
Vor să strângă bani de la 
popu la ţ i e .  Conduce rea  
Primăriei Alexandria a decis 
să mărească programul de 
lucru la Direcţia Taxe şi 
Impozite Locale.

Începând de luni, 28 
ianuar ie ,  programul  de 
încasare pentru persoanele 
fizice s-a modificat. Astfel, în 
perioada 28 ianuarie- 30 
martie, alexăndrenii care vor 
să-şi achite taxele şi impozitele locale, o pot face de luni până vineri, între orele 
08:00 şi 18:30, dar şi în zilele de sâmbătă, în intervalul orar 08:00 – 12:00.

(Continuare  în  pagina  4)

Doi poliţişti din 
Teleorman au salvat 
o  femeie  de la  
moartea. În timp ce 
se aflau în patrulare, 
după miezul nopţii, 
polițiștii din comuna 
Tătărăștii de Jos, sat 
S l ă v e ș t i ,  a u  
constatat că la o 
locuință de pe partea 
dreaptă a DJ 504, 
direcția de deplasare 
A lexandr ia  spre  
Pitești este izbucnit 

un incendiu, observându-se flăcări la nivelul camerelor și la nivelul acoperișului.
(Continuare  în  pagina  2)

Un bătrân în vârstă de 90 de ani, din localitatea 
Mavrodin, și-a pierdut viața, luni seara, într-un incendiu 
izbucnit la locuința sa, potrivit unui comunicat de presă al 
ISU ”A.D. Ghica” Teleorman. Bătrânul a fost găsit 
cabonizat în propria-i casă, cuprinsă de flăcări, 

descoperirea fiind făcută de pompierii militari ajunși la 
fața locului. Evenimentul a fost anunțat pe numărul unic 
de urgență 112, la ora 17:45. La locul incidentului s-au 
deplasat rapid pompieri i  mi l i tar i  din cadrul 
Detașamentului Alexandria cu o autospecială de lucru cu 

apă și spumă. La sosirea salvatorilor, flăcările  se 
maniestau într-un dormitor și într-o bucătărie, pe o 
suprafață de aproximativ 12 mp. Focul a fost localizat și 
stins în limitele găsite, în aproximativ o oră. 

Au fost distruse bunuri în valoare de aproximativ 5000 

de lei, iar pompierii au reușit să salveze restul casei de 
locuit, valoarea bunurilor salavate fiind estimată la 
aproximativ 40000 de lei.

(Continuare  în  pagina  2)

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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În sprijinul cetăţenilor

Programul de lucru la Taxe şi impozite 
s-a prelungit până la ora 18:30

Repere istorice teleormănene: 

Debarcarea de la 
Zimnicea

Un bătrân de 90 de ani a ars 
de viu în propria casă

Doi poliţişti au salvat o femeie 
de la moarte

”Alexandria reciclează”,
 concurs de colectare 
selectivă a deșeurilor



2 EVENIMENT - ACTUALITATE

(urmare  din  pagina  1)
Polițiștii au intervenit imediat, fără ezitare și spărgând 

geamul unei camere, deoarece calea de acces era cuprinsă de 
flăcări au evacuat o femeie, proprietara locuinței în vârstă de 82 
ani care se afla într-una dintre camere.

După ce s-au asigurat că în locuință nu se mai afla și alte 
persoane, au anunțat și solicitat prin serviciul de urgență 112, 
intervenția pompierilor și a unui echipaj de ambulanță.

La fața locului a sosit un echipaj de ambulanță SMURD care 
i-a acordat îngrijiri medicale femeii care nu prezenta vătămări 
corporale, refuzând internarea în spital  iar cele două 
autospeciale de pompieri cu apă și spuma din cadrul ISU 
Teleorman au stins în totalitate incendiul care a distrus întreaga 
locuința.

Polițistul Ban Liviu are 26 de ani și face parte din M.A.I. din 
anul 2012, iar Cotoi Liviu are 24 de ani și este polițist din 2016.

C.D.

(urmare  din  pagina  1)
În urma primelor cercetări 

efectuate la fața locului pentru 
stabilirea cauzei de izbucnire 
a incendiului s-a stabilit că 
focul s-a declanșat, cel mai 
probabil, din cauza jarului 
căzut din sobă, cu acumulare 
de căldură pe materialele 
combustibile din apropierea 
acesteia.

Încă o dată, pe această 
cale, pompierii fac câteva 
recomandări cetățenilor:

- să manifestați atenție 
maximă privind folosirea 
mijloacelor de încălzire, 
indiferent de tipul ori modul de 
folosire a lor;

- depozitarea materialelor 
combustibile se face la o 
distanţă mai mare de 1,00 m 
faţă de sobele fără acumulare 
de căldură şi de 0,50 m la 

sobele cu acumulare de 
căldură; 

- se interzice depozitarea 
materialului combustibil, a 
cărţilor, hainelor, lumânărilor 
etc. deasupra sobelor; 

-  î n  f a ţ a  u ş i ţ e i  d e  
a l i m e n t a r e  a  s o b e i ,  
pardoseala combustibilă se 
protejează cu tablă metalică 
având dimensiunile de 0,70 x 
0,50 m; 

- înainte de utilizare, 
sobele şi coşurile de fum 
trebuie verificate amănunţit, 
reparate, curăţate şi date în 
exploatare în perfectă stare 
de funcţionare; 

- nu se admite utilizarea 
sobelor fără uşiţe la focare şi 
cenuşare, defecte sau isolate 
necorespunzător faţă de 
elementele combustibile ale 
clădirilor; 

- în timpul funcţionării 
sobelor care ut i l izează 
combustibil solid, uşiţele 
focarului şi cenuşarului 
trebuie menţinute închise şi 
nezăvorâte; 

- este strict interzisă 
aprinderea focului în sobe 
prin stropire cu benzină, 
petrol  sau al te l ichide 
combustibile; 

- se interzice uscarea 
hainelor sau a altor materiale 
combustibile pe sobe ori în 
imediata lor apropiere;

- scoate periodic cenușa 
rezultată prin ardere și 
depoziteaz-o în locuri special 
amenajate, în exteriorul 
locuinței și la distanță față de 
casă, grajd, fânar și depozite; 

- se interzice funcţionarea 
sobelor supraîncălzite.

M. MEILĂ

Un bătrân de 90 de ani a ars de viu 
în propria casă

Doi poliţişti au 
salvat o femeie de la moarte

* Înscrierile se fac până pe 15 februarie 
Elevii din unitățile de învățământ din 

municipiul reședință de județ mai au la 
dispoziție două saăptămâni pentru a se înscrie 
la concursul de colectare selectivă a 
deșeurilor, ”Alexandria reciclează”, organizat 
de Direcţia Economică prin Compartimentul 
Cultură Sport Tineret din cadrul Primăriei 
municipiului Alexandria. Competiția se 
desfășoară începând cu luna februarie a 
acestui an, până în luna decembrie 2019.

Pentru organizarea și desfășurarea acestui 
concurs a fost elaborat un proiect de hotărâre 
ce va fi supus aprobării Consiliului Local al 
municipiului Alexandria în ședința ordinară ce 
are loc astăzi, începând cu ora 14.00. 

În concurs se pot înscrie, până la 15 
februarie 2019, grupuri formate din maxim 20 
de elevi și 4 coordonatori, pe următoarele 
categorii: clasele 0-IV; clasele V-VIII; licee.
Potrivit regulamentului competiției, concursul 
este structurat în cinci etape, care vor fi 
punctate individual și al căror punctaj se 
cumulează pe echipă și se va publica după 
fiecare etapă în parte. 

De luna viitoare se desfășoară prima 
etapă, iar celelalte patru etape au loc în lunile 
următoare: martie, aprilie, mai, iunie.

Probele la care vor fi supuși concurenții 
sunt: concurs de eseuri (în etapa I); pictură (în 
etapa a II-a); teatru (în etapa a III-a); street art 
– reciclare creativă (în etapa a IV-a); cultură 
generală (etapa a V-a). 

Conform regulamentului concursului, se 
vor organiza întâlniri cu coordonatorii, cu 
minim o lună înainte de fiecare etapă și se vor 
clarifica (supune la vot, daca va fi cazul) 
eventualele nelămuriri. Coordonatorii trebuie 
să știe că eventualele nelămuriri ridicate pe 
parcursul concursurilor și nediscutate la 
aceste întâlniri nu vor fi luate în calcul.

Jurizarea se va face de către un juriu format 
din persoane cu pregătire de specialitate în 
domeniul în care se organizează concursul.

Marele premiu va fi acordat pentru fiecare 
categorie de vârstă și constă într-o excursie, 
ce va avea loc în vacanța de vară, vizita si 
accesul la diferite obiective culturale și 
turistice din zonă.  

M. MEILĂ

”Alexandria reciclează”, concurs de colectare 
selectivă a deșeurilor

Pe 30 ianuarie, în mai multe 
ţări ale lumii, este sărbătorită 
Z i u a  I n t e r n a ţ i o n a l ă  a  
Nonviolenţei în Şcoli. Scopul 
acestei zile este promovarea 
ideii de educare a copiilor în 
armonie, solidaritate şi respect, 
mesajul principal al acestei zile 
fiind „dragoste universală, 
nonviolenţă şi pace. Dragostea 
universală este mai bună decât 
egoismul, nonviolenţa este mai 
bună decât violenţa şi pacea 
este mai bună decât războiul”.

Ziua Internaţională pentru nonviolenţă în şcoli a avut ca zi de 
plecare 30 ianuarie, aceasta fiind ziua celebrării morţii lui 
Mahatma Gandhi, supranumit părintele independenţei Indiei şi 
iniţiatorul mişcărilor de revoltă neviolente, cel care spunea: 
„nonviolenţa este arma celor puternici.” 

Violenţa şcolară este doar una dintre manifestările violenţei 
cotidiene. Potrivit unicef.org, dezbaterile privind relaţia între 
conceptul de „drept la siguranţă” şi mediul şcolar au căpătat în 
Europa o dezvoltare continuă şi constantă, cu diferenţe de la 
ţară la ţară, devenind oficial o problemă politică în urma unei 
întâlniri a experţilor, organizată de Comisia Europeană la 
Utrecht, în anul 1997. Odată ce experţii au recunoscut 
importanţa acestei probleme, mobilizarea şi preocuparea faţă 
de violenţa în şcoli a devenit, în mod constant, un obiectiv politic 
la nivel naţional şi internaţional. 

Conform studiului „Violenţa în şcoală”, realizat de UNICEF în 
anul 2006, violenţa în şcoală este „orice formă de manifestare a 
unor comportamente precum: 

- exprimare inadecvată sau jignitoare, cum ar fi: poreclire, 
tachinare, ironizare, imitare, ameninţare, hărţuire; 

- bruscare, împingere, lovire, rănire; 
- comportament care intră sub incidenţa legii (viol, 

consum/comercializare de droguri, vandalism – provocarea de 
stricăciuni cu bună ştiinţă– furt); 

- ofensă adusă statutului/autorităţii cadrului didactic (limbaj 
sau conduită ireverenţioasă

faţă de cadrul didactic); 
- comportament şcolar neadecvat: întârzierea la ore, 

părăsirea clasei în timpul orei, fumatul în şcoală şi orice alt 
comportament care contravine flagrant regulamentului şcolar în 
vigoare”.

Un alt studiu al UNICEF, „Ascuns la Vedere - O analiză 
statistică a violenţei asupra copiilor”, publicat în luna septembrie 
a anului 2014, confirmă amploarea zguduitoare a abuzului fizic, 
sexual şi emoţional la care sunt supuşi copiii în toată lumea.

În acest context, UNICEF consideră foarte importantă 
conştientizarea acestui fenomen şi necesitatea unei preocupări 
crescute faţă de măsurile ce trebuie luate pentru diminuarea sa.

Sensibilizarea faţă de fenomenul violenţei şcolare ar trebui, 
firesc, să ducă la creşterea eforturilor depuse pentru 
ameliorarea situaţiei prezente. 

Chiar dacă Ziua Internaţională pentru Nonviolenţă în Şcoală 
este sărbătorită pe 30 ianuarie, mesajul ei trebuie să dureze şi să 
se manifeste în fiecare zi. Toate formele agresiunii întâlnite în 
şcoli - de la îmbrânceli şi jigniri, până la injurii, vulgarităţi, 
intimidări fizice şi verbale - trebuie să dispară iar relaţiile 
interumane elev-coleg, elev-profesor, elev-părinte trebuie 
dezvoltate pe o bază de armonie şi toleranţă, în care puterea de 
convingere a cuvântului şi nu a violenţei trebuie să primeze.

30 ianuarie,  
Ziua Internaţională

 pentru nonviolenţă în şcoală
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Președintele Klaus Iohannis a lansat, luni, 
un atac extrem de dur la adresa Puterii. "Se 
încearcă acapararea statului", a avertizat șeful 
statului, subliniind, totodată că "este datoria 
noastră să prevenim și să anihilăm orice acțiune 
menită sa destabilizeze pacea și să aducă 
atingere valorilor europene fundamentale".

"«Istoria este ceea ce avem cu toții și putem 
împărtăși cu toții», spunea un reputat istoric 
american, Timothy Snyder, subliniind că istoria 
Holocaustului nu a luat sfârșit, întrucât 
precedentul său este etern. Cu toate eforturile 
noastre, nicio faptă de respect și de redare a 
demnității, oricât de nobilă și de solară ar părea, 
nu poate anula o crimă. Antidotul răului nu poate 
fi decât o acțiune de salvare a viitorului prin 
recunoașterea capcanelor ideologice și printr-o 
atentă examinare a faptelor politicienilor și a 
susținătorilor lor. În ultimele șapte decenii, 
lumea s-a schimbat și, totuși, instrumentele 
politicului au rămas aceleași. Să nu uităm că, în 
numele unui așa-zis ideal suprem, schimbând 
legi și capturând instituții una câte una, s-a 
consolidat regimul nazist. Percepția că 
politicienii, care reprezintă oamenii și interesele 
lor, au dreptul să calce în picioare adevăruri, să 

identifice dușmani, să dea vina pentru eșecurile 
lor pe diferite categorii de cetățeni reprezintă o 
filosofie toxică", a declarat Klaus Iohannis, luni, 
la Palatul Cotroceni, la finalul ceremoniei de 
deco ra re  a  uno r  sup rav ie țu i t o r i  a i  
Holocaustului.

Totodată, șeful statului a lansat un atac 
extrem de dur la adresa clasei politice.

"Astăzi, în tentativa lor nesăbuită de a se 
salva de justiție și de a-și prezerva puterea, unii 
politicieni învinuiesc magistrați, blamează 
multinaționalele viclene, cum zic ei, și 
diabolizează Uniunea Europeană, descrisă 
drept abuzivă și trufașă. După cei arătați acum 
cu degetul, ar urma alții, apoi alții și tot așa până 
când indistincția și căutarea continuă a 
vinovaților s-ar transforma în pretextul perfect 
pentru acapararea statului", a mai spus 
Iohannis.

"Îmi aduc aminte o frază din memoriile lui 
Hédi Fried, supraviețuitoare deportată la 
Auschwitz, din Sighetul aflat sub ocupație 
maghiară, și pe care am decorat-o acum 3 ani: 
«Supraviețuiește numai cel care este conștient 
de ce se întâmplă. Nu folosește la nimic să 
închizi ochii». Așadar, trecutul este un 
avertisment mereu actual, iar efortul de a-l 
înțelege nu este niciodată îndeajuns. Este 
datoria noastră să prevenim și să anihilăm orice 
acțiune menită sa destabilizeze pacea și să 
a d u c ă  a t i n g e r e  v a l o r i l o r  e u r o p e n e  
fundamentale. Este, totodată, datoria 
instituțiilor, dar și a funcționarilor statului român 
să-și protejeze cetățenii, prin toate mijloacele, 
să salvgardeze statul de drept, democrația, să 
garanteze pacea socială și respectarea 
valorilor esențiale", a mai spus șeful statului.

Primarul actual al municipiului reședință de județ, 
Alexandria, președintele Organizației județene Teleorman al 
Partidului Social Democrat, Victor Drăgușin, a fost îndelungul 
carierei sale administrative, de două ori viceprimar sub 
mandatul primarului Constantin Slăbescu, iar acum se află la 
cel de-al treilea mandat consecutiv de primar ales. Victor 
Drăgușin își dorește și al patrulea mandat de primar, 
declarând că își dorește ducerea la îndeplinire a proiectelor 
pe care le-a demarat. În ultimul timp mai puțin vizibil în spatial 
public, pe la fel și fel de evenimente, primarul Victor Drăgușin 
susține că se arată tot mai preoocupat de realizarea 
proiectelor sale în ceea ce privește modernizarea 
municipiului Alexandria. Primarul Drăgușin declară că se 
întâlnește foarte des cu secretarul de stat de la Ministerul 
Dezvoltării, Adrian Ionuț Gâdea, președintele Organizației 
județene Teleorman al Partidului Social Democrat, care a 
ajutat municipalitatea prin programele Programului Național 
de Dezvoltare Locală, dar se întâlnește cel puțin o data pe 
lună și cu premierul social-democrat Viorica Vasilica Dăncilă, 
teleormăneană de-a noastră, care și dânsa l-a ajutat în 
repetate rânduri. 

În ceea ce privește alegerile europarlamentare pentru 
Parlamentul Europei, în anul în care România deține 
președinția Consiliului Uniunii Europene, alegeri care vor 
avea loc peste mai puțin de patru luni, președintele PSD 
Alexandria, Victor Drăgușin, aproximează că social-
democrații vor obține peste 40 de procente.

Referindu-se și la alegerile prezidențiale de la sfârșitul 
acestui an, Victor Drăgușin, în ciuda faptului că deja Klaus 
Werner Iohannis, actualul președinte, și fostul premier 
apolitic, Dacian Cioloș, și-au anunțat candidaturile, primarul 
Alexandriei susține că decizia social-democraților se află la 
centru. Victor Drăgușin declară că social-democrații vor face 
un studiu sociologic, pentru a identifica cine este cel mai bun 
candidat pentru Palatul Cotroceni, și în urma rezultatului 
acestui studiu va fi desemnat și candidatul la prezidențiale. 
Primarul Drăgușin declară că este luată în calcul și varianta 
candidaturii la prezidențiale cu candidat comun la președinție 
cu aliații de la guvernare de la Alianța Liberalilor și 
Democraților. Victor Drăgușin nu neagă însă faptul că 
personal, ca și toți social-democrații teleormăneni, și-ar dori 
ca președintele Partidului Social Democrat, Liviu Nicolae 
Dragnea, să candideze și să câștige alegerile prezidențiale.

Ioan DUMITRESCU

Preşedintele PNL 
Ludov ic  Orban  i -a  
anunţat pe liberali, în 
şedinţa de luni a Biroului 
Politic Naţional, că a mai 
comandat un sondaj de 
opinie care să testesteze 
c o t a  l a  
europarlamentare a unei 
posibile alianţe USR-
PLUS, au spus surse 
politice pentru Mediafax.

„Sondajul urmează să arate scorul unei eventuale alianţe 
a USR-PLUS. Urmează să fie întrebaţi peste 1000 de 
subiecţi”, au declarat surse din interiorul partidului.

Cu toate că PNL a comandat anul trecut un sondaj care să 
arate intenţia la vot la alegerile europarlamentare, întrebările 
nu vizau alianţele politice, fiind puse individual partidele în 
lista de opţiuni la vot, au explicat sursele menţionate. Spre 
deosebire de acel sondaj ale cărui date au fost prezentate 
parţial de liderul PNL, Ludovic Orban, şi care a avut 26.000 de 
respondenţi, acesta va avea doar puţin peste 1.000 de 
persoane intervievate.

Actualul sondaj al PNL arată că partidul condus de 
Ludovic Orban are, în prezent, 27.8% din electorat, în timp ce 
PSD are 30.2%. Pe locul 3 se află ALDE, cu 11.5%. Urmează 
USR cu 10.2%, Pro România, cu 5.5%, UDMR cu 5.1%, 
PLUS 5% şi PMP 4,2%, potrivit surselor politice ale 
MEDIAFAX.

Sursele citate susţin că partidul lui Dacian Cioloş, PLUS, 
are un scor de 5%, iar PMP 4.2% .

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a anunţat duminică 
rezultatul sondajului privind scorul partidelor: 27% PNL, iar 
PSD 30% . Sondajul a fost făcut prin operarea faţă în faţă a 
26.000 de cetăţeni, conţinând şi date privind încrederea 
oamenilor în Guvern şi percepţia acestora pe diferite teme.

Mai vrea un mandat

Orban a comandat un 
sondaj care să testeze, la 

europarlamentare, posibila
 alianţă USR-PLUS

Darius Vîlcov își sporește 
controlul asupra activității 
Fiscului prin intermediul 
Comis ie i  Naț iona le  de 
Prognoză, instituție aflată în 
subordinea consilierului cu 
p r o b l e m e  p e n a l e  a l  
premierului Viorica Dăncilă.

ANAF și Comisia de 
Prognoză au semnat un 
Acord de cooperare care 
prevede că Fiscul va face 
c o n t r o a l e l e  p e  b a z a  
propunerilor de la Comisia de 
Prognoză.

Comisia de Prognoză, 
a f l a t ă  î n  s u b o r d i n e a  
Secretariatului General al 
Guvernului va trimite liste cu 
firme și domenii cu risc fiscal 
pe care ANAF-ul va trebui să 
le controleze. Mai mult, 
i n s t i t u ț i a  v a  r e s p e c t a  

ob iec t ive le  impuse de 
Comisia de Prognoză și va da 
explicații acesteia când 
acestea nu vor fi respectate, 
transmite Realitatea TV.

Potrivit documentului, 
A N A F  ș i  C o m i s i a  d e  
Prognoză pot const i tu i  
grupuri de lucru comune 
pentru analiza de risc sau 
p e n t r u  c o n t r o l a r e a  
contribuabililor.

"Începând cu luna ianuarie 
2019, Comisia de Prognoză 
va selecta contribuabilii 
propuși pentru a fi cuprinși în 
controalele întreprinse de 
A N A F " ,  s e  s p u n e  î n  
documentul publicat pe site-
ul ANAF.

În vederea real izăr i i  
prevederi lor prezentului 
acord, ANAF și Comisia de 

Prognoză pot const i tu i  
grupuri de lucru comune, se 
mai spune în acord.

Comisia Națională de 
Prognoză este condusă de 
Ion Ghizdeanu (în funcție din 
2004, un fidel al lui Vîlcov), în 
timp ce ANAF e condusă de 
Mihaela Triculescu.

Documentul, numit "Acord 
de coperare între Agenția 
Națională de Administrare 
Fiscală și Comisia Națională 
de Strategie și Prognoză 
pen t ru  dezvo l t a rea  ș i  
realizarea analizelor de risc și 
eficientizarea acțiunilor de 
control și verificare", a fost 
semnat de conducătorii celor 
două instituții pe 22 ianuarie.

Semnarea acordului nu a 
fost anunțată public de nici 
una dintre cele două instituții.

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, dă înapoi 
pe tema ordonanţei de urgenţă pentru recursul 
compensatoriu. Dacă acum o săptămână, 
Tudorel Toader dădea asigurări că Guvernul va 
adopta o astfel de măsură, acum nu mai e sigur.

"Nu am venit cu acuzaţii, am venit doar cu 
speranţa să cunoaștem cui îi datorăm acest 
recurs compensatoriu, cine l-a iniţiat, cine l-a 
modificat, ca să ştim cui, cu ghilimelele de 
rigoare, "îi datorăm" consecinţele negative pe 
care le vedem. Respectând demnitatea de 
preşedinte al Republicii, eu fac parte din 
Guvernul României şi dialogul instituţional îl am 
cu doamna premier, cu care discut inclusiv 
aceste probleme, cu preşedintele sigur discut 
prin premier sau direct în cadrul CSAT. 
Săptămâna trecută, am fost la Bruxelles, 
probabil în zilele următoare, azi, mâine, mă voi 

întâlni cu doamna premier şi vom ajunge la o 
concluzie finală", a declarat, luni, Tudorel 
Toader, potrivit realitatea.net.

"Când voi definitiva varianta, vă voi anunţa", 
a spus Tudorel Toader.

Întrebat cine are ultimul cuvânt în ceea ce 
privește modificarea recursului compensatoriu, 
Toader a replicat: "Păstrăm ordinea şi ierarhia - 
premierul. Dar întrebarea este provocatoare, 
ştiaţi răspunsul, dar depinde de forma actului 
juridic pe care ne gândim. Să avem încredere în 
legiuitor şi atunci va fi o lege şi cuvântul ultim îl 
va avea legiuitorul şi preşedintele care să 
promulge legea, exact cum şi-a dorit să 
modifice repede. Dacă va fi OUG, sigur, 
ministrul propune, Guvernul aprobă, dar după 
ce doamna premier îşi dă acceptul."

Iohannis, atac dur la Putere:

 "Se încearcă acapararea statului!"

Tudorel Toader dă înapoi cu recursul 
compensatoriu

Darius Vâlcov taie și spânzură la ANAF



(urmare  din  pagina  1)
“Pentru a veni în sprijinul cetățenilor care 

doresc să achite taxele și impozitele locale, în 
perioada 28.01.2019 – 30.03.2019 programul 
de încasare pentru persoanele fizice se 
modifică după cum urmează: Luni – vineri – 
08:00 – 18:30; Sămbătă – 08:00 – 12:00”, 
spune primarul Alexandriei, Victor Drăguşin.

Cei care nu vor să stea la coadă pot să 
plătească taxele şi impozitele datorate şi 
online. Pentru a putea efectua plăți on-line prin 
platforma WWW.GHISEUL.RO, contribuabilii 
persoane fizice trebuie să fie înregistrați cu 
roluri nominale unice și CNP în evidențele 
fiscale.

C.D.

4 SOCIAL - ECONOMIC

Începând cu luna august 1916, județul Teleorman devine 
zonă de operații militare, apărarea teritoriului fiind asigurată 
de Gruparea Apărării Dunării, aflată sub comanda 
generalului Cristescu, apoi a generalului Iancovescu.

Gruparea era formată din două batalioane ale 
Regimentului 20 Teleorman și din batalionul de miliții 
Teleorman.

Înainte de debarcarea trupelor inamice, pe toată linia 
Dunării (județul Teleorman, până la Giurgiu), pozițiile armatei 
române erau bombardate de pe vasele militare sau din 
avioane.

Forțele române existente în județ erau reduse și slab 
dotate, iar trupele inamice, poziționate pe teritoriul bulgăresc, 
beneficiau de avantajul terenului, căci malul era înalt, dar și 
de o dotare tehnică superioară, efective numeroase și sprijin 
aerian.

De exemplu, Regimentul 20 Dorobanți, comandat de 
locotement colonelul Ion Ștefănescu, dispunea de 2952 
oameni de trupă, 65 cai și 21 trăsuri.

Marele Cartier General al Armatei Române a repartizat 
efectivele din județul Teleorman, de pe linia Dunării, astfel: în 
comuna Cioara o companie de miliții Teleorman, cu un pluton 
de cavalerie; la Viișoara un escadron de cavalerie; în comuna 
Suhaia o baterie de artilerie și o companie din batalionul de 
miliții Olt; în Fântânele 3 companii din batalionul de miliții Olt, 
o baterie de artilerie și tunuri antiaeriene; orașul Zimnicea era 
apărat de batalionul 4 din Regimentul 4 Argeș și un pluton de 
cavalerie; la Pietroșani o companie de infanterie din 
batalionul de miliții Vlașca și un pluton de cavalerie; în 
comuna Bragadiru erau staționate 3 companii din batalionul 
de miliții Vlașca, un divizion de artilerie  și un escadron de 
cavalerie; în zona Cervenia-Atârnați era o brigadă de 
cavalerie, cu un divizion de artilerie și mitraliere.

Diferența dintre forța armatei române și cea a Puterilor 
Centrale era evidentă.

În spatele frontului, ofițerii români de informații culegeau 
informații, căutând să anihileze infiltrările agenților inamici și 
să furnizeze informații armatei.

Ocuparea județului Teleorman de către armatele inamice 
în perioada noiembrie 1916-noiembrie 1918 a avut 
consecințe grave pentru populația și economia acestei zone.

Documentele de arhivă demonstrează exploatarea 
economică și comportamentul brutal asura populației 
județului Teleorman, pentru aprovizionarea trupelor de 
ocupație fiind cote obligatorii de ouă, carne, cereale,lapte. S-
au efectuat rechiziții de tot felul, s-a îngrădit libertatea de 
mișcare a locuitorilor, situația teleormănenilor înrăutățindu-
se.

Teleormanul a pierdut vieți omenești, au fost 12402 orfani 
de război, din care 1237 de ambii părinți, în acești doi ani de 
ocupație inamică.

Cornelia RĂDULESCU

În sprijinul cetăţenilor

Programul de lucru la Taxe şi impozite 
s-a prelungit până la ora 18:30

A g e n ţ i a  d e  P l ă ţ i  ş i  
Intervenţie pentru Agricultură 
a anunțat că o nouă rasă de 
ovine primește bani în plus pe 
lângă schemele de bază și 
anume A ju to r  Na ț iona l  
Tranzitoriu și Sprijinul Cuplat 

Zootehnic. Este vorba despre 
sume le  a loca te  pen t ru  
Pachetul 8 – Creșterea 
animalelor de fermă din rase 
locale în pericol de abandon 
din cadrul Măsurii 10 – Agro-
mediu şi climă.

Sprijinul acordat pentr 
Pachetul 8 reprezintă o plată 
compensatorie şi acoperă 
pierderile de venit și/sau 
c o s t u r i l e  s u p l i m e n t a r e  
suportate de fermieri în urma 
apl icăr i i  angajamentelor 

voluntare. Angajamentele se 
încheie pentru o perioadă de 
minimum 5 ani de la data 
semnării acestora.

Ca o nouatate pentru anul 
2019, fermierii pot cere bani 
dacă dețin următoarele rase: 

Țigaie cu cap negru de 
Teleorman (Oaia cap negru de 
Teleorman), Rațca (Valahă cu 
coarne în tirbușon), Karakul de 
Botoșani, Merinos de Suseni, 
Mer inos  Trans i l vănean,  
Merinos de Cluj, Merinos de 
Palas, Țigaie – varietatea 
ruginie.

În cazul caprinelor au 
rămas eligibile cele două rase 
Carpatina și Alba de Banat. 
pentru taurine a rămas Sura 
de Stepă, Bubaline: Bivolul 
românesc.

Pentru crescătorii de cai au 
rămas eligibile aceleași rase și 
anume: Furioso North Star, 
Huțul, Gidran, Semigreul 
românesc, Shagya Arabă, 
Nonius, Lipițan. În cazul 
crescătorilor de porci, Bazna și 
Mangalița vor primi de asemea 
bani de la APIA.

Sumele alocate pentru 
acest pachet au rămas 
neschimbate față de anul 
trecut: Ovine – 87 euro/UVM, 
Caprine – 40 euro/UVM, 
Bovine (taurine şi bubaline) – 
200 euro/UVM, Ecvidee – 200 
euro/UVM, Porcine – 176 
euro/UVM.

Guvernul a încercat, în ianuarie, să împrumute 2,9 
miliarde lei, însă a reușit să atragă doar 1,4 miliarde, la 
dobânzi în creştere, ceea cr va duce, inevitabil, la 
introducerea unor taxe noi, susține senatorul PNL, Florin Cîțu.

Ministerul Finanţelor Publice a respins, luni, toate ofertele 
băncilor primite în cadrul licitaţiei pentru o emisiune de 
obligaţiuni de stat pe 152 de luni, prin care intenţiona să 
atragă 400 de milioane de lei. Băncile participante la licitaţie 
au transmis oferte în valoare totală de 123,2 milioane de lei.

Ministerul Finanţelor a planificat în ianuarie 2019 
împrumuturi de la băncile comerciale de 3,26 miliarde de lei, 
din care 2,9 miliarde de lei prin licitaţii de obligaţiuni de stat şi 
certificate de trezorerie, la care se poate adăuga suma de 360 
de milioane de lei prin sesiuni suplimentare de oferte 
necompetitive, aferente licitaţiilor de obligaţiuni.

Sumele vor fi destinate refinanţării datoriei publice şi 
finanţării deficitului bugetului de stat. Faţă de luna noiembrie, 
împrumuturile programate de MFP sunt mai mari cu 1,02 
miliarde de lei.

Repere istorice teleormănene:

 Debarcarea de la Zimnicea

Statul nu mai reușește să se 
împrumute de la bănci

Se modifică pensia de urmaș! Totul este 
prevăzut în noua Lege a Pensiilor. Potrivit 
capital.ro, soţul supravieţuitor care nu optează 
la pensie de urmaş, poate beneficia, pe lângă 
pensia proprie, de un ajutor lunar de 25% din 
pensia soţului decedat, dacă durata căsătoriei 
a fost mai mare de 10 ani, se arată în proiectul 
noii Legi a pensiilor, postate joi seară în 
dezbatere publică de Ministerul Muncii.

"Pensia de urmaş se menţine şi, în plus de 
actualele prevederi, apare o nouă prestaţie, şi 
anume ajutorul pentru soţul supravieţuitor, care 
va primi 25% din pensia soţului decedat. Acest 
ajutor va putea fi cumulat cu propria pensie", se 
arată într-un comunicat al ministerului.

Totodată, potrivit proiectului de act normativ, 
durata căsătoriei trebuie să fie de minimum 10 
ani, iar soţul supravieţuitor să nu se fi 
recăsătorit.

Alte condiţii pentru cel care primeşte acest 
ajutor este să fie beneficiar de pensie de limită 
de vârstă, să aibă stagiul complet de cotizare şi 
vârsta standard de pensionare, iar suma totală 
să nu depăşească 80% din salariul minim brut.

Se va menţine şi opţiunea actuală de a lua 
50% din pensia soţului decedat, cu renunţarea 
la propria pensie.

Conform proiectului de act normativ, soţul 
supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş pe 
tot timpul vieţii, la împlinirea vârstei standard de 
pensionare, dacă durata căsătoriei a fost de cel 
puţin 15 ani. În cazul în care durata căsătoriei 
este mai mică de 15 ani, dar de cel puţin 10 ani, 
cuantumul pensiei de urmaş cuvenit soţului 
supravieţuitor se diminuează cu 0,5% pentru 

fiecare lună, respectiv cu 6% pentru fiecare an 
de căsătorie în minus.

Pe de altă parte, soţul supravieţuitor are 
dreptul la pensie de urmaş, indiferent de vârstă, 
pe perioada în care este invalid de gradul I sau 
II, dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin un 
an, sau în cazul în care decesul soţului 
susţinător s-a produs ca urmare a unui accident 
de muncă sau a unei boli profesionale.

Soţul supravieţuitor care are în îngrijire, la 
data decesului susţinătorului, unul sau mai 
mulţi copii în vârstă de până la 7 ani, 
beneficiază de pensie de urmaş până la data 
împlinirii de către ultimul copil a vârstei de 7 ani, 
dacă în această perioadă nu realizează venituri 
brute lunare dintr-o activitate pentru care 
asigurarea este obligatorie sau dacă acestea 
sunt mai mici decât câştigul salarial mediu brut 
utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor 
sociale de stat.

O nouă rasă de ovine primește bani 
în plus de la APIA

Se modifică pensia de urmaș! 
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Procedura de emitere a 
documentului portabil S2, 
document de deschidere de 
drepturi la tratament planificat, 
(DP)S2 ( fos tu l  fo rmular  
european E 112), se emite în 
temeiul dispoziţiilor art. 20 şi 27 
din Regulamentul (CE) nr. 
883/2004, al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 29 
a p r i l i e  2 0 0 4  p r i v i n d  
coordonarea sistemelor de 
s e c u r i t a t e  s o c i a l ă ,  c u  
modificările şi completările 
ulterioare, respectiv art. 26 din 
R e g u l a m e n t u l  ( C E )  n r.  
987/2009 de stabi l i re a 
procedurii de punere în aplicare 
a Regulamentului (CE) nr. 
883/2004 privind coordonarea 
sistemelor de securi tate 
socială, cu modificările şi 
completările ulterioare.

Astfel, o persoană asigurată 
care călătoreşte în alt stat 
membru pentru a beneficia de 
prestaţii în natură în timpul 
şederii sale trebuie să solicite 
autorizarea din partea instituţiei 
competente (casa de asigurări 
de sănătate).

P e r s o a n a  a s i g u r a t ă ,  
autorizată de către instituţia 
competentă să se deplaseze în 
alt stat membru în scopul de a 
primi un tratament adaptat stării 
sale, beneficiază de prestaţiile 
în natură acordate, în numele 
autorităţii competente, de către 
instituţia de la locul de şedere, 
în conformitate cu dispoziţiile 
legislaţiei pe care o aplică, ca şi 
cum ar fi fost asigurată în 
temeiul legislaţiei menţionate.

Autorizaţia se acordă în 
cazul în care tratamentul 
respectiv se află printre 
prestaţ i i le  prevăzute de 
legislaţia statului membru pe 
teritoriul căruia este rezidentă 
persoana în cauză şi în cazul în 
care acesteia nu i se poate 
acorda un astfel de tratament 
într-un termen justificat din 
punct de vedere medical, 
avându-se în vedere starea sa 
actuală de sănătate şi evoluţia 
probabilă a bolii sale.

În cazul în care este 
necesară deplasarea într-un alt 
stat membru pentru a beneficia 
de tratament medical planificat, 
asiguratul solicită aprobare 
prealabilă a casei de asigurări 
de sănătate unde este luat în 
e v i d e n ţ ă  c a  p e r s o a n ă  
asigurată.

Autorizarea presupune 

eliberarea de către casa de 
asigurări de sănătate a DP S2.

Autorizaţia se acordă în 
cazul în care tratamentul 
respectiv se află în pachetul de 
servicii de bază reglementat de 
legislaţia naţională şi în situaţia 
în care persoanei asigurate 
respective nu i se poate acorda 
un astfel de tratament într-un 
termen justificat din punct de 
vedere medical, avându-se în 
vedere starea de sănătate şi 
evoluţia probabilă a bolii. 
Procedura emiterii de către 
casele de asigurări de sănătate 
a DP S2: Persoana interesată 
va depune la casa de asigurări 
de sănătate o cerere însoţită de 
următoarele documente: - 
copie de pe actul de identitate 
sau de pe certificatul de 
naştere, după caz; - dosarul 
medical, care va conţine, pe 
lângă înscrisuri medicale, 
raportul medical din care să 
rezulte diagnosticul, precum şi 
recomandarea medicală pentru 
efectuarea tratamentului;  
(Rapor tu l  medica l  –  se 
întocmeşte de un medic dintr-

un spital clinic universitar sau 
după caz, judeţean aflat în 
relaţii contractuale cu o casă de 
asigurări de sănătate din 
Român ia  ş i  t r ebu ie  să  
precizeze în mod explicit şi 
argumentat motivul pentru care 
serviciul medical respectiv nu 
poate fi acordat într-un interval 
de timp rezonabil în nici o 
unitate sanitară din România; 
din raportul medical trebuie să 
rezulte că serviciul medical 
solicitat face parte din pachetul 
de servicii de bază de care 
benef ic iază asiguraţ i i  în 
sistemul de asigurări sociale de 
sănătate din România, precum 
şi faptul că acesta nu poate fi 
efectuat într-un interval de timp 
rezonabil în niciuna dintre 
unităţile sanitare din România, 
luând în considerare starea 
cu ren tă  de  sănă ta te  a  
persoanei solicitante şi evoluţia 
probabilă a bolii). - confirmarea 
scrisă din partea unităţii 
sanitare din statul membru al 
U E / S E E /  C o n f e d e r a ţ i a  
E l v e ţ i a n ă  î n  c a r e  s e  
intenţ ionează efectuarea 
serviciului medical, cu privire la 
disponibilitatea acesteia de a 
acorda respectivul serviciu 
medical, pe baza DP S2, în 
perioada indicată de persoana 
s o l i c i t a n t ă ,  p e  b a z a  

recomandării medicului curant 
care întocmeşte raportul 
medical.

To a t e  d o c u m e n t e l e  
medicale, precum şi raportul 
medical trebuie să fie datate, 
semnate şi ştampilate.

D u p ă  e f e c t u a r e a  
înregistrării cererii, casa de 
asigurări procedează la analiza 
acesteia: a) verifică statutul de 
a s i g u r a t  a l  p e r s o a n e i  
solicitante- în situaţia în care în 
urma verificărilor se constată că 
persoana nu este asigurată, 
ce re rea  de  e l ibe ra re  a  
formularului nu este aprobată, 
iar acest lucru se comunică în 
s c r i s  s o l i c i t a n t u l u i ;  b )  
analizează dosarul medical 
pentru a verifica îndeplinirea 
cond i ţ ie i  po t r i v i t  că re ia  
tratamentul respectiv se află în 
pachetul de servicii de bază 
reglementat de legislaţia 
naţională şi nu se poate acorda 
în România într-un termen 
justificat din punct de vedere 
medical, avându-se în vedere 
starea de sănătate şi evoluţia 
probabilă a bolii.

Dacă constată îndeplinirea 
c o n d i ţ i i l o r  p r e v ă z u t e ,  
eliberează documentul S2, 
termenul maxim de soluţionare 
a cererii de eliberare a DP S2 
fiind de 5 zile lucrătoare.

Prestaţiile acordate în baza 
DP S2 generează rambursări 
pe bază de facturi între instituţii.

Conform procedurii, DP S2 
se eliberează înainte de 
p l e c a r e a  p e r s o a n e i  
beneficiare.

Formularul poate fi emis şi 
după plecarea persoanei 
beneficiare dacă, din motive de 
forţă majoră, nu a putut fi 
eliberat anticipat, situaţie în 
care  casa  de  as igurăr i  
întocmeşte un referat prin care 
se argumentează şi se justifică 
situaţia de forţă majoră, 
document care va sta la baza 
eliberării DP S2.

La întocmirea referatului se 
vor detalia împrejurările de 
origine externă, cu caracter 
e x t r a o r d i n a r ,  a b s o l u t  
imprevizibile şi inevitabile, 
inclusiv împrejurări de natură 
medicală, care au condus la 
situaţia de forţă majoră.

D P  S 2  n u  a c o p e r ă  
cheltuielile legate de transport, 
cazare şi eventualele coplăţi 
existente în statul membru de 
tratament conform legislaţiei pe 
care acesta o aplică.

DP S2 poate fi acceptat doar 
de către unităţile sanitare din 
sistemele de securitate socială 
ale statelor membre ale 
U E / S E E / C o n f e d e r a ţ i a  
Elveţiană. Prezenta procedură 
nu înlocuieşte sau limitează 
prevederile Regulamentului 
( C E )  n r.  8 8 3 / 2 0 0 4 ,  c u  
modificările şi completările 
ulterioare şi ale Regulamentului 
( C E )  n r.  9 8 7 / 2 0 0 9 ,  c u  
modificările şi completările 
ulterioare.

Cornelia RĂDULESCU

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

Când vine vorba de a mânca sănătos, automat ne 
gândit că e ceva scump, care se prepară greu și necesită 
mult timp. Leanne Ward, o dieteticiană în vârstă de 28 de 
ani din Brisbane, dorește să demonstreze că nu e așa. Ea 
spune că avem nevoie de o abordare inteligentă a 
nutriției, arătând, totodată, că marile mituri legate de 
alimentație n-au nicio bază reală.

În primul rând, ar trebui să ne stabilim ținte acceptabile 
și realizabile când vorbim de sănătate și stil de viață 
sănătos. Potrivit lui Leanne, care este dietetician clinician 
specializat în sport, la Brisbane, industria creată în jurul 
„sănătății” poate crea, în prea multe cazuri, confuzie în 
rândul femeilor și bărbaților. „Sănătos nu înseamnă 
neapărat să-ți numeri caloriile sau să te cântărești în 
fiecare zi”, a explicat ea, pentru FEMAIL.

Dieta se stabilește în funcție de organism
„Sănătatea arată altfel de la om la om. (…) Nu te lăsa 

amăgit că dieta care a funcționat la prietena, vecina sau 
colega ta va avea același efect și asupra ta. Nu e așa! (…) 
la muncă, mereu mă întreabă colegii câte calorii consum 
pe zi. Nu e relevant! Am 1.83 înâlțime, am nevoie de mai 
mulți nutrienți decât o persoană de 1.53. Suntem diferiți 
unii de alții. Dacă ar exista o rețetă universal valabilă n-am 
mai avea o criză a obezității!”, spune ea.

Cheia unei diete adecvate organismului tău o 
descoperi apelând la un medic dietetician. „Dacă sunteți 
sportivi, vă duceți la un dietetician specializat în sport, 
dacă nu, mergeți la un dietetician normal, unul care să fi 
studiat la facultate măcar 4 ani așa ceva!”, subliniază 
Leanne.

„Scăpările nu îngrașă!”
„Și? Ai mâncat o brioșă. înghețată sau o farfurie de 

spaghete! Bine ai venit în clubul nostru. Suntem zeci de 
milioane la fel ca tine! (…) Oamenii nu înțeleg că o astfel 
de scăpare nu te îngrașă, și nici că doar o singură salată 
nu te va face sănătătos (…) Dacă faci exerciții regulat și 
mănânci alimente cât mai puțin procesate, atunci e 
suficient loc și pentru prăjituri, vin și brânzeturi”, arată 
dieteticiana.

CAS Teleorman:

Procedura de emitere a documentului portabil S2

Procesul de îmbătrânire este unul firesc, natural, însă de 
cele mai multe ori, acesta apare mult mai repede decât 
vârsta biologică. Anumiți factori contribuie la accelerarea 
procesului de îmbătrânire al pielii. Iată ce poți face în acest 
sens.

Semnele îmbătrânirii premature sunt: scăderea masei 
musculare, apariția grăsimii abdominale, ridarea profundă, 
tulburări de memorie, scăderea apetitului sexual, apariția 
unor boli renale sau cardiovasculare.

Dormi puțin și uneori chiar te lupți cu insomniile, vara îți 
place să fii cât mai bronzată, tot timpul ești stresată, pe fugă, 
nu faci sport, consumi multe dulciuri zilnic, ești negativistă, 
pesimistă, ai o alimentație haotică bazată pe mâncare 
procesată, uneori chiar fast-food? Ei, dacă la toate aceste 
întrebări ai răspuns cu da, atunci este foarte posibil ca exact 
aceste obiceiuri să accelereze procesul de îmbătrânire al 
pielii. Dacă mai și fumezi, tabloul este complet, spun 
specialiștii.

Cu toate acestea și anumite boli pot avea ca efect 
secundar, de exemplu, îmbătrânirea pielii sau ridarea ei. 
Astfel, specialiștii spun că depresia, scleroza multiplă, 
diabetul zaharat, obezitatea pot fi factori favorizanți.

Pe de altă parte, spun specialiștii, persoanele care au o 
dietă sănătoasă, echilibrată, fac sport, dorm 8 ore pe noapte 
sunt frumoase și la exterior, au un ten care radiază de 
frumusețe și sănătate.

Grav este însă nu că treptat, treptat se pierde din 
frumusețea fizică, ci că îmbătrânirea prematură atrage după 
ea și o serie de afecțiuni. Mai exact, un stil de viața 
defectuos își va lăsa amprenta nu doar asupra fizicului, ci 
asupra organismului în general. Astfel, o persoană care 
fumează, bea alcool, nu doarme suficient, mănâncă haotic, 
nu face sport, este stresată, lucrează mult este la risc pentru 
afecțiuni cardiovasculare, boli ale sistemului imunitar, 
alergii, afecțiuni osteo-articulare, dar și anumite tulburări ale 
sistemului nervos.

De asemenea, o persoană care este tot timpul stresată 
este predispusă riscului de a avea probleme digestive 
precum: balonări, gastrită sau chiar ulcer, avertizează 
medicii. De asemenea, un nivel ridicat de stres poate 
perturba buna funcționare a glandei tiroide. În plus, va slăbi 
sistemul imunitar.

Mituri spulberate 
de un cunoscut nutriționist

Factorii care duc la
 accelerarea procesului 

de îmbătrânire
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Nivelul de CO2 din atmosferă ar putea înregistra în 2019 
una dintre cele mai mari creșteri de până acum, conform 
cercetătorilor de la Met Office.

Creșterea este alimentată de continuarea arderii 
combustibililor fosili și de distrugerea pădurilor și va fi deosebit 
de mare în 2019 din cauza evenimentului El Niño. Această 
variație climatică naturală duce la o vreme caldă și uscată în 
tropice, restricționând creșterea plantelor care elimină CO2 din 
aer.

Nivelurile de gaze cu efect de seră din prezent sunt 
comparabile cu condiții de acum 3-5 milioane de ani, când 
temperatura era cu 2-3 grade mai mare și nivelul mării era cu 
10-20 de metri mai ridicat. Ultimii patru ani au fost cei mai calzi 
înregistrați vreodată, iar emisiile globale din 2018 au fost în 
creștere.

„Uitându-ne la datele lunare, este de parcă putem vedea 
planeta respirând pe măsură ce nivelurile de CO2 scad și cresc 
în concordanță cu ciclul sezonier al creșterii și degradării 
plantelor în emisfera nordică. Graficul are o frumusețe anume, 
însă este și o reamintire dezolantă a impactului uman asupra 
climei. În fiecare an nivelul de CO2 este mai ridicat decât în 
anul precedent și acest lucru se va întâmpla în continuare până 
când oamenii vor înceta să adauge CO2 în atmosferă.”, a 
declarat Richard Betts, cercetător la Hadley Centre, în cadrul 
Met Office.

Conform estimărilor realizate de Met Office, media creșterii 
concentrațiilor de CO2 din atmosferă în 2019 va fi de 2.75 părți 
per milion. Va fi una dintre cele mai mari creșteri anuale 
înregistrate vreodată, depășită doar de ani cu evenimente El 
Niño puternice, 1998 și 2016, când a fost înregistrată o creștere 
de 3.39 ppm.

Nivelul mediu de CO2 în 2019 va fi de 411 ppm. În 
comparație, nivelul de CO2 din atmosferă înregistrat înaintea 
începerii revoluției industriale era de 280 ppm.

Nick Ostle, de la Universitatea din Lancaster, a declarat 
pentru The Guardian că veștile sunt îngrijorătoare și că sunt 
necesare reduceri ale consumului de combustibili fosili, 
minimizarea defrișărilor și a emisiilor din partea agriculturii.

„Este o provocare enormă dar există oportunități reale de a 
avea un impact la nivel individual și global.”

Cercetătorii avertizează că ritmul în creștere al defrișărilor 
este îngrijorător.

„Acesta a fost un an foarte prost. Defrișările în Amazonul 
brazilian au crescut la aproximativ 8.000 de kilometri pătrați în 
2018, echivalentul pierderii unui teren de fotbal de pădure la 
fiecare 30 de secunde. De asemenea, există semne 
îngrijorătoare că defrișările se produc la o rată mai rapidă în 
alte țări amazoniene, cum ar fi Columbia, Bolivia și Peru.”, a 
declarat Jos Barlow, cercetător la Universitatea din Lancaster.

Niste reporteri de la TV merg intr-un sat pentru a face 

un reportaj, cum isi petrece ziua baciu' Ion. Il roaga sa 

povesteasca ce face in cursul zilei.

- Da pai, dimineata ma scol, si trag un pahar de palinca...

- Stai, bacie Ion. Nu va fi bine sa afla toata tara ca deja la 

prima ora bei. Spune ca citesti ziarul...

- Na, atunce... dimineata ma scol, citesc ziarul. Dupa aia 

dau la porc sa mince, dupa care mai citesc inc' un ziar. Pina la 

prinz lucrez in atelier, in care timp citesc vreo doi-trei carti. 

La masa mai citesc vreo doua reviste, iar seara adun iosagul 

de pe cimp, dupa care urmeaza presa de seara. Dupa cina ma 

duc la biblioteca satului cu prietenii, iar la 10 cind inchide 

biblioteca merem cu toata trupa la Costel, ca el are 

tipografie.

Pastila de râs

Ceea ce a legem să 
mâncăm nu ne afectează doar 
silueta, ci şi modul în care ne 
funcţionează creierul, potrivit 
unui studiu realizat de medici 
de la Universitatea din 
Connecticut.

Mulţi dintre noi credem că 
anumite mâncăruri ne fac să 
fim mai fericiţi, însă de cele 
mai multe ori, afectează 
sănătatea psihică. Studii 
anterioare au demonstrat că 
alimentele sănătoase scad 
riscul de depresie şi de 
sinucidere. Elocventă este 
cercetarea efectelor limitării 
a l imente lo r  cu  g răs imi  
s a t u r a t e  ş i  z a h a r u r i .  
Rezultatele arată că riscul de 
depresie scade cu 11% în 
cazul adulţilor.

”Atunci când oamenii 
mănâncă sănătos organismul 
reacţionează în mod pozitiv şi 
ei slăbesc, ceea ce duce la o 
stare de spirit bună.”, a 

declarat medicul dr. Sherry 
P a g o t o ,  c o n d u c ă t o r u l  
studiului. De asemenea, dieta 
influenţează şi sistemul 
imunitar care se ştie că are un 
ro l  b ine determinat  în  
declanşarea depresiilor.

Un studiu publicay în 
Journal of Clinical Psychiatry 
a scos la iveală faptul că 
inflamaţiile din corp duc la 

apariţia depresiilor. Cei care 
aveau creatina C la nivel 
crescut în organism, au avut 
un risc cu 46% mai mare de a 
deveni depresivi. Pentru a 
evita aceste problema este de 
preferat să mâncaţi roşii, ulei 
de măsline, legume cu frunze 
verzi, nuci, peşte, fructe, 
potrivit Harvard Medical 
School.  

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

Rovis Food Cafee, cu sediul în Alexandria, jud. Teleorman, pierdut Certificate constatatoare 
nr. 17671/04.07.2018 și nr. 17876/09.07.2018. Le declar nule.

Anunţ

Nivelul de CO2 
din atmosferă va crește 

semnificativ în 2019

35.000 de elevi belgieni au plecat de la ore 
joia trecută pentru a protesta împotriva lipsei 
de măsuri a liderilor globali pentru combaterea 
schimbărilor climatice și a poluării, angajându-
se să plece de la ore o dată pe săptămână 
până când guvernul va lua acțiune. Mii de elevi 
au ieșit la proteste și în Germania și Elveția.

Protestele inspirate de activista suedeză 
Greta Thunberg au continuat în mai multe 
orașe europene. În Bruxelles, studenții au făcut 

pancarte cu slogane ca „Și dinozaurii credeau 
că mai au timp” și „Fii parte din soluție, nu din 
poluare”. Valul de proteste a început în Belgia 
pe 2 decembrie o dată cu marșul „Claim the 
Climate”, unde au participat peste 65.000 de 
persoane care au cerut liderilor europeni și 
belgieni să adopte politici climatice ambițioase, 
în concordanță cu Acordul de la Paris. Mii de 

elevi au protestat luna trecută în Australia, 
cerând guvernului să ia măsuri urgente pentru 
combaterea schimbărilor climatice.

Proteste similare au fost organizate în 15 
orașe din Elveția, la sfârșitul întâlnirii Forumului 
Economic Mondial de la Davos.

În Germania, elevii se mobilizează cu 
hashtag-ul de Twitter #FridaysForFuture. Un 
slogan popular este „Nu există o planetă B.” 
Aproximativ 30.000 de elevi au plecat de la ore 
în peste 50 de orașe pentru a protesta, purtând 
pancarte care includeau mesajele „De ce să 
învăț fără un viitor?” și „Bunicule, ce este un om 
de zăpadă?”.

Activista în vârstă de 16 ani, Greta 
Thunberg, care a inspirat protestele elevilor, s-
a adresat liderilor globali de la Davos, 
criticându-i pentru lipsa de acțiune.

„Unii oameni, unele companii, unii 
legislatori au știut exact ce valori fără preț au 
sacrificat pentru a continua să facă sume de 
bani de neimaginat… și cred că mulți dintre voi 
faceți parte din acel grup de oameni.”

Greta a declarat pentru BBC că criticile ei au 
stârnit râsete nervoase și aplauze printre cei 
bogați și puternici adunați la Davos. Mulți dintre 
participanții la întâlnire au zburat la Davos cu 
avioane private.

„Acești oameni au foarte multă putere, ar 
putea să schimbe cu adevărat ceva, așadar 
cred că au o responsabilitate enormă. Trebuie 
să lase deoparte țintele economice pentru a 
asigura condițiile de trai ale umanității în viitor.”, 
a declarat Thunberg pentru BBC.

Ce să mănânci ca să te simţi fericit

Tot mai multe proteste ale elevilor europeni
 împotriva schimbărilor climatice



1871: S-a născut Gheorghe Brăescu, prozator român (d. 
1949).
1 8 9 7 :  A  m u r i t  

C o n s t a n t i n  G o g u ,  
matematician şi astronom 
r o m â n ,  m e m b r u  
c o r e s p o n d e n t  a l  
Academiei Române (n. 
1854).
1928: A murit Johannes 

Fibiger, medic danez, 
laureat Nobel (n. 1867).
1933: Adolf Hitler este 

numit în funcţia de cancelar 
al Germaniei. Începutul 
dictaturii hitleriste în 
Germania.
1948:  Este asasinat 

M a h a t m a  G a n d h i ,  
conducător al mişcării de 
eliberare a Indiei. Se 
marchează drept „Ziua 
martirilor" (n. 1869).
1951: S-a născut Ferdinand Porsche, constructor 

german de automobile (d. 1875).
1991: A murit John Bardeen, fizician american, laureat 

Nobel (n. 1908).
2007: A murit Gheorghe Crăciun, scriitor român (n. 

1950).
2008: A murit Vintilă Corbul, scriitor român (n. 1916).
2014: A murit Marioara Murărescu, realizatoare TV (n. 

1947).
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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 Convieţuiri 17:00 
Telejurnal 17:05 Interes general 
18:00 În spatele frontului 19:00 
Pulsul zilei 20:00 Telejurnal 21:00 
România 9 22:10 Miezul nopții în 
Paris 00:00 Telejurnal 00:35 În 
spatele frontului

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 30 Ianuarie

Faceti impresie cu 
seriozitatea de care 
dati dovada si sunteti 
cautat pentru sfaturi. 
Profitati de contextul 
favorabil de astazi 
pentru a va rezolva 
p r o b l e m e l e  
importante! 

A s t a z i  s u n t  
favorizate planurile de 
viitor si investitiile 
f i n a n c i a r e .  E s t e  
posibil sa incasati 
banii pentru o lucrare 
inche ia ta  recent .  
Ascultat i  sfaturi le 
persoanei iubite!

Vi se implineste 
dorinta de a schimba 
ceva  in  re la t i i l e  
parteneriale. Dupa-
amiaza va simtiti 
foar te b ine la o 
intalnire cu prietenii. 
Va sfatuim sa nu 
monopolizati discutia.

Aveti un succes 
deosebit in afaceri. 
Puteti sa incheiati 
contracte si sa semnati 
documente oficiale. 
R e l a t i i l e  c u  
co laborator i i  sunt  
foarte bune. Va sfatuim 
sa aveti rabdare. 

Dupa o serie de 
deceptii pe plan social 
si sentimental, sunteti 
incantat de un succes 
neasteptat. Aceasta 
situatie va pune pe 
ganduri. Profitati de 
c o n j u n c t u r a  
favorabila! 

Sunteti  pl in de 
entuziasm si este 
momentul sa va faceti 
planuri pentru activitati 
noi. Va sfatuim sa 
profitati de aceasta 
conjunctura, pentru ca 
puteti avea succes in 
orice domeniu. 

Zi buna pentru 
afaceri. Aveti mari 
sanse sa redresati 
bugetul familiei. Sunt 
favorizate relatiile cu 
c e i  d i n  j u r .  
Colaborarile decurg 
excelent. Va sfatuim 
sa nu neglijati odihna.

Sunteti preocupat 
d e  p r o b l e m e l e  
financiare. Puteti sa 
castigati foarte bine, 
mai ales daca va ajuta 
s i  p a r t e n e r u l  d e  
a face r i .  Ascu l ta t i  
sfaturile unei persoane 
cu experienta!

Dimineata luati o 
decizie in urma careia 
vi se schimba tot 
programul. Puteti sa va 
ocupati de problemele 
financiare, dar va 
sfatuim sa va abtineti 
d e  l a  sp e cu l a t i i .  
Ascultati-va intuitia!

BERBEC

Puteti avea intalniri 
agreabile cu prietenii 
si cu rudele. Dupa-
amiaza este posibil sa 
aveti mici probleme 
de  sana ta te .  Va  
reveniti repede si va 
r e c a p a t a t i  b u n a  
dispozitie. 

Este momentul sa 
concepeti proiecte 
ambitioase pe termen 
lung. Va sfatuim sa 
amanati o calatorie 
lunga in interesul 
familiei. Va sfatuim sa 
f i t i  cumpata t  cu  
alcoolul.

Va puteti ocupa de 
afaceri si aveti ocazia 
sa terminati activitati 
incepute mai demult. 
Discutati mai mult cu 
p r i e t e n i i  s i  c u  
partenerul de viata si 
r e s p e c t a t i - v a  
promisiunile!

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 Las 
fierbinți 21:30 Ferma 23:30 
Ştirile Pro Tv 00:00 Triplu X – 2  
01:45 Las fierbinți 02:30 Lecţii 
de viaţă 03:15 Vorbeşte lumea

07:00 Observator 08:00 
Neatza cu Răzvan şi Dani 
11:00 Prietenii de la 11 13:00 
Observator 14:00 Aici eu sunt 
vedeta! 16:00 Observator 
17:00 Acces direct 19:00 
Observator 20:00 Fructul oprit 
22:45 Xtra Night Show 01:00 
Troia 03:15 Observator 04:15 
Aici eu sunt vedeta! 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 Povestea noastră 
23:00 Bravo, ai stil! 01:00 Știrile 
Kanal  D 02:15 Puterea 
dragostei 04:15 Povestea 
noastră 

08:00 Elisa 10:00 Mama 
mea gătește mai bine 11:30 
Happy News 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 
Secretul domnișoarei G 22:30 
Starea naţiei 23:30 Trăsniți din 
NATO 00:30 Focus din inima 
României

07:30 Mesaj din Vietnam - 
Partea a II-a 09:30 La bloc 
12:00 Mesaj din Vietnam - 
Partea a II-a 14:00 Un sarut 
de milioane 16:15 Inelul - 
Partea I 18:15 La bloc 20:30 
Automata 22:45 Aeon Flux 
00:30 Automata 02:30 Aeon 
Flux 04:00 La bloc 05:45 La 
Maruţă

07:00 Lumea lui Banciu 
08:00 Știrile B1 08:55 Meteo 
09:00 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 
Știrile B1 21:00 Dosar de 
politician 22:00 Știrile B1 
23:00 Lumea lui Banciu 
00:00 Un pont pe zi 00:35 
Seara milionarilor

07:35 O noapte la muzeu 2 
09:15 Unde vei fi poimâine? 
11:15 Cursă fără frâne 12:40 
Rătăciți printre cuvinte 14:20 
Moarte pe Nil 16:35 Cu 
duzina e mai ieftin! 18:10 
Luptătorul 20:00 Destinația 
20:45 Moarte instantanee 
22:30 În Inima Mării 00:35 
Rătăciți printre cuvinte 02:20 
Moarte pe Nil
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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 

30 Ianuarie

Redactor şef: Emil PETRESCU
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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Mircea Rednic a adus deja 
o echipă întreagă la Dinamo în 
această iarnă, însă nu se 

opreşte aici. Atacantul grec 
Athanasios Papazoglou ar 
putea fi al 13-lea transfer al 
"câinilor" din perioada de 
pauză competiţională.

Fotbalistul în vârstă de 30 
de ani s-a înţeles deja cu 
Dinamo şi va semna un 
contract pe un an şi jumătate 

cu trupa din Ştefan cel Mare, 
după ce va efectua vizita 
medicală miercuri, potrivit 

doardinamo.ro.
”Am auzit că fanii lui 

Dinamo sunt cei mai buni din 
Români. Și mai știu că Mircea 
Rednic este un antrenor de 
top”, a declarat Papazoglou 
pentru sursa citată.

Athanasios Papazoglou 
are trei  meciur i  pentru 

naţionala Greciei
"Vârful" elen are şi trei 

meciuri pentru naţionala 
Greciei, iar ultima echipă din 
cariera sa este Hapoel Haifa 
(Israel), pentru care a marcat 
un singur gol în 12 meciuri, în 
toate competiţiile.

Papazoglou a debutat în 
fotbal la Aris Salonic şi a mai 
jucat la PAOK Salonic, Asteras 
Tripolis, OFI Creta, Atromitos, 
Kortrijk, Roda Kerkrade şi 
Aalesund. A fost legitimat în 
2014 şi la Olympiacos, pentru 
care n-a evoluat însă deloc în 
campionat.

Ioan Filip, Montini, Ait 
A t a m n e ,  A l i j i ,  Z e n k e ,  
Christovao, Mustoe, Jaadi, 
M c D e r m o t t ,  N ' D i a y e ,  
Klimavicius şi Dussaut sunt 
celelalte 12 achiziţii efectuate 
de Dinamo în această iarnă.

450.000 de euro este cota 
de piaţă a lui Papazoglou, 
potrivit transfermarkt.de.

SPORT

Mihai Teja a lămurit poziţia lui Florentin Matei, jucător 
despre care s-a spus că va evolua ca inter, în sistemul 4-3-3. 
Tehnicianul FCSB vede un rol mai ofensiv pentru cel poreclit 
de Becali, cu ani în urmă, "Messi".

Patronul l-a adus pe Matei în această iarnă şi a spus 
răspicat că acest transfer va ajuta la jocul de posesie. Doar 
că, după antrenamentele din cantonamentul din Spania, 
antrenorul roş-albaştrilor pare să fie tentat să îl folosească pe 
jucător într-un rol mai avansat.

"E al doilea atacant sau mijlocaş stânga, în 4-2-3-1", a 
spus Teja, în direct la Fotbal Club, în cadrul emisiunii Fotbal 
Club.

Transferuri FCSB: E pregătit de plecarea lui Gnohere
"Bizonul" nu se încadrează foarte bine în planul tactic al lui 

Teja. Tehnicianul îşi doreşte jucători iuţi, capabili să intre în 
combinaţii, pentru a da o altă dimensiune jocului ofensiv.

Teja a confirmat că Rusescu e în pole-position pentru 
titularizare şi spune că echipa e pregătită şi în cazul în care 
golgheterul va fi, în cele din urmă, transferat.

"Trebuie să fim pregătiţi dacă Gnohere va pleca. Ar fi o 
pierdere, pentru că a dat atâtea goluri, dar nu trebuie să ne 
prindă descoperiţi o eventuală plecare. De aceea l-am adus 
şi pe Hora. Acesta, în meciul cu Dinamo Kiev, a avut o 
prestaţie foarte bună. Eu am mare încredere în el", a mai 
spus Teja.

FCSB a dat o lovitură 
importantă în această iarnă, 
când a reușit să-l aducă pe 
Adrian Stoian, liber de 
contract, de la Crotone. 
Internaționalul român a fost 
propus și Craiovei înainte 
de a semna cu gruparea 
bucureșteană.

Marce l  Popescu  a  
explicat, într-o intervenție 
telefonică la Digi Sport 
Matinal, de ce a refuzat 
Craiova să-i facă o ofertă lui 
Adrian Stoian, fotbalistul cu 
care FCSB crede că va da 
lovitura.

"Noi dacă îl luam pe Stoian trebuia să sacrificăm unul din 
titularii incontestabili pe care îi avem acum. Eu am spus 
despre Stoian că e un jucător foarte bun. Cine joacă în Italia și 
are peste 100 de meciuri, chiar și în Serie B, are un certificat 
de calitate real. Faptul că el a fost propus la Craiova înainte 
de a ajunge la FCSB este o realitate, Pietro Chiodi poate 
confirma. Am considerat că poziția pe care putea juca Stoian 
nu era o prioritate pentru noi" a declarat Marcel Popescu, 
președintele oltenilor.

Într-un sondaj, Adrian Stoian a fost desemnat cel mai 
important transfer realizat până acum de o echipă din Liga 1, 
în această iarnă.

Peste 11.000 de suporteri consideră că transferul lui 
Stoian la FCSB reprezintă o adevărată lovitură de imagine.

Pe locul al doilea se situează Andrei Cristea, achiziționat 
de Universitatea Craiova de la Poli Iași, cu 5071 de voturi. Un 
alt jucător adus de roş-albaştri, Florentin Matei, a completat 
podiumul, cu 4899 de voturi.

Adrian Stoian este cel de-al doilea transfer al celor de la 
FCSB în această iarnă, după Florentin Matei.

Mihai Teja a lămurit unde
 va juca de fapt Florentin Matei.

 Alegere surpriză

Motivul pentru care 
Craiova nu i-a făcut o ofertă

 lui Adrian Stoian

FRF a acordat un bonus financiar în valoare 
de 200.000 de euro naţionalei de tineret a 
României pentru calificarea la Campionatul 
European Under 21 găzduit anul acesta, în 
perioada 16-30 iunie, de Italia şi San Marino.

"Comitetul Executiv al FRF aprobă 
acordarea unui bonus în cuantum de 200.000 
de euro pentru 
echipa naţională 
U21 ca urmare a 
c a l i f i c ă r i i  l a  
C a m p i o n a t u l  
European U21 
UEFA 2019", se 
menţionează pe 
site-ul FRF, fără a 
s e  p r e c i z a  
modalitatea de 
a c o r d a r e  a  
primelor către 
j u c ă t o r i  ş i  
membrii staff-ului 
tehnic.

Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a 
anunţat şi că membrii Comitetului Executiv au 
aprobat achiziţionarea unui sistem de 
monitorizare prin GPS a jucătorilor în timpul 
meciurilor, precum şi a unui sistem de scouting.

"Comitetul Executiv a aprobat un proiect 
investiţional. Este vorba despre o investiţie de 
100.000 de euro în achiziţionarea unui sistem 
GPS de tip Catapult. E un produs de top. Este 
cel mai scump, dar şi cel mai eficient. Oferta ne 
permite accesul la date inclusiv în timpul 
meciur i lor.  Iar,  începând cu pr imul  

cantonament al 
reprezentativei 
U21 şi primul 
m e c i  a l  
selecţionatei de 
senior i ,  acest 
sistem GPS va 
putea fi utilizat de 
cele două staff-
uri tehnice. De 
asemenea, tot 
azi  s-a decis 
achiziţia unui alt 
sistem. Am intrat 
î n t r - u n  

parteneriat cu cei de la Wyscout pentru 
următorii trei ani, astfel încât staff-urile tehnice 
să aibă acces la toate detaliile în ceea ce îi 
priveşte pe jucătorii noştri care evoluează în 
afara ţării, dar şi despre adversarii pe care o să-
i întâlnim", a precizat Burleanu.

Dinamo continuă transferurile: 
va aduce şi un atacant cu trei meciuri

 în naţionala Greciei

FRF a decis bonusul care va fi acordat naţionalei 
de tineret pentru calificarea la Euro
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