
Pompierii militari 
te leormăneni,  un 
e c h i p a j  a l  S A J  
Teleorman și unul de 
la poliție au fost 
solicitați, în cursul 
z i l e i  de  l un i ,  4  
februarie 2019, la un 
a c c i d e n t  r u t i e r  
petrecut la ieșirea din 
municipiul Alexandria 
s p r e  B u c u r e ș t i ,  
p o t r i v i t  u n u i  
comunicat de presă 
al ISU Teleorman.

(Continuare  în  
pagina  2)

În perioada 1 
i a n u a r i e - 3 1  
decembrie 2018, 
C o m i s a r i a t u l  
J u d e ț e a n  
Teleorman al Gărzii 
Naționale de Mediu 
a efectuat 1034 
controale, dintre 
care 256 controale 
p l a n i f i c a t e  l a  
o b i e c t i v e l e  
e c o n o m i c e  c u  
impact semnificativ 
asupra mediului și 
7 7 8  c o n t r o a l e  
neplanificate.

(Continuare  în  
pagina  2)

Gripa face a treia victimă în județul Teleorman, 
confirmarea decesului fiind făcută luni, 4 ianuarie 2019, la 
câteva ore după ce INSP anunțase decesul unui alt 
teleormănean, un bărbat în vârstă de 32 de ani. Cea de-a 
treia victimă din județul nostru este un tânăr în vârstă de 
20 de ani care, potrivit informării Centrului Naţional de 

Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile din 
cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică, a fost 
confirmat cu virus gripal tip A, subtip (H1)pdm09. 

Într-un comunicat de presă al DSP Teleorman, tânărul 
era din localitatea Peretu, se afla în evidența medicului de 

familie, conform căruia ”pacientul era încadrat într-un 
grad de handicap, de la naștere, diagnosticat cu 
encefalopatie infantilă”. 

Pentru că s-a simțit rău, pacientul s-a prezentat la 
Spitalul Municipal Caritas Roșiorii de Vede, în data de 13 
ianuarie 2018. Starea acestuia s-a agravat, astfel că a 

fost transferat la Spitalul Clinic de Urgență din Craiova, 
patru zile mai târziu. Aici, în primă fază, i s-a pus 
diagnosticul de infecție respiratorie acută severă, după 
cum se arată în comunicatul de presă al DSP Teleorman.

(Continuare  în  pagina  7)

Ziarul tuturor teleormănenilor care au ceva de spus

Un ziar care nu tace, nu minte, nu iartă şi spune lucrurilor pe nume
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4A treia victimă a gripei, în Teleorman
Repere teleormănene:

Contribuția 
teleormănenilor în 

Primul Război 
Mondial (II)

Cum vor fi 
prinși șoferii care

nu au asigurare RCA

CJTGNM: Activitatea în anul 2018 Accident cu două victime, la ieșirea 
din Alexandria spre București



2 EVENIMENT - ACTUALITATE

Dacia Duster are un inceput de an excelent in Italia. Dupa un 
an 2018 peste asteptari, SUV-ul construit la Mioveni reuseste 
chiar sa scrie istorie in Peninsula in prima luna a anului 2019.

Duster s-a cocotat pe prima pozitie in topul celor mai vandute 
vehicule din segmentul C, depasind astfel Fiat 500 X, care in 
ultimii ani nu a avut rival.

"Anul 2019 incepe cu o stire care nu va trece cu siguranta 
neobservata: In prima luna a anului, Duster a fost cel mai bine 
vandut model din competitivul segment C in Italia. Vorbim de un 
segment de piata foarte important, care atrage unul din trei 
cumparatori auto", scrie publicatia Blasting News.

Cu 3.923 de vehicule vandute, Dacia Duster a reusit 
performanta de a depasi la vanzari Fiat 500 X, liderul categoric 
din 2018.

(urmare  din  pagina  1)
Principalele neconformități constatate au 

fost: lipsa solicitării/obținerii actelor de 
reglementare din punct de vedere al protecției 
mediului; nerespectarea prevederilor 
autorizației de mediu;  neasigurarea colectării 
selective a deșeurilor generate; depozitări 
necontrolate de deșeuri; degradare suprafață 
teren agricol prin scurgeri accidentale de fluid 
poluant; deversare fluid de extracție în curs de 
apă; neîntocmirea evidenței gestiunii 
deșeurilor generate; netransmiterea datelor 
necesare întocmirii inventarului emisiilor 
aferent anului 2017; autoritățile administrației 
publice locale nu au acționat pentru refacerea 
și protecția mediului, permițand cetățenilor să 
depoziteze necontrolat deșeuri; nedepunerea 
la termen de către UAT-uri a declarațiilor către 
Administrația Fondului pentru Mediu; 
neinformarea trimestrială a publicului despre 
consecințele activității desfășurate asupra 
mediului.

Ca urmare a neconformităților constatate, 
a u  f o s t  a p l i c a t e  1 0 9  s a n c ț i u n i  
contravenționale, din care 11 avertismente și 
98 amenzi contravenționale, în valoare de 
346.000 lei.

În exercitarea atribuțiilor privind protecția 
mediului, Garda Națională de Mediu 

cooperează cu autorități și instituții publice ale 
statului, ale administrației publice centrale și 
locale, cu reprezentanți ai societății civile, cu 
persoane juridice și fizice, în limitele 
prevederilor legale și își desfășoară activitatea 
în mod independent sau în colaborare cu 
acestea, în baza protocoalelor încheiate.

Se acordă o atenție deosebită verificării 
reclamațiilor și sesizărilor primite de la 
cetățeni. Astfel, în anul 2018 la sediul 
Comisariatului Județean Teleorman al Gărzii 
Naționale de Mediu au fost înregistrate 109 
reclamații , din care 47 au fost redirecționate 
către alte instituții. 

Pentru a marca Centenarul Marii Uniri, 
Garda Națională de Mediu, în parteneriat cu 
Regia Națională a Pădurilor ROMSILVA, a 
lansat proiectul „100 pentru 100”, care a avut 
ca obiectiv plantarea a cate 100 de arbori, ca 
număr simbolic, în fiecare județ. Acțiunile de 
plantare au implicat cele 43 de structuri 
teritoriale ale Gărzii Naționale de Mediu, cu 
participarea reprezentanților altor instituții 
publice, a societății civile și a voluntarilor. În 
județul Teleorman acțiunea a avut loc 
sambătă, 24 noiembrie 2018, cei 100 de 
stejari fiind plantați în U.A 19, U.P. IV 
Alexandria Nord.

Cornelia RĂDULESCU

Angajăm șoferi atestați pentru transport mărfuri periculoase.  Telefon de 
contact: 0766.279.773.

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

0766.279.773.
***

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

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

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

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

Anunţuri

CJTGNM: Activitatea în anul 2018

Accident cu două victime, la ieșirea 
din Alexandria spre București

(urmare  din  pagina  1)
În  acc iden t  au  fos t  

implicate două autoturisme în 
care se aflau șase pasageri. 
În urma accidentului au avut 
de suferit două persoane. Din 
fericire acestea nu au fost 
acc identate grav,  erau 
conșt iente, cooperante, 
neîncarcerate. Victimele au 

primit primul ajutor din partea 
echipajului SAJ, după care au 
fost transportate la Spitalul 
Județean Alexandria, pentru 
i n v e s t i g a ț i i  m e d i c a l e  
amănunțite.

Echipajul de pompieri 
prezent la fața locului a 
asigurat  zona pe l in ia 
p r e v e n i r i i  ș i  s t i n g e r i i  

incendiilor, iar polițiștii au luat 
măsur i  de f lu id izare a 
traficului rutier.

Cazul a fost preluat de 
polițiști pentru cercetări şi 
stabilirea cu exactitate a 
împrejurărilor în care s-a 
produs accidentul.

M. MEILĂ 

Şoferii care nu au asigurare RCA ar putea 
fi identificaţi în trafic prin intermediul 
camerelor Companiei Naţionale de 
Administrare a Infrastructurii Rutiere 
(CNAIR), prin care se verifică plata 
rovinietei, a afirmat, marţi, vicepreşedintele 
Autorităţii de Supraveghere Financiară 
Cristian Roşu, la un eveniment de 
specialitate.

"Este o idee pe care am preluat-o, nu îmi 
aparţine, nu am drepturi de autor. Am 
preluat-o şi este o idee interesantă pe care ar 
trebui să o discutăm cu CNAIR, pentru a 
încerca să vedem în ce măsură există 
posibilitatea şi tehnică şi de realizat tehnic, 
astfel încât, odată cu citirea numerelor 
maşinilor şi identificarea lipsei rovinietei, să 
se facă o matchuire cu bazele de date, astfel 

încât să se identifice şi maşinile neasigurate 
prin asigurarea obligatorie RCA", a spus 
Cristian Roşu. 

Prezent la eveniment, directorul general 
al CNAIR, Narcis Neaga, a afirmat că din 
punct de vedere tehnic se poate realiza un 
astfel de proiect, însă există multe 
"sensibilităţi" în zona supravegherii şi trebuie 
încheiat un protocol cu asigurătorii. 

"Din punct de vedere tehnic, se poate. Aş 
vrea însă să înţelegeţi un context: în jurul 
camerei există trei actori importanţi. Este 
CNAIR-ul, care urmăreşte dacă s-a plătit sau 
nu s-a plătit tariful de rovinietă sau peajul la 
Feteşti, există Poliţia, care are baza de date, 
şi există conexiunea realizată prin STS", a 
precizat Neaga.

Cum vor fi prinși șoferii care nu 
au asigurare RCA

În cadrul programului Spații Verzi, o platformă de 
responsabilitate socială prin care se urmărește implicarea 
copiilor şi a tinerilor în proiecte de mediu, MOL România și 
Fundația pentru Parteneriat oferă finanțări de aproape 700.000 
de lei. ONG-urile pot depune cereri de finanțare pentru proiecte 
de mediu până la data de 28 februarie.

Prin intermediul programului vor fi oferite fonduri totale în 
valoare de 696.000 RON. Proiectele pot fi înscrise într-una 
dintre cele două categorii ale programului: secțiunea „Spații 
Verzi Urbane”, unde proiectele primesc finanțare de câte 10.000 
de lei fiecare, și „Arii Naturale Protejate” – 20.000 RON.

La secțiunea „Spații Verzi Urbane” sunt finanțate proiecte 
care vizează reabilitarea/crearea de spații verzi în paralel cu 
dezvoltarea unor programe interactive de educație ecologică și 
de sănătate. De asemenea, în aceeași categorie sunt eligibile și 
proiecte organizate cu prilejul Săptămânii Europene a Mobilității 
și care implică activități şi acțiuni ce presupun un grad ridicat de 
implicare a comunității.

În cadrul componentei „Arii Naturale Protejate” sunt eligibile 
proiectele de promovare şi popularizare a ariilor protejate din 
România cu scopul de a ridica nivelul de acceptare a acestora în 
rândul comunităţilor locale prin intermediul implicării ONG-urilor 
şi şcolilor, precum și a comunităţilor locale.

În categoria „Arii Naturale Protejate”, începând cu anul 2019, 
programul oferă Premiul pentru Mediu. Premiul se acordă unei 
persoane sau unei organizații neguvernamentale care a fost 
implicată cu succes în căutarea unor soluții proactive prin 
implementarea de inițiative/demersuri  pentru conservarea 
biodiversității sau a ariilor naturale protejate, a fost implicată cu 
succes  în educarea/conștientizarea publicului cu privire la 
conservarea naturii, a arătat cale de urmat prin exemplu propriu 
pentru conservarea biodiversității sau a ariilor naturale 
protejate.

Dacia Duster, fără rival
 în Italia

Spații Verzi. Finanțări de 700.000 
de lei pentru proiecte de mediu
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Laura Codruța Kovesi este 
prima pe lista scurtă pentru 
postul de Procuror European 
t r im i să  l a  Pa r l amen tu l  
European și Consiliul UE.

Laura Codruța Kovesi este 
urmată, în lista înaintată și 
ministrului Tudorel Toader, de 
Jean -F ranco i s  Bohne r t  
(Franța) și Andres Ritter 
(Germania).

Procedura de selecție a 
procurorului șef european este 
una care nu depinde de țara 
din care e candidatul și se face 
exclusiv de către o comisie 
formată din 12 membri.

Pasul următor în selecția în 
care e vizată Laura Codruța 
K o v e s i  e s t e  v o t u l  î n  
Parlamentul European.

"Plasarea doamnei Kovesi 
pe locul 1 in competitia pentru 
Procurorul European arata 
c l a r  c a  E u r o p a  n u  
discr imineaza Romania.  
Tudorel Toader are obligatia 
sa obtina acum in Consiliul de 
Ministri sustinerea pentru 
candidatul roman. Vom fi cu 
o c h i i  p e  e l " ,  a  s c r i s  
eurodeputatu l  S iegf r ied 
Muresan pe Facebook.

"Îmi recunosc ignoranța, nu 
știu exact cu ce se va ocupa, în 

general, Procurorul European, 
dar dacă ia funcția Kovesi, 
sigur se va ocupa de PSD. Ce 
coșmar, Tudorele! O să-l 
preferați pe ăla cu prăbușirea 
în gol sau cu monstrul verde 
care zdrobește degețele...", a 
comentat pe Facebook fostul 
c o n s i l i e r  p r e z i d e n ț i a l  
Sebastian Lăzăroiu.

Și o parte din Opoziție 
susține candidatura Laurei 
Codruța Kovesi. USR anunță 
într-un comunicat de presă că 
v a  t r a n s m i t e  
e u r o p a r l a m e n t a r i l o r  ș i  
grupurilor din Parlamentul 
European o scrisoare de 
susținere a candidaturii Laurei 
Codruța Kovesi pentru postul 
de procuror european.

"Selecția Laurei Codruța 
Kovesi pe primul loc pe lista 
scurtă de trei nume pentru 
postul de procuror european 
care va ajunge la vot în 
Parlamentul European este o 
nouă dovadă că revocarea ei 
din fruntea DNA a fost o 
comandă politică din partea 
unor infractori, fără nicio bază 
juridică", se spune în mesajul 
USR.

Ministrul Justiţiei, Tudorel 
Toader, a reacţ ionat la 
selectarea pe primul loc a 
Codruţei Kovesi pentru poziţia 
de procuror-şef european, el 
spunând că îi va informa pe 
miniştrii de justiţie din UE 
despre „abuzurile" comise de 
fosta şefă DNA.

Timizii pași ai democrației post-decembriste, accelerați un 
pic de mineriade, au mânat o nație întreagă spre consumul de 
publicitate. Aici, în publicitatea din România, se poate vorbi 
cel mai bine de faptul că reclama este sufletul comerțului. Și 
chiar dacă producția de bunuri a scăzut, românii au mâncat 
din import, au folosit table și țevi de la laminoarele de peste 
granițe, au înghițit medicamente din Uniunea Europeană și 
au folosit chiar și pingele de la țările care nu-și mai pingelesc 
pantofii. 

Reclama, sufletul comerțului, cea care vinde marfa, 
reclama care laudă marfa, care o prezintă atractiv, astfel 
încât, chiar dacă nu ai nevoie de produsul respectiv, tot îl 
cumperi, reclama colorată, ambalată chiar mai atractiv decât 
produsul care era inițial de vândut, reclama mincinoasă, 
fiindcă reclamă sinceră nu există, reușește însă să vândă 
produsul.

Campaniile electorale, pentru alegerile locale, pentru 
alegerea primarului, ale Consiliului local, campaniile pentru 
alegerea parlamentarilor, a europarlamentarilor, pentru 
alegerea președintelui statului, cel care de la Palatul 
Cotroceni, împarte și desparte dreptatea, cel care numește 
ambasadorii, cel care reprezintă România peste tot, cel care 
merge cu prima doamnă la serate și dinee, cel care trebuie să 
se despartă de susținătorii săi politici din Campania 
electorală după ce a devenit președinte, omul acesta are voie 
însă să fie și el om, să coboare din turnul său de fildeș, și din 
când în când să meargă și el ca tinerii, la schi, are voie să 
meargă cu bicicleta, are voie să aibă propriile opțiuni politice, 
pe care nu trebuie să încerce să le promoveze, are voie să 
aibă propriile gusturi culinare, și mai ales are voie să aibă 
propriul său crez religios, altul decât cel majoritar, otrăvit deja 
de prea multe vicii și hibe, reclama, publicitatea politică 
există, va exista, va dăinui cât timp omenirea asta va viețui.

Ca să ajungă un simplu om președinte de stat, să conducă 
el o țară întreagă, trebuie să fie cunoscut, să fie atractiv, 
plăcut, să fie frumos pe interior, să nu fie găunos, să fie 
sănătos, puternic, blând, milos și chiar milostiv, amabil, 
politicos, să vorbească pe înțelesul tuturor, să nu supere pe 
nimeni, să se împace cu serviciile secrete, cu agricultorii și cu 
academicienii, să fie agreat de puterile occidentale, dar și de 
Rusia și de China, să știe să-și aleagă reprezentanții și 
ambasadorii, să aibă infinite calități, și nici un defect, să nu fie 
urât nici măcar de adversarii politici, ci apreciat și respectat. 
Ca un om să ajungă președintele unui stat ca al nostru, 
viețuitor în spațiul carpato-danubiano-pontic, la nord de 
Balcani, la estul extrem al Uniunii Europene, în coasta Rusiei 
(cândva) țariste, ca un simplu om să ajungă președinte 
trebuie să fie foarte bine cunoscut, atractiv, căruia să i se facă 
publicitate, reclamă cât mai puțină, să fie prezentat ca simplu 
om. Despre el, candidatul la președinția României, trebuie să 
se spună simplu, doar ”Ecce homo”. Ar mai rămâne doar 
problema ce mai facem cu reclamele și cu publicitatea, cu 
campaniile electorale, cu promisiunile, chiar și cu minciunile.

Ioan DUMITRESCU

Bugetul pe anul 2019 este, în continuare, în impas. Luni 
seară, după o întâlnire de trei ore în biroul lui Liviu Dragnea, 
liderii coaliției de guvernare tot n-au ajuns la o înțelegere, iar 
discuțiile vor continua. Problema: banii care se duc spre 
primarii. Aleșii locali și cei din UDMR sunt nemulțumiți de 
sumele care au fost alocate de Guvern, iar cei prezenți la 
întâlnire au discutat despre mai multe soluții avute în vedere. 

Finanțiștii coaliției PSD-ALDE încearcă sa gaseasca 
combinația perfectă dintre procentul din impozitul pe venit și 
cotele din TVA care se duc spre primării, astfel încăt sa 
rezulte o suma maximă pe cap de locuitor mai mare decât cea 
de anul trecut.

Deocamdată, nicio concluzie, dar întâlnirile vor continua. 
Bugetul va fi aprobat, cel mai devreme,  vineri în Guvern și 
urmeaza cel puțin încă o săptămână iî care sa fie discutat în 
Parlament.

Ne-am obișnuit cu toate

Unde s-a împotmolit 
bugetul pe 2019

Senatorii au votat, luni, componenţa 
Biroului Permanent în această sesiune 
parlamentară, singura modificare fiind adusă 
de USR pentru funcţia de secretar. 
Conducerea Senatului a avut deja prima 
şedinţă în care a discutat despre programul 
de lucru pentru săptămâna aceasta.

Senatorii au adoptat propunerile făcute de 
fiecare grup parlamentar cu privire la 
conducerea Biroului Permanent cu 94 voturi 
„pentru”, cinci voturi „împotrivă” şi două 
abţineri. Votul a fost secret, electronic.

Astfel, Propunerile PSD pentru Biroul 
Permanent în actuala sesiune parlamentară 
s u n t :  
Vicepreşedinte-
Doina Federovici, 
Claudiu Manda şi 
Şerban Valeca. 
Pentru funcţia de 
chestor au fost 
p ropuş i  Emi l ia  
Arcan şi Nicolae 
M a r i n .  P e n t r u  
f u n c ţ i i l e  d e  
secretar al Biroului 
P e r m a n e n t  -  
Marian Pavel şi Ion 
Ganea.

PNL i-a propus 
pentru funcţia de 
vicepreşedinte al Biroului Permanent din 
Senat pe Alina Gorghiu, pentru funcţia de 
secretar al Biroului Permanent pe Marcel Vela 
şi pentru funcţia de chestor pe Cornel Popa.

De asemenea, din partea USR Silvia 
Dinică va fi secretar al Biroului Permanent.

UDMR l-a propus pe Tanczos Barna 
pentru funcţia de chestor.

Adrian Ţuţuianu a solicitat vot în plen 
pentru constituirea grupului parlamentar 
„Unirea”, formată din şapte senatori. 
Solicitarea a fost însă respinsă de 
vicepreşedintele Claudiu Manda, care 

conduce şedinţa de plen.
„ Au fost prezentate componenţa 

grupurilor şi funcţiile de conducere din cadrul 
fiecărui grup. Un lucru care poate unii l-aţi 
observat alţii nu este faptul că mai sunt în 
Senatul româniei opt senatori care nu au 
apartenenţă politică, din care şapte au decis 
să constituie un grup parlamentar pe care l-au 
numit Unirea. Am depus în luna decembrie, 
pe data de 10.12.2018 o solciitare către BP. 
Această solicitare a mers către Comisia de 
regulament, înţeleg că s-a întocmit un referat, 
astăzi s-a mai cerut un punct de vedere de la 
nu ştiu ce comisie.

E u  c r e d  c ă  
m a j o r i t a t e a  
Senatului persistă 
î n t r - u n  a b u z ,  
pentru că dacă 
m e r g e m  l a  
practica CCR, noi 
î n d e p l i n i m  
c o n d i ţ i i l e  
p r e v ă z u t e  d e  
regulament pentru 
a funcţia ca un 
grup parlamentar, 
a v â n d  ş a p t e  
membri. Cei şapte 
a u  r e i t e r a t  
solicitarea de a fi 

constituit grupul. (...) Rugămintea mea este 
să supuneţi la vot plenului solicitarea noastră 
de constituire a grupului Unirea, pentru că 
aceasta va influenţa structura Biroului 
Permanent şi va trebui să staţi la masă şi cu 
noi. Altfel veţi continua să persistaţi într-un 
abuz”, a afirmat Adrian Ţuţuianu, în plen.

L u n i  a  î n c e p u t  n o u a  s e s i u n e  
parlamentară. Adoptarea bugetului este 
prioritară pentru PSD-ALDE la început de 
sesiune, în timp ce Opoziţia a anunţat că va 
ataca bugetul la CCR şi va depune moţiuni 
simple împotriva mai multor miniştri.

Laura Codruța Kovesi, prima pe lista scurtă 
pentru postul de Procuror European

Senatul şi-a ales conducerea pentru Biroul 
Permanent în nou sesiune parlamentară



Calendarul plăților APIA către fermieri, 
termene pentru achitarea sumelor, dar și pentru 
controale! Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru 
Agricultură (APIA) are, prin ordin de ministru, 
un grafic actualizat pentru achitarea 
subvențiilor în Campania 2019.Prin ordin de 
ministru, Petre Daea, a transmis termenele la 
care începe depunerea cererii unice, se vor 
desfășura controlele, va demara plata 
avansului și a plății regulare.

Conform ordinului de ministru asumat 
pentru Campania  2019, iată calendarul APIA 
pentru plata subvențiilor:

–Între 1 martie – 15 mai 2019 se vor 
depune/primi cererile unice de plată, fără 
penalități,potrivit prevederilor Regulamentului 
de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al 
Comis ie i  d in  17  iu l ie  2014 ș i  a le  
Regulamentului delegat (UE) nr. 640/2014 din 
11 martie 2014 al Parlamentului European și al 
Consiliului,

–Între 1 iunie – 1 iulie 2019 se va efectua 
controlul administrativ, inclusiv control 
preliminar al cererilor unice de plată, 
eșantionarea acestora pentru controlul la fața 
locului precum si transmiterea esantioanelor, 

potrivit dispoziţiilor Regulamentului nr. 
2333/2015 de modificare a Regulamentului de 
punere în aplicare (UE) nr. 809/2014,

–Între 2 iulie – 1 octombrie 2019 se va 
efectua controlul la faţa locului pentru cererile 
unice de plată eșantionate în acest scop, iar 
controlul aferent al unor obligatii /cerințe 
specifice, în iarna sau în primăvara anului 
următor;

–Plata avansului pentru anul de cerere 2019 
se va efectua în perioada 16 octombrie 2019 – 
30 noiembrie 2019,

–Plata finală ca diferență între cuantumul 
calculat și cuantumul acordat în avans pentru 
anul de cerere 2019 se va efectua între 2 
decembrie 2019 și 31 martie 2020.

4 SOCIAL - ECONOMIC

Încă de la începutul războiului pe teritoriul județului 
Teleorman au fost înființate spitale de campanie pentru răniții 
și bolnavii care veneau de pe frontul de nord.

În Alexandria au existat șase lazarete și spitale, care au 
funcționat în localul Școlii nr.1, localul Școlii nr. 2, Gimnaziul 
Alexandru Ghica, hotelurile Iacovache, Noica, Ionescu, 
Paspale, Florescu.

Localul Școlii nr.1 a fost mai întâi spital, iar din toamna 
anului 1916, lagăr de prizonieri al Puterilor Centrale.

Și în celelalte orașe școlile și hotelurile au devenit spitale.
Nicolae Racottă, proprietar din comuna Ștorobăneasa, a 

oferit pe timpul războiului găzduirea și întreținerea a șase 
paturi pentru ofițerii convalescenți, casa lui fiind anexa 
spitalului din comuna Brânceni.

La 31 octombrie 1916, în spitalele din Alexandria existau 
peste 750 de răniți, îngrijiți de medicul Șerrer Solomon.

În spitalele din județul Teleorman laptele distribuit era de la 
particulari, care primeau un preț foarte mic, iar proprietarii 
pădurilor dădeau lemne de foc, pentru care plata urma să fie 
făcută la reinstalarea păcii.

În a doua zi de la intrarea României în război, pe 16 august 
1916, tunurile austro-ungare aflate pe Dunăre au bombardat 
orașul Zimnicea.

Populația din orașele Zimnicea și Turnu Măgurele a fost 
evacuată în orașele Roșiorii de Vede și Alexandria sau în 
localitățile învecinate, la rude, însă unii locuitori au refuzat să-
și părăsească locuințele.

Pe 12 noiembrie 1916, armata germană a intrat în Roșiorii 
de Vede, iar pe 14 noiembrie a fost ocupat orașul Alexandria.

După ocuparea teritorului județului, întreaga viață 
economică, socială și culturală a fost subordonată 
comandamentului german.

Au fost fixate cote obligatorii de cereale, furaje, vite, dar și 
sancțiuni care urmau să fie aplicate cetățenilor care nu 
respectau măsurile luate de autoritățile germane.

Germanii rechiziționau cai, porci, păsări, unt, ouă, paie, 
coceni, papură.

Caii erau aduși în centrele de rechiziționare din 
următoarele localități: Alexandria, Bivolița, Călinești.

Pentru animalele rechiziționate țăranilor li se plăteau sume 
foarte mici, iar atunci când o localitate sau un locuitor nu se 
prezenta cu vitele la rechiziții sau nu putea preda la termen, se 
aplicau amenzi enorme.

Amenzile aplicate județului, localităților și locuitorilor 
pentru că nu au putut preda la timp produsele cerute au fost, 
în cei doi ani de ocupație, de 145963370,88 lei.

Germanii, bulgarii și ungurii au săvărșit fapte îngrozitoare, 
devastând chiar și bisericile din unele localități ale județului, 
cum s-a întâmplat la Conțești și Netoți.

Bisericile care dețineau două clopote aveau obligația ca 
pe unul să îl predea germanilor. Acesta a fost cazul bisericilor 
din Lisa, Peretu, Nenciulești, Năsturelu, Poroschia și multe 
altele, care au predat clopotele administrației militare 
germane, pentru care au primit un preț derizoriu.

În această situație, acțiunile de împotrivire a populației din 
județul Teleorman s-au intensificat.

Pentru a opri valul de împotriviri, autoritățile de ocupație au 
convocat la Turnu Măgurele pe toți administratorii, învățătorii 
și preoții, făcându-i responsabili de liniștea în localitățile 
teleormănene.

Formele de rezistență a teleormănenilor au fost variate. 
Prima dintre acestea a fost nepredarea cotelor de produse 
agro-alimentare. O altă formă a fost deteriorarea liniilor 
telefonice ale armatei germane, pentru care locuitorii din 
Bujoru, Drăgănești de Vede, Ciolăneștii din Vale, Tecuci-
Kalinderu, Didești, Tătărăștii de Sus, Siliștea Gumești, 
Blejești, Scurtu au primit amenzi mari pentru deteriorarea 
cablurilor telefonice.

Ceferiștii de la depourile Roșiorii de Vede și Turnu 
Măgurele au refuzat să lucreze pentru inamic, fiind arestați de 
autoritățile de ocupație.

Rezistența populației civile a făcut ca armatele de ocupație 
să recurgă la crime, schingiuiri și deportări. Au fost arestați 
700 de oameni, majoritatea țărani, au fost schingiuiți 23 și 
asasinați 32.

Unii locuitori ai județului nostru, nemaiputând suporta 
persecuțiile, s-au sinucis. Este cazul Sofiei Haralambie, 
directoarea Școlii nr.1 din Turnu Măgurele, care, împreună cu 
soțul ei, medic, au fost jefuiți de bani și de haine și luați 
prizonieri. Datorită tratamentului aplicat insuportabil, aceștia 
s-au sinucis, pe 1 decembrie 1916, în Drăgănești Vlașca.

Rezistența civililor nu a fost în zadar, în toamna anului 
1918 armatele Puterilor Centrale fiind nevoite să încheie 
armistițiul, iar la 1 Decembrie 1918, teleormănenii bucurându-
se că au contribuit și ei la înfăptuirea României Mari.

Cornelia RĂDULESCU

Repere teleormănene:

Contribuția teleormănenilor în 
Primul Război Mondial (II)

Preţurile în sectoarele 
economice vizate de OUG 
114/2018 ar putea creşte, ca 
urmare a noilor taxe, însă 
C o n s i l i u l  C o n c u r e n ţ e i  
monitorizează aceste pieţe 
pentru ca scumpirile să nu fie 
e x c e s i v e ,  a  d e c l a r a t  
p reşed in te le  ins t i tu ţ ie i ,  
Bogdan Chiriţoiu.

" S u n t e m  a t e n ţ i ,  
monitorizăm cu precădere 
aceste pieţe. Evident că, dacă 
cresc taxele, este foarte 
posibil ca ceva din creşterea 
de taxe să se reflecte în 
preţuri. În acelaşi timp, ce ne 
preocupă este să nu se 
re f lec te  exces iv,  ad ică  
introducerea unor taxe să nu 
fie o ocazie pentru creşteri de 
preţuri cumva nejustificate", a 
spus  Ch i r i ţo iu ,  po t r i v i t  
Agerpres.

El a arătat că acesta este 
principalul risc pe care îl are în 
vedere instituţia în acest an.

"Când am avut discuţia la 

începutul anului pr ivind 
riscurile pe care le vedem în 
acest an, am văzut că este 
principalul risc, am spus că aici 
trebuie să fim foarte atenţi, la 
sectoarele impactate de 
'ordonanţa anti-lăcomie'. Deci, 
monitorizăm piaţa, temându-
ne de creşteri excesive de 
preţ, nejustificate", a adăugat 
Chiriţoiu.

Ordonanţa de Urgenţă 
114/2018, adoptată de Guvern 
la finele anului trecut, instituie, 
printre altele, taxe şi contribuţii 
pentru companiile din sectorul 
bancar,  te lecom ş i  ce l  
energetic.

Johan Meyer, manager de 
p o r t o f o l i u  a l  F o n d u l u i  
Proprietatea şi  CEO al 
F r a n k l i n  T e m p l e t o n  
I nves tmen ts  Sucu rsa la  
Bucureşti, declara recent că 
România îşi face rău sieşi prin 
recent introdusa taxă pe 
activele bancare, iar propriii ei 
cetăţeni vor fi nevoiţi, în final, 

să achite "nota de plată”.
"Recent introdusă, taxa pe 

activele bancare poate avea 
efecte adverse, de domino, 
pentru întreaga economie, în 
special pe fondul creşterii 
d e z e c h i l i b r e l o r  m a c r o -
economice, care trebuie 
adresate prin politici prudente 
şi prietenoase cu piaţa. De 
fapt, cu o astfel de măsură, 
România, în mod inexplicabil, 
îşi face rău sieşi, dar şi 
propriilor cetăţeni, cei care vor 
fi nevoiţi, în final, să 'achite 
n o t a  d e  p l a t ă " ,  a r a t ă  
reprezentantu l  Fondulu i  
Proprietatea într-un document 
intitulat "Perspective asupra 
României în 2019".

Reprezentantul Fondului 
Proprietatea crede că în acest 
an consumul va încetini, iar 
ratele de dobândă vor creşte, 
pentru păstrarea sub control a 
inflaţiei, pe care o estimează la 
3-4%.

Volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu 
amănuntul (cu excepţia comerţului cu 
autovehicule şi motociclete) a crescut în 2018, 
faţă de 2017, ca serie brută, cu 5,4%, ritm 
scăzut faţă de cel din anul precedent, arată 
datele transmise astăzi de Institutul Naţional de 
Statistică (INS).

În 2017, cifra de afaceri din comerţul cu 
amănuntul a crescut cu 10,7% faţă de 2016, 
ritm scăzut faţă de cel înregistrat anul anterior.

În 2018, faţă de 2017, volumul cifrei de 
afaceri pentru comerţul cu amănuntul (cu 
excepţia comerţului cu autovehicule şi 
motociclete), serie brută, a înregistrat o 
creştere cu 5,4% datorită creşterii vânzărilor de 
produse nealimentare (+6,1%), vânzărilor de 
produse alimentare, băuturi şi tutun (+6,1%) şi 
comerţului cu amănuntul al carburanţilor pentru 
autovehicule în magazine specializate 
(+3,2%).

În decembrie 2018, faţă de aceeaşi lună a 
anului 2017, volumul cifrei de afaceri pentru 

comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului 
cu autovehicule şi motociclete), serie brută, a 
înregistrat o creştere cu 4% datorită creşterilor 
înregistrate la vânzările de produse alimentare, 
băuturi şi tutun (+4,7%), vânzările de produse 
nealimentare (+4,1%) şi la comerţul cu 
amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule 
în magazine specializate (+2,5%).

În noiembrie 2018, faţă de aceeaşi lună a 
anului trecut, volumul cifrei de afaceri pentru 
comerţul cu amănuntul a crescut, ca serie 
brută, cu 7,2%.

În decembrie 2018, faţă de luna precedentă, 
volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu 
amănuntul (cu excepţia comerţului cu 
autovehicule şi motociclete), serie brută, a 
crescut pe ansamblu cu 3,2% datorită 
creşterilor din vânzările de produse alimentare, 
băuturi şi tutun (+15,4%). Scăderi au înregistrat 
comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru 
autovehicule în magazine specializate (-9,3%) 
şi vânzările de produse nealimentare (-0,2%).

Subvenții APIA 2019: Calendar pentru 
plăți și controale în ferme

“Ordonanța taxelor” va genera creșteri de prețuri

Afacerile din comerţul cu amănuntul 
au încetinit în 2018
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(urmare  din  pagina  1)
După recoltarea probelor biologice, acestea au 

fost trimise la INCDMM Cantacuzino. Rezultatul 
de laborator a identificat infecție cu Virus Gripal tip 
AH1 în data de 18 ianuarie 2019. 

Tânărul a murit la domiciliu, în data de 24 
ianuarie 2019. 

Conform aceleiași surse, până la 5 februarie 
2019, inclusiv, la nivel național au murit 82 de 
persoane din cauza gripei. În data de 4 februarie 
2019 au fost confirmate șapte decese, dintre care 
trei femei (din județele Giurgiu, Galaţi şi Olt, cu 
virus gripal de tip A şi vârste cuprinse între 62 şi 73 
de ani) și patru bărbați (din Teleorman, Constanţa 
şi Cluj, cu virus gripal de tip A şi vârste cuprinse 

între 20 şi 65 de ani).
Alte trei decese au fost confirmate în data de 5 

februarie. Este vorba despre: o femeie în vârstă 
de 83 de ani, din Prahova, confirmată cu virus 
gripal tip A, subtip (H1)pdm09, un copil de sex 
masculin, în vârstă de 2 ani, din Covasna, 
confirmat cu virus gripal tip A, subtip (H1)pdm09 și 
o femeie în vârstă de 83 de ani, din Giurgiu, 
confirmată cu virus gripal tip A, nesubtipat.

Potrivit informării INSP, cele 11 persoane 
decedate în zilele de 4 și 5 februarie aveau condiții 
medicale preexistente și nu erau vaccinate 
antigripal.

M. MEILĂ

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

Ministrul Educaţiei Naţionale, Ecaterina Andronescu, 
a anunţat că se lucrează la programa şcolară, pentru a fi 
adaptată cât mai repede "la nivelul de vârstă şi de 
înţelegere pe care îl are copilul pentru fiecare ciclu de 
învăţământ". Întrebată cât va dura până la efectuarea 
modificărilor la programă, Ecaterina Andronescu a 
răspuns că "nu depinde de ministru", pentru că există 
comisii naţionale pentru fiecare disciplină, care 
analizează aceste proiecte şi vor hotărî ce să scoată sau 
să adauge în programă: "Din punctul meu de vedere, le 
cer acestor comisii să lucreze cât mai repede cu putinţă. 
Acesta este unul dintre obiectivele noastre, pe care l-am 
şi demarat, să încercăm să adaptăm programa la nivelul 
de vârstă şi de înţelegere pe care îl are copilul pentru 
fiecare ciclu de învăţământ. Se lucrează deja, cât se 
poate de repede vom face acest lucru, este un obiectiv 
major".

Pe de altă parte, Ecaterina Andronescu a afirmat că 
deşi nu poate declara că bugetul este suficient, acesta 
este "convenabil" şi "substanţial mai mare" decât anul 
trecut şi cuprinde inclusiv rechizitele şcolare necesare 
tuturor elevilor într-un an de studii: "Niciodată un ministru 
al Educaţiei nu poate să spună că bugetul este suficient, 
dar este un buget convenabil, adică mai mare decât cel 
care a fost anul trecut, substanţial mai mare. Pentru 
învăţământul preuniversitar, în afară de ceea ce trebuie 
să facem noi în mod natural pentru elevi, adică să 
asigurăm manuale, anul acesta în buget sunt prinşi bani 
pentru a asigura resursele necesare rechizitelor şcolare 
pentru un an de zile pentru toţi copiii, ceea ce e foarte 
important. De asemenea, tot pentru preuniversitar, din 
bani europeni încercăm să ducem în fiecare clasă o tablă 
inteligentă şi să dăm fiecărui copil o tabletă, în aşa fel 
încât să se poată schimba şi adapta secolului XXI 
predarea la clasă". Printre ministerele care au cel mai 
mult de câştigat în acest an se află şi Ministerul Educaţiei, 
+46,7%, până la 30,83 miliarde de lei, potrivit proiectului 
de buget pe 2019.

A treia victimă a gripei, în Teleorman

Cancerul ovarian este o 
boală gravă, dar care rămâne de 
cele mai multe ori ascunsă, 
neavând simptome specifice în 
fază incipientă, ceea ce face 
diagnosticarea precoce foarte 
dificilă. Cancerul ovarian ocupă 
locul al doilea între leziunile 
maligne ginecologice, după 
cancerul de endometru.

Afecțiunea este de 
regulă diagnosticată la 
femeile de peste 40 de 
ani. Conform statisticilor 
g l o b a l e ,  r a t a  d e  
supraviețuire la 5 ani în 
cazul acestui tip de 
cancer este de 35-45%, 
la jumătate față de 
c a n c e r u l  m a m a r ,  
afecțiune la care rata de 
suprav ie țu i re  poate  
ajunge și la 90% dacă 
este diagnosticat la timp. 
Medicii spun că deși 
există șanse de vindecare dacă 
este diagnosticat în faze 
incipiente, cancerul ovarian este 
cel mai letal cancer ginecologic.

Medicii spun că sunt tipuri 
diferite de cancer ovarian, cea 
mai frecventă formă o reprezintă 
carcinomul epitelial care se 
dezvoltă din celulele de la 
suprafaţa ovarului (din epiteliu). 
Al doilea tip de cancer ovarian 

ca frecvenţă este reprezentat de 
tumorile cu celule germinale 
care se dezvoltă din celulele 
ovariene care produc ovulele. Al 
treilea tip de cancer ovarian este 
foarte rar iar tumorile se 
dezvoltă din ţesutul de susţinere 
al ovarului. 

Care sunt factorii de risc ai 
bolii

Cei mai importanți factori 
care cresc riscul de apariție al 
cancerului ovarian identificați de 
ce rce tă to r i  sun t :  vâ rs ta  
înaintată, istoricul familial şi 
genetic, menarha precoce sau 
menopauza tardivă, prima 
sarcină tardivă (după vârsta de 
30 de ani), nuliparitatea, istoric 
de cancer de sân. Predispoziția 
genetică crește riscul de cancer 
cu 50%.

Principalele simptome
Din păcate, cele mai multe 

cazuri sunt diagnosticate în 
stadii târzii deoarece boala nu 
se manifestă. Apar de regulă 
simptome abia când cancerul 
este într-un stadiu avansat. Cele 
mai frecvente simptome ale 
cancerului ovarian sunt: dureri 
abdominale sau pelv ine,  

m o d i f i c ă r i  a l e  
tranzitului intestinal 
( d i a r e e  s a u  
c o n s t i p a ț i e ) ,  
modificări urinare, 
sângerări vaginale 
neobișnuite, dureri în 
t impul contactului  
sexual, pierdere în 
greutate, oboseală, 
astenie, distensie 
abdominală.

C u m  s e  f a c e  
diagnosticarea:

Medicii afirmă că 
diagnosticul cancerului ovarian 
se  face  p r i n :  ecog ra f i e  
abdominală sau transvaginală, 
tomografie computerizată sau 
rezonanţă magnetică nucleară, 
test de sânge pentru măsurarea 
markerului tumoral CA-125, 
laparotomie sau laparoscopie – 
proceduri chirurgicale pentru 
recoltarea unei probe de ţesut 
tumoral, biopsie.

Ministerul Educației va
 modifica programa şcolară

Substanță naturală produsă de organism, 
coenzima Q10 mărește rezistența organismului, 
ajută la slăbit, este utilă în caz de diabet și întârzie 
îmbătrânirea, sugerează studiile specifice în 
domeniu.

Coenzima Q10 se găsește în toate celulele 
corpului și joacă un rol esențial în procesul de creare 
a energiei. Nu de puține ori, cercetătorii științifici au 
spus despre coenzima Q10 că este o substanță 
miraculoasă pentru sănătate.

Administrarea constantă de coenzima Q10 – 
coenzima tinereții veșnice – după vârsta 40 de ani, 
devine foarte utilă, deoarece producția naturală de 
coenzima Q10 se diminuează dramatic începând cu 
această vârstă.

De ajutor în fertilitate
Dacă nivelul de coenzima Q10 scade în organism, 

este mai dificil să se producă ovulația, iar acest efect 
negativ afectează sănătatea ovulelor și, implicit, 
împiedică dezvoltarea unui embrion. Există rezultate 
specifice, în urma experimentelor de laborator, că 
ovulele femelelor cobai au cunoscut o îmbunătățire a 
calității și cantității, dacă s-a suplimentat nivelul de 
coenzima Q10 in corp.

Întârzie îmbătrânirea precoce
Scăderea cantității de coenzima Q10 duce la 

scăderea producției de colagen, elastină și alți 
compuși esențiali care compun pielea. Una dintre 
funcțiile coenzimei asupra tenului este de a diminua 

efectele radicalilor liberi asupra celulelor pielii și 
creșterea sau menținerea producției de compuși 
esențiali din piele. În felul acesta, previne 
îmbătrânirea prematură. De aceea, cele mai multe 
creme antirid conțin această substanță-minune 
pentru ten!

Combate migrenele
Coenzima Q10 este un antioxidant esențial pentru 

sănătate, fiind de ajutor și în caz de dureri de cap și 
migrene. Pentru că are un impact pozitiv aspra 
vaselor sangvine, coenzima Q10 a surprins oamenii 
de știință când, în cadrul unui experiment, substanța 
a putut scădea frecvența zilelor pacienților cu 

migrene, fără a da corpului efecte adverse.
Ajută în caz de diabet
Oamenii de știință au găsit că acest nutrient 

valoros are un rol pozitiv și în bolile sângelui. Cu 
prilejul unui studiu clinic, pacienții suferinzi de diabet 
de tip II au primit zilnic câte o doză de 200 mg Q10, pe 
lângă tratamentul alopat, pe o perioadă de 90 de zile. 
Rezultatele au fost promițătoare, valorile indicând 
faptul ca fluctuația glicemiei a scăzut semnificativ.

Are grijă de sănătatea dentară
Coenzima Q10 poate ajuta și în procesul de 

vindecare și reducere a durerilor și sângerării celor 
care suferă de gingivită. De asemenea, accelerează 
refacerea după chirurgia bucală. Medicul stomatolog 
îți poate recomanda un tratament cu suplimente de 
coenzima Q10, în caz de gingivită și alte probleme 
gingivale, dar și pentru menținerea dinților sănătoși.

Sursele alimentare de coenzima Q10
Poți profita de valoroasele beneficii ale coenzimei 

Q10 luând suplimente cu acest nutrient, dar poți 
asigura o cantitate de coenzima Q10 și din alimente. 
De exemplu, nutrientul se găsește în alune, nuci, 
uleiuri, inimă, ficat, rinichi, mușchi de porc, de vită și 
de pui, pești grași, spanac, conopidă, broccoli, soia, 
portocale și căpșune, semințe de susan și fistic.

Coenzima Q10 ar trebui luată continuu, o 
perioadă mai lungă de timp. Cel puțin două luni de 
administrare sunt necesare pentru a se înregistra 
rezultate notabile.

Cancerul tăcut,
 cu o rată de supraviețuire mică

De ce este coenzima Q10 prețioasă pentru sănătate



8 DIVERSE

Metabolismul este influenţat, direct, de vârstă, greutate şi 
gene. Cum vârsta şi genele nu pot fi schimbate, nu putem 
interveni decât asupra greutăţii. De mare folos în procesul de 
slăbire este păstrarea unui jurnal alimentar în care să notezi tot 
ce mănânci, astfel încât seara să cumulezi cel mult 1.000 – 1.200 
de calorii.

Pentru un metabolism sănătos, care va duce, în mod sigur, la 
un corp frumos, în armonie, trebuie să eviţi să mai faci 
următoarele greşeli:

Mănânci la ore târzii
Săritul peste micul dejun este cel mai rău lucru pe care-l poţi 

face în curele de slăbire. Când nu mănânci, creierul “porunceşte” 
corpului să-şi conserve energia, forţându-l să păstreze tocmai 
rezervele de grăsime de care încerci să scapi. Pe de altă parte, 
să bei o cană de cafea nu înseamnă că iei micul dejun. Alege un 
mic dejun bogat în proteine, sub 350 de calorii: omletă cu brânză 
slabă şi roşii, iaurt degresat cu fructe şi nuci, cereale integrale cu 
fructe uscate şi lapte degresat, smoothie din fructe şi iaurt.

Eviţi exerciţiile fizice
Studiile arată că arderea caloriilor continuă 24 de ore după 

încheierea exerciţiilor. De altfel, s-a demonstrat că exerciţiile 
făcute dimineaţa ard mai multe calorii decât cele făcute în orice 
alt moment al zilei.

Nu mănânci suficient
Pentru a pierde în greutate trebuie să reduci numărul de 

calorii. Nu trebuie, însă, să cazi în extrema cealaltă. Dacă limitezi 
consumul de calorii sub minimul de 1.200 necesar funcţionării 
organismului în parametri normali (pentru femei), metabolismul 

va fi dat peste cap. În plus, pentru a face rost de energia 
necesară, va începe să consume masa musculară. Nutriţioniştii 
recomandă să mănânci cât să nu-ţi fie foame: trei mese 
principale, la interval de 3-4 ore, cu două gustari între ele, limitate 
la 430 de calorii per porţie.

Consumi carbohidraţi albi
Măreşte aportul de fibre alegând pâine şi paste din făină 

integrală. De altfel, consumă cât mai multe fructe şi legume. 
Porţia ideală este de 25 de grame pe zi, reprezentând trei porţii 
de fructe şi legume, o porţie însemnând un fruct sau o legumă.

Bei apă la temperatura camerei
Potrivit cercetătorilor germani, consumul a 6 căni de apă rece 

pe zi duce la arderea a 50 de calorii.
Consumi alimente pline de pesticide
Toxinele din alimente influenţează procesul de ardere a 

grăsimilor, spun cercetătorii. Mai mult, pesticidele ar fi direct 
responsabile de creşterea în greutate. Încearcă, pe cât posibil, 
să consumi fructe organice, crescute cât mai natural posibil.

Nu consumi suficiente proteine
Consumă proteine la fiecare masă. Sunt extrem de necesare 

dezvoltării muşchilor. În plus, ard până la 35% din caloriile 
consumate.

Nu consumi suficient de multe produse lactate
Potrivit medicilor, ar exista o legătură între deficienţa de calciu 

şi metabolismul leneş. Anumite studii arată că produsele lactate 
scad absorbţia grăsimilor din alte alimente. Aşadar, consumă cât 
mai multe din următoarele alimente: iaurt, lapte, brânză, 
smântână, sardine, suc natural de portocale, somon, spanac, 
broccoli.

Joe, Mike, Mary şi Tom vorbeau între ei despre profesiile 

lor de vis.

- Mi-ar plăcea să fiu avocat, ca să-i pot apăra pe 

concetăţenii mei, zise Joe.

- Mie mi-ar plăcea să fiu parlamentar, ca să pot elabora 

legi în beneficiul concetăţenilor mei, zise Mike.

- Eu vreau să fiu doctoriţă, ca să-i tratez pe concetăţenii 

săraci, zice Mary.

- Tom, tu ce vrei să fii?, întreabă Joe.

- Aş vrea să fiu concetăţean, a replicat Tom.

Pastila de râs

Când vine vorba de 
şovinism cultural, România 
s e  a f l ă  î n  f r u n t e a  
clasamentului în Europa, 
6 6 %  d i n t r e  r o m â n i  
considerând că, indiferent că 
oamenii nu sunt perfecţi, 
cultura noastră este mai bună 
decât a altora. Studiul a fost 
realizat de Pew Research 
Center, unde se arată că 
grecii (89%), ruşii (69%), 
bulgarii (69%) şi bosniacii 
(68%) sunt în faţa noastră în 
ceea ce priveşte atitudinile de 
superioritate faţă de alte 
popoare. La polul opus 
regăsim ţări precum Spania 
(20%), Estonia (23%) sau 
Suedia (26%).

Psihologul Lenke Iuhoş 
este de părere că şovismul 
cultural, adică afirmarea 
superiorităţii unei naţiuni 
asupra altora, este o atitudine 
puternic nocivă care s-a 
propagat în ultimele decenii 
şi din care se pot naşte 
c u r e n t e  e x t r e m  d e  
periculoase pentru sociatate: 
naţionalismul sau chiar 
rasismul.

Cea mai  importantă 
atitudine pentru a combate 
superioritatea faţă de alţii 
es te  to leranţa .  Ast fe l ,  
aceasta poate fi cultivată în 
f i e c a r e  z i  p r i n t r - u n  
comportament echilibrat faţă 
de ceilalţi, fie că sunt 
persoane apropiate sau chiar 
s t r ă i n i  c u  c a r e  v o m  
i n t e r a c ţ i o n a .  P o t r i v i t  
psihologului, putem aplica 
patru paşi simpli care să ne 
ajute să cultivăm toleranţa ca 
stil de viaţă:

Îna in te  să vorbeşt i ,  
gândeşte şi ascultă-i pe cei 
din jur înainte să reacţionezi. 
Este greşit să credem că 
deţinem adevărul absolut, 
dar mai ales să avem o 
reacţie negativă înainte ca 
cineva să-şi expună ideile.

“Este total neproductiv, ba 
chiar nedrept, să credem că 
deţinem adevărul absolut. 
Chiar mai mult, este incorect 

faţă de persoanele cu care 
interacţionăm să avem o 
reacţie negativă înainte ca 
aceasta să-şi expună ideile. 
Toleranţa înseamnă, întâi de 
toate, să ascultăm ceea ce 
are cel din faţa noastră de 
spus, deoarece o să avem 
surpriza să constatăm că 
majoritatea lucrurile pe care 
le învăţăm şi le înmagazinăm 

provin de la alţii”, declară 
psihologul Lenke Iuhoş.

Ascultă punctul de vedere 
al  celu i la l t  ş i  găseşte 
interesele comune pe care le 
aveţi. “În viaţa de zi cu zi, nu 
există persoană care să fie 
total incompatibilă cu tine. 
Chiar dacă de multe ori 
părem atât de diferi ţ i ,  
întotdeauna există interese şi 
puncte comune care ne 
leagă. Viaţa devine cu atât 
m a i  f r u m o a s ă  c u  c â t  
descoper im în celă la l t  
lucrurile care ne unesc, nu 
cele care ne separă”, explică 
psihologul.

A p r e c i a z ă  n u  d o a r  
propriile valori culturale, ci şi 
pe ale altora, fără să le judeci. 
“Valorile noastre culturale, 
dobândite de la părinţii noştri, 
care le rândul lor le-au primit 
de la părinţii lor, sunt extrem 
de importante, deoarece 
reprezintă o mare parte din 
ceea ce suntem noi cu 
adevărat. Ceea ce mulţi nu 
înţeleg este că moştenirea 
culturală nu este totul, ci un 
drum de plecare spre alte 
lumi. Poporul român este un 
amestec frumos din foarte 

multe culturi (turcească, 
bulgărească, rusească, 
franceză, romană, grecească 
etc.), iar acest lucru ne face 
cu adevărat speciali. Secretul 
este să preţuim ce avem, dar 
să fim deschişi la valorile 
altora, deoarece doar aşa 
vom deveni mai bogaţi 
sufleteşte şi cultural”, este de 
părere specialistul.

Nu-i judeca pe alţii pentru 
lucrurile care nu ţin de ei. 
Trebuie să învăţăm să 
aprec iem oamen i i  d in  
perspect iva real izăr i lor  
personale, nu pentru lucrurile 
pe care nu le-a putut controla 
şi care nu ţin de el.

“Nu există un popor mai 
bun decât altul, ci oamenii 
t r e b u i e  a p r e c i a ţ i  d i n  
perspect iva real izăr i lor  
personale. Este nedrept să 
judecăm un om nu datorită 
lucrurilor bune pe care le are 
şi pe care le poate împărtăşi 
cu noi, ci pentru lucrurile pe 
care nu le-a putut controla şi 
care nu ţin de el, precum: 
vârsta, sexul, religia, etnia, 
naţionalitatea etc. Viaţa este 
mult prea frumoasă ca să o 
ironism pe lucruri total 
nedrepte, când putem în 
acelaşi timp să devenim mai 
deschişi, mai curioşi la 
e l e m e n t e l e  c a r e  n e  
diferenţiază faţă de ceilalaţi, 
să le îmbrăţisăm şi chiar să le 
însuşim în setul nostru de 
valori. Nu avem cum să 
sărăcim din asta, din contră!”, 
conchide psihologul.

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

Firma lui Franco SRL, cu sediul în Puranii de Sus, jud. Teleorman, CUI 40055943, 
J34/632/2018, pierdut Certificat constatator nr 25828/12.11.2018. Îl declar nul.

Anunţ

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

documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr. 31, începând cu data 
de 12.02.2019, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei Comunei Siliștea, conform art. 14 
alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare.

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

Anunţ prealabil

Cum putem cultiva toleranţa în fiecare ziCele mai frecvente greşeli 
care încetinesc metabolismul



1695: S-a născut 
Nicolaus II Bernoulli, 
matematician elveţian 
(d. 1726).
1793: A murit Carlo 

Goldoni, dramaturg 
italian (n. 1707).
1 8 8 6 :  C h i m i s t u l  

g e r m a n  C l e m e n s  
Winkler a descoperit un 
alt element chimic, pe 
care l-a numit germaniu.
1891:  S-a născut 

Adrian Maniu, poet 
român (d. 1968).
1908: S-a născut Geo 

Bogza, scriitor şi ziarist 
român, membru al  
Academiei Române (d. 
1993).
1945: Decret-lege privind statutul naţionalităţilor, 

potrivit căruia toţi cetăţenii sînt egali în faţa legii şi se 
bucură de aceleaşi drepturi civile şi politice, fără 
deosebire de rasă, naţionalitate, limbă sau religie. 
1945: S-a născut Bob Marley, interpret jamaican de 

muzică reggae (d. 1981).
1992: A murit Caius Iacob, matematician român, 

membru al Academiei Române şi al Societăţii Matematice 
Franceze (n. 1912).
1993: A murit Dan Constantinescu, compozitor român 

(n. 1931).
2011: A murit Gary Moore, muzician irlandez (n. 1952).
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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 Convieţuiri 
17:00 Telejurnal 17:05 Istoria cu 
Virgil 17:25 Handbal feminin: 
CSM Bucuresti - ASC Corona 
Braşov 19:00 Pulsul zilei 20:00 
Telejurnal 21:00 România 9 22:10 
Un plan sclipitor 00:00 Telejurnal 
00:35 Politică şi delicateţuri

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 6 Februarie

Gratie intuit iei,  
g a s i t i  o  s o l u t i e  
o r i g i n a l a  l a  o  
importanta problema 
de serviciu. Seara, ar 
fi bine sa va ganditi si 
la odihna. Refuzati 
or ice inv i tat ie s i  
ramaneti acasa!

Este posibil sa 
aveti probleme cu 
banii, dar va sfatuim 
sa nu disperati. O 
ruda apropiata va 
propune o colaborare 
pe termen lung. Evitati 
o cearta cu partenerul 
de viata!

S-ar putea sa aveti 
dificultati pe plan 
sentimental. Este o zi 
favorabila studiului. 
De asemenea, puteti 
sa va valorif icati  
cunostintele teoretice 
a c u m u l a t e  p a n a  
acum. 

Avet i  sanse sa  
rezolvati cu bine o 
p r o b l e m a  
s e n t i m e n t a l a .  U n  
prieten va propune sa 
va  asoc ia t i  i n t r -o  
afacere pe care a 
inceput-o de curand. Va 
sfatuim sa acceptati. 

S-ar putea sa fiti 
nemultumit pentru ca 
v i  s - a  a n u l a t  o  
de legat ie .  Dupa-
amiaza, intalniti o 
persoana cu care 
incepeti o colaborare 
pe termen lung. Puteti 
castiga bani frumosi.

P e  p l a n  
p r o f e s i o n a l ,  
schimbari in bine. 
Partenerul de viata nu 
este incantat, pentru 
ca  va  t rebu i  sa  
munciti mai mult. Va 
recomandam sa nu 
luati decizii in graba.

Va imbunatat i t i  
s i m t i t o r  s i t u a t i a  
financiara. Puteti sa 
faceti investitii si sa va 
conturati planuri de 
viitor. Va sfatuim sa va 
ingrijiti sanatatea si sa 
va odihniti mai mult.

Va simtiti in forma 
si sunteti hotarat sa 
profitati de situatie. 
Puteti avea succes in 
afaceri, in calatorii si 
pe plan sentimental. 
R e u s i t e l e  d e  l a  
s e r v i c i u  v a  
entuziasmeaza. 

Pe plan social si 
profesional, pot avea 
l o c  s c h i m b a r i  
i m p o r t a n t e .  L a  
s e r v i c i u  s u n t e t i  
apreciat pentru stilul 
de lucru. Seara, este 
posibil sa mergeti la o 
petrecere cu prietenii. 

BERBEC

S-ar putea ca in 
fam i l i e  sa  apa ra  
tensiuni din cauza 
p r o b l e m e l o r  
financiare. Nu va lasati 
demoralizat! Ca sa 
evitati un scandal, va 
recomandam sa fiti 
mai atent la ce spuneti. 

Sunteti apreciat in 
societate, dar si in 
familie. Pentru a 
incheia o afacere, va 
sfatuim sa va folositi 
farmecul personal. Ar 
fi bine sa nu fiti critic 
cu o persoana mai in 
varsta.

In tent ionat i  sa  
porniti o afacere, dar 
aveti de facut mai 
multe drumuri, pentru 
acte. Dupa-amiaza 
va pregatiti sa plecati 
i n t r - o  c a l a t o r i e  
impreuna cu un tanar 
din familie. 

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 Iadul se 
dezlănțuie 3D 01:45 Las 
fierbinți 02:30 Lecţii de viaţă

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 Observator 
02:00 Revizie tehnica 04:30 Aici 
eu sunt vedeta!

08:15 Pastila de râs 09:15 
1001 de nopți 11:00 Puterea 
dragostei 12:00 Știrile Kanal D 
13:00 În căutarea adevărului 
14:30 Teo Show 17:00 Puterea 
dragostei 19:00 Știrile Kanal D 
20:00 Povestea noastră 23:00 
Bravo, ai stil! 01:00 Știrile Kanal 
D 02:15 Puterea dragostei 
04:15 Povestea noastră

07:20 Trăsniți din NATO 
08:00 Elisa 10:00 Mama mea 
gătește mai bine 11:30 Happy 
News 14:00 Benny Hill Show 
15:05 Focus 16:00 Elisa 17:10 
Trăsniți din NATO 18:00 Focus 
18 19:30 Mama mea gătește 
mai bine 20:30 Nuntă în ofsaid 
22:30 Starea naţiei 23:30 
Trăsniți din NATO 00:30 Focus 
din inima României

07:00 Album de familie 09:00 
La bloc 11:30 Album de familie 
13:30 Indiana Jones si templul 
blestemat 15:45 Indiana Jones 
și Ultima cruciadă 18:15 La 
bloc 20:30 Misiune în Paradis 
22:15 Organizația East 00:30 
Misiune în Paradis 02:15 
Organizația East 04:15 La bloc 
05:00 La Maruţă 06:45 Album 
de familie

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

07:00 Maria, mama lui Iisus 
08:30 Cei 33 10:30 Frații 
Solomon 12:05 Sub soarele 
nopții 13:35 Doctor Dolittle 
14:55 Întâmplarea 16:20 Erin 
Brockovich 18:25 În siguranță 
20:00 Destinația 20:45 SWAT: 
Sub asediu 22:15 Cursa 
mortală 00:00 Apocalipsul 
acum 03:15 În siguranță
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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  
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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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Tenismanul român Marius Copil s-a calificat 
în optimile turneului ATP de la Sofia, dotat cu 
premii totale de 524.340 euro, luni, după ce l-a 
învins pe elveţianul Stan Wawrinka în trei 
seturi, cu 3-6, 7-6 (5), 6-4.

Copil (28 ani, 56 ATP), finalist la ediţia 
trecută a turneului, a obţinut victoria după o oră 
şi 47 de minute în faţa celebrului său adversar 
(33 ani), care la prima confruntare în care 
arădeanul a avut o poziţie mai bună în 
clasamentul mondial decât elveţianul (57 ATP).

Marius Copil şi-a pierdut serviciul o singură 

dată în primul set, iar acest lucru a făcut 
diferenţa, Wawrinka impunându-se cu 6-3. În 
actul secund, cei doi au mers cap la cap până în 
tiebreak, deşi Wawrinka şi-a creat două mingi 
de break, iar Copil trei. Românul a reuşit să 
încline balanţa şi s-a impus cu 7-5, egalând 
situaţia la seturi. În decisiv, Copil a reuşit să 
fructifice destul de devreme una din cele patru 
mingi de break şi şi-a păstrat avantajul până în 
finalul setului, câştigat cu 6-4.

Românul a reuşit 11 aşi în acest meci, iar 
Wawrinka a avut 13, jucătorul din Ţara 
Cantoanelor totalizând mai multe puncte, 97-
85.

Wawrinka a câştigat primele două 
confruntări cu Copil, în 2013 în primul tur la 
Madrid, cu 6-4, 6-4, şi în 2015, în turul al doilea 
la Australian Open, cu 7-6 (4), 7-6 (4), 6-3. În 
optimi, Copil îl va înfrunta pe învingătorul dintre 
spaniolul Fernando Verdasco, al şaselea 
favorit, şi bulgarul Alexandar Lazarov. Marius 
Copil şi-a asigurat un cec de 8.815 euro şi 20 de 
puncte ATP.

Copil va juca şi la dublu, alături de ungurul 
Marton Fucsovics.

SPORT

Simona Halep, 27 de ani, locul 3 WTA, a decis să-l 
angajeze pe antrenorul belgian Thierry Van Cleemput, 50 de 
ani, cu care a început să discute încă de la Australian Open.

Simona Halep a declarat, luni, că a început colaborarea 
cu antrenorul belgian  şi că s-a antrenat bine cu acesta, 
urmând a lucra în continuare cu el.

„A fost foarte bine, m-am antrenat bine, am început 
colaborarea şi o să lucrăm împreună. Sper să fie bine. 
Bineînţeles, este ceva nou, ceva diferit, nu o să fie uşor, dar 
am încredere că o să fie bine”, a spus Halep, la plecarea spre 
Ostrava, pentru întâlnirea Cehia - România din Fed Cup.

Întrebată ce i-a plăcut cel mai mult la tehnicianul belgian, 
Halep a răspuns: „Modul de antrenament este un pic diferit, 
personalitatea lui este diferită, este un nou „challenge” pentru 
mine şi vom vedea cum o să fac faţă”.

Thierry Van Cleemput a sosit la Bucureşti, la 28 ianuarie, 
pentru a discuta cu Simona Halep despre o posibilă 
colaborare.

În vârstă de 50 de ani, Thierry Van Cleemput a fost, până 
de curând, antrenorul lui David Goffin. El l-a pregătit pe 
numărul 1 belgian din aprilie 2014, jucătorul reuşind să 
ajungă în Top 10 ATP. El i-a mai pregătit pe Steve Darcis şi 
Olivier Rochus, iar între 2002 şi 2005 a fost căpitanul 
nejucător al echipei de Cupa Davis a Belgiei.

Simona Halep a încheiat la sfârşitul anului trecut 
colaborarea cu antrenorul australian Darren Cahill. La 
Australian Open, Halep a mai colaborat cu Cahill, dar şi cu 
căpitanul nejucător al echipei României de Fed Cup, Florin 
Segărceanu.

Pentru Van Cleemput va fi prima experiență în circuitul 
WTA, după ce a antrenat doar băieți până acum. Van 
Cleemput va fi al doilea antrenor belgian din cariera Simonei 
Halep, după Wim Fissette.

Simona Halep va juca în weekendul 8-9 februarie în Fed 
Cup, în duelul Cehia - România, din turul I al Grupei 
Mondiale.

Echipa masculină de tenis a României îşi va afla miercuri 
adversara din primul tur al Grupei a II-a, Zona Europa/Africa a 
Cupei Davis, potrivit unui comunicat dat publicităţii de 
Federaţia Română de Tenis.

Tragerea la sorţi va avea loc la Londra, miercuri, de la ora 
14,00 (ora României), iar reprezentativa ţării noastre va fi cap 
de serie, alături de Africa de Sud, Danemarca, Lituania, Egipt 
şi Norvegia. Adversara echipei României va fi aleasă dintre 
Bulgaria, Georgia, Maroc, Slovenia, Turcia şi Zimbabwe.

Echipa gazdă va decide dacă joacă acest meci în aprilie 
sau în septembrie, acestea fiind datele propuse de ITF.

Simona Halep are oficial 
antrenor 

România îşi va afla miercuri 
adversara din Cupa Davis

Cele  mai  impor tante  
jucătoare de la echipa 
naţională au devenit principala 
ţintă pentru CSM Bucureşti şi 
SCM Rm. Vâlcea în această 
perioadă.

Acestea sunt cerute de 
aproape toată lumea la 
formaţiile de top, iar cele două 
cluburi aflate în bătălia pentru 
titlu s-au conformat şi au 
d e m a r a t  i n t e n s  
negocierile chiar de la 
sfârşitul anului trecut, 
po t r i v i t  in fo rmaţ i i lo r  
ProSport. De curând au 
a p ă r u t  ş i  p r i m e l e  
î n ţ e l e g e r i  p a r a t e ,  
neconfirmate însă oficial. 
CSM Bucureşti a mai 
detensionat atmosfera 
î n c ă r c a t ă  d u p ă  
înfrângerea de la Gyor, 
reuşind să câştige meciul 
doi din grupele principale 
ale Ligii Campionilor, scor 32-
26 cu Krim Ljubljana. Până la 
meciul următor cu Thuringer, 
atenţia se îndreaptă pe piaţa 
t r a n s f e r u r i l o r .  D e  l a  
campioana României nu a 
„răsuflat” oficial decât faptul că 
încearcă să aducă în această 
perioadă mai multe jucătoare 
din echipa naţională. Crina 

Pintea a fost deja ofertată, 
Denisa Dedu şi Gabriela 
Perianu sunt la rândul lor pe 
lista campioanelor. În plus, 
conform ultimelor informaţii, 
Laura Chiper este ca şi 
acontată de CSM Bucureşti 
din vară, în condiţiile în care 
Jovanka Radicevic a anunţat 
deja că pleacă la Buducnost, 
Nathalie Hagman este la final 

de  cont rac t ,  ia r  Aneta  
Udriştioiu este intens curtată 
de Dunărea Brăila şi Gloria 
Bistriţa.

S i g u r ,  p r i n c i p a l a  
preocupare a campioanei 
României rămâne prelungirea 
contractului Cristinei Neagu. 
Clubul şi-a exprimat intenţia 
de a obţ ine semnătura 
căpitanului echipei naţionale 

pentru cel puţin încă două 
sezoane, Cristina Neagu pare 
la rândul ei că îşi doreşte să 
continue la Bucureşti, rămâne 
ca părţile să tragă o concluzie 
în privinţa viitorului contract.

Veşti vin şi dinspre Vâlcea, 
liderul Ligii Naţionale, care ar fi 
semnat cu alte două fete din 
p r i m a  r e p r e z e n t a t i v ă ,  
Mădălina Zamfirescu şi Ana 

Maria Dragut, ambele cu 
momente foarte bune în 
f i n a l a  m i c ă  a  
Campionatului European 
din Franţa. Cele două 
jucătoare au fost şi pe lista 
de achiziţii a Coronei 
Braşov în această iarnă, 
însă transferurile nu s-au 
per fec ta t .  Vâ lcea a  
câştigat această bătălie şi 
s-a lansat la rândul ei pe 
pistele Gabriela Perianu, 
Crina Pintea.

CSM Bucureşti şi Vâlcea se 
află în luptă directă în acest 
sezon  pen t ru  t i t l u l  de  
campioană, iar de curând şi pe 
piaţa transferurilor. SCM este 
lider cu 3 puncte avans, dar 
are şi avantajul victoriei din tur 
de la Bucureşti, cu 22-19. 
Meciulk retur a fost programat 
pentru data de 13 martie.

Victorie de excepție pentru Marius Copil

CSM Bucureşti şi SCM Rm. Vâlcea vor mai multe 
handbaliste din naţionala României
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