
Pentru că încă de la prima 
apariție, ziarul nostru a hotărât 
să fie portavocea tuturor 
nedreptățiților, nu trebuie să mai 
mire pe nimeni că în paginile 
sale au apărut multe materiale 
despre abuzurile săvârșite de 
d iverse ins t i tu ț i i  asupra  
agenților economici sau a 
simplilor cetățeni.

În ultimii ani, una dintre 
țintele noastre a fost Floriana 
Mitroi, care a deținut și deține 
funcții importante în cadrul 
Fiscului teleormănean, căreia n-avem nimic să-i reproșăm pe persoană fizică.

(Continuare  în  pagina  4)

” F l u x u l  
informațional necesar 
l u ă r i i  d e c i z i i l o r ,  
îngreunat la nivelul 
unor CLSU” 

Membrii Comitetului 
Județean pentru Situații 
de Urgență Teleorman 
(CJSU) s-au întâlnit ieri, 
7 februarie 2019, în 
cadrul unei ședințe ce a 
avut pe ordinea de zi 

„Evaluarea activității desfășurate în anul 2018 de CJSU Teleorman”.
O sinteză a activităților cele mai importante cu care s-au confruntat anul trecut 

membrii CJSU Teleorman a fost prezentată de col. Marius Stancu, inspector-șef 
al ISU ”A.D. Ghica” Teleorman,vicepreședinte al CJSU Teleorman. 

(Continuare  în  pagina  2)

Prim-vicepreședintele Organizației județene 
Teleorman al Partidului Național Liberal, Florică Mara, 
apreciază că o Ordonanță de Urgență a Guvernului 
privind rejudecarea unor hotărâri ale justiției, hotărâri 

definitive și irevocabile, readuce starea de normalitate, 
dând dreptul unor condamnați să fie repuși în drepturi, 
după rejudecare. ”Un lucru care nu s-a făcut corect 
trebuie rejudecat. Plus că există prezumția de 
nevinovăție. Fiecare lucru trebuie să se facă corect. Ca 
președinte de partid este normal să îți îndemni oamenii 
să meargă la votare și să le spui să te voteze pe tine. 

Deci…Dacă au greșeli în spate, fiecare trebuie să 
plătească. Dar și eu, ca prim vicepreședinte de partid, mi-
am îndemnat oamenii să vină să ne voteze. Pentru asta 
trebuia să fiu condamnat???”

Întorcând-o ca la Ploiești, ca fostul său președinte, 
Gabriel Oprea, de la Uniunea Națională pentru Progresul 
României, prim-vicepreședintele Organizației județene 
PNL Teleorman, Florică Mara, susține: ”Curtea de 
Conturi, Curtea Constitutională, toate sunt politizate. Și 
atunci…” 

(Continuare  în  pagina  3)

Ziarul tuturor teleormănenilor care au ceva de spus

Un ziar care nu tace, nu minte, nu iartă şi spune lucrurilor pe nume

Anul XIII, serie nouă, nr. 3131, Vineri 8 Februarie 2019, preţ 0,75 leiCOTIDIAN INDEPENDENT

E-mail: ziarulmara@email.com      www.ziarulmara.ro

(€) 1 EUR 
4.7391 lei

($) 1 USD
4.1819 lei

1 XAU 
175.7102 lei

(£) 1 GBP 
5.3924 lei

(Gramul
de aur)

4

2

Repere teleormănene:

Clădiri ocupate de 
germani în perioada 
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Dumnezeu și-a pus fustă și 
lucrează la Fisc?

Florică Mara: 
”Voi candida pentru Parlament!”

Evaluarea activității CJSU Teleorman 
în anul 2018
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(urmare  din  pagina  1)
Dacă per ansamblu, col. Marius Stancu a apreciat că în 

2018, CJSU Teleorman”și-a îndeplinit în mod eficient și cu 
responsabilitate maximă sarcinile ce-i revin, acționând operativ 
în coordonarea activității Comitetelor Locale pentru Situaţii de 
Urgenţă (CLSU) și instituțiilor cu atribuții în acest domeniu, cu 
respectarea întocmai a prevederilor legislației în vigoare”, șeful 
ISU Teleorman a spus că au întâmpinat și neajunsuri, dificultăți 
și disfuncționalități în activitățile dersfășurate anul trecut, din 
cauză că ”la nivelul unor CLSU nu se comunică în timp oportun 
datele de contact ale membrilor acestora, la apariția anumitor 
modificări, îngreunându-se astfel fluxul informațional necesar 
luării deciziilor premergător și pe timpul producerii situațiilor de 
urgență”. De semenea, col. Marius Stancu a mai precizat că ”nu 
se realizează în toate situațiile transmiterea eficientă și 
obiectivă a datelor și informațiilor referitoare la producerea 
evenimentelor meteo pentru raportarea operativă a acestora și 
adoptarea măsurilor în consecință”.

Șeful ISU Teleorman a concluzionat că ”în ciuda apriției unor 
disfuncționalități interne în funcționarea unei structuri de 
asemenea avengură, activitatea CJSU Teleorman s-a 
desfășurat în condiții optime, personalul din componența 
acestuia acționând permanent în îndeplinirea obiectivelor 
stabilite pentru anul 2018”.

Pentru a nu se mai confrunta cu situații care pot îngreuna 
gestionarea situațiilor de urgență, șeful ISU Teleorman a făcut 
câteva propuneri pentru îmbunătățirea activității de gestionare a 
situațiilor de urgență. 

În primul rând, ” se impune menținerea unei legături 
permanente a CJSU Teleorman cu CLSU, în scopul respectării 
obligativității acestora de a transmite operativ informări cu 
privire la iminența sau apariția unor situații de urgență precum și 
în cazul modificărilor survenite la datele de contact ale 
personalului cu atribuții în domeniu”.

Col. Marius Stancu a mai precizat că ”este necesară 
continuarea demersurilor întreprinse pentru finalizarea 
lucrărilor de infrastructură, operaționalizarea și funcționarea la 
parametrii normali a Centrului Județean de Coordonare și 
Conducere a Intervenției, prin amenajarea și dotarea spațiilor 
cu echipamente și mijloace tehnice”. 

Nu în ultimul rând, este necesară ”informarea operativă a 
CJSU Teleorman în vederea centralizării datelor și informațiilor 
în cazul producerii unor situații de urgență, de către instituțiile 
care le gestionează”.

Vicepreședintele CJSU Teleorman a mai spus că pentru a 
preîntâmpina și limita efectele unor situații de urgență este 
nevoie de prevederea în bugetele locale de fonduri necesare 
efectuării unor lucrări, precum: curățirea șanțurilor, rigorilor, 
curățirea podurilor și podețelor, decolmatarea râurilor.

În 2018, CJSU Teleorman s-a întrunit în 21 de şedinţe în 
scopul prevenirii şi gestionării unor situaţii de urgenţă

Pe parcursul anului trecut, în cadrul a 21 de şedinţe ordinare 
şi ectraordinare, câte au fost convocate de preşedintele CJSU 
Teleorman, au fost aprobate 16 hotărâri cu privire la planurile de 
măsuri specifice ca urmare a avertizărilor hidro-meteorologice 
de fenomene periculoase, temperaturi foarte scăzute, ninsori 
abundente, temporar viscolite, strat consistent de zăpadă, ploi 
torențiale, creșteri rapide de debituri și depășiri ale cotelor de 
atenție, viituri rapide pe râruri mici cu posibile efecte de inundații 
locale, suspendarea cursurilor în unitățile de învățământ din 
județ, aprobarea pagubelor produse ca urmare a fenomenelor 
hidro-meteo periculoase, aprobarea planului suplimentar de 
măsuri pentru prevenirea introducerii virsului PPA pe teritoriul 
județului Teleorman, ș.a.

În perioada anlizată au fost prmite 327 de informări, 
atenționări, avertizări hidro-meteorologice, dintre care: 17 
informări meteorologice, 241 atenționări meteo Cod galben, 16 
avertizări meteo Cod Portocaliu, 37 atenționări hidrologice Cod 
Galben și 16 atenționări hidrologice Cod portocaliu. Ca urmare 
a acestor informări, atenţionări, avertizări, au fost informate 
operativ CLSU și s-a dispus luarea măsurilor necesare pentru 
prevenirea și gestionarea unor situații de urgență.

În ceea ce priveşte apelurile la numărul unic de urgenţă 112, 
anul trecut au fost recepţionate în judeţul nostru 210.106 
apeluri. Cele mai multe dintre acestea, şi anume 115.696 au fost 
apeluri non-urgențe, iar apeluri de urgenţă au fost 94.140. Către 
Ambulanţă au fost direcţionate 66.178 de apeluri, către ISU şi 
SMURD - 66.718 apeluri, către Poliţie – 24.003 apeluri şi către 
Jandarmerie - 4.701 apeluri. 

Obiectivul fundamental al CJSU Teleorman este asigurarea 
în mod unitar și profesionist a apărării vieții și sănătății 
populației, a mediului înconjurător, a valorilor materiale și 
culturale pe timpul producerii situațiilor de urgență.

M. MEILĂ

Miercuri, 6 februarie 2019, începând cu ora 
14,00, în sala de ședințe a primăriei 
municipiului Alexandria a avut loc o activitate 
dedicată Zilei Internaționale a Alegerilor.

La acțiunea organizată de Autoritatea 
Electorală Permanentă-Biroul Județean 
Teleorman au participat 50 de elevi din clasele 
a XI-a și a XII-a de la liceele din municipiul 
Alexandria, însoțiți de cadre didactice.

Din anul 2005, în prima zi de joi a lunii 
februarie se sărbătorește Ziua Internațională a 
Alegerilor, marcată prin întâlniri și dezbateri cu 
reprezentanț i  a i  organizaț i i lor  non-
guvernamentale și diverse categorii de 
persoane cu drept de vot, pentru a 
conștientiza importanța votului.

George Băicoianu, economist-consilier la 
Autoritatea Electorală Permanentă-Biroul 
Județean Teleorman a evidențiat nevoia de 
operatori de calculator în secțiile de votare.

Au mai luat cuvântul: Chițu Gheorghe, 
jurist, director, Instituția Prefectului-județul 
Teleorman, Stoicescu Oana, profesor, 
inspector, Inspectoratul Școlar Județean și 
Anghel Livia, jurist, expert, Autoritatea 
Electorală Permanentă-Biroul Județean 
Teleorman.

În finalul activității, cei 50 de elevi au 
completat un test cu cinci întrebări legate de 
alegeri.

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

Evaluarea 
activității CJSU 

Teleorman în anul 2018

Deţinuţi i  care nu au 
bene f i c ia t  de  recursu l  
compensatoriu ar putea primi 
5 lei pentru f iecare zi 
petrecută în spatele gratiilor 
în condiţii improprii. Este o 
variantă de lucru pentru un 
proiect ce se află la Ministerul 
Justiţiei.

E s t e  v o r b a  d e s p r e  
pe rsoane le  înch i se  în  
perioada 24 iulie 2012 - 19 
octombrie 2017, iar potrivit 
sindicaliştilor ar fi vorba de 
90.000 de foşti deţinuţi.

Un simplu calcul arată că 
statul ar trebui să scoată din 

vistierie 70 de milioane de lei 
pentru aceștia. Ministrul 
Justiţiei, Tudorel Toader, 
declara, încă din martie anul 
t recut ,  că unele  s ta te  
europene, precum Italia şi 

Ungaria, au despăgubit 
deţinuţii care au stat în condiţii 
necorespunzătoare cu 5 euro 
pe zi. Tot atunci anunţa un 
proiect de lege în acest sens.

Manifestare organizată de Autoritatea Electorală 
Permanentă-Biroul Județean Teleorman

Tudorel Toader pregătește despăgubiri 
pentru deținuți
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Despre buget, Florică 

Mara  sus ț i ne :  ”Să  ne  
maturizăm cu toții, să lăsăm 
lupta asta sterilă, să gândim 
toți pentru România”.

Referindu-se la alegerile 
e u r o p a r l a m e n t a r e  d i n  
această primăvară, Florică 
Mara speră într-un scor cât 
mai mare. Iar la alegerile 
prezidențiale de la sfârșitul 
anului, Florică Mara este 
c o n v i n s  c ă  a c t u a l u l  
președinte, Klaus Werner 
Iohannis va fi reales. Mara 
aduce însă critici și la adresa 
fostului premier apolitic, 
DacianCioloș: ”El a greșit și 
noi am plătit. Astăzi, când îl 
văd în partidul ăsta de trei 

agarici, de trei deputați, 
maimuță, va fi o mare 
problemă. Vor rupe maximum 
10 % din voturi de la PNL.” În 
ceeace o privește pe actualul 
premier, Viorica Dăncilă, 
liberalul Florică Mara declară 
că: ”Am tot respectul pentru 
dânsa! Tot respectul.”

Vorbind despre Laura 
Codruța Kovesi, fost procuror 
general al României, Florică 
Mara afirmă că aceasta a 
făcut multe lucruri bune dar și 
multe lucruri rele. Acum, ca 
posibil procuror la Uniunea 
Europeană, Florică Mara 
speră ca aceasta să nu 
încerce să se răzbune. ”De 
când a fost înființată, ca PNA, 
instituția asta s-a ocupat doar 

de jocuri murdare. Sper că 
acum, pentru România și 
pentru ea (Kovesi) să fie un 
câștig”. 

Florică Mara face și 
anunțul care s-ar putea pe unii 
să îi sperie. Peste un an și 
jumătate, Florică Mara anunță 
astăzi: ”Voi candida pentru 
Parlament. Voi candida din 
partea unui partid, dacă nu, 
chiar și ca independent. 
Fiindcă am multe de făcut 
pentru Teleormanul ăsta!”. 
Deci, Florică Mara, prim-
vicepreședintele Organizației 
județene Teleorman al PNL-
ului va candida în 2020 la 
alegerile parlamentare.

Ioan DUMITRESCU

Viorica Dăncilă în care anunţă respingerea numirii Liei 
Olguţa Vasilescu în funcţia de viceprim-ministru, ministrul 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

"Am decis să resping propunerea de numire a doamnei 
Lia Olguţa Vasilescu în funcţia de viceprim-ministru, 
ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice", se 
arată în scrisoare.

Şeful statului îi solicită premierului să facă o altă 
propunere pentru funcţia respectivă.

"În consecinţă, în conformitate cu dispoziţiile art. 85 alin. 
(2) din Constituţie şi ţinând seama de jurisprudenţa Curţii 
Constituţionale urmează să înaintaţi o altă propunere 
pentru funcţia de viceprim-ministru, ministrul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice, care, în mod necesar, 
pe lângă respectarea condiţiilor prevăzute de lege, ar trebui 
să răspundă şi cerinţelor referitoare la pregătirea generală, 
pregătirea în specialitatea domeniului, experienţa în 
materie, instruirea şi aptitudinile pentru funcţia în domeniu, 
reputaţia neştirbită şi moralitatea", a afirmat Iohannis.

Preşedintele a explicat că a respins numirea Liei Olguţa 
Vasilescu la Ministerul Dezvoltării deoarece nu are 
pregătirea necesară pentru acest domeniu.

"Analizând activitatea persoanei propuse, astfel cum 
rezultă aceasta din documentaţia transmisă, constat că 
doamna Lia Olguţa Vasilescu nu are pregătirea de 
specialitate necesară în niciunul dintre domeniile care fac 
obiectul de activitate al ministerului pentru care este 
propusă. De asemenea, din aceeaşi documentaţie constat 
că doamna Lia Olguţa Vasilescu nu are experienţa în 
materie necesară promovării şi gestionării politicilor publice 
guvernamentale la nivel naţional în domeniul complex al 
dezvoltării regionale şi administraţiei publice. Astfel, în 
calitate de primar, doamna Lia Olguţa Vasilescu nu a 
promovat şi nu a gestionat politici publice de nivel naţional, 
iar în calitate de parlamentar a desfăşurat activitate în 
comisii parlamentare care, prin obiectul de activitate, sunt 
direct legate fie de pregătirea sa profesională, respectiv 
domeniul culturii, artei şi mijloacelor de informare în masă, 
fie au legătură cu experienţa obţinută în calitate de ministru, 
respectiv domeniul muncii şi protecţiei sociale", a motivat el.

Potrivit şefului statului, Vasilescu a promovat în calitate 
de ministru al Muncii un cadru "lipsit de transparenţă" în 
relaţia cu societatea civilă şi în procesul de dialog social şi a 
avut o serie de declaraţii "controversate".

"Nu se poate ignora faptul că, în calitate de ministru al 
Muncii şi Justiţiei sociale, doamna Lia Olguţa Vasilescu a 
promovat un cadru lipsit de transparenţă în relaţia cu 
societatea civilă şi în procesul de dialog social, fără 
consultarea actorilor implicaţi. Or, realizarea şi asigurarea 
unui dialog autentic, prin implicarea partenerilor din 
administraţia publică, mediul academic şi societatea civilă, 
alături de pregătirea şi experienţa profesională sunt 
esenţiale pentru exercitarea acestei funcţii de demnitate 
publică. La conturarea acestui profil se adaugă declaraţiile 
controversate, atacurile la persoană virulente, limbajul 
folosit în comunicările publice, presiunile asupra justiţiei, 
reţinute inclusiv de către Consiliul Superior al Magistraturii, 
toate acestea fiind aspecte care vin în contradicţie cu 
cerinţele de responsabilitate pe care le implică deţinerea 
unei funcţii de înaltă demnitate publică, precum cea de 
viceprim-ministru, ministrul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice", a evidenţiat preşedintele Iohannis.

Florică Mara: ”Voi candida pentru Parlament!”

DIICOT transmite, joi, prin intermediul unui 
comunicat de presă, că fondurile alocate în 
proiectul curent de buget nu permit 
desfăşurarea în condiţii optime a activităţii 
Direcţiei şi pun în pericol finalizarea cauzelor 
penale aflate în curs.

"În proiectul de buget pe anul 2019 la Titlul II 
“Bunuri si servicii” publicat 
pe site-ul Ministerului 
Finanţelor Publice, suma 
alocată pentru D.I.I.C.O.T. 
es te  în  cuantum de 
14.500.000 lei, din care 
2.000.000 lei reprezintă 
fondul de flagrant, conform 
art. 20 din OUG 78/2016, 
sumă ce nu poate fi 
utilizată pentru plăţi de 
bunuri si servicii.Având în 
vedere faptul că pentru buna desfăşurare a 
activităţii D.I.I.C.O.T. sunt necesare credite 
bugetare in sumă de aproximativ 1.500.000 -
1.600.000 lei/luna, rezultă faptul că, într-un an, 

sunt necesare credite în sumă de 18.000.000 -
19.000.000lei", arată DIICOT, prin intermediul 
unui comunicat de presă, potrivit Mediafax.

Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de 
Criminalitate Organizată şi Terorism are debite 
de 3.595.374,59 lei la data de 31.01.2019, 
astfel că, după achitarea acestora, creditele 

r a m a s e  v o r  a s i g u r a  
funcţionarea instituţiei 
pentru o perioadă de cel 
mult 6 luni.

O altă cauză care 
conduce la  b locarea 
activităţi i  instituţiei o 
reprezintă, spun procurorii, 
faptul că, până la data de 
06.02.2019, nu au fost 
efectuate deschiderile de 
c r e d i t e  p e n t r u  l u n a  

ianuarie, deşi DIICOT arată că a transmis 
numeroase solicitări atât ordonatorului 
principal de credite cât şi Ministerului Finanţelor 
Publice.

Iohannis o respinge 
iar pe Olguţa Vasilescu: ”Nu 

are pregătirea necesară”

Robert Negoiță acuză că 
Liviu Dragnea "s-a spălat pe 
mâini" de bugetul Primăriei 
București, iar primarul Aradului, 
Gheorghe Falcă, susține că 
m i n i s t r u l  F i n a n ț e l o r  a  
recunoscut că banii pentru 
primării sunt mai puțini.

Robert Negoiță a declarat, 
după discuțiile cu Liviu Dragnea 
și cu Eugen Teodorovici, că va 
mai exista o discuție la 
Ministerul de Finanțe, subliniind 
că abordarea a fost greșită la 
întâlnirea de miercuri, în sensul 
că primarilor li s-a spus că nu 
pierd bani față de 2018.

„Ne-am spus punctele de 
vedere. Abordarea consider că 
este greșită atunci când ne 
raportăm la anii anteriori: față de 
2018, nu pierdeți bani. Ar trebui 
să crească proporțional și 
veniturile, e profund în neregulă 
să scadă veniturile Primăriei 
Municipale. Nu e în regulă deloc 
atâta vreme cât toate au 
crescut, salariile au crescut. (...) 
După ce am spus lucrurile 
acestea, a spus: Eu nu am 
atribuții, haideți la Ministerul de 
Finanțe mâine să mai facem o 
d i scu ț i e .  Î n  consec in ță ,  
așteptăm un mesaj. Mâine 
suntem la Minsiterul de Finanțe 
și mai discutăm o dată pentru ce 

se întâmplă în municipii și ce se 
întâmplă în București”, a 
declarat  pr imarul  Robert  
Negoiță.

Liviu Dragnea a participat, 
miercuri seară, la ședința 
Asociației Municipilor din 
România unde au avut loc 
discuții despre bugetul pe 2019. 
La întâlnire a participat și 
Gabriela Firea.

Primarul Aradului, Gheorghe 
Falcă, s-a dezlănțuit după 
discuțiile dintre primarii de 
municipii reședință de județ și 
liderul PSD, Liviu Dragnea.

"Așteptăm o soluție de 
compromis, ne-a ascultat, toate 
lucrurile care au fost spuse în 
ultimii ani au fost ascultate. Dar 
când am spus că au scăzut 
sumele din impozitul pe venit am 
văzut că banii sunt mai puțini, nu 
am ajuns la o soluție.  Astăzi s-a 
confirmat de către domnul 
ministru de Finanțe că banii vor 
fi mai puțini dacă trec la noi 
cheltuielile sociale. Discutăm de 
u n  m i l i a r d  d e  e u r o  
responsabilitate a administrației 
locale.

În final, domnul Dragnea ne-
a spus: 'Ce vreți să facem? 
Bugetul trebuie închis cumva!' 
Ceea ce înseamnă că bugetul 
se închide pe administrațiile 

locale", a declarat Gheorghe 
Falcă.

Firea: Dragnea nu e regele 
României, întâlnirea a fost o 
înscenare!

După scurta întâlnire a 
primari lor nemulţumiţ i  cu 
ministrul Finanţelor, Eugen 
Teodorovici, Gabriela Firea a 
răbufnit cu acuzaţii grave la 
adresa lui Liviu Dragnea şi a lui 
Eugen Teodorovici. "A fost o 
înscenare, a fost clar din prima 
clipă că lucrurile au fost deja 
stabilite de Liviu Dragnea ca să 
se răzbune", a afirmat edilul 
general, care a precizat că va 
ataca pe toate căile proiectul de 
buget.

Edilul s-a plâns şi de 
at i tud inea min is t ru lu i  de 
Finanțe, Eugen Teodorovici, 
care, din prima clipă, a lăsat 
impresia că n-a venit să discute, 
ci doar să comunice o decizie 
care poate nici nu-i aparţine. 
"Imi pare rău, a fost inflexibil din 
prima clipă, aveam un respect 
profesional pentru el, dar a 
arătat clar că e pus cu spatele la 
zid, că nu face decât să-şi apere 
scaunul, că deciziile s-au luat 
peste capul lui, le-a luat, 
scrâşnind din dinţi, Liviu 
Dragnea", a declarat Firea.

Bugetul redus lovește în plin DIICOT: 
Anchetele sunt în pericol

Revolta primarilor continuă și după întâlnirea cu
 Dragnea: "S-a spălat pe mâini de buget!"



(urmare  din  pagina  1)
Poate fi o bună profesionistă, o mamă și o 

soție iubitoare sau o gospodină de nota 10. 
Doar în calitate de persoană publică doamna 
are un comportament criticabil și chiar 
condamnabil. Și n-am spus-o sau o spunem 
numai noi, ci și numeroșii agenți economici, 
propriii subalterni și chiar alte publicații.

Iată ce scria despre ea o altă publicație în 
urmă cu aproape un an: “Se credea până de 
curând Dumnezeul Finanțelor Publice 
Teleorman și stăpâna absolută peste lucrările 
Administrației, mai ceva decât la firma proprie. 
Mitroi și-a dus existența de șefă între 
camuflarea fărădelegilor și împărțirea dreptății 
printre iobagii din instituțiile prin care a trecut. 
Ambele manevre i-au ieșit de minune, dovadă 
că în ciuda grozăviilor care se aud despre ea, 
singura sancțiune a fost mutarea dintr-un post 
bun în altul la fel!

Ea a generat disfuncționalități și în privința 
celor care sunt nevoiți să dea banii la ANAF, în 
sensul că unii contribuabili se luptau să 
supraviețuiască, iar șmecherii de partid 
deveneau “insolvenți” și scăpau de plată.”

Ce credeți că a făcut Floriana Mitroi după ce 
a primit decizia șefilor? Cu tupeul “bazat” care o 
caracterizează a atacat ordinul de detașare, 
cerând instanței anularea actului administrativ, 
chemând la bară atât Regionala Ploiești a 
ANAF, cât și DGFP Teleorman.

Și cu toate acestea, când au fost întrebați de 
presă despre cele întâmplate, cei de la 
regională au dat un răspuns stupefiant: 
mutarea temporară de la Fisc la Vamă a fost o 
măsură de eficientizare a activității instituțiilor 
subordonate. Incredibil, nu-i așa? Dar, din 
păcate, adevărat!

Așa cum la fel de incredibil este tupeul cu 
care doamna Mitroi atacă Camera de Conturi 
Teleorman la secț ia de contencios-
administrativ și Fiscul la Tribunalul Județean 
Teleorman.

Dosarul 953/87/2017 din 22.05.2017, în 
care Floriana Mitroi are calitatea de reclamant, 
iar Camera de Conturi este pârâtul. După o 
amânare, la 03.10.2017, instanța admite 
excepția de tardivitate, invocată de Camera de 
Conturi Teleorman și respinge cererea 
Florianei Mitroi ca tardivă.

Dar aceasta nu se lasă și se adresează 
Curții de Apel București, care, la primul termen 
din 08.03.2018 amână pronunțarea.

Asta în ciuda faptului că la controlul efectuat 
de Camera de Conturi Teleorman s-au găsit 
blocate în sertare o mulțime de acte de control 
care depășiseră termenul legal de finalizare, 
dar și altele finalizate care așteptau și ele. Ce? 
Numai Dumnezeu și Floriana Mitroi știu. Dau 
poate că și Camera de Conturi, dar aceasta 
tace ca o lebădă.

Așteptăm un răspuns de la domnul Ilie 
Olteanu în legătură cu aceste dileme, pentru că 
e vorba de instituții publice și de bani publici, iar 
plătitorii de taxe și impozite au tot dreptul să știe 
ce se întâmplă cu banii lor.

Dacă nu cumva sistemul a mai lăsat la 
butoane ceva oameni, cărora nu li se văd încă 
prin bluze și haine epoleții și continuă să 
distrugă capitalul românesc și să-i trimită pe 
oamenii de afaceri autohtoni în faliment sau, 
Doamne ferește!, după gratii. Iar în acest caz 
putem bănui că se aplică principiul cazon care 
spune că funcția bate gradul. (Va urma)

Z.M.
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Tribunalul din Turnu Măgurele, a cărui construcție a 
început în anul 1903, a fost folosit în perioada 1916-1918 ca 
sediu al Comandamentului militar de district.

Clădirea Școlii Mihai Bravul din Alexandria a fost folosită 
ca spital de trupele române în vara și toamna anului 1916, iar 
după ocupație, trupele Puterilor Centrale o vor transforma în 
lagăr de prizonieri.

După retragerea germană, localul școlii arăta jalnic.
Clădirea Gimnaziului Alexandru Ghica din Alexandria a 

fost folosită de trupele Puterilor Centrale ca spital, ca și cele 
ale școlilor nr. 1 și 2. Aceeași destinație au avut hotelurile 
Noica, Ionescu, Paspale și Florescu.

În Roșiorii de Vede, hotelul Belitoreanu a fost folosit ca 
sediu al comandamentului german de etapă, iar localul Școlii 
nr.1 ca spital.

În Turnu Măgurele au fost distruse nouă case și o cazarmă 
și avariate patru case.

În aceeași perioadă, în Roșiorii de Vede au fost distruse o 
uzină electrică și 17 case, iar în Zimnicea două școli și 157  
case. Tot în Zimnicea au fost avariate 122 case, alte 260 fiind 
devastate.

Din situația întocmită de serviciul tehnic al Prefecturii 
Teleorman în 1919, reiese că au fost distruse 60 de locuințe, 
947 au fost devastate și 321 avariate.

Cornelia RĂDULESCU

Dumnezeu și-a pus fustă și lucrează la Fisc?

Ritmul de crestere al 
economiei romanesti va 
incetini anul acesta pana la 
3,8% si va ajunge la 3,6% in 
2020, de la un avans estimat la 
4% in 2018, se arata in 
Prev iz iun i le  economice  
in te rmed ia re  de  ia rna ,  
publicate joi de Comisia 
Europeana (CE), potrivit 
Agerpres.

"Boom-ul economic care a 
inceput in Romania in anul 
2017 s-a temperat in 2018. 
Cresterea reala a Produsului 
Intern Brut s-a redus de la 7% 
in 2017 la un nivel estimat la 
4% in 2018. Ritmul mai lent de 
c res te re  se  da to reaza  
consumului privat, pe masura 
ce efectele reducerilor de taxe 
implementate in 2017 s-au 
risipit, iar inflatia a afectat mai 
mult veniturile disponibile", 
sustine Executivul comunitar.

Potr iv i t  sursei ci tate, 
principalul motor al cresterii 
e c o n o m i c e  v a  r a m a n e  
consumul privat. "Evolutia 
investitiilor in 2019 va depinde 
in mare de impactul politicilor 
introduse in luna decembrie 
2019 in sectorul bancar, 
energie si telecomunicatii", 
subliniaza CE.

De asemenea, Comisia 
Europeana estimeaza ca 
inflatia va inregistra o scadere 
in 2019, pana la 3,3%, pentru a 
ajunge la 3,1% in 2020, de la 
4,1% in 2018.

In ceea ce priveste riscurile 
la adresa acestor estimari, 

Comisia Europeana sustine ca 
acestea sunt orientate in mod 
clar in jos. "Pe langa posibilele 
efecte negat ive asupra 
creditului, impactul ordonantei 
de urgenta din luna decembrie 
ar putea fi mult mai larg. De 
e x e m p l u ,  l i p s a  d e  
predictibilitate a mediului de 
afaceri din Romania ar putea 
avea un efect negativ asupra 
deciz i i lor  de invest i t i i " ,  
avertizeaza CE.

Bugetul de stat pentru anul 
acesta este construit pe un 

Produs Intern Brut de 1.022 
miliarde de lei, reprezentand o 
crestere de 5,5% fata de 2018, 
o inflatie medie anuala de 
2,8% si un deficit bugetar 
estimat la la 2,55% din PIB 
(cash) si 2,57% din PIB (ESA), 
potrivit datelor prezentate pe 1 
februar ie  de Min is teru l  
Finantelor Publice.

Anul trecut, Produsul Intern 
Brut s-a cifrat, conform MFP, la 
949 ,6  m i l i a rde  de  l e i ,  
reprezentand o crestere de 

4,5% fata de anul anterior, iar 
inflatia medie anuala a fost de 
4,63%.

Comisia Europeana a 
anuntat joi ca si-a revizuit, in 
scadere, prognozele de 
crestere pentru zona euro si 
Uniunea Europeana, atat 
pentru 2019 cat si pentru 
2020, pe fondul incertitudinilor 
existente la nivel mondial, 
arata previziunile economice 
de iarna publicate joi de 
executivul comunitar.

C o n f o r m  a c e s t o r  

previziuni, se preconizeaza ca 
PIB-ul din zona euro va creste 
cu 1,3% in 2019 si cu 1,6% in 
2020 (in conditiile in care in 
previziunile din toamna se 
estima o crestere de 1,9% in 
2019 si un avans 1,7% in 
2 0 2 0 ) .  D e  a s e m e n e a ,  
previziunile de crestere a PIB-
ului in UE au fost revizuite in 
jos, la 1,5% in 2019 si la 1,7 % 
in 2020 (fata de 1,9% in 2019 
si 1,8% in 2020 cat se 
prognoza in toamna).

Comisia Europeană a lansat o consultație publică pe tema 
distrugerii și a defrișării pădurilor europene. Cei doritori se pot 
adresa CE până pe 25 februarie prin intermediul unui 
chestionar online sau prin e-mail.

Consultația publică face parte din inițiativa UE de 
reducere a defrișărilor și degradărilor pădurilor, ca răspuns la 
persistența problemei defrișări lor globale și la 
conștientizarea legăturii între defrișări și expansiunea 
sectorului agricol.

C o n f o r m  
Comisiei Europene, 
U n i u n e a  
Europeană, care 
este un importator 
important de bunuri 
agricole, contribuie 
l a  a c e a s t ă  
p r o b l e m ă .  
Obiectivul principal 
al inițiativei este de 

a intensifica măsurile de combatere a defrișărilor tropicale și 
a degradării pădurilor prin dezvoltarea unei strategii mai 
coerente și cuprinzătoare, precum și prin sporirea coerenței 
politicilor existente.

Inițiativa are ca scop și o mai bună implementare a 
măsurilor luate deja de Uniunea Europeană și o mai bună 
susținere a angajamentelor luate de guverne și de sectorul 
privat, precum și promovarea colaborării și a schimbului de 
bune practici.

Publicul se poate adresa Comisiei Europene prin 
completarea unui chestionar sau prin e-mail până pe 25 
februarie.

Conform unui raport realizat de cercetători, activiști și 
membri ai societății civile din statele membre UE, pădurile 
europene, care acoperă 182 de milioane de hectare în UE, 
sunt amenințate de defrișări și de tăieri ilegale sau 
nesustenabile, în ciuda eforturilor pentru stoparea acestor 
practici. Raportul prezintă situația pădurilor din 11 state 
membre, inclusiv România.

Conform ONG-ului Agent Green, nivelurile exploatărilor 
forestiere ilegale din România sunt de aproximativ două ori 
mai mari decât statisticile oficiale oferite de guvern. 38 de 
milioane de metri cubi de lemn sunt tăiate în fiecare an, cu 20 
de milioane mai mult decât este permis.  

În România, exploatările forestiere industriale sunt 
omniprezente, inclusiv în parcuri naționale și situri Natura 
2000, care au fost degradate grav. Doar unul dintre cele 13 
parcuri naționale ale României respectă criteriul Uniunii 
Internaționale pentru Conservarea Naturii (IUCN) de a 
proteja 75% din parcurile naturale prin zone de non-
intervenție.

Repere teleormănene:

Clădiri ocupate de germani în 
perioada 1916-1918

Comisia Europeana se asteapta
 la incetinirea economiei romanesti la 3,8% 

in 2019 si la 3,6% in 2020

Comisia Europeană
a lansat o consultație 

publică pe tema distrugerii 
pădurilor europene
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Peste 27% dintre copiii din 
România petrec peste 6 ore 
online, dacă sunt într-o zi de 
şcoală. Procentul acestora 
creşte la 48,3%, dacă sunt într-o 

zi de final de săptămână sau de 
vacanţă, arată cel mai nou 
studiu a l  Salvaţ i  Copi i i ,  
precizând că unul din doi minori 
este hărţuit în mediul online.

“Mai mult de un sfert (27,3%) 
dintre copiii din România petrec 
peste şase ore online, dacă sunt 
într-o zi de şcoală, iar procentul 
acestora creşte la 48,3%, dacă 
sunt într-o zi de final de 
săptămână sau de vacanţă”, 
conform datelor studiului privind 
utilizarea Internetului de către 
copii, realizat de Salvaţi Copiii, 
în cadrul proiectului Ora de Net.

Conform analizei, minorii 
care petrec mult timp în mediul 
online sunt mai nemulţumiţi de 
relaţia cu părinţii, prietenii şi 
profesorii, precum şi de viaţa lor 
din prezent. De asemenea, 
aceştia sunt mai puţin optimişti 
cu privire la viitor.

“Aproape 99% dintre copiii 
care au între 12 şi 19 ani au cel 
puţin o reţea socială, unul din doi 
copii suferă diferite hărţuiri în 

mediul online. Este important ca 
aceştia să aibă dreptul la 
protecţie şi în mediul online, iar 
adu l ţ i i  să  facă t recerea 
informaţiilor corecte către ei”, a 

explicat Gabriela Alexandrescu, 
p r e ş e d i n t e  e x e c u t i v  a l  
Organizaţiei Salvaţi Copiii.

Rezultatele mai arată că 54% 
dintre copii spun că au fost 
deranjaţi sau supăraţi de către 
alte persoane pe Internet, iar 
61% d in t re  respondenţ i i  
sondajului susţin că s-au simţit 
inconfortabil după ce au văzut 
ceva în mediul online.

„Comparativ cu rezultatele 
unui studiu similar, realizat de 
Salvaţi Copiii în 2015, se 
remarcă o creştere a timpului 
petrecut de copii pe Internet şi a 
utilizării dispozitivelor mobile. 
Fără a subevalua impactul 
pozit iv al ut i l izări i  noi lor 
tehnologii, sunt semne de 
îngrijorare atunci când un copil 
care petrece mult timp online 
începe să dezvolte o stare 
psiho-socială vulnerabilă”, a 
adăugat Gabriela Alexandrescu.

Gabriela Alexandrescu a 
spus că Salvaţi Copiii a demarat 
u n  p l a n  d e  l u c r u  c u  

reprezentanţi i  Ministerului 
Educaţiei Naţionale în scopul 
imp lemen tă r i i  unu i  cu rs  
acreditat pentru formarea 
cadrelor didactice pentru a 
discuta cu elevi i  despre 
siguranţa în mediul onlie.

La eveniment, Ecaterina 
Andronescu (min is t ru  a l  
Educaţiei), a precizat că mediul 
online are şi avantaje asupra 
copiilor.

"De câţiva ani manualele 
noastre au şi formă digitală, iar 
asta este, după părerea mea, o 
cale interesantă în a completa 
aceste manuale cu resursele pe 
care le găsim în internet. (...) 
Visez la momentul în care 
profesorul, folosind şi logistica 
pe care trebuie să o aibă în faţa 
clasei, să-şi pregătească o lecţie 
care să fie adaptată clasei pe 
care o are, pentru că nu ne 
naştem egali, clasele nu sunt 
identice şi dacă am putea cu 
această resursă să micşorăm 
decalajul dintre şcoli ar fi 
extraordinar", a declarat, 
Ecaterina Andronescu, în cadrul 
evenimentului.

Andronescu spune că elevii 
din prezent ştiu să folosească 
tehnologia mai bine decât tinerii 
care aveau aceeaşi vârstă în 
urmă cu zece ani.

“De foarte multe ori, copiii 
încep să ştie să utilizeze aceste 
instrumente mai bine decât 
profesorul lor şi atunci se poate 
naşte şi această contradicţie. 
Despre această teamă în mintea 
profesorului că începe să ştie 
mai puţin decât elevul trebuie să 
vorbim deschis, ca să corectăm, 
pentru că elevul, indiferent ce 
vârstă ar avea, are ce, de la cine 
învăţa în şcoală", a mai declarat 
Andronescu.

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

Cancerul de sân este cel mai frecvent tip de cancer 
diagnosticat în rândul femeilor pe glob. Datele statistice 
arată că anual, pe glob, sunt diagnosticate peste 1,7 
milioane de cazuri noi. Ecografia mamară bilaterală este o 
investigație neinvazivă care poate să-ți salveze viață și să 
diagnosticheze boala în stadii incipiente.

Cancerul de sân apare atunci când are loc o creștere 
necontrolată a celulelor din sân și poate să fie prezent și la 
bărbați nu doar la femei. Practic, în clipa în care celulele 
încep să se dividă în mod haotic ele devin periculoase 
pentru organism. Și dacă mecanismele de apărare ale 
organismului nu sunt capabile să distrugă aceste celule 
anormale, numărul lor va crește în continuare până se va 
forma o tumoră. Medicii avertizează însă că nu orice 
tumoră înseamnă cancer, există și tumori benigne – 
necanceroase. Acestea nu amenință viața.

Datele statistice arată că acest tip de cancer este foarte 
rar întâlnit la fetele cu vârstă până în 25 de ani. Riscul 
crește după vârstă de 40 de ani, iar peste trei sferturi dintre 
cazurile la nivel global se întâlnesc după vârsta de 50 de 
ani.

Care sunt factorii de risc:
Vârsta. Sunt studii care arată că incidența cancerului 

mamar crește după vârsta de 50 de ani.
Moștenirea genetică. Între 5% – 10% din cazurile de 

cancer de sân sunt ereditare. Femeile care poartă genele 
BRCA1 și BRCA2 au un risc mult mai mare de a dezvolta 
cancer la sân și / sau cancer ovarian. Aceste gene pot fi 
moștenite.

Lipsa alăptării.
Expunerea la estrogen. Femeile care au avut prima 

menstruație mai devreme sau au intrat în perioada de 
menopauză mai târziu decât media, au un risc mărit de 
cancer la sân.

Consumul de alcool.
Obezitatea mai ales dacă apare după ce s-a instalat 

menopauza. Mai exact, există studii de specialitate care 
susțin că femeile obeze aflate la menopauză au un nivel 
mai ridicat de estrogen, de unde rezultă și riscul mare.

Dieta nesănătoasă, bogată în grăsimi, proteine, 
dulciuri rafinate.

Contraceptivele orale dacă sunt administrate pentru o 
perioadă lungă de timp (peste 10 ani).

Principalele simptome sunt:
Cancerul mamar nu doare și nu are simptome în 

stadiile incipiente. Totuși există anumite simptome pe care 
o femeie le poate sesiza dacă are grijă de ea. Acestea 
sunt: Creșterea asimetrică a sânului într-o anumită zonă; 
Retracția pielii la nivelul unei zone a sânului; Retracția 
mamelonului; Existența unui nodul nedureros; Eritem sau 
ulcerație a mamelonului; Adenopatii axilare care nu dor.

De aceea, medicii susțin că autoexaminarea sânilor 
trebuie să facă parte obligatoriu din ritualul de îngrijire a 
sănătăţii fiecărei femei. În plus, spun medicii este cea mai 
ușor mod de a descoperi orice nodul sau modificare a 
sânilor. Dacă descoperi ceva anormal la sâni, nu mai 
aștepta, indiferent de vârsta pe care o ai. Mergi la doctor la 
un control. O ecografie mamară bilaterală îți poate salva 
viața. Cancerul mamar dacă este descoperit în stadii 
incipiente ( 1 sau 2) are șanse de vindecare de peste 95%.

Diagnosticul se stabilește cu ajutorul ecografiei – 
metodă recomandată femeilor cu vârsta până în 40 de ani 
și este completat de mamografie. Aceasta este cea mai 
bună metodă de diagnosticare a cancerului în stadii 
incipiente. Mamografia este recomandată femeilor peste 
40 de ani, dar medicul decide dacă acestă investigație 
este sau nu necesară și înainte de 40 de ani. Diagnosticul 
pozitiv va fi urmat și de alte investigații precum tomografia 
computerizată, dar și de biopsie.

27% dintre copiii români petrec 
peste 6 ore online

Rinichii au ca principală funcție eliminarea 
toxinelor din organism.  Practic ei filtrează 
sângele de toxine. De aceea, dacă vrei ca ei să 
funcționeze în parametrii normali este esențial că 
ei să fie detoxifiați periodic. Anumite alimente te 
pot ajuta în procesul de curățare a rinichilor. 

În cazul în care toxinele nu sunt eliminate și se 
acumulează în rinichi, te poți confrunta cu pietre la 
rinichi sau cu alte probleme medicale.

Este important să ai o dietă sănătoasă, să bei 
sucuri din fructe și 
legume naturale și 
evident să fii corect 
hidratat.

Iată ce sucuri te 
ajută să-ți detoxifiezi 
rinichii:

Sucul de morcovi și 
castraveți. Este un suc 
care contr ibuie la 
detoxifierea rinichilor și 
în plus, poate ameliora 
infecția urinară. Sucul 
se face în felul următor: cureți 2 morcovi, adaugi 
un castravete și faci un ceai de mătase de 
porumb. Amesteci cele două compoziții și bei 
amestecul. Dacă vrei să aibă efect este indicat să 
bei acest suc minimum 3 săptămâni – lună.

Sucul de țelină și ridichii este un alt remediu 
natural util pentru curățarea rinichilor. Sucul se 
prepară în felul următor: se spală bine țelina și 
ridichile și se taie cât mai mic. Ulterior se pun în 
blender. Sucul se bea dimineața și este bine să-ți 

faci un obicei din a bea acest suc de cel puțin 2 ori 
pe săptămână pentru o lună de zile.

Alege alimente care susțin sănătatea rinichilor:
Strugurii. Aceste fructe conțin o substanță 

numită resveratrol despre care specialiștii susțin 
că poate să scadă inflamația rinichilor.

Afinele. Sunt studii care susțin că un consum 
regulat de afine ar putea reduce incidența 
infecțiilor urinare.

Consumă multe alimente cu proprietăți 
diuretice: portocale, 
s t r u g u r i ,  l ă m â i ,  
g r e p f r u t ,  ț e l i n ă ,  
morcovi, castraveți, 
mere, pepene roșu, 
pepene galben și  
salată verde.

Evită consumul de 
băuturi alcoolice sau 
care conțin mult zahăr, 
întrucât determină 
eliminarea mai rapidă 
a  c a l c i u l u i  d i n  

organism.
Bea apă cât mai multă. Atunci când bei multă 

apă, nu numai că vei ajuta la eliminarea toxinelor 
din corp, dar cu ajutorul apei va avea loc o diluare 
a toxinelor care trec prin rinichi. Medicii spun că 
atunci când urina este închisă la culoare este 
primul semn că nu bei suficientă apă într-o zi.

Limitează consumul de sare. Fă-ți un obicei din 
a citi eticheta produselor pe care le cumperi și fii 
atentă la cantitatea de sare a alimentelor.

Sucul care curăță rinichii

Ecografia mamară
 bilaterală, investigația care

 salvează vieți
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Polul Nord magnetic a 
început să se deplaseze atât 
de rapid în ultimele decenii 
încât savanţii au precizat că 
estimările din trecut nu mai 
sunt suficient de exacte 
pentru a oferi măsurători 
precise. Astfel, pe 4 februarie, 
au emis o actualizare a locului 
în care se află nordul, cu 
aproape un an înainte de 
programarea publicării.

Polul Nord magnetic „se 
plimbă”, în prezent, circa 55 
de kilometri pe an, părăsind 
partea nordică a Canadei 
către Siberia, scrie Phys.

Mişcarea perpetuă este o 
problemă pentru busola din 
smartphone-uri şi în alte 
electronice comerciale. De 
asemenea, avioanele şi 
bărcile se bazează pe nordul 
magnetic, de obicei ca un 
sistem de navigare de 
rezervă, conform precizărilor 
geo f i z i c i anu lu i  A rnaud  
Chulliat de la University of 
Colorado, autorul principal al 
noului World Magnetic Model. 
GPS-ul nu este afectat pentru 
că se bazează pe datele din 
satelit.

National Oceanic and 
Atmospheric Administration 
(NOAA) din SUA, împreună 
cu experţi din Marea Britanie, 
actualizează locaţia Polului 

Nord magnetic o dată la 5 ani 
în decembrie, dar aceasta a 
venit mult mai devreme din 
cauza mişcării mai rapide a 
polului.

Din 1831 de când a fost 
pr ima dată măsurat în 
Canada, polul s-a deplasat 
aproximativ 2.300 de kilometri 
spre Siberia. 

Motivul este turbulenţa din 
nucleul l ichid extern al 

Pământului. Există un „ocean” 
de fier şi nichel în miezul 
planetei unde mişcarea 
generează un câmp electric. 
„Se schimbă la fel ca vremea. 
O  p u t e m  n u m i  v r e m e  
magnetică”, a precizat Daniel 
Lathrop de la geofizician la 
University of Maryland, care 
nu a participat la noul studiu.

Polul sud magnetic se 
deplasează mult mai lent 
decât omologul său. În 
general, câmpul magnetic al 
Terrei devine mai slab, 
ducând la ideea că este 
posibilă o inversare a polilor. 
S-a întâmplat de nenumărate 
ori în istoria Pământului, dar 
nu în ultimii aproximativ 
780.000 de ani. Dar acesta nu 
este un fenomen, ceva de 
scurtă durată, ci un proces 
care va dura circa 1.000 de 
ani.

Două soţii de poliţişti stau de vorbă. Una zice: 

- Dragă, soţul meu are post lângă o florărie. Niciodată nu 

mi-a adus vreo floare... 

- Şi ce? Al meu are post lângă Conservator. O conservă n-

am văzut până acum...

***

În faţa porţii raiului, o femeie discută cu Sfântul Petru. 

- Soţul meu este cumva aici? Îl cheamă Nicu.

- Aici sunt mulţi oameni cu numele Nicu, răspunde 

apostolul. Pentru a-ţi putea da un răspuns, am nevoie de 

unele amănunte. 

- Când era pe patul de moarte, soţul mi-a spus că, dacă l-

am înşelat, se va răsuci în mormânt. 

- Pe de ce nu spui aşa, femeie! Strigă-l pe Nicu titirezul!

Pastila de râs

Cercetători de la NASA şi 
alte organizaţii au debarcat pe 
cea mai nouă insulă din lume, 
apărută în Pacific, lângă 
Tonga, în urmă cu doar trei 
ani.

I n s u l a ,  d e  n a t u r ă  
vulcanică, este acoperită cu 
un mâl misterios, de culoare 
deschisă. Deşi are doar trei 
ani, la suprafaţa sa creşte 
vegetaţie, iar specii de păsări 
trăiesc acolo. Aceste animale 
au adus şi seminţele plantelor 
care cresc în mâl.

Insule noi apar destul de 
frecvent, dar majoritatea 
dispar după câteva luni. Doar 
trei au rămas perioade mai 
lungi, în ultimii 150 de ani.

Cercetătorii doresc să afle 
mai multe informaţii despre 
modul în care aceste noi 

suprafeţe  de uscat  se 
formează. Despre acest 
s u b i e c t  s e  c u n o s c ,  
deocamdată, puţine lucruri.

Pe insula din Pacific, care 
deocamdată nu are un nume, 
a fost descoperit un cuib de 
strigă, o pasăre nocturnă de 
pradă, dar şi sute de cuiburi de 

Onychoprion fuscatus, pasăre 
înrudită cu rândunicile de 
mare.

Oamenii de ştiinţă vor face 

o hartă 3D detaliată a 
suprafeţei. O echipă de 
cercetători se va întoarce anul 
viitor pentru a culege şi mai 
multe informaţii.

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

SC FAN BET SRL, cu sediul în Zimnicea, B-dul M. Viteazul, bl. 5A, sc. C, parter, jud. 
Teleorman, CUI 26152754, J34/580/2009, pierdut Certificat constatator nr. 11667/29.06.2015 
pentru punct de lucru situat în Ploiești, str. G-ral Eremia Grigorescu, nr. 2, jud. Prahova, 
Certificat constatator nr. 17653/10.10.2014, pentru punct de lucru situat în București, sector 2, 
Șos. Fundeni nr. 292 și Certificat constatator nr. 5322/19.03.2015, pentru punct de lucru situat 
în București, sector 5, Calea Rahovei nr. 323, bl. 26, parter. Le declar nule.

Anunţ

Licitație  2
U.A.T. COMUNA FRĂSINET

ANUNŢ
U.A.T. comuna Frăsinet, prin Primăria comunei Frăsinet, cu sediul social în comuna Frăsinet, 

sat Frăsinet, str.Șoseaua Gării nr.71, judeţul Teleorman, cod poştal 147012,   C.I.F. 16380712 , 
telefon- fax 0247/433531, reprezentată  de dl.Ghimiș Florentin Adrian, având calitatea de primar, 
anunță scoaterea la licitație publică deschisă în vederea concesionării bunului imobil compus din 
”C1-construcție anexă tip P, în suprafață de 94 mp, C2-construcție locuință tip P, în suprafață de 74 
mp. și teren intravilan cu suprafața totală de 0,2801 ha, având CF nr.4582 U.A.T. Frăsinet, 
amplasat în Cv.24, comuna Frăsinet, judeţul Teleorman„

Documentaţia de atribuire este reprezentată de caietul de sarcini al concesiunii, instrucţiunile 
privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de concesionare şi formulare tipizate și poate fi 
cumpărată de la concedent contra unei taxe de 10 lei, care va fi achitată la casieria Primăriei 
comunei Frăsinet. 

Pentru participarea la licitație, ofertanții vor achita, la casieria primăriei, o taxă de participare de 
100 lei și vor constitui garanția de participare în valoare de 1.000 lei. Garanția de participare la 
licitație va fi restituită tuturor ofertanților necâștigători 

Ofertele sigilate vor fi depuse, într-un singur exemplar original, la registratura Primăriei 
comunei Frăsinet, până la data de 18.02.2019, inclusiv, orele 16,00 , în două plicuri sigilate; pe 
plicul exterior va fi înscrisă sintagma ”Licitație publică deschisă pentru concesionarea bunului 
imobil compus din ”C1-construcție anexă tip P, în suprafață de 94 mp, C2-construcție locuință tip P, 
în suprafață de 74 mp. și teren intravilan cu suprafața totală de 0,2801 ha, având CF nr.4582 
U.A.T. Frăsinet, amplasat în Cv.24, comuna Frăsinet, judeţul Teleorman„

Pe  plicul interior vor fi înscrise numele și prenumele/denumirea ofertantului precum și adresa 
acestuia(domiciliul ori sediul social, după caz) 

Ședinţa publică de deschidere a ofertelor: 21.02.2018, ora 10,00, la sediul Primăriei Comunei 
Frăsinet .

Soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: 
Tribunalul Teleorman, cu sediul în Alexandria, str.Ion Creangă nr.53, judeţul Teleorman, telefon 

0247406016, fax 0247317322, e-mail: tribunaltr@just.ro. 
Termenele de depunere a contestaţiilor sunt stabilite de Legea nr.554/2004 privind 

contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 
Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 07.02. 

2018.
Relații suplimentare la registratura primăriei, d-na Iulica Ciofîc,  ori la adresa de e-mail: 

primariafrasinet@yahoo.com
U.A.T. COMUNA FRĂSINET

Polul Nord magnetic
 ''accelerează'' spre Siberia

 în ceea ce ar putea fi 
începutul inversării polilor

Cea mai nouă insulă din lume este 
plină de mistere



1828: S-a născut Jules 

Verne, scriitor francez, 

creator a l  romanu lu i  

științific de anticipație (d. 

1905).

1834: S-a născut Dmitri 

Ivanovici Mendeleev, chimist, 

creatorul "legii periodicității" 

și al sistemului periodic al 

elementelor (d. 1907).

1856:  Barbu  Șt i rbe i  

decretează desființarea 

robiei în Țara Românească.

1859: Intrarea triumfală a 

lui Alexandru Ioan Cuza în 

București, după dubla sa alegere ca domn al Principatelor 

Române.

1880: Franța, Germania și Marea Britanie recunosc 

independența de stat a României.

1907: Răscoala țăranilor din satul Flămânzi, județul 

Botoșani.

1931: S-a născut James Dean, actor american de film si 

teatru (d. 1955).

1932: S-a născut Emanoil Petruț, actor român de teatru și 

film (d. 1983).

1985: A murit Ioan Sima, pictor român (n. 1898).
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07:00 Telejurnal matinal 10:00 
P e r f e c t  i m p e r f e c t  1 2 : 3 0  
Parlamentul României 13:00 Aici, 
acum 14:00 Telejurnal 15:00 Fără 
etichetă 16:00 EURO polis 17:00 
Telejurnal 17:05 Banii tăi 17:30 
Lumea azi 18:00 Observatori la 
Parlamentul European 18:30 
Cooltura 19:00 Pulsul zilei 20:00 
Telejurnal 21:10 Odiseea 23:10 
Recurs la morală 00:00 Telejurnal

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 8 Februarie

A v e t i  r e u s i t e  
profesionale, dar cu 
pretul unor ore de 
munca suplimentare. 
Atentie la un coleg de 
serv ic iu inv id ios.  
Partenerul de viata 
este nemultumit ca 
lucrati peste program. 

S-ar putea sa aveti 
discutii dure cu o 
femeie, din cauza 
u n o r  p r o b l e m e  
financiare. In partea a 
doua a zilei sunteti 
predispus la probleme 
de sanatate sau chiar 
la accidente. 

Daca plecati intr-o 
calatorie, fiti prudent 
si nu va grabiti! Ar fi 
b i n e  s a  e v i t a t i  
intalnirile de afaceri. 
Aveti intalniri placute 
cu prietenii. Nu va 
neglijati partenerul de 
viata!

S-ar putea ca un 
grup de prieteni sa va 
invite intr-o excursie. 
Partenerul de viata 
e s t e  n e m u l t u m i t  
pentru ca sunteti 
n e v o i t  s a  v a  
imprumutati, desi mai 
aveti si alte datorii.

Incepeti ziua agitat 
si nervos, fiindca 
aveti nevoie de o 
suma de bani si nu 
g a s i t i  s a  v a  
imprumutați. Pastrati-
va calmul! Va sfatuim 
sa evitati o cearta cu 
partenerul de viata. 

I n c e p e t i  s a  
resimtiti oboseala 
acumulata. Dupa-
amiaza s-ar putea sa 
va confruntati cu o 
problema financiara. 
Nu va faceti griji, se 
va rezolva nesperat 
de usor!

Se pare ca va 
treziti indispus si 
sunteti irascibil toata 
dimineata. Nu este 
indicat sa va intalniti 
cu prietenii, chiar 
daca acestia insista. 
Profitati de timpul liber 
si odihniti-va!

In cursul diminetii 
s-ar putea sa primiti o 
ves te  nep lacuta .  
Sunteti nevoit sa 
plecati intr-o calatorie 
l u n g a .  D a c a  v a  
deplasati cu masina, 
circulati cu atentie si 
fara graba.

Astazi ar fi bine sa 
nu va asumati nici un 
r i s c .  S t a r e a  d e  
nervozitate pe care o 
resimtiti va poate 
a f e c t a  p e  t o a t e  
planurile. Va sfatuim 
sa nu va deplasati cu 
autoturismul!

BERBEC

Aveti de rezolvat 
multe probleme. In 
cursul diminetii sunteti 
cam agitat, pentru ca 
nu stiti de unde sa 
incepeti. In partea a 
doua a zilei s-ar putea 
sa primiti musafiri.  
Evitati speculatiile.

Va s fa tu im sa 
evitati calatoriile lungi 
si vizitele prelungite. 
Din cauza oboselii 
acumulate, sunteti 
irascibil si riscati sa 
provocati o cearta. Nu 
luati nici o decizie 
astazi!

Primiti o veste 
neplacuta de la sef, 
care va indispune. S-
ar putea sa fie vorba 
despre o penalizare. 
Nu va manifestati 
n e r v o z i t a t e a !  
Sfaturile unui coleg 
va sunt foarte utile.

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 
Românii au talent 23:30 
Grudge Match: Faceți pariurile 
01:30 La  Maruţă 03:15 Lecţii 
de viaţă 04:00 Vorbeşte lumea

07:00 Observator 08:00 
Neatza cu Răzvan şi Dani 
11:00 Prietenii de la 11 13:00 
Observator 14:00 Guess My 
Age – Ghicește vârsta 16:00 
Observator 17:00 Acces direct 
19:00 Observator 20:00 Seria 
Divergent: Allegiant 22:30 
Ultimul trib: Madagascar 01:00 
Transformers: Exterminarea

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 08:00 Elisa 
10:00 Mama mea gătește mai 
bine 11:30 Chef Dezbrăcatu' 
14:00 Benny Hill Show 15:05 
Focus 16:00 Elisa 17:10 
Trăsniți 18:00 Focus 18 19:30 
Mama mea gătește mai bine 
20:30 B.D. intră în acțiune 
23:00 Trăsniți 01:30 Mama 
mea gătește mai bine

07:30 Album de familie 
09:30 La bloc 12:00 In 
cautarea unui partener 14:00 
Indiana Jones și regatul 
craniului de crystal 16:30 Pe 
urmele dinozaurilor 18:15 La 
bloc 20:30 Suspiciunea 
22:30 Nașu l  I I  02 :30  
Suspiciunea 04:00 La bloc 
05:45 La Maruţă

07:00 Lumea lui Banciu 
08:00 Știrile B1 08:55 Meteo 
09:00 Știrile B1 09:30 Ritmul 
sănătăţii 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 Actualitatea 
românească 23:00 Știrile B1 
00:00 Un pont pe zi 

08:25 Superman Revine 
10:50 Doi îndrăgostiţi şi-un urs 
12:25 O crimă perfectă 14:10 
Monty Python – Înţelesul vieţii 
15:55 Crima la nr. 1600 17:40 
I e p u r a ș u l  c a s e i  1 9 : 1 5  
Destinația 20:00 Ce vrăji a mai 
făcut nevasta mea 21:45 
Noiembrie criminal 23:00 13 
00:35 Dracula 02:35 Crima la 
nr. 1600

Redacţia ISSN: 1843-4037

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

Vrei să fii zilnic la curent cu cele mai importante ştiri din judeţul tău, dar nu ai timp de 
pierdut pentru a sta la coadă la chioşcurile de ziare? De acum cotidianul MARA vine la tine 
acasă.  Decupează ta lonul  de abonament d in z iar,  achi tă în contul  
RO52RNCB0245036735460001, deschis la Banca Comerciala Română suma aferentă 
lunilor de abonament alese şi expediază talonul de abonament + copia chitanţei de plată pe 
adresa cotidianului MARA: Alexandria, Str. Libertăţii, nr. 271, Bl. L4 sau pe fax. 
0347/80.44.48 sau poţi veni direct la sediul cotidianului şi de luna următoare ziarul MARA 
vine la tine la uşă.

Cotidianul MARA vine la tine acasă

Talon de abonament

Persoana fizică: Numele _______________ Prenumele ________________
Vârsta ______ Profesia __________________________________________ 
Persoană juridică: Nume firmă ___________________________________ 
Domeniul de activitate __________________________________________
CUI _____________ Cont __________________ Banca ________________
Vei primi abonamentul la adresa:
Str. _______________ nr ______ Bl. ______ Sc. ______ Et. _____ Ap. _____
Localitatea ________________ Cod poştal ____________ Judeţul _______
Tel _______________Fax _____________E-mail______________________
Doresc să achiziţionez un abonament la cotidianul MARA începând cu luna 

8 Februarie

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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Antrenorul CSA Steaua, Marius Lăcătuş, a 
declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că 
un soldat al Armatei Române are un salariu 
mult mai mare decât un fotbalist al formaţiei 
sale, care activează în prezent în liga a patra.

"Nu cred că vor fi probleme cu plata 
salariilor. Mie nu îmi place să vorbesc despre 
partea financiară, însă să nu se creadă că la 
Steaua, în liga a patra, se câştigă cine ştie cât. 
Cred că un soldat din Armata Română câştigă 
mult mai mult decât un fotbalist al Stelei.

Nu suntem invidioşi. Chiar le mulţumesc 
jucătorilor că au fost înţelegători, pentru că la 
cei mai vechi salariile au stagnat. Câştigă şi 
acum aceiaşi bani ca în primul an. Pentru că în 
momentul în care nu îţi îndeplineşti obiectivul, e 
foarte greu să creşti salariile", a spus 
tehnicianul.

"Nici nu am discutat de prime de promovare. 
Noi nu ne gândim neapărat la partea financiară. 
Sigur că e un lucru foarte important în viaţa 
fiecăruia, dar mergem cu gândul cam departe. 
Îi lăsăm pe cei din conducere să ne facă o 
surpriză la sfârşit de sezon, în cazul în care vom 

promova. Noi acceptăm cu mare plăcere", a 
adăugat Lăcătuş.

Antrenorul a fost completat de managerul 
secţiei de fotbal, Cristian Neagoe, acesta 
precizând că primele de promovare în liga a 
treia vor fi acordate de sponsorul principal al 
echipei.

Cum vede Marius Lăcătuş transferurile 
făcute de primele clasate din Liga 1

În ceea ce priveşte lupta pentru titlu din Liga 
I, Marius Lăcătuş nu consideră că FCSB, CFR 
Cluj şi Universitatea Craiova s-au întărit în 
pauza competiţională din iarnă.

"Pe Adrian Stoian am înţeles că nu-l mai 
vedem pe la FCSB. Apoi, pe Florentin Matei nu 
l-am văzut... Dar nu ştiu dacă este o certitudine 
Matei. E un jucător care mi-a plăcut, are calităţi 
tehnice, dar rămâne de văzut.

Eu cred că nu s-au făcut transferuri de 
răsunet, mai ales la echipele aflate în lupta 
pentru titlu. Nici Craiova nu a făcut nişte 
transferuri care să ne dea pe spate. Fortes a 
marcat 5 goluri în 19 etape şi toată lumea spune 
că s-a întărit Craiova. Mie 5 goluri în 19 etape 
nu mi se par aşa de multe", a afirmat Lăcătuş.

Lăcătuş îi ţine pumnii lui Mihai Teja la FCSB
Tehnicianul speră ca fostul său secund, 

Mihai Teja, să obţină rezultatele pe care şi le 
doreşte la FCSB.

"Mă bucur că Mihai a ajuns în situaţia de a 
antrena la FCSB. Îi urez succes în tot ceea ce 
face şi sper să aibă rezultate cât mai bune. Dar 
în fotbal nu depinde numai şi numai de tine, ci 
de foarte multe lucruri. Campionatul e destul de 
aprins. Să sperăm că în play-off meciurile se 
vor ridica la un nivel foarte bun", a adăugat 
Lăcătuş.

SPORT

PAOK Salonic a pierdut prima manșă a sferturilor de finală 
ale Cupei Greciei, 1-2 în deplasarea de la Panionios. În ciuda 
acestui rezultat, echipa antrenată de Răzvan Lucescu 
păstrează șanse importante de calificare, având în vedere că 
returul se va disputa la Salonic.

Cu gândul mai mult la derby-ul de la finalul săptămânii cu 
Olympiacos, partidă ce ar putea decide în mare proporție 
campioana, echipa lui Răyvan Lucescu a deschis scorul prin 
Swiderski, în minutul 57.

Gazdele au întors rezultatul în ultimele 20 de minute. Mai 
întâi, Panionios a egalat prin Durmishaj, în minutul 74. Finalul 
a fost de-a dreptul dramatic. Panionios a înscris golul victoriei 
prin Stavropulos, în primul minut de prelungire.

La PAOK Salonic, Alin Toșca a fost integralist.
PAOK Salonic defilează în campionat
PAOK Salonic a dominat autoritar campionatul Greciei, 

având o linie de clasament fantastică după primele 19 etape 
disputate: 7 victorii și două egaluri. Astfel, înaintea derby-ului 
de pe 10 februarie cu Olympiacos, echipa lui Răzvan 
Lucescu are un avans de 6 puncte. 

Podiumul e completat de AEK, care e departe de locul 1 
(14 puncte).

Florin Andone a reușit un gol superb în partida pe care 
Brighton a jucat-o în Cupa Anglia, împotriva celor de la West 
Bromwich Albion. Aceasta a fost o rejucare, după ce în prima 
partida scorul a fost 0-0. 

Andone a marcat golul egalizator în minutul 82. Atacantul 
român i-a luat fața unui adversar, a driblat superb încă unul și a 
șutat din interiorul careului cu piciorul stâng, printre picioarele 
portarului advers. Cu 5 minute înainte de reușita românului, 
Kyle Bartley deschisese scorul. S-a intrat în prelungiri, acolo 
unde echipa lui Andone s-a impus cu 3-1, după ce Glenn 
Murray a reușit dubla. 

Din vară, Florin Andone îl va avea coleg la Brighton pe 
Tudor Băluță. Acesta a fost cumpărat în această iarnă pentru 
suma de 3 milioane de euro, însă a fost lăsat până în vară să 
joace la Viitorul. De altfel, Florin Andone și Tudor Băluță au 
interacționat pentru prima dată, după ce mijlocașul de la 
Viitorul a semnat înțelegerea cu Brighton. 

”Eu n-am plecat și el a venit. Felicitări, Tudor Băluță!”, a fost 
mesajul postat pe Instagram de Andone, alături de o poză cu 
cei doi, în contextul în care în presă au apărut informații 
conform cărora Andone ar fi fost dorit de turcii de la 
Fenerbahce.

Teja l-a convins pe Becali! Ce jucător va fi titular 
cu Hermannstadt şi ce mutare de urgenţă e necesară

Florin Prunea crede că 
Mihai Teja şi-a impus punctul 
de vedere în raport cu patronul 
Becal i .  Acesta voia ca 
Bălgrădean să fie tras pe "linie 
moartă", după gafele de 
la Călăraşi.

"Cică Bălgrădean cel 
mai bun portar; când ne-
a fost lumea mai dragă, 
ne-a curăţat. Repede, 
repede, urgent că n-
avem cu cine să jucăm. 
Până atunci o să apere 
Vlad şi gata! Bălgrădean 
nu e portar, e om care 
doarme în poartă, păi ce, 
ai autism?", a tunat Becali 
după partida cu echipa lui 
Alexa.

Între timp, patronul a avut o 
discuţie cu tehnicianul Teja, iar 

acesta pare că şi-a impus 
p u n c t u l  d e  v e d e r e .  
Bălgrădean nu doar că 
r ă m â n e  î n  l o t u l  
vicecampioanei, dar va fi 

t i t u l a r  c o n t r a  l u i  
Hermannstadt, etapa viitoare.

"Cred că o să joace în 
continuare Bălgrădean, nu 
Vlad", a spus Prunea, în direct 
la Digi Sport Matinal.

Mutare de urgenţă la 
F C S B :  V l a d  t r e b u i e  
împrumutat

Andrei  Vlad este un 
goalkeeper de mare viitor, însă 

fără îndoială că nu poate 
avea evoluţii bune la 
FCSB, cel puţin pentru 
moment. Presiunea e 
uriaşă pe tânărul jucător, 
acesta urmând a fi o 
soluţie doar după ce "se 
coace".

"Mai trebuie luat un 
portar şi trebuie să îi dai 
şansa ăstuia mic să 
joace undeva. Altfel, în 

momentul în care o să joci din 
nou cu Vlad, presiunea o să fie 
mare pe băiat. Îl vor expune. El 
a avut şanse, dar a greşit", a 
mai spus Prunea.

Lăcătuş: "Un soldat din Armata Română câştigă 
mai mult decât un fotbalist al Stelei"

Înfrângere dramatică pentru 
formația antrenată de Răzvan 

Lucescu, în Cupa Greciei. 
Urmează derby-ul cu Olympiacos

Gol spectaculos marcat de 
Florin Andone, în Cupa Angliei, 

după ce s-a luptat cu 
doi adversary
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