
Patronii sunt stimulați 
să angajeze șomeri. 
Agenția Națională pentru 
Ocuparea For țe i  de 
Muncă aplică o serie de 
măsuri active ce vizează 
integrarea pe piața muncii 
a șomerilor și persoanelor 
aflate încăutarea unui loc 
de muncă. 

P r i n t r e  m ă s u r i l e  
d e s t i n a t e  c r e ș t e r i i  
șanselor de ocupare a șomerilor se numără acordarea de subvenții în vederea 
stimulării angajatorilorde a încadra pe piața muncii persoane aparţinând unor 
categorii dezavantajate sau cu acces mai dificil pe piaţa muncii.

(Continuare  în  pagina  4)

Începând de luni, 
25 mar t ie  2019,  
Inspectoratul Școlar 
Județean Teleorman, 
în parteneriat cu 
Asociația OvidiuRo 
derulează programul 
pilot „Fiecare copil 
merită o poveste", 
ocazie cu care 1250 
de copii din mediul 
rural din Teleorman 

vor primi, în perioada următoare, Prima Carte. Totodată, în 10 grădinițe din cele 
mai defavorizate comunități din Teleorman vor fi amenajate centre de bibliotecă, 
pentru a încuraja cititul împreună cu cei mici – acasă și la grădiniță, după cum se 
arată într-un comunicat de presă transmis de ISJ Teleorman.

(Continuare  în  pagina  7)

Agenţia pentru Finanţare  Investiţiilor Rurale (AFIR) a 
publicat pe pagina sa oficială Ghidul solicitantului pentru 
submăsura 17.1 - Prime de asigurare a culturilor, a 
animalelor şi plantelor. Beneficiari ai fondurilor destinate 

asigurării culturilor agricole şi a efectivelor de animale 
sunt fermierii activi.

Concret, solicitanţii eligibili pentru sprijinul financiar 
nerambursabil acordat prin această submăsură trebuie 
să îndeplinească următoarele condiţii obligatorii: să fie 
persoane fizice sau juridice române; să aibă vârsta de cel 

puţin 18 ani împliniţi la data depunerii Cererii de 
Finanţare; să fie fermier activ. Fermierii activi trebuie să 
încheie cu o societate de asigurare un contract de 
asigurare pentru riscurile prevăzute de prezenta sub-

măsură şi să se angajeze să plătească valoarea integrală 
a primei de asigurare în cuantumul şi la termenele 
prevăzute în contract; să utilizeze terenuri agricole şi/sau 
să deţină, să crească sau să exploateze animale. 

(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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Prima carte pentru 1250 de copii din 
mediul rural din Teleorman 

Bani nerambursabili de la AFIR pentru 
asigurarea culturilor agricole şi a animalelor

Statul încurajează angajatorii să 
angajeze șomeri!

Ordin al ministrului Petre Daea

Teleormănenii vor 
putea creşte în 

propriile gospodării 
maxim 5 porci!

Peste 50% dintre
 români preferă 
maşina, doar 5%

 bicicleta



2 EVENIMENT - ACTUALITATE

Transportul în comun este preferat de 32% din respondenţi, atât 
în mediul urban cât şi în mediul rural.

Mai mult de jumătate dintre români (50,6%) au ca mijloc preferat 
de transport maşina personală, atât în mediul urban - 52,1% cât şi 
în mediul rural - 48,8%, în timp ce 5,3% dintre respondenţi la un 
sondaj au declarat că bicicleta este mijlocul de transport preferat.

Transportul în comun este preferat de 32% din respondenţi, atât 
în mediul urban cât şi în mediul rural.

Dintre cei care preferă bicicleta ca mijloc de transport 
majoritatea se încadrează în categoriile de vârstă 40 – 59 şi 60 de 
ani şi peste. Tinerii (18 – 29 şi 30 – 44 ani) preferă să folosească ca 
mijloc de transport maşina personală.

În perioada noiembrie 2018 – ianuarie 2019, in cadrul 
proiectului „Dezvoltarea parteneriatului dintre ONG-uri şi 
administraţie pentru promovarea modalităţilor durabile de transport 
în interiorul localităţilor”, s-a realizat o cercetare sociologică privind 
percepţiile şi atitudinile referitoare la mersul pe bicicletă şi 
infrastructura existentă. 

Concluziile sondajelor de opinie confirmă necesitatea elaborării 
unei Strategii naţionale pentru încurajarea utilizării bicicletei, 
aceasta fiind considerată importantă atât pentru autorităţile publice 
(92,5% dintre respondenţi), cât şi pentru ONG-uri (peste 97% dintre 
cei care au răspuns la chestionar). Pentru prima dată, în România 
va exista o Strategie naţională de încurajare a utilizării bicicletei, 
pentru deplasarile in interiorul localitatilor.

41,4% dintre respondenţi - folosesc bicicleta pentru agrement, 
sport şi petrecerea timpului liber, un procent semnificativ mai mare 
faţă de cei ce folosesc bicicleta pentru uz curent. Dintre cei 41,4% 
care utilizează bicicleta pentru a face mişcare, sport, în timpul liber, 
majoritatea sunt bărbaţi, cu vârsta între 30 – 44 de ani, venituri mari, 
studii medii şi superioare.

13,5% din totalul respondenţilor folosesc bicicleta ca mijloc de 
transport pentru a se deplasa la muncă, serviciu sau şcoală, în timp 
ce 86,5% folosesc alte mijloace de transport. Procentul celor din 
mediul rural care folosesc bicicleta este mai mare faţă de cel al 
celor din mediul urban - 17,6% faţă de 10,3%.Dintre cei care au 
declarat că preferă să meargă cu bicicleta la serviciu, muncă, 
şcoală ponderi mai mari au: bărbaţii, vârsta 30 - 44 de ani, mediu 
urban, 21,6% venituri sub 750 ron/pers, studii medii, statut social 
scăzut.

28,4 % dintre respondenţi folosesc bicicleta pentru a merge la 
cumpărături şi a rezolva diverse treburi. În mediul rural procentul 
celor care folosesc bicicleta pentru a rezolva diverse treburi este 
mai mare decât al celor din mediul urban.

13% dintre respondenţi folosesc bicicleta pentru a se deplasa 
dintr-o localitate în alta este şi mai mic. În mediul rural bicicleta este 
folosită mai frecvent pentru a te deplasa dintr-o localitatea în alta, 
decât în mediul rural.

Concluzia este că mersul pe bicicletă este considerat de 
majoritatea populaţiei intervievate ca o modalitate de agrement şi 
mai puţin ca o modalitate de transport zilnică. De asemenea, se 
poate constata că la toate punctele cercetate bicicleta se foloseşte 
mai mult în mediul rural decât în cel urban.

Frecvenţa de utilizare a bicicletei pentru cei care au răspuns 
afirmativ la această întrebare este, în proporţie de 26,6% - zilnic, de 
cinci până la 7 ori pe săptămână. În mediul rural procentul celor 
care folosesc bicicleta aproape zilnic este de 34,6%, faţă de mediul 
urban de doar 18%.

În funcţie de frecvenţa utilizării, se constată că în mediul urban, 
bicicleta este folosită ca modalitate de agrement.

29,8% dintre respondenţi utilizează bicicleta o zi sau două pe 
săptămână, în timp ce, în mediul rural, 19,2% utilizează bicicleta o 
zi sau două pe săptămână. Frecvenţa cu care bărbaţii utilizează 
bicicleta este mai mare, femeile fiind majoritare la categoria de 
utilizare sporadică a bicicletei – o dată pe lună, sau mai rar. Dintre 
cei care au declarat că utilizează bicicleta zilnic, majoritatea au 
între 45 - 59 de ani. A doua categorie ca semnificaţie este a celor 
care utilizează bicicleta o zi sau două pe săptămână, cel mai 
important segment de vârstă la această categorie fiind – 30 – 44 de 
ani. La categoria respondenţi care declară că folosesc bicicleta 
zilnic, majoritatea au venituri personale sub 750 de lei.

Procentul celor ce folosesc bicicleta pentru sport şi relaxare 
este majoritar - 67,1% din total respondenţi.

Procentul celor care utilizează bicicleta ca mijloc de transport 
este foarte mic, 3,9%, mai mare în mediul urban (6,3%), unde 
congestionările din trafic pot face bicicleta un mijloc de transport 
mai rapid decât maşina proprie sau transportul public.

77,4 % din respondenţi (74,8% în mediul rural şi 80% în mediul 
urban) consideră că lipsa marcajelor pentru biciclete este 
principala dificultate întâmpinată atunci când se deplasează cu 
bicicleta.

Şi celelalte răspunsuri au fost menţionate în procente foarte 
mari: şoferi agresivi - 62,4%, obstacole pe pistă - 51,4%, starea 
necorespunzătoare a pistelor - 49,2%, maşini parcate pe piste - 
49,1%, dificultăţi în traversarea intersecţiilor - 45,8%.

Dintre cei 539 de respondenţi care nu merg cu bicicleta, 20,2% 
au răspuns că nu ştiu să meargă pe bicicletă sau că nu au bicicletă 
(17,3%). Procentul celor care nu ştiu să meargă pe bicicletă este 
mai mare în mediul rural decât în mediul urban (23% faţă de 18% în 
mediul urban). Majoritare sunt femeile (într-o proporţie de 5 ori mai 
mare decât a bărbaţilor), indiferent de vârstă, venituri mici, medii şi 
peste, statut social mediu şi peste. Dintre cei care au răspuns că nu 
au bicicletă, un procent mai mare îl au bărbaţii tineri, din mediul 
urban, cu educaţie medie şi peste medie.

Județul Teleorman continuă să se 
împuțineze. În fiecare lună, populaţia 
Teleormanului scade numai prin înregistrarea 
unui spor natural negativ. Asta fără să 
adăugăm cetăţenii care părăsesc judeţul din 
cauza sărăciei şi lipsei de perspectivă.

Lipsa investiţiilor, care să conducă la 
crearea de noi locuri de muncă, i-a determinat 
pe foarte mulţi tineri să părăsească judeţul 
Teleorman, pentru a-şi câştiga existenţa luând 
calea spre marile oraşe ale ţării ori spre alte 
ţări ale Europei.

La migraţia tinerilor se adaugă, din păcate, 
şi înregistrarea unui spor natural negativ al 
populaţiei, tot mai mare de la un an la altul, 
ceea ce ar trebui să constituie un motiv de 
îngrijorare pentru autorităţile locale şi centrale.

Ultimele date făcute publice de către 
Institutul Naţional de Statistică relevă faptul că 
situaţia existentă în acest judeţ nu mai poate fi 
neglijată.

Pentru a înțelege dezastrul, pentru că este 
cu adevărat un dezastru, exemplificăm cu 
datele celor de la Statistică.

”În luna ianuarie 2019 s-a înregistrat 
naşterea a 196 copii, cu 50 mai  puţini copii 
decât în luna decembrie 2018. Numărul 
persoanelor ale  căror decese  au fost 
înregistrate în  luna ianuarie 2019 a fost de 
697, cu 75 mai multe decât în luna decembrie 
2018. Sporul natural a fost negativ în luna 
ianuarie ( - 501 persoane), cât şi în luna luna 
decembrie ( -366 persoane)”, se arată într-o 
informare a Direcției Județene de Statistică 
Teleorman.

Este nevoie urgentă de investiţii în judeţ 
care să conducă la crearea de locuri de muncă 
îndeosebi pentru tineri, dar şi de alte măsuri de 
ordin social care să-i determine pe tineri să 
rămână în acest judeţ, să-şi întemeieze familii 
şi să contribuie fiecare la creşterea populaţiei.

C. DUMITRACHE

Peste 50% dintre
 români preferă maşina, 

doar 5% bicicleta

Printre multele năzbâtii 
leg is la t ive  produse de 
par lamentar i i  noștr i  se 
n u m ă r ă  ș i  c a l c u l a r e a  
punctului de amendă în raport 
c u  s a l a r i u l  m i n i m  p e  
economie, care, în ultimii 5-6 
ani a crescut cu peste 50%. 
C h i a r  d a c ă  n u  e s t e  
îndestulător pentru traiul de zi 
cu zi, odată cu el a crescut și 
punctul de amendă, care 
reprezintă 10% din retribuția 
minimă brută, care în 2019 ar 
trebui să fie 190 lei. Ca să mai 
îndulcească amarul șoferilor, 
Guvernul a decis valoarea 
punctului de amendă să 
rămână 145 lei. Dar și așa 
amenzile sunt insuportabile 
pentru cei mai mulți dintre 
români, majoritatea salariilor 
în plată fiind dintre cele 
minime pe economie.

Pornind de la un caz real, 
petrecut zilele trecute în 
Teleorman, putem afirma, 
fără teamă că putem greși, că 
parlamentarii noștri și-au 
pierdut rațiunea și simțul 
măsurii, când au aprobat noul 

Cod Rutier și când au stabilit 
sancțiunile în raport de 
salariul minim și lăsând la 
latitudinea polițistului de la 
rutieră stabilirea gravității 
faptei și a clasei în care se 
încadrează.

Iar când ai ghinionul să dai 
peste un agent de circulație 
cu minte și inimă de milițian, 
cum a pățit teleormăneanul 
nostru, te trezești că în luna 
următoare nu mai ai ce pune 
pe masa copiilor.

Omul căra niște materiale 
de la Alexandria la Nanov, 
unde are o casă, și, având în 
vedere că era vorba de doar 
câțiva kilometri, a neglijat să 
mai ia actele cu el. O 
neglijență care avea să-l 
coste exact 1305 lei. Pentru 
că polițistul care l-a oprit și 
sancționat n-a vrut să-l 
asculte când omul i-a spus că 
în 5 minute vine cu actele. I-a 
f ă c u t  p r o c e s  v e r b a l ,  
încadrându-l la clasa a IV-a de 
sancțiuni, și pe-aci ți-e 
drumul!

Orice om cu minime 

cunoștințe juridice, dar cu 
logică și bun simț, va 
c o n d a m n a  a c e s t  
comportament de milițan și se 
va gândi la greșeala majoră 
pe care a făcut-o Legislativul, 
care nu a ținut cont de 
principiul de bază al rolului 
preventiv pe care trebuie să-l 
aibă sancțiunea. Iar acesta nu 
se poate realiza decât atunci 
când o faptă gravă este 
amenințată de o sancțiune 
gravă. Dacă pentru o faptă 
minoră se aplică o sancțiune 
gravă, ideea de rol preventiv 
se pierde.

Iar dacă o lege e strâmbă, 
din punct de vedere juridic, și 
e aplicată de indivizi strâmbi, 
din punct de vedere uman, se 
produc dezastre pentru 
cetățeni.

N e  m a i  r ă m â n e  o  
speranță. Că odată cu 
schimbul de generații, țara se 
va umple de polițiști adevărați 
iar milițienii vor fi tot mai puțini 
și vor intra în istorie.

Șt. B.

Se nasc tot mai puțini teleormăneni, 
dar murim ”pe capete”

E România o țară de milițieni?
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Partidul Național Liberal Teleorman își 
exprimă îngrijorarea față de modul în care 
Consiliul Județean a înțeles să repartizeze 
sumele defalcate din TVA și pe cele din 
impozitul pe venit unităților administrativ 
teritoriale. În opinia noastră, bugetul este unul 
nerealist, încropit la ceas de seară, cu bani 
scoși parcă din joben, ce nu-și au corespondent 
în realitate. Aleșii județeni PNL știu că visteria 
țării este secătuită, iar Alianța de Guvernare 
PSD-ALDE vine cu prognoze financiare ce nu 
mai sunt acceptate chiar de către membrii de 
partid, în cazul de față primari. Din pricina 
acestui lucru, toți consilierii județeni, membri ai 
Partidului Național Liberal, s-au abținut la votul 
repatizării banilor pe unități administrativ 
teritoriale, proiectul fiind respins. În concluzie, 
Alianța PSD-ALDE se clatină în Consiliul 
Județean iar majoritatea este mai fragilă decât 
un fir de ață.

Din păcate, dezastrul care macină țara, din 
cauza lipsei banilor, este recunoscut de mulți 
primari PSD din Teleorman. Potrivit unor surse, 
cinci dintre consilierii PSD nu au venit la ședință 
extraordinară de săptămâna trecută, anunțată 
pe repede înainte, sub presiunea unor edili 
sociali democrați, ce au amenințat cu non 
combat la următoarele alegeri.

Noi, liberalii, am vrut să tragem un semnal 
de alarmă, privind modul partinic prin care PSD 
înțelege să aloce fondurile de la bugetul de stat. 
Mai mult, în urma analizei efectuate de către 

economiștii noștri s-a ajuns la concluzia că 
sumele alocate nu ajung nici pentru plata 
salariilor și a utilităților. Primarii nu vor avea bani 
pentru a achita partea lor în proiectele ce 
urmeză a fi demarate sau pentru plata 
proiectelor ce se află în desfășurare.

Cu toate amenințările ce au curs în ultimele 
ore, consilierii PNL sunt hotărâți să-și ducă 
misiunea până la capăt. Suntem de acord cu 
toate proiectele pentru dezvoltarea județului, 
fapt întărit de votul nostru la primul proiect de pe 
ordinea de zi, ce viza finanțarea cheltuielilor 
privind drumurile publice județene, și a 
admistrațiilor publice locale, indiferent de 
culoarea politică a primarului. Însă, cu o 
condiție: sumele să fie alocate conform 
necesităților fiecărei localități și nediscreționar, 
să nu fie simple cifre, aruncate pe piață doar 
pentru a scoate ochii cetățenilor.

B.P.

Președintele României, Klaus Werner Iohannis, a anunțat 
că s-a decis ca o data cu alegerile europarlamentare din 26 
mai 2019, românii să fie întrebați și dacă sunt sau nu de acord 
cu legile Justiției, dacă vor condamnați penali în structurile 
administrative ale țării. Cum va suna întrebarea încă nu se 
știe, dar se va afla în timp util. În România se știe 
experimentul nefericit al referendumurilor; la ultimul 
referendum de anul trecut, cel legat de modificarea 
constituției pe tema familiei tradiționale nu s-a întrunit 
numărul necesar de participare, iar la alt referendum trecut, 
chiar dacă acesta a fost aprobat prin vot, referendum referitor 
la diminuarea numărului parlamentarilor la doar 300 de 
membri, validat, dar niciodată pus în practică. Soarta 
referendumurilor s-a dovedit a fi nefericită și atunci când s-a 
încercat suspendarea și eventual demiterea fostului 
președinte Traian Băsescu, dar anul acesta, la 12 ani de la 
aderarea României la Uniunea Europeană, o data cu 
alegerile europarlamentare, un referendum s-ar putea să 
aducă mai mulți oameni la votare, fapt ce s-ar putea să 
dezavantajeze cea mai mare formațiune politică aflată la 
guvernare, Partidul Social Democrat.

Până și Curtea Constituțională a României a decis că se 
poate organiza un referendum în aceeași zi cu alegerile 
europarlamentare, declarând astfel neconstituțională 
prevederea inclusă de PSD în legea alegerilor pentru 
Parlamentul European. 

Există opinii care susțin că un referendum pe tema 
Justiției vulnerabilizează și mai tare PSD-ul dus de Liviu 
Nicolae Dragnea sub 30 %. La acestea se mai adaugă și o 
posibilă numire a Laurei Codruța Kovesi în funcția de 
procuror șef al Uniunii Europene, care este posibil să 
plătescă niște polițe celor care au tot încercat să se opună să 
devină procuror șef european.

Rămâne doar de văzut dacă, după eventuala validare a 
referendumului pe temele Justiției, acesta va fi și pus în operă 
sau va fi dat la coș ca rezultatele altor referendumuri, într-un 
dispreț față de votul românilor.

Ioan DUMITRESCU

Curtea Constituţională a decis, marţi, amânarea discuţiei 
pentru data de 9 aprilie în ceea ce priveşte iniţiativa legislativă 
de revizuire a Constituţiei, care aparţine USR, denumită de 
partid iniţiativa „Fără penali în funcţii publice”.

Motivul este că judecătorii CCR vor să facă o analiză 
aprofundată asupra iniţiativei înaintea pronunţării cu privire la 
constituţionalitatea propunerii USR şi dacă demersul 
cetăţenesc respectă limitele Legii fundamentale, potrivit unor 
surse juridice.

Astfel, Curtea urmează să verifice în şedinţa din 9 aprilie 
dacă iniţiativa cetăţenească a USR îndeplineşte condiţiile 
tehnice, respectiv numărul de semnături.

În 21 septembrie2018, USR a depus la Parlament a doua 
tranşă de semnături pentru iniţiativa Fără penali în funcţii 

publice, peste 780.000, îndeplinind astfel condiţiile impuse 
de lege pentru declanşarea referendumului, respectiv 
500.000 de semnături din 21 de judeţe.

Iniţiativa Fără Penali în funcţii publice propune ca articolul 
37 din Constituţie, care reglementează dreptul de a fi ales, să 
fie completat cu un nou alineat, având următorul conţinut: „Nu 
pot fi aleşi în organele administraţiei publice locale, în 
Camera Deputaţilor, în Senat şi în funcţia de Preşedinte al 
României cetăţenii condamnaţi definitiv la pedepse privative 
de libertate pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie, până la 
intervenirea unei situaţii care înlătură consecinţele 
condamnării”.

Va fi și referendum

Președintele Iohannis nu 
precupețește niciun efort 
pentru a ataca partidul de 
guvernământ. Ieri, Forumul 
Global "Drepturile Omului și o 
Lume fără Tutun" a fost rampa 
de lansare a rachetelor 
prezidențiale către "buncărul" 
din șoseaua Kisseleff. 

Sănătatea populaţiei nu are 
culoare polit ică, dar ea 
m a r c h e a z ă  î n  m o d  
semnificativ viitorul acestei 
ţări. România are nevoie de 
punerea  în  ap l i ca re  a  
s t ra teg ie i  na ț iona le  de  

sănătate, care să privească 
investiția în sănătate ca pe o 
investiție în viitor.

Din păcate, guvernarea 
PSD a eșuat și în ceea ce 
privește prevenția, care nu e o 
prioritate pentru actuala 
g u v e r n a r e .  N u  v e d e m  
campanii eficiente, menite să 
le arate omenilor riscurile la 
care se expun. Nu vedem nici 
mu l t  p rom ise le  sp i t a le  
regionale și nici infrastrutura 
spitalicească. În schimb, 
vedem pacienți nemulțumiți, 

crize, medici demotivați și noi 
și noi scandaluri, care par 
interminabile.

Această responsabilizare 
individuală trebuie însă 
dublată și încurajată de efortul 
autorităților. Din păcate, 
guvernarea PSD a eșuat și în 
ceea ce privește prevenția, 
care nu reprezintă o prioritate 
pentru actuala guvernare.

D e  f a p t ,  î n  p o f i d a  
promis iuni lor  făcute de 
g u v e r n a n ț i ,  n u  v e d e m  
c a m p a n i i  e f i c i e n t e  d e  
informare menite să le explice 

oamenilor care sunt riscurile la 
care se expun. Și dacă asta ar 
fi singura problemă! Dar nu 
vedem nici mult promisele 
spitale regionale, nu vedem 
n i c i  î m b u n ă t ă ț i r e a  
infrastructur i i  sectorulu i  
sanitar, și, cel mai grav, nu 
vedem niciunde grija pentru 
oameni.

Ve d e m ,  î n  s c h i m b ,  
ignorarea problemelor reale 
d i n  s ă n ă t a t e ,  p a c i e n ț i  
n e m u l ț u m i ț i ,  m e d i c i  
demotivați, crize și noi, și noi 

scandaluri televizate.
Sănătatea generației de 

acum și a celei viitoare trebuie 
să fie mai presus de orice 
obiectiv care aduce câștiguri 
electorale sau politice pe 
termen scurt! Chiar dacă 
rezultatele programelor de 
sănătate care promovează 
prevenția nu sunt vizibile 
imediat ,  e le  generează 
beneficii pe termen mediu și 
lung.

P r e v e n ț i a  î n  s e n s u l  
tematicii forumului de astăzi 
î nseamnă comun ica rea  
r i s c u r i l o r  f u m a t u l u i ,  
transmiterea informației prin 
canale avizate, de către 
experți, politici de combatere a 
consumului de tutun coerent 
implementate,  legis laț ie 
a d e c v a t ă  ș i  a p l i c a t ă  
consecvent, protejarea și 
respec ta rea  d rep tu r i l o r  
omului!

Politicile de control al 
tutunului sunt cu atât mai 
importante pentru protejarea 
dreptului la ocrotirea sănătății, 
iar rolul prevenției devine, în 
acest context, fundamental.

Tocmai de aceea, una 
dintre prioritățile mandatului 
meu în materie de sănătate 
este promovarea prevenției și 
a educației pentru sănătate. 
Un sistem de sănătate 
sustenabi l  are la bază 
prevenția.

Avem deja certitudinea că 
cele mai răspândite boli ale 
societății moderne pot fi 
evitate dacă se iau din timp 
măsurile adecvate.

Senatorul Eugen Pîrvulescu, alături de primari:
 “Guvernul Dăncilă a împărțit “sărăcia” 

primăriilor din Teleorman!”

Iohannis, un nou atac virulent la adresa 
partidului de guvernământ CCR a amânat dezbaterea

 pe iniţiativa „Fără penali”, de 
revizuire a Constituţiei
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Totodată, fermierii trebuie 

să încheie contractul de 
asigurare pentru toate 
suprafeţele cultivate cu 
acelaşi tip de cultură de la 
nivelul exploataţiei şi să nu 
creeze condiţii pentru a 
obţine în mod necuvenit un 
a v a n t a j ,  î n  s e n s u l  
prevederilor art. 60 din 
Regulamentul  (UE) nr.  
1306/2013, cu modificările şi 
completările ulterioare, în 
orice etapă de acordare a 
sprijinului.

Fermierul are obligaţia de 
a anexa la Cererea de 
finanţare dovada plăţii a cel 
puţin 50% din valoarea totală 
a pr imei  de as igurare 
aferentă Contractului de 
asigurare care face obiectul 
Cererii de finanţare.

Fermierul care solicită 
finanţare prin SM 17.1 în 
cadrul unei etape (culturi de 

primăvară/ culturi de toamnă) 
trebuie să încheie un contract 
de asigurare pe cultură/ 
plantaţie/ specie cu o singură 
societate de asigurare pentru 
cel puţin unul din riscurile 
eligibile. Sunt considerate 
riscuri eligibile : seceta; 
arşiţa; inundaţiile; grindina; 
îngheţul; ploile torenţiale sau 
ploile excesive şi de lungă 
durată; furtuna, uraganul sau 
tornada. De asemenea, sunt 
considerate riscuri eligibile 
infestările cu organisme de 
c a r a n t i n ă  d ă u n ă t o a r e  
plantelor prevăzute în HG nr. 
563/2007, cu modificările şi 
completările ulterioare.

În mod similar, această 
condiţie se aplică şi sectorului 
zootehnic, prin raportare la 
fiecare specie în parte.

Va l o a r e a  s p r i j i n u l u i  
nerambursabil

S p r i j i n u l  p u b l i c  
nerambursabil acordat în 

cadrul acestei submăsuri 
este de : 70% din valoarea 
primei de asigurare eligibile şi 
plătită efectiv de către 
fermier, în cazul fermelor mici 
cu dimensiunea economică 
până la 11.999 SO; sau  de 
55% din valoarea primei de 
asigurare eligibile şi plătită 
efectiv de către fermier, în 
c a z u l  f e r m e l o r  c u  
dimensiunea economică mai 
mare sau egală cu 12.000 
SO.

P o t r i v i t  i n f o r m a i i l o r  
furnizate de Ministerul  
Agriculturii,  în Calendarul 
indicativ al lansării liniilor de 
finanţare, submăsura 17.1 
urmează să fie deschisă în 
primul trimestru al acestui an, 
deci cât de curând, iar 
alocarea propusă pentru 
prima sesiune de depunere a 
cererilor este de 42.797.487 
de euro. 

George ZAVERA

4 SOCIAL - ECONOMIC

Teleormanul se confruntă cu o scădere dramatică a 
efectivelor de vaci de lapte, dar şi cu grave probleme în ceea 
ce priveşte creşterea porcinelor în exploataţiile comerciale şi 
în gospodăriile populaţiei. Efectivele de porcine scad şi ele de 
la un an la altul, urmare a unui sprijin financiar extrem de 
redus din partea statului, a preţului ridicat al furajelor, dar şi a 
problemelor legate de desfacerea producţiei, în condiţiile în 
care în judeţ nu mai există nici-un abator de tăiere a 
animalelor şi nici-un târg de animale care să fie autorizat de 
către Direcţia Judeţeană Sanitară Veterinară şi pentru 
Siguranţa Alimentelor.

De curând, ministrul Agriculturii, Petre Daea, a găsit de 
cuviinţă să introducă măsuri restrictive în ceea ce priveşte 
creşterea porcinelor în gospodăriile populaţiei. Uite aşa, ca 
să nu se mai îmbogăţească ţăranii ! 

Prin noul ordin semnat de ministrul Agriculturii, Petre 
Daea, se  interzice, începând cu data de 18 martie 2019,  
creşterea în gospodării a mai mult de 5 capete de porci. 
Astfel, crescătorii persoane fizice din Teleorman şi nu numai, 
mai pot creşte cel mult 5 capete de porci, iar dacă doresc să 
aibă mai multe suine în propriile gospodării, sunt obligaţi să 
se înregistreze la registrul comerţului, adică să se fiscalizeze.

Noua reglementare a fost comunicată Direcţiilor Sanitare 
Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, cu prioritate în 
judeţele unde au existat sau încă mai există focare de pestă 
porcină africană. Restricţia nu are legătură directă cu 
răspândirea virusului, ea fiind  inclusă într-un act normativ 
care reglementează clasificarea fermelor de porci din 
România.

Redăm integral informarea pe care DSVSA-urile din ţară 
au transmis-o autorităţilor locale la finele săptămânii trecute:

“DSVSA informează proprietarii/deţinătorii de porcine, 
atât din exploataţiile comerciale, cât şi din gospodăriile 
populaţiei că în data de 18.03.2019 a fost publicat, în 
Monitorul Oficial nr. 210, Ordinul Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale nr. 224/13.03.2019, pentru stabilirea 
dimensionării tipurilor de exploataţii de suine pe teritoriul 
României. Reamintim că, începând cu data de 18.03.2019, a 
fost abrogat Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale nr. 300/2017.

Prin acest ordin al ministrului Agriculturii au fost stabilite 
dimensiunile pentru exploataţiile de creştere a suinelor pe 
t e r i t o r i u l  R o m â n i e i ,  d u p ă  c u m  u r m e a z ă :
- fermă de suine de subzistenţă – exploataţie agricolă 
(nonprofesională) cu un efectiv de maximum 5 capete de 
porcine cu greutatea de peste 30 kg.

- fermă de suine mică – exploataţie agricolă cu un efectiv 
cuprins între 6-20 capete de porcine cu greutatea de peste 30 
kg; fermă de suine medie –  cu un efectiv cuprins între 21-130 
capete; fermă de suine mare – exploataţie agricolă cu un 
efectiv de peste 130 de capete de porcine cu greutatea de 
peste 30 kg.”

George ZAVERA

Bani nerambursabili de la AFIR pentru 
asigurarea culturilor agricole şi a animalelor

Statul încurajează angajatorii să 
angajeze șomeri!

(urmare  din  pagina  1)
În acest sens, persoanele juridice primesc 

lunar, pe o perioadă de 12 luni, o subvenție în 
cuantum de 2.250 lei, dacă încadrează în 
muncă, pe perioadă nedeterminată persoane 
din următoarele categorii: şomeri peste 45 ani 
sau părinți unici susţinători ai familiilor 
monoparentale, persoane cu handicap, 
proaspăt absolvenți, şomeri de lungă durată 
sau tineri NEETs, cu obligaţia menţinerii 
raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin 
1 8  l u n i . S u b v e n ț i i l e  s e  a c o r d ă  l a  
solicitareaangajatorilor care încadrează în 
muncă persoane din categoriile mai sus 
menționate.

De aceeași subvenție beneficiază și 
angajatorii care încadrează în muncă, potrivit 
legii, şomeri care, în termen de 5 ani de la data 
angajării îndeplinesc, conform legii, condiţiile 
pentru a solicita pensia anticipată parţială sau 
de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, 
dacă nu îndeplinesc condiţiile de a solicita 
pensia anticipată parţială. Subvenția se 
acordă lunar, pe perioada angajării, până la 
data îndeplinirii condiţiilor de pensionare.

Totodată, Agenția Națională pentru 

Ocuparea Forței  de Muncă acordă 
angajatorilor care încheie contracte de 
ucenicie, în condiţiile Legii nr. 279/2005 
privind ucenicia la locul de muncă, sprijin 
financiar în cuantum de 2.250 lei/lunăpentru 
fiecare contract de ucenicie încheiat. Suma 
lunară se acordă la cererea angajatorului, 
proporţional cu timpul efectiv lucrat de ucenic, 
pe întreaga perioadă de derulare a 
contractului.

De asemenea, pentru a asigura tranziția 
absolvenților de învăţământ superior de la 
sistemul de educaţie la piaţa muncii, 
angajatorii pot organiza programe de 
stagiupentru absolvenţii de învăţământ 
superior. Pentru astfel de programe 
persoanele juridice pot primi, la cerere, 
subvenții de 2.250 lei/lună/stagiar pe o 
perioadă de şase luni.

Facilitățile financiare destinate stimulării 
încadrării în muncă sunt susținute și prin 
proiectele implementate de ANOFM și 
cofinanțate din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capital Uman 2014-
2020.

Claudiu DUMITRACHE

Ordin al ministrului Petre Daea

Teleormănenii vor putea 
creşte în propriile gospodării 

maxim 5 porci!

În perioada 28-29.03.2019  
se primesc cererile însoțite de 
documentele necesare în 
vederea încheierii de 
c o n t r a c t e  c u  
furnizorii de servicii 
medicale ambulatorii 
d e  s p e c i a l i t a t e  
pentru specialitățile 
c l i n i c e :  O R L ,  
urologie, neurologie, 
o r t o p e d i e  ș i  
oncologie, pentru 
p e r s o a n e l e  
asigurate din județul 
Teleorman, în limita 
fondurilor aprobate fiecărui tip 
de asistență.

Documentele necesare 

încheierii contractelor, depuse 
în copie, sunt certificate pentru 
conformitate prin sintagma 

„conform cu originalul” şi prin 
semnătura reprezentantului 
legal, pe fiecare pagină. 

Aceste documente se 

transmit și în format electronic, 
asumate prin semnătura 
electronică  extinsă  a 

rep rezen tan tu lu i  
legal al furnizorului.

Reprezentantul 
legal al furnizorului 
r ă s p u n d e  d e  
r e a l i t a t e a  ș i  
e x a c t i t a t e a  
d o c u m e n t e l o r  
necesare încheierii 
contractelor.

Adresa de e-mail 
la care se transmit 
documentele este 

u r m ă t o a r e a :  
asistamb@castr.ro.

Cornelia RĂDULESCU

Pesimismul consumatorilor din România: acesta este 
efectul a doi ani de guvernare PSD-ALDE.

Pe parcursul anului 2018, consumatorii nu au mai 
redobândit încrederea în economie pe care au avut-o în 2017. 
Românii au devenit reticenţi pe fondul tensiunilor de pe piaţa 
monetară (creşterea ROBOR) şi a situației economice incerte. 
Prin urmare, indicatorul Climatului de Consum măsurat de GfK 
este încă negativ, situat în zona de pesimism (-20.7).

Indicatorul privind încrederea consumatorilor români este 
determinat de previziuni pesimiste la majoritatea capitolelor, 
arată sondajul GfK, potrivit realitateafinanciara.net.

Doar 11% cred într-o evoluție pozitivă a economiei și în 
același procent se așteaptă ca rata şomajului să scadă în 
următorul an. Cu toate acestea, românii arată ceva mai mult 
optimism atunci când vine vorba despre așteptările privind 
situaţia propriilor finanțe. Aproape un sfert dintre ei au încredere 
că aceasta va arăta mai bine, față de 19% anul anterior.

Chiar dacă piața FMCG și cea electro-IT au marcat creșteri 
în 2018, consumatorii se arată reticenți când vine vorba despre 
achiziția bunurilor de folosință îndelungată pe viitor.

Pentru anul 2019, 4 din 10 români (42%) declară că își vor 
micșora bugetul pentru achiziții precum mobilă, mașină de 
spălat etc., aproape la fel de mulți fiind cei care spun că își vor 
menține constant bugetul pentru astfel de achiziții (41%). Doar 
10% dintre români și-au exprimat intenția de a investi mai mult 
decât până acum.

CJAS Teleorman:

Încheierea de contracte cu furnizorii de servicii 
medicale ambulatorii de specialitate

Pesimism fără precedent
 pentru consumatorii din România
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Programul pilot de lectură în grădinițe are ca 

scop creșterea calității educației preșcolare în 
mediile defavorizate. 

Odată cu lansarea acestui program în 
Alexandria, luni, 25 martie 2019 a avut loc și o 
sesiune de formare cu profesorii din învățământul 
preșcolar - metodiști și responsabili de cercuri 
pedagogice. Aceștia, pe bază de voluntariat, vor 
deveni ei înșiși formatori în tehnici de predare 
centrate pe dezvoltarea limbajului, pentru toți cei 
449 de profesori de învățământ preșcolar din 
județ.

Ulterior, OvidiuRo va susține sesiuni de 
informare cu toți directorii din județ care au în 
structură învățământ preșcolar, cu profesorii de 
învățământ preșcolar care vor primi o 
GrădiBibliotecă pentru sala de grupă, precum și 
cu profesorii debutanți și cu bibliotecarii din județ. 

„Ceea ce se întâmplă în primii ani de viață ai 
copilului este esențial atât pentru progresul său 
imediat, cât și pentru viitorul său. Această 
perioadă este fundamentală pentru dezvoltarea 
creierului, pentru formarea capacităților fizice, 
cognitive, lingvistice, sociale și emoționale ale 
copilului. Tot la vârstă preșcolară, copiii 
dobândesc atitudine pozitivă și motivație pentru 
activitatea școlară, fie ea formală sau non-
formală. Așadar, având în vedere că educația 
timpurie își pune amprenta pe tot parcursul vieții 
copilului, este necesar ca programele școlare să 
fie de înaltă calitate, să ofere oportunitatea ca 
preșcolarii să-și atingă potențialul maxim în acord 

cu standardele naționale și europene.  Pentru 
reușita educațională a copiilor, la fel de importantă 
este și implicarea tuturor factorilor care 
influențează dezvoltarea  acestora: familia, 
instituțiile de educație, alți membri ai comunității.” 
declară prof. Valeria Gherghe, inspector școlar 
general al Inspectoratului Școlar Județean 
Teleorman.

În cursul acestui an, prin programul pilot 
”Fiecare copil merită o poveste”, OvidiuRo își 
propune să amenajeze 400 de centre de 
bibliotecă adaptate vârstei  preșcolare, să 
formeze 20.000 de profesori în metode de 
dezvoltare a comunicării orale și a premiselor 
citirii și criterii folosind cărți ilustrate, să distribuie 
80.000 de cărți ilustrate pentru copiii din mediul 
rural, prin programul ”Prima mea carte”.

M. M. 

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

Rapor tu l  Globa l  pent ru  
Tuberculoză din 2017 al OMS 
arată că 54 milioane de vieți au 
fost salvate prin diagnosticul și 
tratamentul tuberculozei în 
perioada 2000-2017.

În 2017, 10 milioane de 
persoane aveau tuberculoză 
(6.726.769 milioane cazuri 
notificate, 90% au fost adulți, 36% 
au fost femei și 1 milion copii), 
dintre care 1,6 milioane au 
decedat prin această boală, inclusiv 0,3 milioane la 
persoanele cu co-infecție HIV. Dintre copii, 1 milion s-au 
îmbolnăvit de tuberculoză și 230.000 au decedat prin 
această boală, inclusiv cei cu HIV. Doar 6% dintre cazuri 
au fost în regiunea europeană a OMS și în regiunea OMS 
din America, fiecare dintre acestea având 3% din cazuri.

OMS a elaborat un program de lucru pentru perioada 
2019-2023, în vederea eliminării TB, care vizează două 
obiective: 40 milioane de persoane cu TB să primească 
îngrijire, inclusiv 3,5 milioane de copii și 1,5 milioane de 
persoane cu TB rezistentă la medicamente; cel puțin 30 
de milioane de persoane să beneficieze de servicii de 
prevenire a TB în perioada 2018-2022.

Conform  raportului Supravegherea și monitorizarea 
tuberculozei în Europa, 2018, elaborat de ECDC și OMS-
Europa, în 2016, cele cinci țări cu cel mai mare număr de 
cazuri incidente de TB, au fost: Rusia (94.000), Ucraina 
(39.000), Uzbekistan (24.000), România (15.000) și 
Kazakhstan (12.000). Incidența a fost crescută în 
Kyrgyzstan (145/100.000 locuitor i) ,  Moldova 
(101/100.000 locuitori), Georgia (92/100.000 locuitori), 
Ucraina (87/100.000 locuitori) și Tajikistan (85/100.000 
locuitori).

În România, la sfârșitul anului 2017, erau în evidență 
14.000 cazuri noi, 13.004 de cazuri notificate de TB 
(incidență 72,0%000 locuitori), 4.600 la femei și 9.400 la 
bărbați. La copiii cu vârste de până la 4 ani s-au înregistrat 
280 cazuri la fete și 320 la băieți.

S-au înregistrat 927 decese, 741 bărbați și 186 femei.
În 2017, conform buletinului informativ al INSP, cele 

mai multe decese au fost înregistrate în regiunea de 
Nord-Est, respectiv 181 decese, reprezentând 0,41% din 
total decese.

Sloganul de anul acesta al Zilei Mondiale de Luptă 
Împotriva Tuberculozei este: „Este timpul să ne protejăm 
de tuberculoză!”

Răspunsul sistemului de sănătate din România pentru 
reducerea poverii TB se desfăşoară conform Strategiei 
Naţionale de Control al Tuberculozei 2015-2020, 
aprobată prin HG nr. 121/2015 şi este realizată prin 
PNPSCT în conformitate cu actele normative care 
reglementează derularea programelor naționale de 
sănătate publică finanțate din bugetul Ministerului 
Sănătății.

Obiectivul campaniei este: Creşterea nivelului de 
informare şi conştientizare  cu privire la problema TB în 
rândul populației şi în rândul persoanelor cu co-infecţie 
HIV/TB.

În județul Teleorman se vor derula urmatoarele actiuni:
- 26 martie la Colegiul National,,A I Cuza'' Alexandria;
- 27 martie la Policlinica Alexandria;
- 28 martie la Liceul ,,Emil Racovita'' Rosiorii de Vede;
- 29 martie la cmi dr. Pretorian I. din Zimnicea;
- 01 aprilie la Scoala Gimnaziala nr. 4 Zimnicea;
- 03 aprilie la cmi.dr. Marinescu, Rosiorii de Vede;
- 04 aprilie la cmi. Dr. Faighel-Brosteanu I. din 

Zimnicea;
- 05 aprilie cmi dr. Iatan Doina din Alexandria;
- 10 aprilie la Policlinica Turnu Magurele.

Cornelia RĂDULESCU

Prima carte pentru 1250 de copii din 
mediul rural din Teleorman 

*  1948 de cerer i  de  
înscriere, înregistrate  în 
Teleorman

Prima etapă a înscrierilor în 
clasa pregătitoare s-a încheiat 
vineri, 22 martie 2019. Potrivit 
s i tua ț ie i  cen t ra l i za te  de  
Inspectoratul Școlar Județean 
Teleorman, la nivelul județului 
nostru au fost înregistrate 1948 
cereri de înscriere în 
clasa pregătitoare în 
această primă etapă, 
desfășurată în intervalul 
4-22 martie 2019. Din 
totalul celor peste 1900 
de cereri de înscriere 
depuse, 1687 îi vizează 
pe copiii care împlinesc 
vârsta de 6 ani până la 31 
august 2019, inclusiv, iar 
restul de 261 de cereri au 
fost completate de părinții 
ai căror copii împlinesc 
vârsta de 6 ani în perioada 1 
septembrie-31 decembrie 2019, 
inclusiv.

La nivel național, conform 
datelor publicate de Ministerul 
Educației, în sistem au fost 
înregistrate 150.084 cereri, 
dintre care 128.703 cereri 

(85,8%) vizează copiii care 
împlinesc vârsta de 6 ani până la 
data de 31 august 2019, inclusiv, 
iar 21.381 cereri (14,2%), pe 
copiii care împlinesc vârsta de 6 
ani în perioada 1 septembrie – 
31 decembrie 2019, inclusiv.

Părinții pot afla situația 
copiilor înscriși în prima etapă, 
în data de 29 martie. Astfel, 

vineri, 29 martie, în unitățile de 
învățământ și pe site-urile 
a c e s t o r a ,  r e s p e c t i v  a l e  
i n s p e c t o r a t e l o r  ș c o l a r e  
j u d e ț e n e / a l  m u n i c i p i u l u i  
București, vor fi afișate listele 
copi i lor înmatr iculaț i .  De 
asemenea, vor f i  af ișate 
informații privind numărul 

locurilor rămase libere și situația 
copiilor neînscriși după prima 
etapă. Copiii care nu au fost 
înscriși în clasa pregătitoare în 
intervalul 4-22 martie și cei care, 
din diferite motive, nu au 
participat la această primă 
etapă, pot fi înscriși în clasa 
zero, în perioada 2-8 aprilie 
când este programată a doua 

etapă a înscrierilor. În 
acest interval, părinții 
pot completa cererile, în 
funcț ie  de locur i le  
disponibile.

Listele finale  cu 
situația înscrierilor în 
învățământul primar vor 
fi afișate în data de 11 
aprilie. Între 12 și 19 
aprilie, inspectoratele 
școlare vor centraliza și 
s o l u ț i o n a  c e r e r i l e  
părinților/tutorilor legal 

instituiți/reprezentanților legali ai 
copiilor care nu au fost încă 
înscriși în vreo unitate de 
învățământ. De asemenea, va fi 
soluționată orice altă situație 
p r i v i n d  î n s c r i e r e a  î n  
învățământul primar.

M. MEILĂ

Cunoscută pentru proprietatea sa de a vindeca o 
mulțime de afecțiuni, urzica este un remediu pe care 
trebuie să îl ai în casă, mai ales în plin sezon. Totuși, 
planta poate da și efecte adverse în anumite situații. 
Iată care sunt acestea!

Scade tensiunea. Potrivit specialiștilor, utilizarea 
îndelungată a urzicii poate provoca scăderea 
tensiunii arteriale. Este important să nu o folosești ca 
remediu dacă urmezi un tratament pentru scăderea 
tensiunii sau să întrebi medicul specialist.

Provoacă insomnii. Dacă este folosită în exces, 
urzica poate da insomnii de lungă durată. Deși în 
prima etapă ar putea crea o stare de somnolență, 

întrucât planta acționează ca un sedativ asupra 
organismului, aceasta ar putea avea ca efect advers 
și insomnia, caracterizată prin lipsa somnului și 
agitație în timpul nopții.

Contraindicată în sarcină. Remediile pe baza de 
urzică nu sunt indicate femeilor gravide și nici celor 
care alăptează. Pe parcursul sarcinii, urzica poate da 
contracții uterine puternice, provocând chiar și avort. 
Dacă ai consumat această plantă fără să știi de 
efectele secundare, e bine să te prezinți direct la 
medicul ginecolog pentru a ține sub observație 
evoluția sarcinii.

Afectează rinichii. Urzica este un diuretic natural și 

crește producția de urină. Cu toate astea, nu este 
indicată în cazul persoanelor care suferă de afecțiuni 
renale, deoarece poate tulbura funcțiile rinichilor. 
Înainte de orice tratament sau remediu pe baza de 
urzică, se recomandă consultarea medicului 
fitoterapeut.

Crește gradul de coagulare a sângelui. Deși 
urzică are o mulțime de beneficii asupra sănătății, 
fiind plină de vitamine și nutrimenţi, este bine să nu 
faci abuz de ea, deoarece poate crește gradul de 
coagulare a sângelui în organism și favorizează 
apariția trombozelor. Poți consuma maximum 2 căni 
de ceai pe zi, însă nu mai mult de 5 zile.

Prima etapă a înscrierilor în clasa
 pregătitoare s-a încheiat

Cine nu ar trebui să consume niciodată urzici

DJSP Teleorman:

Lupta împotriva tuberculozei
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Este esențial să te menții hidratat nu numai pentru a evita 
senzația de sete, ci și pentru a avea energie și a fi activ toată 
ziua, indiferent de vreme sau anotimp. Descoperă ce băuturi 
au o putere de hidratare mai mare decât apa.

Poate că te- ai plictisit de apa simplă, dar nu înseamnă că 
trebuie să accepți să fii deshidratat sau să agravezi starea 
organismului tău consumând sucuri tip cola. Ai la dispoziție și 
alte variante de băuturi care conțin doze utile de electroliți, 
sodiu, probiotice și minerale. Gustul lor te va face să uiți că 
faci eforturi pentru a avea un meniu sănătos, iar sucurile 
acidulate nu te vor mai tenta.

Iată ce băuturi te pot hidrata mai bine decât apa simplă:
Apa cu lămâie
Un pahar de apă combinată cu suc proaspăt stors de 

lămâie este una dintre cele mai utile variante pentru a reface 
echilibrul hidric al organismului tău. Nutriționiștii îți 
recomandă să combini în fiecare zi sucul de la 2 lămâi cu un 
vârf de cuțit de sare de mare și un pahar cu apă rece. În acest 
mod eviți și carența de vitamina C deoarece lămâile sunt o 
sursă excelentă pentru acest antioxidant.

Laptele
Deși laptele este adesea asociat cu detalierea 

simptomelor intoleranței la lactoză, să știi că poate rehidrata 
organismul mult mai repede decât apa. Conține un mix ideal 
de carbohidrați, proteine și sodiu care favorizează 
menținerea nivelului util de hidratare de-a lungul întregii zile. 
Poți bea lapte simplu sau îl poți combina cu ghimbir, 
scorțișoară sau nucșoară pentru a varia gustul. De 
asemenea, poți experimenta cu diferite variante de 
milkshake-uri, dar numai dacă le prepari chiar tu pentru a 
evita ingredientele artificiale sau excesul de zahăr și grăsimi.

Sucul de castravete
Castraveții conțin 90% apă și se numără printre cele mai 

hidratante legume. În general sucurile de legume sunt mai 
utile decât cele de fructe pentru că nivelul mai ridicat de 
zaharuri din fructe reduce eficiența hidratării. Astfel, zahărul 
concentrat favorizează deshidratarea, chiar dacă provine din 
surse naturale cum sunt fructele proaspete. Prepară suc de 
castraveți și prospețimea te va revigora imediat. Cantitatea 
ridicată de apă va favoriza și hidratarea pielii, prevenind 
apariția liniilor cauzate de uscarea tenului.

Ceaiurile din plante
Ceaiul de hibiscus, cel de petale de trandafiri sau de 

mușețel sunt opțiuni foarte utile pentru a preveni 
deshidratarea. Nu conțin cafeină, astfel încât le poți consuma 
la orice oră fără să ai probleme cu insomnia. În afară de 
efectul de hidratare intensă, aceste ceaiuri te ajută să-ți revii 
dacă ești foarte obosit și favorizează relaxarea la finalul unei 
zile stresante.

Apa de chia
Cea mai eficientă modalitate de a consuma semințele de 

chia este să le lași la înmuiat în apă și să bei lichidul rezultat. 
Semințele de chia pot absorbi o cantitate de apă de zece ori 
mai mare decât greutatea lor și nu ai nevoie decât de 10 
minute pentru a obține apa de chia. Este o băutură 
energizantă 100% naturală, care te va face să elimini complet 
epuizarea și să ai un organism fortificat împotriva infecțiilor. 
Pentru beneficii suplimentare poți înlocui apa în care înmoi 
semințele de chia cu lapte sau apă de cocos, iar la final poți 
adăuga o linguriță de miere. Acest amestec este foarte util 
pentru zilele călduroase de vară, reglând temperatura 
corpului și prevenind senzația de sufocare și alte efecte 
negative ale unui grad ridicat de umiditate.

Bulă completează o fişă personală pentru angajare. La 

data naşterii trece 15 august.

- În ce an? întreabă funcţionara de la oficiul forţelor de 

muncă.

- În fiecare an!

***

- Bulă, cîte porunci există? întreabă profesorul.

- Zece, domnule profesor.

- Şi ce se întimplă daca nu respecţi una dintre ele?

- Ramîn nouă…

***

- Bulă, cine ţi-a învineţit ochiul ?

- O ştii pe femeia aia drăguţă care a zis că e văduvă?

- Da.

- Ei bine, nu e.

Pastila de râs

Soarele, din multe puncte 
de vedere, este cel mai 
interesant corp ceresc pe care 
îl cunoaştem. Norocul nostru 
este că se găseşte suficient de 
aproape pentru a fi studiat în 
detaliu. De aceea, cunoaştem 
unele lucruri fascinante 
despre el, care ne pot ajuta şi 
în ştiinţa şi tehnologia care nu 
au o legătură directă cu astrul.

Este un reactor gigantic de 
fuziune nucleară

Soarele este atât de mare 
încât ar încăpea 1,3 milioane 
de Pământuri în el. Soarele 
are o vârstă de 4,5 miliarde de 
ani şi ar trebui să mai trăiască 
încă două miliarde. Când îi va 
veni sfârşitul, nu va deveni 
supernovă, întrucât nu are 
suficientă masă, ci se va 
transforma într-o gigantică 
roşie care va distruge tot ce 
este în jurul lui, inclusiv 
Pămân tu l ,  apo i  se  va  
contracta pentru a deveni o 
pitică albă, scrie Mental Floss.

Soarele este compus din 
74% hidrogen şi 25% heliu, 
plus câteva elemente într-o 
cantitate infimă. În miezul său, 
a tomi i  de h idrogen se 
transformă în heliu cu ajutorul 
fuziunii nucleare, eliberând 
energia şi lumina care ne 
permite să trăim. Multe echipe 
de cercetători din întreaga 
lume doresc să creeze un 
astfel de soare minuscul, ceea 
ce ar duce la o sursă infinită de 
energie.

Are o orbită imensă, pe 
măsura masei lui

Soarele se roteşte, dar nu 
ca o planetă mică precum 
Terra, ci la fel ca giganţii de 
gaz şi gheaţă, ecuatorul şi polii 
îşi completează orbita în 
perioade diferite de timp. La 
ecuator, o rotire durează 24 de 
zile pentru a fi completată. La 
poli, completarea unei rotiri 
durează 35 de zile. Soarele 
a re  p ropr ia  sa  o rb i tă ,  
deplasându-se cu aproape 
725.000 de kilometri pe oră în 
jurul  centrului  galaxiei ,  
completând o orbită în 230 de 

milioane de ani.
Este fierbinte într-un mod 

bizar
În miez, temperaturile ating 

15 milioane de grade Celsius, 
iar suprafaţa este friguroasă, 
atingând doar 5.500 de grade 
Celsius, totuşi suficient de 
mari încât să topească 
diamantele. Apoi, se întâmplă 
un lucru bizar: în părţile 
superioare ale coroanei, 
temperatur i  reîncep să 
crească, atingând chiar şi 

două milioane de grade. De ce 
are loc acest fenomen? 
Nimeni nu ştie.

Soarele are o atmosferă, 
iar Pământul se află în ea

D e  f a p t ,  a t m o s f e r a  
Soarelui este atât de mare 
încât ajunge chiar şi la Jupiter. 
Astrul trimite radiaţii cosmice 
în permanenţă, chiar dacă 
există anumite fluctuaţii în 
funcţie de ciclurile acestuia.

La 15 milioane de grade 
Celsius, Soarele nu are un 
miez dur. „De aici provin 
elementele grele, precum 
uraniul sau fierul. Când stelele 
explodează, materialul este 
eliberat în spaţiu şi de aici 
avem fierul din sânge şi 
carbonul din celule, acesta 
existând chiar înainte de 
naşterea Soarelui.

Înţelegerea erupţiilor este 

Sfântul Graal al ştiinţei care 
implică Soarele

Abilitatea de a prezice 
furtunile solare este destinaţia 
astrofizicienilor care studiază 
Soarele. În timpul unei astfel 
de erupţii, se elimină  miliarde 
de tone de plasmă cu viteze 
de milioane de kilometri pe 
oră. Astfel de fenomene 
creează probleme pe Pământ 
şi în jurul acestuia, cu sateliţi şi 
sisteme de comunicaţie 
afectate. Într-o bună zi, o 

furtună solară poate avea 
consecinţe catastrofale. 
„Modelele noastre spun că 
poate avea loc o dată la 200 
de ani, dar Soarele nu ştie 
despre modelele noastre”, a 
precizat Angelos Vourlidas, 
astrofizician de la Johns 
Hopkins University. 

O ultimă mare furtună 
solară a avut loc, probabil, în 
1859. Sistemul de telegraf a 
fost avariat, dar efectul asupra 
societăţii a fost minim, dar 
dacă astăzi ar avea loc o 
furtună solară de asemenea 
proporţii, impactul va fi 
devastator, având în vedere 
dependenţa omeniri i  de 
e lect ron ice.  De aceea,  
cunoaşterea ştiinţifică a unor 
asemenea fenomene este de 
o importanţă crucială pentru 
prognoza furtunilor Soarelui.

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

privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
Chircea Steluţa, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a 

acordului de mediu pentru proiectul “Construire service auto şi împrejmuire proprietate”, 
propus a fi amplasat în Roşiorii de Vede, tarlaua 28, parcela 51, judeţul Teleorman.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării nr. 1, judeţul Teleorman, în zilele de 
luni-joi, între orele 08:00-16:30 şi vineri între orele 08:00-14:00 şi la sediul titularului de proiect 
din oraşul Videle, strada Republicii nr. 2, judeţul Teleorman.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului 
Teleorman.

Anunţ public

Lucruri fascinante despre Soare Băuturi mai hidratante 
decât apa



1845: S-a născut Wilhelm Conrad Röntgen, fizician 

german, laureat al Premiului Nobel (d. 1923.
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r e a l i z a t  

p r i m a  

l e g ă t u r ă  

telegrafică 

fără fir între 

A n g l i a  ș i  

Franța.

1908: S-a născut Șerban Țițeica, fizician român, membru 

al Academiei Române (d. 1985).

1914: A fost fondat Comitetul Olimpic Român, recunoscut 

în același an de Comitetul Internațional Olimpic.

1918: Unirea Republicii Democratice Moldovenești 

(Basarabia) cu România, prin decizia Sfatului Țării; acesta a 

fost începutul procesului de formare a României Mari.

1952: A murit Ion Alexandru Bassarabescu, scriitor român 

(n. 1870).

1968: A murit Iuri Gagarin, cosmonaut rus, primul om în 

spațiu (n. 1934).

2008: A murit George-Mihail Pruteanu, lingvist, eseist și 

politician român (n. 1947).

2018: A murit Aimée Iacobescu, actriță română (n. 1946).
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07:00 Telejurnal matinal 10:00 
Perfect imperfect 12:30 Tribuna 
partidelor parlamentare 13:00 
Aici, acum 14:00 Telejurnal 15:00 
Convieţuiri 17:00 Telejurnal 17:05 
Interes general 18:00 Marele 
război subteran 19:00 Pulsul zilei 
20:00 Telejurnal 21:00 România 9 
22:10 Rătăcitoarea: Vremea 
răzbunării 00:15 Telejurnal 00:45 
Marele război subteran

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 27 Martie

Este posibil sa 
a v e t i  p r o b l e m e  
acasa, dar se pot 
rezolva rapid. Nu 
sunteti deloc multumit 
de situatia financiara, 
dar nu este cazul sa 
va ingr i jorat i .  In  
curand veti primi bani.

S-ar putea sa fiti 
confuz, ceea ce va 
afecteaza relatii le 
sen t imenta le .  Va  
recomandam sa fiti 
calm. Spre seara, 
este posibil sa mergeti 
in vizita la prieteni. Nu 
neglijati odihna!

Nu este momentul 
sa va ambitionati sa 
r e z o l v a t i  s i n g u r  
problemele casei. 
Acceptati ajutorul 
familiei! Seara, o 
femeie va ajuta sa 
aplanati un conflict cu 
un apropiat.

Dimineata sunteti 
nemultumit pentru ca 
nu reusiti sa plecati 
i n t r - o  e x c u r s i e .  
I n c e r c a t i  s a  v a  
stapaniti! Va sfatuim 
sa acordati mai multa 
atentie partenerului 
de viata. 

Sunteti macinat de 
s e n t i m e n t e  
contradictorii. Pastrati-
v a  o p t i m i s m u l !  
Relatiile cu persoana 
iubita vor reveni la 
normal. Seara, primiti 
o veste in legatura cu o 
mostenire.

Aveti tendinta sa 
exagerati in privinta 
sentimentelor. Sa nu 
va asteptati la prea 
multe satisfactii, daca 
va urmariti numai 
interesele personale! 
Nu faceti eforturi 
exagerate!

S-ar putea sa aveti 
o zi proasta pe plan 
sentimental. Aveti, 
i n s a ,  o  m a r e  
c a p a c i t a t e  d e  
comunicare si puteti 
sa depasit i  toate 
ne in te leger i le  cu  
persoana iubita. 

Este posibil sa 
suferiti o dezamagire 
s e n t i m e n t a l a ,  s i  
sunteti indispus. Va 
sfatuim sa vorbiti 
deschis. Daca nu va 
temperati orgoliul, 
r i s c a t i  s a  v a  
indepartati prietenii.

Astazi reusiti sa 
faceti tot ce v-ati 
p ropus.  Pe p lan  
sentimental, aveti 
probleme din cauza 
orgoliului. Va sfatuim 
sa va faceti ordine in 
idei si sa nu neglijati 
problemele casnice.

BERBEC

N u  s u n t e t i  
multumit de nimic si 
aveti tendinta sa 
cri t icat i  pe toata 
lumea. Va sfatuim sa 
nu va enervati pentru 
nimicuri. Acordati mai 
m u l t a  a t e n t i e  
partenerului de viata.

Nu este momentul 
s a  i n c e p e t i  n o i  
activitati. S-ar putea 
sa intampinati cateva 
obstacole, dar le 
depasiti cu bine. 
Dupa-amiaza, va 
recomandam sa stati 
acasa, cu familia.

S-ar putea sa fiti 
indispus din cauza 
dificultatilor financiare 
s i  s e n t i m e n t a l e .  
Dupa-amiaza s-ar 
putea sa cunoasteti o 
persoana interesata 
sa porniti o afacere 
impreuna.

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 Londra 
01:45 Lecţii de viaţă

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 
Fructul oprit 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 Povestea noastră 23:00 
Bravo, ai stil! 01:00 Știrile Kanal 
D 02:00 Puterea dragostei 
04:30 În căutarea adevărului

07:20 Trăsniți 08:00 Capri 
10:00 Mama mea gătește mai 
bine 11:30 Elle on TV 14:00 
Benny Hill Show 15:05 Focus 
16:00 Iancu Jianul, zciul 
18:00 Focus 18 19:30 Mama 
mea gătește mai bine 20:30 
Cronica cârcotaşilor 22:30 
Starea naţiei 23:30 Focus din 
inima României 00:00 Trăsniți

07:30 Regina din Sud 
09 :30  La  b loc  12 :00  
Povestea lui Tiffany Rubin 
14 :00  Mode lu l  16 :15  
Escrocul și-a găsit nașul! 
18:15 La bloc 20:30 Alien: 
Vanatoarea 22:30 Stone 
00:45 Alien: Vanatoarea 
02:30 Stone 04:15 La bloc 
06:15 La Maruţă

07:00 Lumea lui Banciu 
08:00 Știrile B1 08:55 Meteo 
09:00 Știrile B1 12:00 Știrile 
B1 13:00 Talk B1 14:00 Știrile 
B1 16:00 Se întâmplă acum 
18:00 Buna, România! 20:00 
Știrile B1 21:00 Dosar de 
politician 22:00 Știrile B1 
23:00 Lumea lui Banciu 00:00 
Un pont pe zi 00:35 Seara 
milionarilor

07:00 Ziua trădătorilor 08:40  
Intrigi de culise 10:35 Bun venit 
la Villa Capri 12:05 Cercul 
literar Jane Austen 13:45 
M is iune  în  fo r ță  15 :30  
Iepurașul casei 17:05 Cineva 
acolo sus 17:50 Fortăreața 
20:00 John Carter 22:05 Cu 
ochii larg închiși 00:40 Brutele 
0 2 : 5 5  M a r s h a l l  0 4 : 5 5  
Fortăreața
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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 talonul de abonament din ziar, achită în contul 
RO55CECETR0101RON0427628, deschis la CEC BANK Alexandria 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 

27 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 2019 posibilitatea de a 
organiza în zilele de sâmbătă și duminică nunți și botezuri, indiferent de numărul 
invitaților.

Pentru relații suplimentare vă așteptăm la sediul unității din zona Peco 

sau la telefon: 0723.148613.

10 Anul XIII, nr. 3164 Miercuri 27 Martie 2019

Sâmbătă, 23 martie 2019, 
la noua Sala de Sport 
"Gabriela Szabo" a avut loc 
Cupa Orașului Voluntari la 
Karate, competitie organizata 
de catre c lubul  gazda 
C.S.O.Voluntari, la care au 
f o s t  p r e z e n t e  m a r e a  
majoritate a cluburilor din tara 
si care tototdata a fost o foarte 
buna evaluare a sportivilor 
din lotul national avandu-l ca 
selectioner pe shihan Aurel 
Patru, care este totodata 
presed in te le  federa t ie i  
mondiale de karate  SKDUN, 
si care pe data de 12-14 
aprilie  lotul Romaniei va 
participa la Cupa Europeana 
Kohai  si Campionatul 
European de Karate SKDUN , 
competitie ce va avea loc in 
l o c a l i t a t e a  B a r  d i n  
Muntenegru. Acest lucuru a 
asigurat nivelul ridicat al 
competitiei.

Pentru clubul nostru de 
asemena, aceasta competitie 
a fost foarte binevenita atat 
pentru cei 5 dintre sportivi vor 
reprezenta Romania la Cupa 
Europeana ,cat si pentru toti 
ceilalti care vor participa la 
Cupa Romaniei in luna mai.

La aceasta competitie 
c l u b u l  n o s t r u  A . C . S .  
Seishindokan a participat cu 
28 de sportivi pregatiti de 
c a t r e  c a t r e  s e n s e i  
Caracaleanu Sorin Gabriel,  
care au obtinut la final un total 
de 48 de medalii printre 
care:

21 medalii de aur:
1. Badea David Alexandru 

-Kata individual
2. Maldaianu Stefan -Kata 

individual
3. Toncu David Alexandru -

Ippon Kumite
4. Calota Alexandru-Kata 

individual si .ippon Kumite
5. Mitran Nicolas -Ippon 

Kumite
6. Ciurea Vlad Stefan-Kata 

individual
7 .  Neg r i l a  Omer i na  

Andreea-Ippon Kumite
8. Ene David Andrei-Kata 

individual
9. Mavrodineanu Alexia-

Sanbon Kumite
10. Busca Eduard Gabriel 

Kata individual si Sanbon 
Kumite

11. Manea David Ionut- 
Kata individual

12. Ivan Mihai Ciprian-
Kata Individual

13. Andrei Mircea Alin-
Kata Individual

14. Velicu Marius Ionut-
Sanbon Kumite

15. Ene Silviu Alexandru-
Kata Individual

16. Nitu Mihnea Vlad-Kata 
individual si Sanbon Kumite

1 7 .  S t o i c a  S t e f a n  
Alexandru-Kata Individual si 
sanbon kumite

16 medalii de argint :
1. Badea David Alexandru-

Ippon Kumite
2. Bugean Leafu Anya-

Kata Individual
3. Maldaianu Stefan-Ippon 

Kumite
4. Toncu David Alexandru-

Kata individual
5. Mitran Nicolas-Kata 

Individual
6. Savin Alessia Mihaela -

Ka ta  s i  i ppon  Kumi te  
individual

7 .  B a d e a  Va l e n t i n a  
Nicoleta-Sanbon kumite

8. Stoica Maria-Kata 
individual si.Sanbon Kumite

9. Manea David Ionut-
Sanbon Kumite

10. Vasile Alexandru 
Gabriel-Kata individual

11. Velicu Marius Ionut-
Kata individual

12. Ciurea Alexandra Iulia-
Kata individual si.sanbon 
kumite

1 3 .  B u r c i a  C r i s t i a n  
Gabriel-Jyu Kumite.

11 de bronz:
1. Bugean-Leafu Anya-

Ippon Kumite
2 .  Neg r i l a  Omer i na  

Andreea:Kata Individual
3 .  N e d e l e a  K a r i n a  

Andreea-Kata Individual
4. Nedelea Miruna Alexia-

Kata individual si sanbon 
kumite

5 .  B a d e a  N i c o l e t a  

Valentina-Kata Individual
6 .  Vas i le  A lexandru  

Gabriel-sanbon kumite
7. Andrei Mircea Alin-

Sanbon kumite
8. Cancea Laurentiu Ion-

Kata individual
9. Ene Silviu Alexandru-

Sanbon Kumite
10. Cita Alexandra Maria-

Kata individual.
Pe final dorim sa ii felicitam 

atat pe sportivi pentru munca 
depusa la antrenamente,  
dorindu-le mult succes in 
continuare, celor 5 sportivi 
care vor participa la Cupa 
Europeana, cat si celorlalti la 
Cupa Romniei din luna mai, 
dar si multumim tuturor 
parintilor si nu numai, pentru 
sustinerea oferita. Impreuna 
am aratat ca o adevarata 
echipa!!! Oss!!!

SPORT

Paula Ungureanu nu va mai apăra şi sezonul viitor poarta 
lui CSM Bucureşti. Clubul din Capitală a anunţat că se va 
despărţi la finalul sezonului de portarul în vârstă de 38 de ani, 
după o colaborare de trei ani.

CSM Bucureşti o va aduce din sezonul viitor pe Denisa 
Dedu

Din 2016, de când a venit la echipa bucureşteană, Paula 
Ungureanu a cucerit de două ori titlul naţional (2017, 2018), 
are două Cupe ale României (2017, 2018) şi Supercupa 
României (2017). De asemenea, şi-a mai trecut în palmares 
două medalii de bronz în Liga Campionilor (sezoanele 2016-
2017 şi 2017-2018).

''Se încheie o etapă 
frumoasă a carierei 
mele, de care sunt 
foarte mândră. Am decis 
că este momentul să mă 
îndrept către un alt 
proiect, însă, cum este 
şi firesc, CSM Bucureşti 
va rămâne parte din 

inima mea. Vreau să le mulţumesc tuturor oamenilor cu care 
am lucrat aici şi fanilor echipei, pentru că ne-au făcut mereu 
să simţim că sunt plusul de care orice formaţie are nevoie!'', a 
declarat Paula Ungureanu.

CSM Bucureşti mai are doi portari în lot, croata Jelena 
Grubisic şi tânăra Mădălina Ion, iar din vară va veni şi 
goalkeeperul naţionalei României, Denisa Dedu (Siofok KC), 
care a semnat pe doi ani.

Clubul din Capitală a anunţat deja opt transferuri pentru 
sezonul viitor. Crina Pintea, Nora Mork, Denisa Dedu, 
Gabriela Perianu, Laura Chiper, Andreea Klikovac, Linea 
Torstensson şi Carmen Martin vor evolua la CSM Bucureşti 
din noua stagiune. Carmen Martin și Linnea Torstensson 
revin la București după o perioadă petrecută la Nice. De 
asemenea, Iulia Curea (actualul căpitan al campioanei 
României, câştigătoare a Ligii Campionilor în 2016), 
Elizabeth Omoregie (de trei ori campioană a Sloveniei) şi 
Dragana Cvijic (de două ori câştigătoare a Ligii Campionilor) 
merg şi ele mai departe alături de echipă.

48 de medalii obținute de către
 sportivii A.C.S. Seishindokan la Cupa

 Orașului Voluntari

Dinamo a anunțat în această dimineață că i-a reziliat 
contractul fundașului englez Jordan Mustoe, dar situația ar fi 
de fapt mult mai complicată. Agentul jucătorului anunță că 
dinamoviștii i-ar fi falsificat semnătura lui Jordan Mustoe.

Mircea Rednic s-a convins după doar 3 meciuri că Jordan 
Mustoe nu e fundașul stânga pe care îl căuta pentru Dinamo și 
oficialii clubului din Ștefan cel Mare l-au anunțat pe englez că 
vor să-i rezilieze contractul. Jordan Mustoe a cerut 16.000 de 
euro pentru a semna despărțirea, iar de aici lucrurile au intrat 
în impas.

Agentul lui Mustoe acuză Dinamo că i-a falsificat 
semnătura lui Mustoe

Surprinzător, Dinamo a anunțat în această dimineață că i-a 
reziliat contractul lui Jordan Mustoe, dar Laurette Nogo, 
agentul englezului, spune că acest lucru e posibil doar dacă 
roș-albii au falsificat semnătura jucătorului.

"El nu a semnat niciun acord de reziliere. E posibilă o 
falsificare a semnăturii jucătorului, pentru că el nu a semnat 
nimic, ieri. Mă voi prezenta cu avocatul și vom urma toate căile 
legale pentru a ne cere drepturile noastre", a declarat 
impresarul jucătorului, Laurette Nogo.

CSM Bucureşti a 
anunţat despărţirea de 

Paula Ungureanu

Dinamo a anunțat că
 l-a dat afară Mustoe, agentul

 fotbalistului spune că 
semnătura i-a fost falsificată


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10

