Adrian Florescu, care 
susține, la începutul anului 2019, an cu duble alegeri, 
europarlamentare și prezidențiale, că în județul nostrum 
există 75 de organizații locale ale PMP și există 3.100 de 
membri de partid, cu carnete și cotizații la zi. Președintele 
Adrian Florescu afirmă că speră ca Partidul Mișcarea 
Populară să obțină cel puțin 10 % la alegerile pentru 
Parlamentul European și mai speră ca lista pentru 
europarlamentare să fie deschisă de Traian Băsescu, o 
adevărată ”locomotivă”, un ”animal politic”, care a reușit în 
cele două mandate să treacă peste două suspendări, 
reîntorcându-se de fiecare data la Palatul Cotroceni; acum 
Traian Băsecu nu mai poate candida pentru prezidențiale, 
deoarece Constituția României nu permite unui cetățean 
decât două mandate. În schimb, datorită cunoștințelor 
politicilor europene și mondiale, Traian Băsecu este 
candidatul ideal pentru europarlamentare, afirmă Adrian 
Florescu.

Referindu-se la alegerile pentru președinția țării, Adrian 
Florescu crede că PMP va merge cu Eugen Tomac, chiar 
dacă lucrurile nu au fost definitivate și nu s-a luat încă nici o 
decizie de candidatură.

Vorbind și despre conflictul permanent dintre cele două 
palate, dintre Palatul Cotroceni și Palatul Victoria, dintre 
președinte României, Klaus Werner Iohannis și premierul 
social-democrat, Viorica Vasilica Dăncilă, liderul PMP Adrian 
Florescu consideră că ambele părți greșesc. Adrian Florescu 
susține că președintele Iohannis ar trebui să înțeleagă faptul 
că PSD și ALDE au câștigat alegerile în 2016, și să nu mai 
stea totdeauna împotriva curentului, iar teleormăneana 
noastră, primul ministru Viorica Vasilica Dăncilă să nu mai 
forțeze permanent nota, căutând nod în papură la tot ce vine 
astăzi de la Cotroceni de la președintele Iohannis. Referindu-
se doar la premierul Viorica Dăncilă, președintele PMP 
Teleorman declară despre aceasta că este o simplă 
marionetă a Partidului Social Democrat și a lui Liviu Nicolae 
Dragnea. Adrian Florescu susține despre Viorica Dăncilă că 
aceasta este o simplă purtătoare de decizii ale șefilor săi de 
partid. Vorbind și despre legea recursului compensatoriu, 
Adrian Florescu apreciază că respectivul act legislative ar 
trebui anulat imediat, mai ales după ce s-a văzut câți 
delicvenți puși în libertate au recidivat.

Ioan Dumitrescu

Preşedintele 
PNL Ludovic 
O r b a n  a  
declarat, pentru 
MEDIAFAX, că 
OUG anunţată 
d e  T u d o r e l  
Toader pentru 
repunerea în 
termen a celor 
condamnaţi de 
c o m p l e t e  
n e l e g a l  
constituite nu are temei constituţional, iar „PSD-ALDE 
guvernează pentru infractorii condamnaţi şi pentru cei 
necondamnaţi”.

 „E clar că PSD-ALDE guvernează pentru infractorii 
condamnaţi şi pentru cei necondamnaţi, în încercarea de a îi 
scăpa de pedeapsă atât pe unii şi cât şi pe ceilalti. O astfel de 
ordonanţă este neconstituţională. Decizia Curţii este foarte 
clară. Practic se va lăsa la latitudinea instanţei să considere 
cursul proceselor care se derulează, după decizia Curţii, să 
hotărască care probe sunt administrate corect şi care nu. 
Nicidecum nu creează bază constituţională pentru o astfel de 
ordonanţă. Cu siguranţă nu există un temei constituţional 
pentru emiterea unei astfel de ordonanţe şi vom încerca prin 
toate mijloace să ne opunem adoptării unui astfel de act 
normativ”, a afirmat Ludovic Orban, duminică, pentru 
Mediafax.

Liderul liberal a adăugat că PSD are obsesia amnistiei şi 
graţierii, iar pentru că nu au reuşit să emită o astfel de OUG 
acum caută diferite forme de graţieri şi amnistii.

Traian Băsescu, posibil 
candidat la europarlamentare

Orban, despre OUG anunţată de Toader: 

E clar că PSD-ALDE
 guvernează pentru infractorii 

condamnaţi
Ministrul Justiţiei a revenit 

cu precizări privind ordonanța 
care stabilește condițiile în 
care cei judecați de complete 
ilegal constituite la ICCJ să 
poată face contestație în 
anulare. Tudorel Toader a 
precizat că  o astfel de 
contestaţia va fi făcută de cei 
care d in  2014 au fos t  
condamnaţi de completurile 

nelegal constituite, prevcizând 
însă că sunt vizate atât 
condamnările, cât şi achitările. 

”Se va solicita avizul 
Consiliului Legislativ, se va 
solicita avizul CSM, funcție de 
care se va decide conținutul 
final pe care trebuie să-l aibă 

această OUG (...) Cauzele vor 
fi rejudecate în complete legal 
constituite. Este un lucru pe 
care nu prea l-ați subliniat în 
presă. Eu m-am referit la 
complete ilegal constituite și 
nu doar la cauzele în care 
oamenii au fost condamnați. O 
anumită stare de așteptare pot 
avea cei condamnați în 
speranța că în contestația în 

anulare se poate ajunge
În opinia mea trebuie să fie 

preocupați și cei achitați de 
către un complet nelegal 
constituite. Cine face recursul 
în cazul acesta? Nu cel achitat 
că nu are interesul, dar îl poate 
face procurorul. Toți cei care 

vor face contestație vor fi 
judecați de complete legal 
constituite.”, a declarat Tudorel 
Toader.

Ordonanța de Urgență va 
viza, pract ic,  sent ințele 
definitive date de completurile 
de 5 judecători de la instanța 
supremă începând cu anul 
2014.

Ordonanța de Urgență este 
una cu miză pentru liderul 
P S D ,  L i v i u  D r a g n e a ,  
condamnat de un complet de 5 
în dosarul Referendumului, în 
22 aprilie 2016.

În 7 noiembrie, Curtea 
Constituţională a decis că 
există conflict juridic de natură 
constituţională între Parlament 
şi Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie pe tema constituirii 
completurilor de 5 judecători.

Potrivit deciziei Curții, 
completurile de cinci judecători 
au fost nelegal constituite din 
2014, când instanța supremă a 
d e c i s  s ă  n u  r e s p e c t e  
prevederea legii 304/2004 
privind formarea completurilor 
de 5 judecători, care stabilește 
că toți cei 5 judecători ai 
completului se stabilesc prin 
tragere la sorți. Instanța 
supremă a decis ca doar patru 
să fie aleși astfel.

Dăncilă i-a trimis o nouă scrisoare
 lui Iohannis: Beneficiez de dreptul exclusiv 

de alegere a miniştrilor 

Toader îi pasează lui Dăncilă 
decizia promovării OUG privind contestarea

 sentințelor definitive



(urmare  din  pagina  1)
Astfel, consiliile judeţene şi unităţile 

administrativ-teritoriale care deţin în 
proprietate publică/privată sau în administrare 
terenuri cu destinaţie agricolă, libere de 
cont rac t ,  vor  înche ia  cont rac te  de  
concesiune/închiriere/arendare, după caz, prin 
atribuire directă, în condiţiile legislaţiei în 
vigoare, cu crescătorii de animale.

În acelaşi timp, în conformitate cu 
prevederile Legii zootehniei, Agenţia 
Domeniilor Statului va încheia contracte de 
concesiune/închiriere/arendare, după caz, 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 dispun de terenuri cu 
d e s t i n a ţ i e  a g r i c o l ă  c o n c e s i o n a t e /  
arendate/închiriate, din următoarele specii: 
taurine, bubaline, ovine, caprine, suine, 
precum şi cu crescătorii de păsări.

P r o c e d u r i l e  d e  
concesionare/închiriere/arendare pentru 
crescătorii de animale se aplică cu prioritate în 
prima sesiune, iar suprafeţele destinate 
crescătorilor de animale sunt stabilite de 
concedent/locator înainte de concesionare/ 
închiriere/arendare. În situaţia existenţei mai 
multor cereri de concesionare/ închiriere/ 
arendare pe aceeaşi unitate de suprafaţă se 
aplică obligatoriu procedura concurenţială.

În vederea concesionarii /închirierii/ 

arendării, după caz, crescătorii de animale, 
persoane fizice sau persoane juridice, trebuie 
să asigure încărcătura optimă de minimum 0,3 
UVM/ha şi să îndeplinească următoarele 
condiţii:

- să aibă vechime în creşterea animalelor de 
cel puţin 5 ani dovedită cu înscrierea animalelor 
în Registrul Naţional al Exploataţiilor şi în 
Registrul agricol al unităţii administrativ-
teritoriale unde se află terenurile cu destinaţie 
agricolă, cu excepţia tinerilor fermieri crescători 
de animale;

- să aibă sediul/punctul de lucru sau 
d o m i c i l i u l  d o v e d i t  c u  a c t e  d e  
proprietate/înscrisuri de la Registrul Comerţului 
sau documente de identitate pe raza unităţii 
administrativ-teritoriale unde se află terenurile 
cu destinaţie agricolă.

În situaţia în care crescătorii de animale nu 
asigură încărcătura optimă de minimum 0,3 
UVM/ha, concesionarea  / închir ierea/  
arendarea, după caz, se va încheia cu 
crescătorii de animale cu sediul/punctul de 
lucru sau domiciliul dovedit pe raza judeţului.

Schimbarea categoriei de folosinţă, precum 
şi a destinaţiei de utilizare a terenurilor agricole 
de către crescătorii de animale constituie 
contravenţie şi se sancţionează cu amenzi de 
la 30.000 de lei la 40.000 de lei şi cu nulitatea 
a b s o l u t ă  a  c o n t r a c t u l u i  d e  
concesiune/închiriere/arendare. 

George ZAVERA

4 SOCIAL - ECONOMIC

(urmare  din  pagina  1)
Fiscul, de exemplu, își bate joc de contribuabilul cinstit, 

sufocându-ul cu birocrația și executându-l silit înainte ca 
instanța să se pronunțe, blocându-i conturile fără a se 
învrednici să-l avertizeze și să-i explice ce și cum iar când vine 
vorba de restituiri de TVA sau de alte sume care trebuie să fie 
recuperate de la stat, reprezentanții acestuia fac pe mortu-n 
păpușoi.

Fără uneltele de partid, Fiscul ar fi o instituție normală
Deja nu ne mai miră faptul că într-o asemenea conjunctură 

apar personaje toxice care, zămislite în laboratoarele de 
partid, fac din instituțiile în care sunt plantate, instrumente 
utile și eficiente de luptă politică.

O asemenea marionetă, mânuită de sforari pricepuți, a 
fost plasată într-o poziție de forță la Fiscul teleormănean. 
Odată cu instalarea în funcție, partidul i-a oferit o canistră de 
putere premium și un birou cu vedere panoramică asupra 
unui județ amărât, unde contribuabilii mari și mici, fără sprijin 
politic, se luptau să supraviețuiască în timp ce firmele 
protejate se ascundeau sub plapuma insolvenței și erau 
ocolite de controale ca tămâia de Necuratul.

Păpușa dolofană cu “spate” a devenit șefa inspecției 
fiscale și spaima contribuabililor fără protecție, care erau 
mulși până la înțărcare pentru a compensa neîncasările de la 
firmele protejate, din care multe erau consiliate fiscal de 
reprezentați ai instituției, între care și o firmă “sub acoperire” a 
șefei inspecției fiscale. Și tot sub acoperire în sensul de 
protecție a funcționat și încă mai funcționează societatea 
fratelui său de la Țigănești, care vinde pe trotuar fel și fel de 
produse.

Deși nu numai contribuabilii erau terorizați de doamna cu 
pricina, ci și subalternii săi, care, ajunși la capătul răbdării, au 
semnat în bloc o sesizarea adresată conducerii Regionalei 
Ploiești a ANAF.

În petiția adresată conducerii regionalei, subordonații o 
acuză pe șefa lor de fapte grave, incompatibile cu funcția și 
statutul defuncționar public. Una dintre cele mai dure acuzații 
se referă la faptul că toate acțiunile Florianei Mitroi au avut “în 
mod evident, scopul de a menține controlul absolut asupra 
mediului în care își desfășoară activitatea Administrației 
Inspecției Fiscale, a modului de selecție a contribuabililor 
verificați, precum și a direcției și metodelor pe care, de 
nenumărate ori, a încercat să le impună echipelor de 
inspecție fiscală dorind să obțină finalizarea inspecțiilor 
fiscale într-un mod abuziv, neconform cu realitatea și vădit 
ilegal.”

Pusă în fața evidențelor, conducerea Regionalei Ploiești a 
ANAF a dispus eliberarea din funcție a Florianei Mitroi și 
mutarea ei “disciplinară” la Biroul Vamal de Frontieră 
Zimnicea. Doamna, plină de tupeu, a dat în judecată 
regionala ANAF, cerând anularea deciziei. Și ca tacâmul să fie 
complet, a chemat în judecată și Camera de Conturi 
Teleorman, care n-a făcut altceva decât să scoată de sub 
fundul reclamantei dosarele “cu cântec” despre care 
pomeneau subordonații în petiție, confirmând astfel 
neregulile și abuzurile din istituția financiară. Și poate că 
rezultatele controalelor ar fi devenit publice dacă conducerea 
Camerei de Conturi ar fi răspuns solicitărilor noastre, dar nici 
acum nu este prea târziu.

Năravul din fire n-are lecuire
După perioada petrecută la vamă, Floriana Mitroi s-a 

întors la Fisc, iar contribuabilii din Teleorman au simțit asta pe 
pielea lor. Din nou restituirile de TVA întârzie cu lunile pentru 
unele societăți, iar altele, în general aceleași, au fost 
încadrate la “risc”, deși nu se încadrează în criterii. Faptul că 
se comite un abuz e relevant de faptul că atâta timp cât au fost 
afiliate la Regionala Ploiești a ANAF n-au fost încadrate la 
această categorie. (Având în vedere antecedentele, mai 
degrabă doamna Mitroi s-a gândit la riscul de a mai pierde 
niște procese privind restituirile de TVA, cum s-a petrecut în 
trecutul nu prea îndepărtat).

Mulți dintre agenții economici aflați în vizorul abuzivei 
doamne au început să regrete perioada când erau afiliați la 
Ploiești, chiar dacă le era peste mână, din cauza distanței. 
Unii dintre agenții economici care ne-au contactat se întreabă 
dacă noul director al DGFP Teleorman știe cu cine are de-a 
face, iar dacă nu știe o avertizăm să fie atentă la ce 
semnează. Și poate n-ar fi rău să aibă o discuție cu cei de la 
inspecția financiară pentru a ști cum au stat și poate mai stau 
lucrurile.

Oamenii se mai întreabă de ce Camera de Conturi 
Teleorman nu acționează  mai ferm când e fapt dovedit că 
unele dosare sunt puse la păstrare până trece termenul de 
înscriere la masa credală, iar cel care pierde este statul, adică 
ei, cei care-l susțin plătind la greu taxe și impozite.

Așteptăm cu interes răspunsul la propunerea unuia dintre 
agenții economici, ca toți cei ale căror solicitări de restituire a 
TVA zac prin sertare să facă o acțiune în instanță pentru a-și 
apăra drepturile.

Z.M.

Năravul din fire n-are 
lecuire

Primăriile vor concesiona,
 fără licitaţie, păşunile către crescătorii

 de animale  

Asociaţia Comunelor din 
România – Filiala Teleorman 
organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea pe 
perioadă nedeterminată a 
cinci funcţii contractuale de 
execuţie vacante de auditor 
intern.

Pentru a ocupa un post 
cont ractua l  vacant  sau 
temporar vacant candidaţii 
trebuie să îndeplinească toate 
condiţiile generale conforme 
art. 3 al Regulamentului-cadru 
aprobat  pr in  Hotărârea 
Guvernului nr. 286 din 23 
martie 2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

În vederea admiterii la 
concurs şi a ocupării posturilor 
de auditor intern candidaţii 
trebuie să fie absolvenţi de 
studii superioare de lungă 
durată în domeniul economic 
acreditate, studii absolvite cu 

diplomă de licenţă.
D a t a  l i m i t ă  p e n t r u  

depunerea dosarelor - 31 
ianuarie 2018, ora 14.00.

Concursul va vea loc în 
data de 11 februarie 2018, ora 

10.00 - proba scrisă şi în data 
14 februarie 2018, ora 10.00 - 
proba interviu.

Persoanele interesate de 
ocuparea unor astfel de 

posturi pot obţine relaţii 
sup l imen ta re  l a  sed iu l  
Asociaţiei Comunelor din 
România - Filiala Teleorman, 
din Alexandria, strada Ion 
Creangă, nr. 52-54, etaj 2 

(sediul vechi CEC, vis-a-vis de 
Curtea de Conturi) ,  tel  
0766334101. 

George ZAVERA

Modificari importante in noua Lege a 
Pensiilor, care vizeaza mai multe categorii de 
bolnavi!

Astfel, cei care sufera de cancer, SIDA sau 

schizofrenie nu vor mai beneficia de pensie 
minima garantata. In schimb, acestia vor primi 
o indemnizatie sociala.

De asemenea, afectati de schimbarile legii 
vor fi si cei care vor sa beneficieze de pensie de 
invaliditate. Pentru a primi banii acestia trebuie 
sa aiba o perioada minima de cotizare de 15 
ani.

De pensia de invaliditate pot beneficia cei 
care si-au pierdut total sau cel putin jumatate 
din capacitatea de munca din cauza:

- accidentelor de munca si bolilor 
profesionale;

- neoplaziilor, schizofreniei si SIDA;
- bolilor obisnuite si accidentelor care nu au 

legatura cu munca.

Asociaţia Comunelor din România,
 Filiala Teleorman  a scos la concurs cinci 

posturi de auditor intern 

Modificări în noua Lege a Pensiilor
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* Spectacole de teatru live, programate în 
perioada următoare

În Alexandria, proiectul ”Teatru la Cinema” a 
fost inaugurat în data de 9 decembrie 2018, în 
incinta Cineplexului Happy Cinema, primul 
spectacol live de teatru fiind ”Ursul păcălit de 
vulpe”, care s-a adresat micilor spectatori. Cel mai 
recent spectacol de acest gen, ”Tom Degețel,” a 
avut loc duminică, 20 ianuarie 2019 când, potrivit 
unui comunicat de presă transmis redacției de 
compartimentul PR&Marketing ”Teatru la 
Cinema”, s-au vândut toate biletele. 

Astfel, amatorii de teatru din municipiul 
reședință de județ pot vedea, în incinta 
cinemplexului Happy Cinema, spectacole de 
teatru live, aflate în portofoliul proiectului cultural 
“Teatru la Cinema”.

După București, Buzău, Focșani, Ploiești și 
Pitești, unde a fost implementat acest proiect, 
Alexandria este al șaselea oraș în care publicul 
larg are acces la spectacole de teatru organizate 
în săli cinematografice situate în mari centre 
comerciale.

Conform aceluiași document, în perioada 3 
februarie-14 aprilie 2019, la Happy Cinema 
Alexandria, amatorii de teatru, de la mic la mare, 
sunt invitați la următoarele spectacole:

- 03 februarie, ora 11:00 – Vicleniile vulpii
- 10 februarie, ora 20:00 – Stand-up Comedy 

cu Cosmin Bighei
- 07 februarie, ora 11:00 – Isprăvile Motanului 

Încălțat
- 03 martie, ora 11:00 – Peștișorul de Aur
- 17 martie, ora 11:00 – Degețica
- 31 martie, ora 11:00 – Ariciul și țestoasa 

uriașă
- 06 aprilie, ora 20:00 - Rendez-vous with 

Magic
- 14 aprilie, ora 11:00 – Alice și lumea minunată
Pentru un bilet la un astfel de spectacol, adulții 

vor plăti 25 de lei, iar copii, 15 lei. Acestea pot fi 
cumpărate de la casa de bilete a Happy Cinema 
s a u  p r i n  i n t e r m e d i u l  s i t e - u l u i  
www.teatrulacinema.ro, unde găsiți mai multe 
informații despre spectacole.

M. MEILĂ

7 EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

Cu prilejul sărbătoririi  actului Unirii de la 24 Ianuarie 
1859, Biblioteca Județeană „Marin Preda” Teleorman 
organizează miercuri, 23 ianuarie 2019, începând cu 
orele 11.00, la Sala de lectură a instituției, următoarele 
expoziţii tematice: „160 de ani de la Mica Unire”; „Cuza şi 
pasoptiştii”; „Cuza Vodă și Unirea”.

„160 de ani de la Mica Unire” este o expoziție de carte 
din patrimoniul bibliotecii, dintre titlurile acesteia făcând 
parte: „Epopeea Marii Uniri”, „Românii la 1859”, „Istoria 
modernă a României”, „Pe urmele lui Alexandru Ioan 
Cuza”, „Făcliile Unirii”,  „Moş Ion Roată şi  Unirea”,  
„Alexandru Ioan Cuza în politica europeană”.

Cea de-a doua expoziție, „Cuza şi pașoptiştii”, este 
formată din cărți poştale şi medalii  din colecţia lui Teodor 
Nicolae Săceanu.

„Cuza Vodă și Unirea” este o expoziție de desene, 
realizată de Popa Miriam Alessandra, eleva Școlii 
Gimnaziale „Ștefan cel Mare” Alexandria.

Activitatea va cuprinde o prezentare power-point cu 
titlul „Alexandru Ioan Cuza”, susţinută de elevi  de la 
Şcoala Gimnazială  Plosca, coordonaţi de prof.  Dorina  
Sbîrnea şi un medalion artistic prezentat de către elevii de 
la Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare” Alexandria, 
îndrumați  de profesoarele Paula Achim și Liliana 
Cătrună.

Unirea Principatelor Române  de la 24 Ianuarie 1859 a 
deschis o nouă epocă în dezvoltarea istorică a poporului 
român, fiind urmată de o serie de reforme. 

Unirea din 1859 a însemnat o etapă esențială pe 
drumul unității naționale, a cărei întregire deplină avea să 
se înfăptuiască în anul 1918.

Aceste act istoric este strâns legat de personalitatea 
lui Alexandru Ioan Cuza (revoluționar, paşoptist şi luptător 
înflăcărat pentru cauza Unirii) şi de alegerea sa ca 
domnitor al ambelor principate: la 5 ianuarie în Moldova şi 
la 24 ianuarie 1859 în Ţara Românească. Proclamarea lui 
Alexandru Ioan Cuza ca domn al celor două Principate a 
declanşat  o puternică explozie de entuziasm în rândul 
populației.

Cornelia RĂDULESCU

Muzeul Judeţean Teleorman 
organizează, în colaborare cu 
Şcoala Gimnazială „Ștefan cel 
Mare” Alexandria, Școala 
Gimnazială Plosca și Școala 
G i m n a z i a l ă  L u n c a ,  
manifestarea cultural-artistică 
„Mica Unire-un pas spre Marea 
Unire”.

Evenimentul va avea loc 
marţ i ,  22 ianuarie 2019, 
începând cu ora 11.00, în Sala 
Auditorium a Muzeului Judeţean 

Teleorman.
Manifestarea este prilejuită 

de împlinirea a 160 de ani de la 
prima unire a românilor sub 
numele de Principatele Unite ale 
Moldovei și Țării Românești, 
unire săvârșită sub domnia lui 
Alexandru Ioan Cuza.

Manifestarea se înscrie în 
cadrul progamului educaţional 
„Muzeul- sursă de cultură şi 
educaţie”.

Cornelia RĂDULESCU

Proiectul ”Teatru la Cinema” continuă
 în Alexandria

România se află pe locurile fruntașe în Europe atunci 
când vine vorba de șovinism cultural, 66% dintre români sunt 
de părere că, indiferent că oamenii nu sunt perfecți, cultura 
noastră este mai bună decât a altora.

Studiul realizat de Pew Research Center arată că doar 
grecii (89%), rușii (69%), bulgarii (69%) și bosniacii (68%) 
sunt în fața noastră în ceea ce privește atitudinile de 
superioritate față de alte popoare. La polul opus regăsim țări 
precum Spania (20%), Estonia (23%) sau Suedia (26%).

În opinia psihologului Lenke Iuhoș, șovismul cultural – 
adică afirmarea superiorității unei națiuni asupra altora – este 
o atitudine puternic nocivă care s-a propagat în ultimile 
decenii, atitudine din care se pot naște curente extrem de 
periculoase pentru societate, precum naționalismul 
extremist sau chiar rasismul.

“Putem spune, fără teama de a greși, că șovismul cultural 
reprezintă un derapaj de la democrație, deoarece poate 
scoate dintr-un popor cea mai neagră latură a sa. Atunci când 
mult peste 50% dintre oameni sunt convinși că a lor cultură 
este mai bună decât a altora, nu mai putem vorbi de relații 
echilibrate de cooperare, iar orice discuție sau negociere cu o 
altă persoană – indiferent că este concetățean sau străin – nu 
pleacă de la același nivel, ci de la prezumții eronate, ceea ce 
va conduce la impunere credințelor și valorilor cu forța”, 
explică psihologul Lenke Iuhoș.

Biblioteca Județeană „Marin Preda”:

160 de ani de la Mica Unire

Muzeul Județean Teleorman:

Manifestarea „Mica Unire - un pas 
spre Marea Unire”

Ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu a 
declarat la Digi 24 că legea actuală prevede că nu 
pot fi lăsaţi repetenţi copiii până la clasa a lll-a, dar 
acest lucru trebuie schimbat, pentru că este o 
greşeală.

"Din păcate, e o prevedere legală, până în 

clasa a treia copiii nu pot fi lăsaţi repetenţi. Cred că 
trebuie să revenim asupra acestui aspect pentru 
că, iată, unde suntem. Ajungem la clasa a opta şi 
atunci constatăm că nu ştiu să scrie bine, că nu 
ştiu să calculeze bine şi că 36% nu sunt în stare să 
ia 5 la evaluarea de la clasa a opta. Cred că 
obiectivele de care vorbeam trebuie stabilite prin 
lege şi în fişa postului fiecărui profesor", a afirmat 
ministrul, întrebat în legătură cu interdicţia de a 
lăsa reprenţi copiii de clasa l.

Întrebată dacă acest obiectiv, de a nu lăsa 
repetent un copil de clasa I, este o greşeală, 
Andronescu a răspuns: "Categoric".

La argumentul expertului în educaţie Oana 
Moraru conform căruia nu ai voie să laşi repetenţi 
pentru că s-a demonbstrat că din punct de vedere 
psihologic nu are niciun efect asupra copilului, 
Andronescu a replicat: "Te străduieşti mai mult să-
l înveţi ce trebuie să-l înveţi".

Andronescu vrea ca elevii din clasa I 
să poată fi lăsaţi repetenţi

Știm toți că un stil de viață 
sănătos este cheia unei siluete 
armonioase, unde se regăsesc 
activitatea fizică și alimentația 
sănătoasă.

Însă dimineața, foarte multe 
persoane au câteva obiceiuri 
care le afectează silueta.

Dacă nu beți un pahar cu apă 
călduță. Dimineața, pe stomacul 
gol, apa călduță echilibrează 
o rgan ismu l ,  acce le rează  
metabolismul și veți primi o doză 
zdravănă de energie.

Dacă vă îmbrăcaț i  pe 

întuneric. Faceți lumină imediat 
cum vă treziți, fie că e artificială 
sau naturală, vă veți simți mai 
energizați.

Dacă nu vă întindeți. Trebuie 
să faceți câteva mișcări și 
întinderi, pentru a avea un nivel 
al energiei corespunzător.

Dacă dormiți prea mult. 
Somnul necesar este vital. Însă 
cel în exces vă tulbură, vă ia din 
timpul alocat rutinei zilnice 
sănătoase și vă stresează. 
Așadar, ridicați-vă din pat când 
sună ceasul, nu mai amânați!

Greșeli care duc la îngrășare

Românii sunt printre 
cei mai intoleranți europeni, 
spune rezultatul unui studiu
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Am vrut iubire... Dar am uitat 

să cer... Veşnic am oferit. Dar poţi 

oare să te înalţi dacă nu poţi să 

zbori? Mi-e teamă să nu pierd tot 

ce mi-a mai rămas. Am încetat să 

cred în vorbe, cuvintele fără 

fapte nu au nici o valoare. Trăiri 

intense, gânduri, sentimente le-

am ferecat pe toate în vers... Mă 

rog ca măcar cheia să n-o fi 

aruncat.  Aş dori să simt cum 

căldura poeziei mele dezgheaţă suflete reci, pierdute în 

ceaţa deasă a singurătăţii. Aş şti că am făcut ceva util în 

viaţă şi n-a fost în zadar... Că tot ce am purtat în suflet a 

căpătat un rost. Şi poate atunci durerea, teama şi suferinţa 

le voi lăsa în noapte... Voi fi însufleţit şi voi continua să sper... 

Aici, sau poate în altă viaţă. “Sufletul meu/etern pergament 

de/ninsoare...//Spre ceruri deschise/lacrimi de ceară 

îmi/picură-n  vis...(Lacrimi de ceară)

Mihail Tănase

- Mami, ce-i aia “amantă”?

- Asta, mami… e o femeie rea, care ne fură din bugetul 

familiei !!

- Dar “amant”?

- Ăsta, dragă, e un nene bun, care-l ajută pe tac'tu !

***

- Care este diferenţa dintre o secretară blondă şi una 

brunetă?

- Pe secretara brunetă o însărcinează şeful cu probleme 

de serviciu.

Pastila de râs

Motto: “Unirea e actul energic al întregii 
naţiuni romane. Unirea, naţiunea a făcut-o!”

 (Mihail Kogălniceanu) 
Unirea Principatelor Române, cunoscută şi 

sub numele de Mică Unire, de la 24 Ianuarie 
1859, “Ziua renaşterii natioanale“, a reprezentat 
cel mai important pas pe care l-au făcut înaintaşii 
noştri pe calea înfăptuirii Statului unitar roman.

Prin memorabila Unire  de acum 160 de ani, s-
a împlinit un vis de veacuri al poporului român.

Două ţări “surori şi megieşe “, Moldova şi Tara 
Romanesca, şi-au rupt hotarele ce le despărţea 
şi fiii lor şi-au dat mâna într-o istorică “horă a 
frăţiei “, ce va rămâne în veci un simbol al unirii şi 
unităţii noastre.

Actul istoric de la 24 Ianuarie 1859 nu a venit 
ca un dar neaşteptat ;el a fost o împlinire a 
năzuinţei, a luptei şi jertfei de veacuri a întregii 
naţiuni romane. 

Cu prilejul acestui moment aniversar, să 
rememorăm câteva date înscrise cu litere 
luminoase în cartea de istorie a neamului 
românesc.

Revoluţia de la 1848 din cele trei Ţări Române 
– Moldova, Tara Romanesca şi Transilvania – a 
aprins foarte mult dorinţa de unire a românilor, iar 
prin proclamaţiile date au impus-o cu tărie şi 
atenţie ţărilor europene. 

În toiul desfăşurării evenimentelor anului 
1848, mulţi patrioţi romani au subliniat cu 
pregnanţă caracterul unitar al Revoluţiei lor, 
îmbinând revendicările de ordin social cu cele 
naţionale, căci pe Câmpia Libertăţii de la Blaj (3- 
15 mai 1848) a răsunat cu tărie şi această dorinţă 
legitimă “Noi vrem să ne unim cu Tara!”, ceea ce 
era în consens şi cu aspiraţiile revoluţionarilor 
moldoveni şi munteni.

Înăbuşirea Revoluţiei de la 1848 nu 
descurajează dorinţa de înnoiri sociale şi de 
unitate a populaţiei din provinciile româneşti.

Nevoiţi să activeze în condiţii vitrege, 
conducătorii Revoluţiei ţineau treaz spiritul luptei 
pentru dreptate şi unire, scoţând diverse reviste  
cu titluri semnificative, că: “România viitoare“ 
(1850), “Junimea romană” (1851), “Republica 
romană” (1851), “Steaua Dunării“ (1856) etc.

Deceniul care a trecut de la izbucnirea 
Revoluţiei şi până la 24 Ianuarie 1859 a fost o 
luptă continuă pentru realizarea marilor 
deziderate paşoptiste, având în frunte mari şi 
înflăcăraţi patrioţi, precum: M. Kogălniceanu, Al.I. 
Cuza, I.C. Brătianu, C.A. Rosetti, D. 
Bolintineanu, C. Bolliac, V. Alecsandri, Gh. 
Magheru, N. Golescu, Chr. Tell, V. Malinescu s.a.

Menţinerea acestei stări de spirit revoluţionar, 
laborioasa activitate a numeroşi patrioţi romani în 
ţară şi în străinătate în vederea susţinerii dorinţei 
de unire a obligat pe acei diplomaţi întruniţi la 
Viena, în timpul Războiului Crimeii (1853 – 1856), 
şi la Paris, după sfârşitul acestuia (1850), să ţină 
cont de cererile îndreptăţite ale poporului român.

Pacea de la Paris (1856) are în vedere şi 
unele puncte ce privesc Ţările Romane, între 
care şi hotărârea de consultare a adunărilor din 
cele două Principate (Moldova şi Tara 
Romanesca), dându-le romanilor posibilitatea de 
a-şi manifesta dorinţa de unire împotriva opoziţiei 
Turciei şi a Austriei.

În cele două Principate se porneşte o 
însufleţită mişcare unionistă, cu centrele la Iaşi şi 

Bucureşti, în vederea alegerii deputaţilor în aşa – 
zisele “Adunări ad-hoc” din 1857 şi pentru 
influenţarea reprezentanţilor puterilor străine.

Alegerile au confirmat sprijinul larg popular 
acordat Partidei Naţionale a Unirii şi deputaţilor 
săi, încât Conferinţa de la Paris, întrunită la 22 
mai 1858, a elaborat “Constituţia Principatelor 
Unite“, cu două guverne şi două adunări 
legislative, dar cu o Comisie Centrală şi o Curte 
de Casaţie unică.

Astfel, se hotăra, pe drept, constituirea unei 
uniuni a Principatelor Romane, garantată de cele 
şapte puteri semnatare (Franţa, Anglia, Rusia, 
Austria, Turcia, Sardinia şi Prusia).

Adunarea electivă a Moldovei a votat la 5 
ianuarie 1859 ca domn  pe colonelul Alexandru 
Ioan Cuza (1820- 1873), un înfocat revoluţionar 
unionist, animat de înalte idealuri de libertate şi 
progres, ce aparţinea valoroasei generaţii 
educată în spiritul Revoluţiei de la 1848.

Aceasta fericită alegere a determinat pe 
reprezentaţii Partidei Naţionale din Muntenia să 
activeze pentru a propune tot pe Alexandru Ioan 
Cuza, candidat pentru Muntenia.

Masele populare au susţinut cu căldură 
aceasta candidatură, adunându-se în număr 
impresionant pe Dealul Mitropoliei din Bucureşti, 
exercitând presiuni asupra adunării elective în 
care se aflau mulţi antiunionişti.

La 24 Ianuarie 1859, la numărarea voturilor 
adunării, s-a constatat unanimitate pentru 
Alexandru Ioan Cuza şi că domn al Ţării 
Româneşti. 

Puterile europene au fost puse în faţa unui 
fapt împlinit, Unirea fiind recunoscută în mod 
oficial de Conferinţă Diplomaţilor întruniţi încă o 
dată la Paris.

Trei ani mai târziu, la Bucureşti, capitala ţării, 
se deschidea primul Parlament al României, la 14 
ianuarie 1862.

Astfel s-a înscris pe harta lumii statul cu 
numele de România, la 24 Ianuarie 1862, şi apoi 
s-a trecut la consolidarea statului român modern, 
realizându-se treptat o serie de reforme 
administrative, reforma agrară şi electorală, 
s e c u l a r i z a r e a  a v e r i l o r  m a n ă s t i r e ş t i ,  
reorganizarea învăţământului, a armatei cu un 
singur comandament de stat major, reforma 
judecătorească etc 

Înnoirile care s-au produs după Unirea cea 
Mică au pregătit în mod firesc înfăptuirea şi 
celorlalte acte istorice de seamă din ţara noastră.

La 9 Mai 1877 Parlamentul României a 
proclamat Independenţa ţării, votând o moţiune 
în care se arata “ruperea legăturilor cu Înalta 
Poartă şi Independentă absolută a României “.

Cucerirea Independenţei de Stat a României, 
prin sacrificiile armatei sale pe fronturile din 
Balcani ne-a peceltuit definitiv Independentă,  
care apoi a pregătit calea spre Marea Unire de la 
1 Decembrie 1918, un glorios eveniment pentru 
poporul român, de la care în anul trecut s-a 
împlinit 100 de ani. 

Implinirea a 160 ani de la Mica Unire, din ziua 
de 24 ianuarie, ramane un fericit prilej de a ne da 
mana si a ne uni glasurile in traditionala si uriasa 
noastra “Hora a  Unirii”, devenita un vibrant si 
rasunator imn patriotic in inimile romanilor de 
pretutindeni.

Leon Armeanca

Baron Andra Mădălina P.F.A., cu sediul în Turnu Măgurele, jud. Teleorman, CUI 33524877, 
F34/358/2014, pierdut Certificat constatator la terți nr. 20180/19.11.2014. Îl declar nul.

Anunţ

SC CORNYCOM SRL, cu sediul în Măldăieni, jud. Teleorman, CUI 1476105, J34/239/2002, 
pierdut Certificat de înregistrare A nr. 230594. Îl declar nul.

Anunţ

GUȘAT CRĂCIUN I.I., cu sediul în com. Năsturelu, F34/387/2016, CUI 36749297, pierdut 
Certificat înregistrare B 3323441 emis la data de 16.11.2016, Certificat constatator nr. 
20925/15.11.2016 pentru sediu social și Certificat constatator nr. 105/14.01.2017 pentru punct 
de lucru în oraș Zimnicea. Le declar nule.

Anunţ

SOARE A. ALEXANDRA I.I., cu sediul social în com. Năsturelu, F34/310/2017, CUI 
38167120, pierdut Certificat constatator nr. 31007/18.09.2017 pentru punct de lucru în oraș 
Zimnicea, str. Mircea Vodă nr. 3. O declar nulă.

Anunţ

Avi Loeb, şeful 
d e  l a  H a r v a r d  
A s t r o n o m y  
Depar tment ,  se  
ocupă de multă 
vreme de una dintre 
cele mai arzătoare 
î n t r e b ă r i  a l e  
omenirii: suntem 
singuri în Univers? A 
speculat că exploziile radio rapide pot fi mesaje de la 
extratereştri, a emis teorii cu privire la megastructurile 
extraterestre şi a sugerat că un obiect interstelar care a trecut 
prin Sistemul Solar poate fi o sondă ale unei inteligenţe 
extraterestre.

Acum, într-un nou interviu cu publicaţia germană Der 
Spiegel, Loeb a dezvăluit mai multe dintre gândurile sale 
despre vânătoarea de viaţă extraterestră şi ce ar însemna 
pentru omenire primul contact cu aceasta, scrie Futurism.

Dacă omenirea ar fi contactată de extratereştri, ar fi cu 
siguranţă una dintre cele mai importante evenimente, cu 
perspectiva că ar putea schimba evoluţia noastră. „Dacă te 
gândeşti la istoria omenirii, felul nostru de a fi a evoluat,  de la 
un singur individ, la familie, la trib, la ţară şi în final, la 
continente”, a declarat acesta pentru Der Spiegel. „Dacă am 
găsi alte fiinţe dincolo de Terra, ar fi cel mai important pas de 
până acum”, a adăugat Loeb.

Este aproape imposibil de ştiut cum va arăta primul contact, 
pentru că pot exista diferite tipuri de viaţă extraterestră.

„Nu pot spune cum va fi acest moment, dar va fi şocant, 
deoarece suntem influenţaţi de experienţele noastre. Ne 
imaginăm alte fiinţe care să fie similare cu noi. Dar poate sunt 
diferite în mod radical”, a precizat astronomul.

Atunci când a fost întrebat care este extraterestrul său fictiv, 
Loeb a ezitat: „Să fiu sincer, personal nu-mi plac filmele SF. Am 
o problemă atunci când acţiunea dintr-un film încalcă legile 
fizicii. În aceste cazuri, nu mă pot bucura de experienţă din 
punct de vedere estetic”.

România reală
Speranţă sau gânduri din 

scaunul cu rotile…

160 de ani de la Unirea cea Mică

Unirea Moldovei cu Țara Românească

Primul contact 
cu extratereştrii, conform unui

 reputat astronom



1592: S-a născut Pierre Gassendi, filosof, matematician 
francez (d. 1655).
1788: S-a născut 

Lord Byron (George 
Gordon), poet englez 
(d. 1824).
1849: S-a născut 

August Strindberg, 
poet şi scriitor suedez 
(d. 1912).
1862: Se formează 

primul guvern unitar 
al României, condus 
de Barbu Catargiu.
1869: S-a născut 

Gr igor i  Rasput in ,  
călugăr rus (d. 1916).
1885: S-a născut 

G h e o r g h e  
Demetrescu, astronom 
şi seismolog român (d. 
1969).
1908: S-a născut Lev Landau, fizician rus, laureat al 

Premiului Nobel (d. 1968).
1922: A murit Alexandru Ciurcu, inventator şi publicist 

român (n. 1854).
1939: Pentru prima oară, în cadrul Universităţii 

Columbia, a fost divizat un atom de uraniu.
1993: A murit Kobo Abe, scriitor, fotograf şi inventator 

japonez (n. 1924).
2012: A murit Tudor Mărăscu, regizor român de teatru 

şi film (n. 1940).
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07:00 Telejurnal matinal 10:00 
Perfect imperfect 12:30 Adevăruri 
despre trecut 13:00 Aici, acum 
14:00  Telejurnal 15:00 Maghiara 
de pe unu 17:00 Telejurnal 17:05 
Întrebări şi răspunderi 18:00 
Romani care au schimbat lumea 
19:00 Pulsul zilei 20:00 Telejurnal 
21:00 România 9 22:00 Povestea 
lui Dumnezeu 23:00 Ecaterina 
00:00 Telejurnal 00:30 Romani care 
au schimbat lumea

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 22 Ianuarie

Va nemultumeste 
faptul ca munciti prea 
mult si rezultatele 
intarzie apara. Va 
s fa tu im sa avet i  
rabdare. Spre seara, 
partenerul de viata va 
f a c e  o  s u r p r i z a  
placuta.

D i n  c a u z a  
nervozitatii, riscati sa 
i i  i ndepar ta t i  pe  
partenerii de afaceri. 
Daca va urcati la 
volan, va sfatuim sa 
c o n d u c e t i  c u  
prudenta. Exista riscul 
sa aveti un accident.

Sunteti nerabdator 
sa terminati o lucrare 
inceputa acum cateva 
zile. Va sfatuim sa va 
pastrati calmul si sa 
e v i t a t i  d i s c u t i i l e  
aprinse cu partenerul 
de  v ia ta .  Sun te t i  
predispus la accidente.

R e l a t i i l e  
pa r tene r ia le  sun t  
incordate din cauza 
unor neinte leger i .  
Inainte de a face 
promisiuni familiei, va 
recomandam sa va 
analizati cu luciditate 
posibilitatile financiare.

Este o zi favorabila 
c o m u n i c a r i i  c u  
persoanele mai tinere 
si cu copiii. Sunteti 
tenace si nu va lasati 
pana nu realizati tot 
ce v-a t i  propus.  
Evitati discutiile in 
contradictoriu!

Un pr ie ten va 
propune o colaborare 
care v-ar ajuta sa va 
rotunjiti veniturile. 
Puteti sa va ocupati 
de problemele casei. 
Va recomandam sa 
ascultati si parerile 
partenerului de viata. 

D i m i n e a t a  n u  
sunteti intr-o forma 
s t r a l u c i t a .  E s t e  
r e c o m a n d a b i l  s a  
a m a n a t i  d e c i z i i l e  
importante si sa va 
limitati la activitati de 
rutina. Evitati calatoriile 
si eforturile prelungite!

A v e t i  m u l t e  
probleme de rezolvat 
atat la serviciu, cat si 
acasa. Acordati mai 
multa atentie activitatii 
profesionale! In caz 
contrar, s-ar putea sa 
primiti reprosuri din 
partea sefilor.

Sunteti irascibil si 
s-ar putea sa ii spuneti 
partenerului de viata 
cuvinte pe care le veti 
regreta. Daca va 
urcati la volan, ar fi 
bine sa conduceti mai 
prudent decat de 
obicei.

BERBEC

Va recomandam sa 
nu sperati prea mult 
pe plan financiar. Aveti 
parte de intarzieri si 
amanari din cauza 
uno r  even imen te  
neprevazute. Pastrati-
va calmul si ascultati-
va intuitia!

Puteti avea o zi 
buna pe plan financiar, 
insa trebuie sa va 
controlati tendinta de 
a critica tot ce se 
petrece in jur. Seara, 
primiti vizita unei rude 
mai in varsta, care va 
da o veste buna.

Dimineata faceti 
cateva drumuri si  
reusiti sa rezolvati 
probleme atat  de 
s e r v i c i u ,  c a t  s i  
personale.  Ev i ta t i  
d i s c u t i i l e  i n  
contradictoriu si nu mai 
fiti atat de incapatanat!

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 Misiune în 
forță 22:30 Misiune pe MS One 
00:15 Ştirile Pro Tv 00:45 
Misiune în forță 02:30 Misiune 
pe MS One 04:00 Lecţii de viaţă

07:00 Observator 08:00 
Neatza cu Răzvan şi Dani 11:00 
Prieteni i  de la 11 13:00 
Observator 14:00 Aici eu sunt 
vedeta! 16:00 Observator 17:00 
Acces direct 19:00 Observator 
20:00 Chefi la cuțite 23:00 Xtra 
Night Show 01:00 Aici eu sunt 
vedeta! 02:30 Acces direct 04:15 
Prieteni i  de la 11 06:00 
Observator

08:15 Pastila de râs 09:15 
1001 de nopți 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 Exatlon 23:15 
FanArena 00:30 Știrile Kanal 
D 01:45 Puterea dragostei 
04:15 Povestea noastră

07:20 Trăsniți din NATO 
08:00 Elisa 10:00 Mama mea 
gătește mai bine 11:30 Secrete 
de stil 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 Basic -  
Instructia 22:30 Starea naţiei 
23:30 Trăsniți din NATO 00:30 
Focus din inima României

07:30 La Maruţă 09:30 
Amintiri 11:30 La bloc 13:30 
Iubit de împrumut 15:30 
Tabără cu bucluc 17:00 
Album de familie 18:30 La 
bloc 20:30 Sf. Vincent 22:15 
Drumul spre răzbunare 23:45 
Sf. Vincent 01:30 Drumul 
spre răzbunare 03:00 La 
Maruţă 05:00 La bloc

07:00 Lumea lui Banciu 
08:00 Știrile B1 08:55 Meteo 
09:00 Știrile B1 12:00 Știrile 
B1 13:00 Talk B1 15:00 
Știrile B1 16:00 Se întâmplă 
acum 18:00 Buna, România! 
20:00 Știrile B1 21:00 Dosar 
de politician 23:00 Lumea lui 
Banciu 00:00 Un pont pe zi 
00:35 Seara milionarilor

07:50 Lungul drum al lui 
B i l l y  L y n n  0 9 : 3 5  
Supravieţuind pe mare 11:15 
Zbor spre casă 12:50 Decalaj 
orar 14:10 Avocatul Diavolului 
16:25 Eu, cu mine și Irene 
18:20 Resident Evil: Capitolul 
final 20:00 O noapte la muzeu 
21:45 Portalul  23:25 Ucigași 
de schimb 00:50 Resident 
Evil: Capitolul final
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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 

22 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.

10 Anul XIII, nr. 3118 Marţi 22 Ianuarie 2019

Bogdan Stancu a fost dorit de Gigi Becali la 
FCSB în această iarnă, dar a ales să continue 
în Turcia. Atacantul de 31 de ani s-a înțeles cu 
Genclerbirligi, liderul din liga a doua turcă.

Informația a fost dezvăluită de turcii de la 
Sabah, cei care anunțau acum două cu 
săptămâni că Bogdan Stancu este foarte 
aproape de o revenire la formația pentru care a 
mai evoluat între 2013 și 2017. FCSB nu a fost 
singura formație care l-a dorit pe Bogdan 
Stancu în această iarnă. Rămas liber de 
contract după despărțirea de Bursaspor, 
Bogdan Stancu a mai  negociat  cu 
Erzurumspor.

"Vrem să aducem un jucător care să aducă 
un plus echipei. Stancu vrea şi el mult să 
semneze cu noi. La Stancu mai sunt doar mici 
detalii, aşa cred. Am colaborat şi înainte cu el. 
Consider că este un jucător potrivit pentru 
echipa noastră, din punct de vedere al 
caracterului, vârstei şi profilului de fotbalist”, 
afirma Erkan Sozeri, antrenorul lui Gencler, în 
urmă cu două săptămâni.

Gigi Becali l-a dorit pe Bogdan Stancu la 
FCSB

"Am încercat să-l iau pe Bogdan Stancu, el 
voia să vină, dar mi-a dat răspuns că mai 
rămâne în Turcia. Are ofertă de 400.000 de 

euro la semnătură și 900.000 de euro pe an.
Băiatul mi-a zis că vrea la Steaua, dar 

familia vrea să mai rămână afară, să mai 
strângă bani. Bine, acum depinde și ce vom 
face cu Gnohere. Într-o săptămână o să aflu ce 
va fi cu Gnohere", recunoștea Gigi Becali.

De-a lungul carieriei, Stancu a mai trecut pe 
la FC Argeș, CS Mioveni, Unirea Urziceni, 
FCSB, Galatasaray, Orduspor și Bursaspor.

Atacantul român n-a marcat niciun gol în 
cele şapte meciuri disputate în actualul 
campionat pentru Bursa, după ce a înscris de 
opt ori în 31 de partide în stagiunea trecută. În 
cele 95 de meciuri jucate în tricoul lui 
Genclerbirligi, între 2013 și 2017, Bogdan 
Stancu a marcat 35 de goluri și a oferit 13 pase 
decisive.

SPORT

Elevii lui Mircea Rednic (56 de ani) au obținut prima 
victorie din acest an, în al treilea amical al stagiului din 
Antalya, iar oficialii roș-albilor sunt mulțumiți de nivelul 
echipei din acest moment. Ionel Dănciulescu, directorul 
sportiv al ”câinilor”, a anunțat că vor mai veni jucători noi la 
Dinamo și că lotul va fi unul competitiv.

”Am zâmbit de la început, nu neapărat după acest succes, 
pentru că era normal să apară și aceste două meciuri mai 
puțin reușite. Asta pentru că au venit acești jucători noi, 
relațiile de joc sufereau, automatismele nu existau. Plus că 
au fost și condițiile meteo din Antalya, care ne-au obligat în 
unele zile să ne antrenăm doar în sala de forță.

Lucrurile merg pe un drum bun și rezultatele or să apară 
într-un viitor apropiat. Alexander Christovao a jucat doar 20 
de minute, dar e un atacant de forță, de pătrundere, plus că 
are și o viteză destul de bună. Este un jucător cu calitate si cu 
perspective frumoase pentru Dinamo”, a spus Ionel 
Dănciulescu.

Fostul mare atacant al lui Dinamo și unul dintre cei mai 
buni marcatori din istoria Ligii 1 este convins că Dinamo va 
arăta bine în meciurile oficiale. ”Cel mai mult contează că 
începem să încropim un lot competitiv, vrem concurență pe 
fiecare post. Zilele viitoare, vor mai veni doi-trei jucători. E 
clar că mai sunt discuții legate de anumite posturi. Mai avem 
nevoie de achiziții și aici mă refer la zona defensivă”, a mai 
spus Dănciulescu.

Concluzia acestei victorii a roș-albilor a fost trasă tot de 
oficialul ”câinilor”. ”A fost o partidă bună, consistentă, cu 
foarte multe momente de joc. E foarte important că și Dan 
Nistor a revenit, pentru că este jucătorul determinant pentru 
noi. Golurile s-au luat pe anumite greșeli individuale, dar e și 
normal în această etapă de pregătire. Una peste alta, a fost 
un test reușit”, a mai spus Ionel Dănciulescu. 

Următorul amical al roș-albilor, care va fi și ultimul din 
stagiul de pregătire din Antalya, va fi cu Dinamo Moscova, 
miercuri 23 ianuarie.

Atacantul Daniel Popa a marcat toate golurile 
dinamoviștilor în duelul cu FK Liepaja (Letonia), scor 3-2 
pentru echipa antrenată de Mircea Rednic, în al treilea meci 
amical din cadrul stagiului de pregătire în Turcia, disputat în 
această după-amiază la IC Santai Football Center din Belek. 

Fotbalistul dinamovist a deschis scorul în minutul 14, 
dintr-un penalty obținut de Dan Nistor, și a mai punctat în 
minutele 30 și 51. 

Muțiu – Sorescu, D. Ciobotariu, R. Grigore, Mustoe – I. 
Filip – Zenke, Ait-Atmane, D. Nistor, Jaadi – D. Popa au jucat 
din primul minut pentru echipa din Ștefan cel Mare, iar după 
pauză au mai evoluat G. Crețu, Ehmann, Longher, Aliji, 
Montini și Christovao. 

”Am vrut să marchez acel gol, din penalty, pentru că 
aveam nevoie de încredere. Nu mai marcasem demult. De 
aceea am avut acea ieșire după aceea, m-am bucurat foarte 
mult. Sper ca de acum să o țin tot așa și în campionat. Nici nu 
mai știu de când nu am mai înscris, n-am ținut o evidență, dar 
era clar un stres.

 Sunt bucuros în primul rând pentru mine, dar pentru 
viitorul meu contează să mai înscriu și astfel să fiu și în atenția 
selecționerului. Știu că a fost la meci”, a spus Popa, după 
meci.

Dinamo a transferat 
mai mulți jucători, dar

 alt fotbalist este marele
 câștig al iernii

Evoluția roș-albaștrilor, din 
prima parte a sezonului, i-a 
fost fatidică lui Nicolae Dică 
(38 de ani), care a fost demis și 
înlocuit cu Mihai Teja (40 de 
ani). Numai că sunt oameni din 
fotbal care nu-l consideră doar 
pe Dică vinovat total. Rică 
Neaga, unul dintre 
foșt i i  l ider i  d in  
v e s t i a r u l  r o ș -
albaștrilor, a spus 
că FCSB are cel 
mai bun lot din Liga 
1, dar și că fotbaliștii 
care îmbracă tricoul 
a c e s t e i  e c h i p e  
trebuie să ofere mai 
mult atunci când 
intră pe gazon.

”Steaua are cel 
mai bun lot și cred 
că poate câștiga campionatul. 
Să dea Dumnezeu ca acești 
jucători să evolueze pe 
măsura talentului lor, pentru că 
toți cei care au ajuns acolo 
sunt talentați”, a spus Rică 
Neaga.

Neaga crede că FCSB o 

poate da jos pe CFR din 
fruntea ierarhiei Ligii 1, dar 
spune și ce trebuie să se 
întâmple în lotul lui Mihai Teja 
pentru asta. ”Depinde foarte 
mult de jucători. Nu prea am 
văzut la Steaua acel orgoliu pe 
care trebuie să-l aibă orice 

jucător care ajunge acolo. 
Când ajungi la Steaua, trebuie 
să gândești că e un tricou 
foarte important pe tine și că 
trebuie să oferi pe măsură. În 
plus, a trecut o perioadă foarte 
lungă de când nu s-a mai luat 
campionatul și trebuie să fie 

conștienți și de asta”, a mai 
spus Rică Neaga.

Filipe Teixeira: ”Trebuie să 
fim mult mai atenți!” 

Despre problemele din 
jocul FCSB a vorbit deschis și 
Filipe Teixeira (38 de ani), 
după remiza cu gruparea 

chineză, pregătită 
d e  Q u i q u e  
Sanchez Flores. 
”Am avu t  2 -0 ,  
puteam să facem 
3 - 0 ,  a ș a  s e  
întâmplă în fotbal. 
Trebuie să fim mai 
atenți la fazele fixe. 
U n  m e c i  o k ,  
important e să fim 
o echipă, să avem 
spirit de sacrificiu 
și sunt sigur că 

vom lua campionatul cu o 
formă foarte bună.

A fost doar o faza fixa, așa e 
când primești gol e problemă 
de apărare. Nu e chiar așa, 
toată echipa trebuie să se 
apere, nu trebuie să criticăm 
defensiva”, a spus Teixeira.

Dorit de FCSB în această iarnă, 
Bogdan Stancu s-a înțeles cu noua echipă

Jucătorii FCSB, atacați de un fost lider al 
roș-albaștrilor. ”Trebuie să fie conștienți de asta!”
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