
Două adolescente 
din Teleorman au ajuns 
de urgență la spital în 
stare de inconștiență, 
după ce un trecător le-
a văzut căzute pe 
stradă, ziua în amiaza 
mare și  a alertat 
autoritățile. La sosirea 
echipajelor SMURD și 
de poliție s-a constatat 
faptul că cele două 
erau sub influența 
etobotanicelor.

Două adolescente din Teleorman au ajuns de urgență la spital în stare de 
inconștiență, după ce au consumat etnobotanice. 

(Continuare  în  pagina  4)

De un weekend de coșmar 
au avut parte pompierii militari 
teleormăneni. Doar în două zile, 
sâmbătă și duminică, salvatorii 
au fost solicitați să stingă 32 de 
incendii, cele mai multe 
manifestându-se la vegetația 
uscată, potrivit unui comunicat 
de presă transmis de ISU ”A.D. 
Ghica” Teleorman.

Cele 29 de incendii de 
vegetație uscată au avut loc în: Poeni (2), Năvodari, Turnu Măgurele (3), 
Moșteni, Belciug, Ciolănești, Butești, Alexandria (2), Seaca, Ciuperceni 
(apropiere de DN 51A), Văcărești, Beuca (2), Lisa, Perii Broșteni, Videle (2), 
Poroschia, Fântânele, Zimnicea (3), Băcălești, Crevenicu și Cervenia.

(Continuare  în  pagina  2)

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) 
aduce la cunoştinţa fermierilor care au în derulare 
proiecte de dezvoltare cu fonduri europene că pot accesa 
credite cu dobânzi avantajoase pentru asigurarea 
cofinanţării de la un număr de cinci Bănci.    

În acest scop, Guvernul României, reprezentat de 
MinisterulAgriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Agenţia 
pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR), a semnat cu 
Fondul European de Investiţii (FEI) un acord de finanţare 

în vederea implementării instrumentului financiar 
Împrumut cu partajarea riscului la nivel de portofoliu.

MADR a pus la dispoziţie fonduri din PNDR în valoare 
de 93.875.487 euro pentru acordarea de credite 
fermierilor şi antreprenorilor din spaţiul rural pentru 

finanţarea unor investiţii şi a capitalului de lucru, 
necesare în cadrul următoarelor măsuri:

(Continuare  în  pagina  4)

Ziarul tuturor teleormănenilor care au ceva de spus

Un ziar care nu tace, nu minte, nu iartă şi spune lucrurilor pe nume
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Asociația „Dai o șansă”
 Alexandria: Spectacol

 de 8 Martie

Fermierii care derulează proiecte cu fonduri 
europene, creditaţi de cinci bănci

Adolescente leșinate din cauza 
etnobotanicelor

În Cervenia,
 s-a făcut dreptate

32 de incendii în weekend.
 Cele mai multe, la vegetația uscată



2 EVENIMENT - ACTUALITATE

Sute de solicitări la pacienți cu diferite afecțiuni a avut 
personalul medical al Serviciului  de Ambulanță Județean 
Teleorman în weekendul trecut. Printre cei care au avut nevoie 
de asistență medicală acordată de personalul medical de pe 
ambulanțele teleormănene s-au numărat copii bolnavi, 
persoane care au suferit accidente vasculare cerebrale, 
cetățeni care au încercat să-și ia viața și victime ale accidentelor 
de circulaţie. La trei accidente rutiere au ajuns ambulanțele din 

cadrul SAJ Teleorman, victimele fiind preluate cu: traumatism 
facial, traumatism cranian, traumatism coloana cervicala. 
Persoanele rănite în urma accidentelor de circulație petrecute 
pe raza județului Teleorman, au vârste între de 31 ani (două 
victime) și 48 de ani. Evenimentele rutiere s-au petrecut pe raza 
localităților: Alexandria, Poroschia și Zimnicea.

Doi teleormăneni au încercat să-și ia viața, în weekend, iar o 
femeie în vârstă de 76 de ani, din Olteni, a fost găsită moartă.

Cele 509 de solicitări la SAJ Teleorman au fost făcute în 
următoarele situații: transfer interclinic+externări+CT-147; 
dureri abdominale sau de spate-65; cefalee-40; tuse, probleme 
respiratorii minore-30; persoane inconștiente-27; accidente 
diverse-25; sângerare-21; AVC-19; dureri toracice-18; conflicte 
și agresiuni fizice-17; copii bolnavi-16; psihiatrie-14;  febră-13; 
diabet zaharat-11; obstetrică-ginecologie-9; leșin (sincopă)-8; 
intoxicații-6; incidente provocate de animale/insecte-6; căzut în 
stradă-5; victime din accidente rutiere-3; boli nediagnosticate-2; 
alergii-2; convulsii-2; tentative de suicid-2; afecțiuni ale ochiului-
1:

M. MEILĂ 

(urmare  din  pagina  1)
Intervențiile pompierilor la cele aproape 30 

de incedii de vegetație uscată au fost destul de 
dificile din cauză că zonele erau greu 
accesibile pentru autospecialele pompierilor, 
iar vântul puternic favoriza propagarea rapidă 
a flăcărilor către bunurile din apropiere, cu 
riscul de a ajunge, în unele cazuri, în 
gospodăriile oamenilor, ori să pună în pericol 
viața participanților la traficul rutier. Cu toate 

acestea, salvatorii au reușit să localizeze și să 
lichideze incendiile în limitele găsite.

Încă o dată, pe această cale, reprezentanții 
ISU Teleorman atrag atenția că, potrivit 
Hotărârii Guvernului României nr. 537/2007 
p r i v i nd  s tab i l i r ea  ș i  sanc ț i ona rea  
contravențiilor la normele de prevenire și 

stingere a incendiilor, efectuarea unor lucrări 
de ardere a resturilor vegetale fără întrunirea 
condițiilor legale și, respectiv, fără luarea 
măsurilor de evitare a propagării la construcții, 
depozite, culturi agricole, păduri, plantații și 
alte vecinătăți, constituie contravenții și se 
sancționează cu amendă de la 1.000 la 2.500 
lei.

Pompierii reamintesc că, în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 307/2006 privind 
apărarea împotriva incendiilor, cu modificările 
și completările ulterioare, constituie 
contravenție și se sancționează cu amendă de 
la 500 la 1000 de lei „neanunţarea, prin orice 
mijloc, a serviciilor de urgenţă, a primarului 
sau a poliţiei de către persoana care observă 
un incendiu şi, după caz, neluarea măsurilor, 
după posibilităţile sale, pentru limitarea şi 
stingerea acestuia”, precum și cu amendă de 
la 1000 lei la 2500 lei „inacţiunea persoanelor 
fizice şi juridice aflate în apropierea incendiilor 
produse la păduri, plantaţii, culturi agricole, 
mirişti, păşuni şi fâneţe şi care nu intervin 
imediat cu mijloacele de care dispun pentru 
limitarea şi stingerea acestora”.

Cetățenii sunt rugați, în situația în care 
observă producerea unui eveniment care 
poate pune în pericol viața și bunurile 
materiale ale cetățenilor, să sune imediat la 
numărul unic pentru apeluri de urgență 112. 

N. MEILĂ

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

32 de incendii în weekend.
 Cele mai multe, la vegetația uscată

Meteorologii estimează, pentru următoarele patru 
săptămâni (11 martie - 8 aprilie), valori termice peste mediile 
perioadei, la nivelul întregii ţări, în timp ce, la capitolul 
precipitaţii, acestea se anunţă excedentare în a doua parte a 
lunii martie, reiese din prognoza de specialitate, publicată de 
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).

Conform estimărilor, în intervalul 11 - 18 martie, valorile 
termice vor fi uşor mai ridicate decât cele specifice acestui 
interval, în cea mai mare parte a teritoriului, dar mai ales în 
regiunile din estul ţării. Pe de altă parte, regimul pluviometric va 
fi excedentar în regiunile sudice şi în cele intra-carpatice, dar 
mai ales în zona Munţilor Apuseni şi în nord-vestul teritoriului. În 
estul şi nord-estul teritoriului cantităţile de precipitaţii vor fi, în 
general, apropiate de cele normale ale perioadei, potrivit 
Agerpres.

Potrivit ANM, în săptămâna 18 - 25 martie, temperatura 
aerului va avea valori mai ridicate decât normalul perioadei, la 
nivelul întregii ţări, dar mai ales în regiunile estice. În acelaşi 
timp, cantităţile de precipitaţii estimate pentru această 
săptămână vor fi uşor mai ridicate decât cele normale pentru 
această perioadă.

Totodată, pe durata săptămânii 25 martie - 1 aprilie, valorile 
termice se vor situa, în general, în jurul celor normale pentru 
acest interval, în cea mai mare parte a teritoriului. La nivelul 
precipitaţiilor, prognoza de specialitate relevă că acestea vor fi 
uşor deficitare în regiunile vestice şi nord-vestice, şi apropiate 
de cele normale ale săptămânii, în rest.

În prima săptămână a lunii aprilie (1 - 8 aprilie), valorile 
termice se vor situa în jurul celor normale pentru această 
perioadă, în întreaga ţară. În plus, cantităţile de precipitaţii 
estimate pentru această perioadă vor fi deficitare în regiunile 
intra-carpatice şi apropiate de cele normale ale săptămânii, în 
restul teritoriului.

Weekend aglomerat la 
SAJ Teleorman

Luna martie, 
călduroasă dar secetoasă

Polițiștii Serviciului Rutier 
Teleorman au acţionat la 
sfârșitul săptămânii trecute pe 
linia prevenirii şi combaterii 
cauzelor generatoare de 
producere a accidentelor 
rutiere. Cu această ocazie 
fiind aplicate 83 de sancțiuni 
contravenționale în valoare 
d e  3 7 2 5 0  l e i .  
Totodată au fost 
r e ț i n u t e  ş i  2  
p e r m i s e  d e  
conducere.

Dar  nu sunt  
singurele nereguli. 
Polițiștii au depistat 
un bărbat în vârstă 
de 22 de ani din 
comuna Orbeasca, 
î n  t i m p  c e  
c o n d u c e a  u n  
autoturism pe  DJ 
5 0 4 ,  î n t r e  
localitățile Orbeasca de Jos și 
Lăceni, fără a poseda permis 
de conducere pentru nicio 
categorie de vehicule. 

Autoturismul i -a fost 
încredințat spre a fi condus pe 
drumurile publice de un 
bărbat în vârstă de 29 ani din 
comuna Orbeasca. În cauză a 

fost întocmit dosar penal 
p e n t r u  s ă v â r ș i r e a  
infracțiunilor de "conducerea 
unui autovehicul fără a 
poseda permis de conducere" 
ș i  " î nc red in ța rea  unu i  
autovehicul unei persoane 
care nu posedă permis de 
conducere" , urmând a se 

propune soluție prin parchet.
Dacă în acest caz şoferul 

nu  de ţ inea  permis  de  
conducere, alţi poliţişti au 
prins un şofer la fel de 
"periculos". În t imp ce 
acționau pe raza comunei 
Nenciulești, oamenii legii au 
oprit un autoturim condus de 
un bărbat în vârstă de 33 de 

ani din comuna Nenciulești. 
Din verificările efectuate a 
rezultat că cel în cauză are 
suspendat dreptului de a 
conduce.

Întrucât conducătorul auto 
prezenta halenă alcoolică, cel 
în cauză a fost testat cu 
aparatul etilotest, rezultând o 

valoare de 0,50 mg/l 
a l c o o l  î n  a e r u l  
expirat, motiv pentru 
care a fost condus la 
spital unde i-au fost 
p r e l e v a t e  d o u ă  
mostre de sânge în 
vederea stabil ir i i  
alcoolemiei.

P e  n u m e l e  
şoferului s-a întocmit 
dosar penal privind 
s ă v â r ș i r e a  
in f rac ț iun i lo r  de  
" conduce rea  pe  

drumurile publice a unui 
vehicul de către o persoană 
căreia exercitarea dreptului 
de a conduce i-a fost 
suspendat" și "Conducerea 
unui vehicul sub influența 
alcoolului", urmând a se 
propune soluție prin parchet.

C.D.

Nereguli în traficul rutier din judeţul Teleorman
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Partidul Național Liberal, Filiala Teleorman, 
informează că domnul Mușat Ion este 
viceprimar al comunei Cervenia, în urma 
sentinței definitive a Curții de Apel București din 
data de 07.03.2019, în Dosarul nr. 
2136/87/2017, care a respins ca neîntemeiat 
recursul formulat de Instituția Prefectului 

Județul Teleorman.
Astfel, după un an și jumătate, de la alegerile 

locale parțiale din noiembrie 2017, s-a făcut 
dreptate, comuna Cervenia având de astăzi un 
viceprimar liberal.

B.P. Comisarul european pentru politică regională, Corina 
Creţu, a transmis o scrisoare premierului român Viorica 
Dăncilă, prin care îi solicită acesteia să comunice la Bruxelles 
poziţia oficială a Guvernului în privinţa celor trei spitale 
regionale de la Iaşi, Cluj şi Craiova.

”Înaltul oficial european invită totodată autorităţile române 
să transmită Comisiei Europene o serie de clarificări în 
privinţa măsurilor pe care intenţionează să le ia, pentru a 
evita întârzieri suplimentare în demararea lucrărilor la cele 
trei spitale regionale”, se arată într-un comunicat, potrivit 
Mediafax.

În scrisoarea adresată prim-ministrului român, Corina 
Creţu precizează că sprijinirea implementării cu succes şi la 
timp a celor trei spitale regionale rămâne prioritatea zero 
pentru ea şi Comisia Europeană

„Aşa cum am subliniat şi în scrisoarea pe care v-am 
transmis-o încă din data de 25 aprilie 2018, sprijinirea 
implementării cu succes şi la timp a celor trei spitale regionale 
rămâne prioritatea zero pentru mine şi Comisia Europeană. 
În acest sens, este esenţială accelerarea pregătirii 
proiectelor şi îmbunătăţirea orientării şi a coordonării în 
cadrul ministerelor de resort (Ministerul Sănătăţii, Ministerul 
Finanţelor Publice, Ministerul Fondurilor Europene şi 
Ministerul Dezvoltării Regionale). Chiar dacă s-au înregistrat 
progrese în ceea ce priveşte pregătirea studiilor de 
fezabilitate, evaluarea impactului asupra mediului şi 
consolidarea capacităţii administrative a Unităţii de 
implementare a proiectelor din cadrul Ministerului Sănătăţii, 
graficul general rămâne încă neclar, sub presiunea timpului”, 
se arată în scrisoarea Corinei Creţu.

Potrivit comisarului european, este necesar ca termenele 
limită să fie respectate şi cele trei faze de implementare a 
proiectelor - construirea, dezafectarea sau reconversia 
vechilor instalaţii, după caz, precum şi formarea personalului 
- să progreseze în paralel. În acest sens, comisarul european 
Corina Creţu solicită autorităţilor române să prezinte o 
planificare clară şi să valideze în cel mai scurt timp atât cadrul 
de intervenţie pentru întregul proiect, cât şi termenele de 
implementare, urmând ca apoi acestea să fie comunicate în 
cel mai scurt timp Comisiei.

În acelaşi timp, comisarul european Corina Creţu 
menţionează că sunt „trei aspecte critice care trebuie să fie 
abordate de către autorităţile române înainte ca solicitarea 
pentru proiectul major privind construcţia celor 3 spitale 
regionale să fie transmisă Comisiei Europene:

- Deficitul de finanţare de aproximativ 1,2 miliarde de euro, 
conform estimărilor Băncii Europene de Investiţii;

- Revizuirea modelului prin care cele trei spitale regionale 
vor fi finanţate, odată ce vor fi date în exploatare, pentru a se 
asigura adaptările necesare cu privire la gestionarea şi 
mecanismele de finanţare, astfel încât noile investiţii să 
acopere costurile operaţionale preconizate;

- Proiectul trebuie să îndeplinească obiectivele strategiei 
naţionale de sănătate la nivel naţional şi local, respectiv 
planurile regionale de asistenţă medicală şi master-planurile 
de sănătate ale celor trei regiuni.”

În finalul scrisorii adresate premierului României, 
comisarul european pentru politică regională precizează 
faptul că serviciile Comisiei Europene oferă deja asistenţă 
tehnică Ministerului Sănătăţii, reiterând totodată 
angajamentul său personal, cât şi al serviciilor Direcţiei 
Generale pentru Politică Regională (DG REGIO), de a sprijini 
în continuare autorităţile din România în vederea realizării 
celor trei spitale regionale în actualul exerciţiu financiar, 
inclusiv prin mobilizarea de asistenţă suplimentară acolo 
unde este cazul.

Premierul Viorica Dăncilă a 
declarat luni, după şedinţa 
Biroului Permanent Naţional al 
PSD,  că l ider i i  soc ia l -
democraţi au discutat despre 
şedinţa de Guvern de marţi, au 
s t a b i l i t  c o o r d o n a t o r i i  
departamentelor Consiliului 
Naţional şi a anunţat că va fi 
făcută o analiză a îndeplinirii 
programului de guvernare, pe 
domenii.

 „Am discutat despre 
alegerile europarlamentare, 
despre conferințele județene 
de alegeri, care au avut loc în 
teritoriu până acum, am 
discutat despre ședința de 
guvern de mâine, am stabilit și 
votat coordonatorii de partid, și 
despre faptul că vom face o 
analiză pe fiecare domeniu a 

îndeplinirii programului de 
guvernare”, a declarat Viorica 
Dăncilă.

Premierul a confirmat că nu 
s-a discutat despre ministrul 
Justiţiei, deşi informaţii iniţiale 
indicau că aceasta va fi tema 
şedinţei: „Este dreptul fiecărui 
coleg să-și spună punctul de 
v e d e r e .  A ș a  e s t e  î n  
democrație. Nu am vorbit 
despre ministrul Justiției. Nu 
am avut discuții legate de 
jus t i ț i e .  Sun tem foar te  
p reocupaț i ,  în  aceas tă  

perioadă, de bugetul pe anul 
2019, este obiectul nostru 
principal.”

Î n t r e b a t ă  d a c ă  e s t e  
mulțumită de activitatea 
ministrului de Justiție, Viorica 
Dăncilă a declarat că „eu pot 
să spun din punct de vedere al 
primului ministru, dar după 
cum știți, suntem un guvern 
politic și trebuie să avem în 
vedere ce susține sau ce 
reproșează  coa l i ț i a  de  
guvernare. Este nevoie ca 
fiecare ministru să aibă 
susținere politică”.

Dăncilă a mai precizat și că 
nu a văzut până acum textul 
niciunei ordonanțe de urgență 
pe codurile de justiție sau pe 
r e v i z u i r e a  s e n t i n ț e l o r  
definitive.

În Cervenia, s-a făcut dreptate Comisarul Corina Creţu, 
scrisoare către Guvern privind 

spitalele regionale în care cere
 clarificări asupra întârzierilor

Chiar dacă guvernul declară că România se 
va încadra în ținta de deficit de 2,76% din PIB, 
Consiliul Fiscal susține că acesta va depăși 3%! 

 Ultima variantă a bugetului pe 2019 prevede 
cheltuieli mai mari cu peste 2 miliarde lei, ca 
urmare a introducerii alocațiilor copiilor urcând 
deficitul, potrivit Ministerului Finanțelor, la 
2,76% din PIB. Totuși, Consiliul Fiscal este de 
părere că deficitul va depăși 3% din PIB, anul 
acesta, având în vedere veniturile și cheltuielile 
prognozate, dacă politicile publice nu se 
schimbă.

 "Majorarea țintei de deficit bugetar pentru 
anul 2019 și subdimensionarea aparentă a 
cheltuielilor de asistență socială și a celor 
aferente contribuției către bugetul UE implică un 
deficit situat în imediata vecinătate a nivelului de 
referință de 3% din PIB chiar şi ignorând 
problemele legate de supradimensionarea 
veniturilor bugetare identificată în contextul 
opiniei Consiliului fiscal din 5 februarie 2019 (4,5 
miliarde lei, în condițiile în care taxa pe activele 
bancare ar fi menținută în forma curentă). Luând 
în calcul și această supradimensionare, 
apreciem că este probabil ca deficitul bugetar la 
finele anului curent să ajungă la un nivel de circa 
3,5% din PIB în condițiile menținerii unor politici 
neschimbate" se arată în document. 

 O primă remarcă vizează diferențele 
semnificative ce apar la nivelul bugetului 
consolidat aferent anului 2019 între forma 
trimisă Consiliului fiscal spre formularea opiniei 
inițiale în 31 ianuarie 2019 și cea ulterior 
aprobată de Guvern și trimisă în Parlament. 

Veniturile și cheltuielile totale sunt mai mari 
cu 1,165 miliarde lei, cu diferențe semnificative 
în dimensionarea unor agregate de cheltuieli. 
Astfel, pe venituri, majorarea este localizată 
exclusiv la nivelul intrărilor estimate din fonduri 
UE nerambursabile, iar acestea par să se 
regăsească, împreună cu cofinanțarea aferentă 
la nivelul cheltuielilor de capital (mai mari cu 
2,47 miliarde de lei, din care 1,4 miliarde par a 
corespunde veniturilor suplimentare de la UE și 
cofinanțării aferente).

Dincolo de majorarea mai sus menționată de 
la nivelul cheltuielilor de capital, majorări 
semnificative apar la nivelul cheltuielilor cu 
bunurile și serviciile (+1,5 miliarde lei) și alte 
cheltuieli (+0,5 miliarde lei). În compensare, 
apar reduceri de proporții la nivelul cheltuielilor 

de asistență socială (-2,2 miliarde lei) și alte 
transferuri (-0,7 miliarde lei). Ambele reduceri de 
cheltuieli apar drept extrem de problematice și 
apreciem astfel că ab initio există presiuni 
suplimentare la adresa deficitului bugetului 
consolidat în raport cu cele deja identificate în 
opinia Consiliului fiscal din 5 februarie 2019. 

Dată fiind execuția bugetară la zi, Consiliul 
Fiscal evaluează dimensiunea sub-bugetării 
probabile la circa 3,5 miliarde lei, după cum 
urmează:

- În cazul cheltuielilor de asistență socială, 
sunt operate revizuiri descendente ale 
cheltuielilor estimate la nivelul bugetului de stat 
(-0,9 miliarde lei) și bugetului asigurărilor sociale 
de stat (-1,2 miliarde lei). Dată fiind execuția 
bugetară aferentă lunii ianuarie 2019, precum și 
majorarea de la 1.100 la 1.265 lei a valorii 
punctului de pensie de la 1 septembrie 2019, 
apreciem că suma bugetată în varianta 
aprobată de guvern a bugetului asigurărilor 
sociale de stat (BASS) apare drept inferioară 
necesarului probabil de plată pentru anul 2019 
cu circa 2 miliarde lei, o sumă mai mare decât 
reducerea de 1,2 miliarde lei operată la nivelul 
BASS. În plus, Consiliul fiscal nu a identificat 
elemente de natură să justifice reducerea 
cheltuielilor de asistență socială aferente 
bugetului de stat comparativ cu varianta inițială 
a construcției bugetare.

- În cazul revizuirii descendente operate la 
nivelul categoriei alte transferuri, sursa 
principală este reprezentată de contribuția 
României către bugetul UE (-0,52 miliarde lei), o 
altă cheltuială cu caracter nediscreționar 
(obligatoriu) pentru a cărei reducere nu îi găsim 
o justificare.

"Ulterior dezbaterilor parlamentare, varianta 
de buget consolidat pe anul 2019 aprobată de 
Guvern a consemnat o suplimentare a 
cheltuielilor totale și a deficitului cu 2,13 miliarde 
lei, având drept sursă principală majorarea cu 
2,03 miliarde lei a cheltuielilor de asistență 
socială generată de adoptarea amendamentului 
cu privire la dublarea alocației pentru copii, 
căreia i se adaugă o majorare a cheltuielilor cu 
bunuri și servicii (+0,47 miliarde lei) și a 
cheltuielilor de capital (0,28 miliarde lei), 
compensate parțial de reducerea estimării cu 
privire la anvelopa salarială din sectorul public 
cu 0,42 miliarde de lei", spune Consiliul Fiscal.

Viorica Dăncilă anunță o nouă evaluare a miniștrilor

Consiliul Fiscal contrazice guvernul! Deficitul 
bugetar va fi mai mare de 3%



(urmare  din  pagina  1)
– 4.1 Investiţii în exploataţii agricole;
– 4.1a Investiţii în exploataţii pomicole;
–  4 . 2  I n v e s t i ţ i i  p e n t r u  

procesarea/marketingul produselor agricole;
–  4 . 2 a  I n v e s t i ţ i i  p e n t r u  

procesarea/marketingul produselor din 
sectorul pomicol;

– 6.4 Investiţii în crearea şi dezvoltarea de 
activităţi neagricole;

– proiecte prin LEADER, care răspund la 

obiectivele submăsurilor anterior enumerate. 
Fermierii şi ceilalţi investitori interesaţi se 

pot adresa băncilor selectate, respectiv Banca 
Comercială Română, Libra Internet Bank, 
ProCredit Bank, Raiffeisen Bank și UniCredit 
Bank pentru a obţine toate informaţiile 
necesare legate de condiţiile de acordare a 
creditelor, inclusiv pentru asigurarea 
cofinanţării private pentru proiectele de 
investiţii sprijinite prin granturi PNDR.  

G.Z.

4 SOCIAL - ECONOMIC

O circulară a Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice (MDRAP) a fost răspândită prin toate 
primăriile şi atrage atenţia că toţi locuitorii localităţilor unde 
există reţea de canalizare au obligaţia să se racordeze la 
aceasta, WC-urile din fundul curţii, dar şi fosele septice, fiind 
interzise. 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 
(MDRAP) a trimis în teritoriu o circulară prin care le cere 
primarilor să ia măsuri urgente pentru ca toţi locuitorii să se 
racordeze în cel mai scurt timp la reţelele publice de 
canalizare. Evident, acolo unde acestea există. 

Conform documentului, primarii trebuie să întocmească o 
listă cu toate persoanele fizice şi juridice care au acces la 
sistemul de canalizare, dar încă nu s-au branşat la acesta. 
Lista va fi centralizată şi va fi pusă la dispoziţia Gărzii de 
Mediu, care va aplica amenzi celor care, în termen de trei luni 
de la un prim avertisment, nu vor rezolva problema. 

Interesant este că, potrivit legii, nici măcar fosele septice 
vidanjabile nu mai sunt acceptate. Singura excepţie este 
aceea în care persoana în cauză îşi face o staţie de epurare.

Deşi lucrurile par simple în teorie, în practică totul arată 
diferit. Branşarea la canalizare a locuinţelor din mediul rural 
(căci acestea sunt vizate de document, în proporţie de 90%) 
trebuie făcută pe cheltuiala fiecărui solicitant, iar costurile nu 
sunt deloc de neglijat.

Datele Eurostat arată că în România sunt 8,89 milioane de 
locuinţe, dintre care 3,98 milioane sunt în mediul rural. Dintre 
acestea, 2,9 milioane au acces la o reţea de canalizare, însă 
doar 2,2 milioane sunt branşate. Deci aproape 1,8 milioane 
de locuinţe (în care locuieşte 29,7% din populaţia României) 
au în continuare WC-ul în fundul curţii.

Fermierii care derulează proiecte cu fonduri 
europene, creditaţi de cinci bănci

Adolescente leșinate din cauza 
etnobotanicelor

(urmare  din  pagina  1)
Cele două adolescente din 

Teleorman, eleve la un liceu 
din Alexandria, au 16 și 17 ani. 
Ele au consumat etnobotanice 
până când li s-a făcut rău și au 
leșinat în plină stradă. Un 
trecător le-a zărit și a sunat la 
112. Echipajul SMURD sosit la 
fața locului le-a acordat primul 
ajutor și le-a transportat la 

Camera de gardă a Spitalului 
Județean de Urgență din 
A l e x a n d r i a .  A n a l i z e l e  
efectuate la spital au confirmat 
f a p t u l  c ă  c e l e  d o u ă  
consumaseră substanțe 
interzise sub formă de 
țigarete. 

Cele două au fost găsite în 
stare de inconștiență în afara 
perimetrului instituției la care 

învață, la o mare distanță de 
aceasta. Și polițiștii din 
Alexandria au fost sesizați cu 
privire la cazul celor două 
adolescente. 

Acum, cele două fete vor 
avea de dat socoteală familiei 
dar vor trebui să se confrunte 
și cu rigorile legii.

C.D.

Comisariatul Județean pentru Protecția 
Consumatorilor Teleorman a desfășurat 74 
acțiuni de control și a cercetat un număr de 36 
sesizări și reclamații.

Din totalul produselor controlate, au fost 
depistate cu abateri produse în valoare de 
18311 lei, din care au fost oprite definitiv de la 
comercializare și retrase din circuitul 
consumului uman produse în valoare de 223 
lei, fiind oprite temporar de la comercializare 
până la remedierea deficiențelor constatate 
produse în valoare de 18078 lei.

Dintre acțiunile efectuate, în 46 de cazuri s-a 
constatat nerespectarea prevederilor legale în 
domeniul protecției consumatorilor, fiind 
aplicate 17 amenzi contravenționale, în valoare 
de 65.000 lei, și 29 avertismente.

Au fost înregistrate 36 petiții, din care 17 s-
au dovedit a fi întemeiate, 9 neîntemeiate, 2 
clasate și 6 redirecționate către alte instituții 
competente și 2 nesoluționate.

Ca urmare a soluționării reclamațiilor 
consumatorilor, a fost restituită acestora suma 
439 lei, reprezentând contravaloarea 
produselor și serviciilor reclamate.

Cornelia RĂDULESCU

La începutul lunii martie 
2019, la hotelul CARO, din 
Bucureşti, s-a desfăşurat cea 
de-a IV-a ediţie a turneului de 
şah “Blitzul de la ora cinci”. 
Turneul la care a fost invitat şi 
e x p e r i m e n t a t u l  ş a h i s t  
alexăndrean Victor Beiu a 
fost organizat de către ACS 
Jocul celor 3 Cai  Bucureşti, 
sub auspiciile Federaţiei 
Române de Şah. 

Deşi se află la vârsta 
blondei senectuţi, şi de 
aceas tă  da tă  şah is tu l  
teleormănean Victor Beiu a 
avut la tabla de şah o evoluţie 
foarte bună, în urma victoriilor 
repu ta te  în  fa ţa  unor  
adversari redutabili situându-
se pe locul I. 

Victor Beiu, fost contabil, 
în domeniul sanitar, dotat cu o 
minte sclipitoare şi o pasiune 
fără margini pentru jocul de 
şah, a făcut o strălucită 

carieră în şah, în sportul minţii 
şi al echilibrului în faţa 
temuţilor adversari.

Încă de pe băncile liceului, 
Victor Beiu s-a remarcat ca 
unul dintre cei mai buni şi de 
temut şahişti. De-a lungul 
anilor, Victor Beiu a fost 
component al echipelor 
locale Voinţa, Sănătatea, 
Rulmentul, câştigător al unui 
mare număr de concursuri 
raionale, regionale, judeţene, 
zonale la categoriile de şah 
clasic şi blitz, în urma cărora a 
obţinut titlul de Maestru al 
şahului. 

D u p ă  c u m  r e m a r c ă  
profesorul Gheorghe Olteanu 
în cartea sa “Ambasadorii 
Alexandriei”: ”Unele din 
partidele susţinute deVictor 
Beiu în competiţii tari, de 
prestigiu, jucate igenios, au 
fost publicate în cărţi şi 
reviste de specialitate. Aşa 

cum este cazul partidei 
Beiu–Dinu, disputată în anul 
1 9 6 6 ,  î n  p u t e r n i c u l  
Campionat  a l  Regiuni i  
Bucureşti, şi publicată de 
cunoscutul şahist Volodea 
Veisman în cartea sa “O idee 
străbate deschiderile”. Lui 

V i c t o r  B e i u  î i  p l a c  
deschiderile tăioase, pe 
muchie de cuţit, cu sacrificii 
spectaculoase, gândite, în 
care mintea lui ageră l-a 
ajutat să găsească mutări 
unice, care au pus probleme 
serioase unor adversari 

renumi ţ i  p recum mar i i  
maeştri internaţionali Florin 
Gheorghiu, Victor Ciocâltea, 
Teodor Ghiţescu. 

Ş i  acum,  l a  C lubu l  
pensionarilor din Alexandria 
sau în locul special amenajat 
pentru şah în Parcul central al 
Alexandriei, mai tinerii şahişti 
apreciază inventivitatea, 
spectacolul, verva de joc şi 
f r u m u s e ţ e a  p a r t i d e l o r  
susţinute de Victor Beiu.” 

Din acest colţ de pagină de 
ziar, redactorii cotidianului 
“ M a r a ”  u r e a z ă  
domnuluiVictor Beiu să aibă 
parte de ani mulţi şi fericiţi, în 
deplină sănătate, care să-i 
permită pract icarea cu 
succes a ŞAHULUI, sport al 
inteligenţei şi creativităţii 
umane, aşa cum a făcut-o de-
a lungul ultimilor şase decenii 
!   

George ZAVERA

CJPC Teleorman: Bilanțul lunii ianuarie

Şahistul alexăndrean Victor Beiu, locul I la turneul 
“Blitzul de la ora cinci”!

WC-urile din fundul curţii, 
interzise prin lege
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Copiii și tinerii cu dizabilități de la Asociația „Dai 
o șansă” Alexandria, conduși de Elena Tănase, au 
prezentat cu ocazia Zilei Mamei un program 
artistic cu cântece și poezii de primăvară, precum 
și cântece din folclorul autohton, interpretate de 
Cătălin Mihai.

În această zi de sărbătoare, fiecare copil din 
asociație a oferit un tablou cu flori croșetate, 
realizat de el.

Alături de copiii speciali au fost prezenți elevii 
clasei I D, de la Școala Ștefan cel Mare din 
Alexandria, îndrumați de învățătoarea Florentina 
Veneticu, care au prezentat un program artistic.

Ziua de 8 Martie este asociată cu primăvara, 
iar unul dintre principalele simboluri ale acestei 
zile sunt florile, care nu au lipsit de la acest 
eveniment, copiii înșiși fiind niște flori.

Cornelia RĂDULESCU

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

C o l e g i u l  N a ț i o n a l  
Anastasescu Roșiorii de 
V e d e ,  T e l e o r m a n  
derulează pe o perioadă de 
13 lun i  (01.09.2018-
30.09.2019) proiectul de 
mobil i tate în vederea 
fo rmăr i i  p ro fes iona le  
intitulat ”NEW SKILLS for 
NEW JOBS” (numărul de 
referință 2018-1-RO01-
K A 1 0 2 - 0 4 8 0 6 6 )  p r i n  
intermediul căruia un 
număr de 32 de elevi de la 
specializarea matematică-
i n f o r m a t i c ă  a u  
oportunitatea de a efectua 
un stagiu de pregătire 
pract ică în domeniu l  
realizării site-urilor web 
PHP cu baze de date 
integrate, în companii de 
profil IT din orașul Valencia, 
Spania. 

Proiectul este finanțat 
integral din fonduri ale 
Uniunii Europene prin 
Programul pentru educație 
și formare profesională, 
ERASMUS + cu un buget 
de 99.200 euro, gestionat 
sub coordonarea Agenției 
Naționale pentru Programe 
Comunitare în Domeniul 
Educației  ș i  Formări i  
Profesionale (ANPCDEFP) 
din București.

În perioada 27 ianuarie 
– 17 februarie 2019 a avut 
loc primul flux din acest 
proiect, în care 16 elevi din 
c l a s e l e  a  X I - a ,  
specializarea Matematică 
– Informatică au efectuat 
un stagiu de formare 
profesională în companii 
comerciale cu activități în 

domeniul IT: crearea de 
site-uri web, întreținere 
s i te-ur i ,  web design,  
marketing online, soluții 
integrate (hardware și 
software) pentru produsele 
informatice, dezvoltare 
Web / E-commerce.

Elevii au învățat și lucrat 
sub coordonarea tutorilor 
de stagiu, urmând un 
program de formare de 6 
ore zilnice cu activități 
p r a c t i c e :  r e a l i z a r e a  
interfețelor Web utilizând 
limbajul de marcare HTML, 
crearea și manipularea 
unei baze de date folosind 
i n s t r u c ț i u n i  S Q L ,  
programare orientată pe 
obiect in PHP; construirea 

unui site de management al 
c o n ț i n u t u l u i  p r i n  
intermediul interacțiunilor 
PHP folosind o bază de 
date MySQL, realizarea 
unu i  s i te  de comer ț  
e l e c t r o n i c  ( m a g a z i n  
virtual): structura site-ului, 
paginile administrative, 
interfața de administrare.

În afara orelor de 
practică elevii au beneficiat 
de un program cultural prin 
c a r e  a u  d e s c o p e r i t  
atracți i le turistice din 
Valencia și au vizitat 
principalele obiective din 
acest oraș: Orașul Artelor și 
Științelor din Valencia  
(Ciudad de las Artes y las 
C i e n c i a s )  i n c l u z â n d  
Oceanograful și Muzeul 
Științelor Principe Felipe.

C u n o ș t i n ț e l e  ș i  
competențele dobândite de 
c ă t r e  c e i  1 6  e l e v i  
p a r t i c i p a n ț i  a u  f o s t  
recunoscute și certificate 
p r i n  a c o r d a r e a  
Documentului de mobilitate 
Europass emis de către 
C o l e g i u l  N a ț i o n a l  
Anastasescu și validat de 
către instituțiile de primire, 
document recunoscut la 
nivelul Uniunii Europene și 
o piesă valoroasă în 
portofoliul individual al unui 
absolvent de liceu. 

Prin acest proiect elevii 
au experimentat ceea ce 
înseamnă a avea un loc de 
muncă și de a fi pe piața 
muncii, viața și conduita 
profesională în domeniul 
IT, așteptările și nevoile 
angajatorilor din acest 

domeniu, și-au îmbunătățit 
perspectivele de intrare pe 
piața muncii la absolvirea 
liceului, au o idee mai clară 
despre  asp i ra ț i i l e  ș i  
obiectivele profesionale ale 
viitoarei lor cariere.

Informațiile furnizate 
r e p r e z i n t ă  
responsabilitatea exclusivă 
a  a u t o r u l u i ,  i a r  
A.N.P.C.D.E.F.P și Comisia 
E u r o p e a n ă  n u  s u n t  
responsabile pentru modul 
î n  ca re  es te  fo los i t  
c o n ț i n u t u l  a c e s t o r  
informații.

R e s p o n s a b i l  
organizarea mobilităților

Prof. Vișinică Daniela

Joi, 7 martie 2019, într-un 
context european, echipa de 
proiect Erasmus+ "Improving 
Teachers' Competencies by 
Sharing Experiences between 
EU Partners" a Colegiului 
Național "Alexandru Ioan Cuza" 
Alexandria a prezentat 
activitățile derulate de 
E P A S  C N A I C  
A l e x a n d r i a  ș i  a  
d i s t r i b u i t  p l i a n t e  
conținând informații 
d e s p r e  v a l o r i l e ,  
simbolurile și instituțiile 
eu ropene ,  da r  ș i  
d e s p r e  a l e g e r i l e  
europar lamentare .  
Î n t â l n i r e a  
transnațională a avut 
loc la Kaunas, în 
Lituania.Țările partenere în 
pro iectu l  Erasmus+ sunt  
Spania, Turcia și Lituania.

Activitățile derulate de echipa 
EPAS CNAIC au continuat și 
vineri, 8 Martie 2019 când, la 
Biblioteca Județeană "Marin 

Preda" Teleorman, juniorii și 
s e n i o r i i  a m b a s a d o r i  a i  
Colegiului Național ”Alexandru 
Ioan Cuza” Alexandria au 
realizat activitatea "Drepturile 
femeii în Uniunea Europeană" și 
au oferit felicitări doamnelor și 

domnișoarelor prezente în sală. 
Echipa EPAS CNAIC Alexandria 
a avut privilegiul să admire 
expozițiile "Femeia în literatură" 
și "Femeia în grafică", aceasta 
din urmă fiind alcătuită din cărți 
poștale, realizate de domnul 

M i h a i  C ă t r u n ă ,  a r t i s t  
teleormănean. Acesta a omagiat 
femeia și printr-un moment 
poet ic  "Femeia -  eterna 
frumusețe".

Totul a culminat cu un 
spectacol de muzică și poezie 

in t i tu lat  "Femeia" ,  
susținut de cantautorul 
O v i d i u  S c r i d o n .  
A t m o s f e r a  d e  
sărbătoare a fost  
incontestabilă.

Demersul nostru 
de-a aduce primăvara 
europeană în sufletele 
oamenilor a continuat 
cu un moment la fel de 
p l ă c u t :  j u n i o r i i  
ambasadori au oferit 
felicitări doamnelor și 

domnișoarelor prezente pe 
străzile orașului, dar și în 
magazine.

Z â m b e t u l  l o r  e s t e  
recompensa noastră.

B.P.

Asociația „Dai o șansă” Alexandria: 
Spectacol de 8 Martie

Competențe noi 
pentru elevii Colegiului
 Național Anastasescu 

Roșiorii de Vede

Obezitatea este o boală cronică, caracterizată 
prin acumulare de țesut adipos în exces. Un copil 
care are obezitate reprezintă o problemă majoră și 
de aceea este esențial ca părintele să fie conștient 
de gravitatea situației, să ia măsuri fiindcă copilul, 
în viața adultă are un risc mare pentru a dezvolta 
diabet zaharat de tip 2, dar și afecțiuni 
cardiovasculare. Află cum se poate preveni 
obezitatea infantilă. 

Medicii atrag atenția asupra faptului că 
obezitatea infantilă presupune o serie de riscuri 
grave asupra stării de sănătate a copilului.

Principalele riscuri și complicații ale obezității 
sunt: diabetul zaharat și/sau sindromul metabolic, 
hipertensiunea arterială, boala cardiovasculară, 
insuficiența cardiacă, unele forme de neoplazii, 
hiperuricemia, gută, tulburări ale funcției de 
reproducere, boală cronică de rinichi, afecțiuni 
osoase, apnee obstructivă de somn, hernie hiatală 
și reflux gastroesofagian, mobilitate dificilă, 
incontinență urinară.

Studiile de specialitate au arătat că peste 50% 
dintre copiii supraponderali devin obezi la vârsta 
adultă.

Medicii spun că în stabilirea diagnosticului se 
utilizează indicele de masă corporală (IMC) care 
reprezintă greutatea divizată la pătratul înălțimii. 
Obezitatea se stabiliește dacă IMC ≥ percentila 95, 
iar obezitatea extremă se definește în cazul unui 
IMC ≥ 35 kg/m2. Copiii cu un IMC ≥ 40 kg/m2 sunt 
considerați ca având un risc crescut.

De ce apare obezitatea la copii:
Copiii devin supraponderali și obezi din motive 

diferite. Cele mai frecvente cauze sunt factorii 
genetici, lipsa activității fizice, obiceiurile 
alimentare nesănătoase sau o combinație a 
acestor factori. Numai în cazuri rare este excesul 
de greutate cauzat de o afecțiune medicală, cum 

ar fi o problemă hormonală. Un examen fizic și 
unele teste de sânge pot exclude posibilitatea unei 
afecțiuni medicale drept cauză a obezității.

Reține! Un copil cu obezitatea trebuie tratat de 
o echipă multidisciplinară alcătuită din nutriționist, 
medic endocrinolog, medic pediatru, dar și de un 
psihoterapeut. La acești copii, cel mai important 
pas este schimbarea stilului de viață. Ei trebuie să 
aibă un regim alimentar bine stabilit de specialist, 
trebuie să facă mișcare, sport, să renunțe la 
sedentarism. Dacă copilul are sub 16 ani și este 
diagnosticat cu exces ponderal sau cu obezitate, 
el nu are voie și nu va primi medicație. De 
asemenea, copiilor nu li se vor face proceduri 
chirurgicale, de exemplu chirurgia bariatrică sub 
nicio formă nu este indicată la copii. Rar, atunci 
când regimul alimentar și sportul nu au niciun fel de 
efect pozitiv, este posibil ca medicul să recomande 
medicație.

Modalități de prevenire a obezității la copil:
Nu-i da copilului alimente care au un conținut 

caloric ridicat. Evită să-i dai băuturi care sunt 
bogate în calorii, nu-l lăsa să-și facă un obicei de a 
consuma fast-food.

Educă-l de mic ca în locul dulciurilor să prefere 
fructele. De asemenea, nu-l lăsa să consume 
regulat snacks-uri. Ideal este să nu consume 
deloc.

Nu îl îndopa. Da-i să mănânce porții mici, 
reduse.

Ai grijă ca aportul grăsimi să fie redus.
Învață-l să iubească mișcarea, sportul în aer 

liber. Lasă-l să stea mult afară, să alerge. Dă-l la un 
sport, încă de când intră pe băncile școlii.

Mare grijă la somnul copilului. Este esențial ca 
un copil să doarmă 8 ore pe noapte. Atunci când un 
copil nu doarme destul, crește riscul pentru boli 
metabolice.

Activități derulate de echipa EPAS Colegiul
 Național "Alexandru Ioan Cuza"

Care sunt riscurile obezității infantile. Cum putem 
preveni îngrășarea copiilor



8 DIVERSE

***   
Mă culc întotdeauna la o anumită oră. Visele apar 

instantaneu după alte meleaguri necunoscute unde timpul s-a 
oprit în loc. Sunt mereu aceleași și se învârt invers acelor de 
ceasornic în subconștient. Unii spun că visele sunt realități 
trăite într-o viață anterioară. Asta înseamnă că am trăit cândva 
Apocalipsa…

Tăcerea s-a izbit
de stele,
de sunete și culori
tulburi.

Secundele adorm
în dansul câmpului
cu flori.

Cumpăna nopții-mi
scaldă inima în
oglinda învolburată
a visului…
(Secvențe)
Din volumul „Rezemat de o lacrimă”, de Mihail Tănase, 

în curs de pregătire.

Îmi este cu neputinţă să vă căsătoresc, explică ofiţerul 

stării civile, moldoveanului.

Mireasa nu are decât 17 ani şi ai nevoie de 

consimţământul tatălui!

- Păi cine credeţi că e individul care stă lângă uşă cu puşca 

în mână?!

***

O tipa intra intr-unul dintre cele mai sic magazine de 

incaltaminte:

- Vreau trei perechi de pantofi. Cei mai scumpi. Clasici. 

Nu ma intereseaza forma sau culoarea. Sa fie cu tocuri 

foarte joase.

- La ce sa se asorteze?

- La un miliardar gras, chel si scund!

Pastila de râs

Potrivit calendarului creștin-ortodox, de 
luni,  11 martie, anul acesta, s-a intrat în Postul 
Sfintelor Paști, perioadă premergătoare 
Sărbătorii Învierii Mântuitorului Iisus Hristos, 
cea care va fi prăznuită pe 28 aprilie.

Sfântul și Marele Post, care se mai numește 
și Postul patruzecimii sau Păresimile, este 
rânduit pentru curățirea sufletului prin ajunare, 
rugăciune, milostenie, spovedanie și 
împărtășirea cu Sfintele Taine.

Cel mai lung și aspru post al ortodoxiei, 
dintre cele patru posturi de peste an, Postul 
Paștelui, care durează 40 de zile (la care se 
adaugă Săptămâna Patimilor) este un exercițiu 
de voință, o perioadă în care credincioșii sunt 
îndrumați să se lepede de păcate și să obțină 
desăvârșirea.

Lăsatul Secului pentru Postul Mare, cu o zi 
înainte, este un moment deosebit, de distracție 
și desfătare, pentru cei creștini, ca să reziste 
interdicțiilor din timpul acestui post de șapte 
săptămâni.

După cum recomandă Sfinții Părinți, 
ortodocșii trebui să se abțină de la multe 
lucruri, nu doar de la mâncarea „de dulce”.

Ei trebuie să-i ceară iertare Bunului 
Dumnezeu pentru păcatele lor, să meargă des 
la biserică și să se împace cu persoanele 
certate. Nu în ultimul rând, oamenilor le sunt 
interzise plăcerile trupești, fiindcă acestea dau 
naștere păcatului.

Acum, e bine să ne gândim la patimile pe 
care le-a îndurat Domnul Iisus, iar oamenii 
trebuie să fie mai buni și mai miloși cu cei din 
jur, căci așa vor putea fi și ei iertați de 
Dumnezeu.

Postul creștin reprezintă reținerea totală de 
la anumite alimente (carne, ouă, lapte, brânză) 
și băuturi în scop religios și moral.

De asemenea postim de pește, având 
dezlegare doar de Buna Vestire(25 martie) și 
de Duminica Floriilor (21 aprilie), în schimb în 
toate sâmbetele și duminicile din post este 
dezlegare la untdelemn și vin.

Cu deosebită evlavie se cuvine să postim în 
săptămâna de la începutul Sfântului Post și în 
Săptămâna Patimilor, excepție de la toate 
acestea făcând numai bolnavii, pentru a nu fi 
dăunată astfel sănătatea.

Mai mult, creștinii trebuie să se rețină și de 
la anumite gânduri necurate, pofte, patimi sau 
fapte rele, aceasta însemnând că postul 
trupesc să fie însoțit de cel sufletesc.

Creștinii ortodocși postesc 40 de zile 
înaintea celei mai mari sărbători a creștinătății, 
Învierea,  asemenea Domnului Iisus care, 
înainte de a începe activitatea sa de 
propovăduire a dreptei credințe, a postit 40 de 
zile și 40 de nopți, după ce a înfruntat cu succes 
cele trei mari ispite venite de la diavol.

Acest adevăr biblic a fost prefigurat în 
Vechiul Testament, unde cifra de 40 este 
adesea întâlnită. Astfel, Moise a postit negru 40 
de zile și nopți înainte de primi de la Dumnezeu 
Tablele Legii, iar profetul Iezechiel a stat culcat 
40 de zile pentru cei 40 de ani de nelegiuiri ale 
poporului iudeu. 

Potopul lui Noe durează 40 de zile și 40 de 
nopți, iar poporul lui Israel a fost purtat prin 
pustiu 40 de ani înainte de aintra în țara 
făgăduită de Dumnezeu.

Așadar, Postul patruzecimii trebuie 
respectat și ținut de bună voie, ca binefăcător, 
nu cu înfrânare, căci „Postul nu e lăsat să 
omoare omul, ci să potolească patimile din 
noi”.

Leon Armeanca

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 Trident 51 SRL, cu sediul în Turnu Măgurele, jud. Teleorman, J34/413/2013, CUI 
32191057, pierdut Certificat de înregistrare seria B nr. 2811271 și Certificate constatatoare nr. 
19067/02.10.2013 pentru punct de lucru și nr. 16411/29.08.2013 pentru sediu. Le declar nule.

Anunţ

Un nou studiu arată 
că adâncimea somnului 
poate avea un impact 
asup ra  capac i tă ţ i i  
creierului de a curăţa 
proteine toxice şi alte 
„deşeur i ” .  În t rucâ t  
somnul devine din ce în 
ce mai uşor şi mai 
întrerupt pe măsură ce devenim mai bătrâni, cercetarea 
întăreşte şi probabil explică legăturile dintre îmbătrânire, lipsa 
somnului şi creşterea riscului apariţiei bolii Alzheimer.

„Somnul este esenţial pentru sistemul de înlăturare a 
resturilor din creier, iar acest studiu arată că, cu cât este mai 
adânc somnul, cu atât este mai bine”, a precizat Maiken 
Nedergaard, co-directoare a Center for Translational 
Neuromedicine de la University of Rochester Medical Center 
(URMC) şi autor principal al studiului. „Aceste descoperiri 
adaugă la setul de dovezi conform cărora calitatea somnului şi 
lipsa odihnei pot prezice apariţia demenţei şi bolii Alzheimer”, a 
adăugat cercetătoarea.

Studiul, care apare în jurnalul Science Advances, indică 
faptul că activitatea lentă şi stabilă a creierului şi a sistemului 
respirator asociată cu somnul non-REM este optimă pentru 
funcţionarea sistemului glimfatic, procesul unic al creierului de 
a înlătura „deşeurile”, scrie Medical Xpress. 

În cadrul cercetării, cercetătorii au efectuat experimente pe 
şoareci care au fost anesteziaţi în şase moduri. Sub anestezie, 
cercetătorii au urmărit activitatea creieierului, a sistemului 
cardiovascular şi a procesului de curăţare.

„Undele sincronizate ale activităţii neurale în timpul 
somnului adânc, în special în activarea tiparelor care se 
deplasează din partea anterioară a creierului spre partea 
posterioară, coincid cu ceea ce este cunoscut cu privire la 
fluxul de lichid cefalorahidian prin ţesutul creierului care curăţă 
resturile.

Elixirul nemuririi, care până 
acum a apărut în texte antice 
chineze, a fost descoperit într-
un vas de bronz dintr-un 
mormânt de acum aproximativ 
2.000 de ani. Cei bogaţi din 
China dioreau o poţiune 
magică pentru viaţă eternă.

Căutarea mitică pentru un 
remediu non-existent a fost, 
cum era de aşteptat, fără 
succes. Totuşi, au creat o 
băutură care seamănă cu una 
alcoolică. Recipientul a fost 
găsit într-un mormânt din 
perioada Dinastiei Han (202 
î.e.n. - 8 e.n.) al unei familii de 
nobili şi conţine circa 3,5 litri 
de această licoare, scrie Daily 
Mail.

„Este prima dată când 
„medicamentul nemuririi” a 
fost găsit în China”, a precizat 
Shi  J iazhen,  d i rectoru l  
Institutului pentru Relicve 
Culturale şi Arheologie din 
Luoyang, unde a fost excavat 
mormântul. „Lichidul are o 
importanţă semnificativă 
pentru studierea concepţiilor 
chinezi lor cu privire la 
a t i n g e r e a  n e m u r i r i i  ş i  

studierea evoluţiei civilizaţiei 
chineze”, a adăugat aceasta.

Arheologii au crezut la 
început că este vorba despre 
lichior, pentru că lichidul avea 
o „aromă alcoolică”. De 
asemenea, rămăşiţele umane 
au fost păstrate şi au mai fost 
descoperite şi alte vase. 

„Mormântul oferă material 
valoros pentru studiul nobililor 
din acea perioadă şi pentru 
cunoaşterea r i tua lur i lor  
funerare”, a precizat Pan 
Fusheng, arheolog în cadrul 

proiectului.
Rezultatele de laborator au 

scos la iveală că poţiunea este 
constituită din azotat de 
potasiu şi alunit (un mineral 
din aluminiu). Substanţele nu 
sunt otrăvitoare, dar sunt 
f o l o s i t e  î n  p e s t i c i d e ,  
îngrăşăminte şi combustibil de 

rachete. Totuşi, cazurile în 
care împăraţii şi nobilii Chinei 
se otrăveau pentru a-şi 
prelungi viaţa sunt obişnuite în 
antichitate.

România reală La 11 martie, în calendarul creștin-ortodox

Începutul Postului Sfintelor Paști

''Elixirul nemuririi'', descoperit în China

Nu toată odihna este 
la fel atunci când vine vorba 

de curăţarea creierului



1824: S-a născut Gustav 

Robert Kirchhoff, fizician 

german (d. 1887). 

1848: Proclamaţia lui Simion 

Bărnuţiu prin care românii din 

Transilvania sunt chemaţi să se 

ridice la luptă pentru drepturile 

lor naţionale.

1878: S-a născut Constantin 

C. Popovici, matematician, 

astronom român (d. 1956).

1885: S-a născut Mateiu 

Caragiale, poet, prozator român 

(d. 1936).

1907: Răscoala țăranilor atinge apogeul în Muntenia și 

Oltenia. Demisia guvernului conservator prezidat de 

Gheorghe Cantacuzino. Se formează un guvern liberal, în 

frunte cu Dimitrie A. Sturdza (cu I.I.C. Brătianu la 

Ministerul de Interne și cu generalul Al. Averescu la 

Ministerul de Război).

1925: S-a născut Constantin Chiriţă, scriitor, scenarist 

român (d. 1991).

1965: A murit George Călinescu, critic şi istoric literar, 

dramaturg, poet, prozator român (n. 1899).

1966: A murit Victor Brauner, pictor suprarealist de 

origine română (n. 1903).

9

Marţi 12 Martie 2019

07:00 Telejurnal matinal 10:00 
Perfect imperfect 12:30 Tribuna 
partidelor parlamentare 13:00 Aici, 
acum 14:00 Telejurnal 15:00 
Maghiara de pe unu 17:00 
Telejurnal 17:05 Întrebări şi 
răspunderi 18:00 Scufundarea 
pachebotului  Lusitania 18:30 
Bătălia Iutlandei 19:00 Pulsul zilei 
20:00 Telejurnal 21:00 România 9 
22:10 Jaf în stil american 23:50 
Discover Romania 00:00 Telejurnal

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 12 Martie

Daca ati primit o 
p r o p u n e r e  d e  
colaborare, amânați  
luarea unei decizii. 
R i s c a t i  s a  v a  
razganditi mai tarziu 
sau sa va para rau. 
Relatiile sentimentale 
decurg foarte bine.

Ar fi bine sa nu va 
faceti un program 
strict, fiindca probabil 
nu veti reusi sa-l 
respectati. Daca aveti 
de rezolvat chestiuni 
financiare, azi puteti 
sa va bazat i  pe 
intuitie.

In prima parte a 
zilei s-ar putea sa 
aveti dificultati de 
concentrare.Ar fi bine 
sa amanati cu cateva 
z i l e  a c t i v i t a t i l e  
importante. In plan 
sentimental, insa, 
totul merge bine. 

S-ar putea sa aveti 
impresia ca va zbateti 
degeaba si ca va 
irositi energia. Cei din 
jur par sa va inteleaga 
si va ofera sprijinul in 
chestiunile care nu 
suporta amanare. 

N u  e s t e  o  z i  
favorabila negocierilor, 
i n v e s t i t i i l o r  s a u  
actiunilor indraznete in 
afaceri. In general, 
este preferabil sa 
amanati activitatile 
care necesita atentie și 
concentrare,

Este una din acele 
zile in care astrele va 
sugereaza discret sa 
f a c e t i  o  p a u z a .  
Situatia financiara 
este mai buna decat 
aveti impresia, dar azi 
simtul practic este 
diminuat.

Poate din cauza 
oboselii acumulate in 
ultima vreme, aveti 
tendinta de a va 
ingrijora mai mult 
decat e cazul. Ziua de 
azi e tocmai buna 
pentru a va relaxa 
putin.

Este momentul sa 
incetiniti ritmul si sa 
va incarcati bateriile. 
Nu este recomandat 
sa negociati sau sa 
l u a t i  d e c i z i i  
importante, fiindca 
r i sca t i  sa  face t i  
greseli costisitoare.

Este foarte posibil 
sa nu va simtiti in stare 
sa faceti tot ce v-ati 
propus. Dupa amiaza 
sau seara aveti ocazia 
sa iesiti impreuna cu 
partenerul de viata 
s a u  c u  p r i e t e n i i  
apropiati. 

BERBEC

S-ar putea ca un 
prieten sa va ceara 
s p r i j u n u l  i n t r - o  
chestiune de afaceri. 
Merita sa-i dati o 
mana de ajutor. Astăzi 
este recomandat sa 
evitati speculatiile de 
orice fel.

Nu va simtiti in 
forma si preferati sa 
amanati rezolvarea 
unei chestiuni delicate. 
In schimb, relatiile cu 
familia si cu prietenii 
sunt excelente. Evitati 
d i s c u t i i l e  i n  
contradictoriu!

I n  a c e a s t a  
perioada va preocupa 
i n  p r i m u l  r a n d  
cresterea veniturilor. 
Dimineata este posibil 
sa nu reusiti sa va 
concentrati suficient 
pentru a realiza tot ce 
v-ati propus. 

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 - Un nou inceput 
23:30 Ştirile Pro Tv 00:00 Cod 
Roșu la Casa Albă 02:00 Lecţii 
de viaţă 03:00 Vorbeşte lumea

07:00 Observator 08:00 
Neatza cu Răzvan şi Dani 
12:00 Observator 14:00 The 
Wall - Marele Zid 16:00 
Observator 17:00 Acces 
direct 19:00 Observator 20:00 
Asia Express 23:00 Xtra Night 
Show 01:00 Observator 02:00 
Acces direct 04:00 The Wall - 
Marele Zid 06:00 Observator

08:15 Pastila de râs 09:15 
1001 de nopți 11:00 Puterea 
dragostei 12:00 Știrile Kanal D 
13:00 În căutarea adevărului 
15:00 Teo Show 17:00 
Puterea dragostei 19:00 Știrile 
Kanal D 20:00 Exatlon 23:00 
FanArena 00:30 Știrile Kanal 
D 01:45 Puterea dragostei 
04:15 În căutarea adevărului

07:20 Trăsniți 08:00 Capri 
10:00 Mama mea gătește mai 
bine 11:30 Secrete de stil 14:00 
Benny Hill Show 15:05 Focus 
16:00 Capri 17:10 Trăsniți 
18:00 Focus 18 19:30 Mama 
mea gătește mai bine 20:30 
Misiune pentru presedinte  
22:30 Starea naţiei 23:30 
Focus din inima României 
00:00 Trăsniți

08:15 Esti numai a mea 
10:30 La bloc 12:45 Melanie, 
cea urâtă 14:45 Omul nostru 
din Havana 17:00 Insula 
interzisa 18:15 La bloc 20:30 
Misionarul  isterios 22:30 
Virgina Americană 00:00 
Misionarul misterios 02:00 
Virgina Americană 03:15 La 
bloc 06:15 La Maruţă

08:00 Știrile B1 08:55 
Meteo 09:00 Știrile B1 12:00 
Știrile B1 13:00 Talk B1 15:00 
Știrile B1 16:00 Se întâmplă 
acum 18:00 Buna, România! 
20:00 Știrile B1 21:00 Dosar 
de politician 23:00 Lumea lui 
Banciu 00:00 Un pont pe zi 
00:35 Seara milionarilor 
02:35 Dosar de politician

08:10 Ocean's Eleven - 
Faceți jocurile! 10:00 Cei 33 
12:00 Iubitul meu se însoară 
13:40 Cu orice preţ 15:20 
Chip de înger 16:55 Singur 
acasă 18:35 Fără urmă 20:00 
Experimentul 20:45 Norman 
22:35 Hotel Artemis 00:05 
C h i p  d e  î n g e r  0 1 : 4 0  
Apocalipsul acum 04:50 Fără 
urmă

Redacţia ISSN: 1843-4037

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

Cotidianul MARA vine la tine acasă

Talon de abonament

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

12 Martie

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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Adina Diaconu a devenit în 
p r e m i e r ă  c a m p i o a n ă  
europeană sub 21 ani .  
Românca a spulberat-o în 
f inala competiț iei de la 
Gondomar (Portugalia) pe 
rusoaica Maria Malanina, scor 
4-0 (13-11, 11-6, 11-9, 11-7).

Este a 13-a medalie de aur 
din carieră la nivel juvenil 
pentru frumoasa jucătoare de 
19 ani. Ea îl egalează astfel pe 
bielorosul Vladimir Samsonov 

în topul all-time al celor mai 
medaliați sportivi din istorie la 
nivel de cadeți, juniori și 
t i n e r e t .  F e d e r a ț i a  
internațională i-a acordat un 
amplu articol pe site-ul oficial. 
"3 nivele completate, doar unul 
în plus de rezolvat!", a subtitrat 
forul mondial.

Ce a spus Ana Diaconu 
după finala pentru tutlul 
european câştigată 

"Rezultatul din finală nu 

spune aproape nimic, dar a 
trebuit să lupt pentru fiecare 
punct. Sunt foarte fericită, 
jocul mi-a mers foarte bine de 
la începutul Campionatului 
European. Am simțit că sunt 
într-o formă foarte bună și că e 
anul meu. Sunt bucuroasă că 
am reușit să îmi dovedesc mie 
că după juniorat pot avea 
rezultate și la tineret și 
senioare. Mă voi pregăti cât 
pot de bine pentru Olimpiada 

de la Tokyo, visul meu", a 
afirmat la cald Adina Diaconu.

România a mai obținut alte 
două medalii de bronz la 
Europenele de Tineret, prin 
Rareș Șipoș și Tania Plăian în 
probele de simplu. Pentru 
primul este a doua medalie 
consecutivă la Europenele de 
Tineret. Șipoș a pierdut 
dramatic semifinala cu viitorul 
campion, grecul Ioannis 
Sgouropoulos (11-7, 5-11, 6-

11, 4-11, 15-13, 12-10, 9-11).
"Nu mă voi opri să cred în 

mine și să muncesc pentru a-
mi îndeplini visurile. E primul 
meu an de seniorat, e mult mai 
complicat. Jucătorii gândesc 
mult mai mult, totul devine ca 
și un șah. Obiectivele mele în 
acest sezon sunt o clasare cât 
mai bună la Jocurile Europene 
de la Minsk si la Campionatul 
European cu  na ț iona la  
României", a spus Rareş.

Tania (18 ani) a fost, în 
schimb, una dintre surprizele 
competiției, ea fiind încă la 
vârsta junioratului: "Mă bucur 
că la prima participare am 
putut să fac o surpriză plăcută 
spectatorilor, federației și 
românilor. Mă simt mândră că 
sunt româncă. Principalul meu 
ob iect iv  es te  să dev in  
campioană europeană de 
junioare în 2019".

Președinte al Federației 
Române de Tenis de Masă și 
vicepreședinte al forului 
c o n t i n e n t a l ,  C r i s t i n e l  
Romanescu spune că aceste 
rezultate îi dau încredere că 
echipa feminină de senioare 
va continua să domine tenisul 
de masă pe plan european, iar 
naționala masculină va deveni 
o forță pe plan mondial datorită 
noului val care vine din spate.

Tania Plăian a câştigat 
m e d a l i a  d e  b r o n z  l a  
Campionatul European de 
Tineret.

SPORT

Simona Halep (2 WTA) s-a calificat în optimile de finală ale 
turneului de la Indian Wells, după ce a învins-o pe Kateryna 
Kozlova (114 WTA), scor 7-6, 7-5. Ca și la primul meci de la 
Indian Wells, Darren Cahil a urmărit din tribună partida fostei 
sale eleve.

Astfel, pe rețelele de socializare a apărut o imagine cu 
antrenorul australian care urmărește cu atenție partida pe 
care Simona Halep a disputat-o cu Kateryna Kozlova.

Deși cei doi au decis să întrerupă colaborarea la finalul 
sezonului trecut, Halep și Cahill au rămas în relații foarte 
bune.

Darren Cahill a fost, din nou, prezent la un meci al Simonei 
Halep

După despărţirea de Cahill, Simona Halep a colaborat 
pentru scurt timp cu Thierry van Cleemput, însă parteneriatul 
s-a încheiat după turneul de la Dubai.

"Îmi caut un antrenor, dar în acest moment nu e vorba de 
nimic concret. Nu am niciun nume pe listă. E o provocare, dar 
nu e uşor, trebuie să admit. Mă voi decide. Sunt sigură că 
după această perioadă, îmi voi îmbunătăţi anumite aspecte", 
a afirmat Simona Halep.

Fiorentina a remizat, 1-1, cu Lazio. Luis Muriel a dat gol cu 
călcâiul, iar Ştefan Radu s-a accidentat pe final de partidă.

Cu Radu titular, Lazio a fost la putere în prima repriză a 
meciului de pe terenul Fiorentinei. Ciro Immobile a avut o 
bară şi tot el a deschis scorul.

Fiorentina a răspuns în minutul 61: la primul şi singurul şut 
pe poartă, Luis Muriel a restabilit egalitatea, printr-o execuţie 
de clasă.

Ştefan Radu n-a putut duce meciul până la capăt. S-a 
accidentat în minutul 80, după un duel cu Muriel, şi a fost 
schimbat.

S-a terminat 1-1, iar cele două echipe speră în continuare 
la clasarea pe un loc de cupă europeană.

ECHIPELE
Fiorentina: Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini 

(80' Hugo), Biraghi; Edimilson (46' Mirallas), Veretout, 
Benassi; Gerson, Muriel, Chiesa (36' Simeone).

Lazio: Strakosha; Patric, Acerbi, Radu (83' Bastos); 
Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto (74' Romulo), Lulic 
(67' Badelj); Correa, Immobile.

Darren Cahill, din 
nou alături de Simona Halep 

Fiorentina - Lazio 1-1. 
Ştefan Radu a părăsit terenul

 accidentat. Gol cu călcâiul 
al lui Luis Muriel

Astra putea primi un penalty în minutul 68 al 
partidei cu U Craiova, din Bănie, la scorul de 0-
1. Nicuşor Bancu a comis un henţ în propriul 
careu, nesancţionat însă de arbitrul Istvan 
Kovacs.

La numai două minute distanţă, Astra şi-a 
redus mult şansele de a pleca neînvinsă de pe 
"Ion Oblemenco": Radunovic a fost eliminat 
pentru fault asupra lui Bărbuţ în postura de 
ultim apărător.

U Craiova a învins cu 1-0 Astra în prima 
etapă din play-off şi s-a revanşat pentru eşecul 
de săptămîna trecută în faţa giurgiuvenilor, scor 
1-2.

Oltenii lui Devis Mangia au urcat pe locul 2 în 
Liga 1 cel puţin până luni seară, când FCSB va 
înfrunta Viitorul.

Adina Diaconu a devenit campioană europeană 
de tineret! A 13-a medalie de aur din carieră!

Fază controversată în Bănie.
 Astra putea primi un penalty la Craiova,

 în minutul 68 al partidei 
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