
La aproape 500 de cazuri au 
fost solicitate ambulanțele din 
cadrul Serviciului Județean de 
A m b u l a n ț ă  Te l e o r m a n  î n  
perioada 12-15 aprilie 2019, cele 
mai multe intervenții, și anume 
137 ,  v i zând  t rans fe ru r i l e  
interc l in ice,  externăr i le ș i  
investigațiile pentru computer-
tomograf.

Ambulanțele au ajuns și la zeci 
de teleormăneni care au acuzat 
dureri abdominale sau de spate, 
la zeci de copii bolnavi, la 

aproape 50 de cetățeni cu probleme respiratorii minore, dar și la persoane care au suferit 
accidente vasculare cerebrale.

(Continuare  în  pagina  2)

Aproximativ 1000 de teleormăneni aflați în căutarea 
unui loc de muncă au participat la Bursa Locurilor de 
Muncă. Dintre aceștia au fost selectați 224 în vederea 
încadrării, iar 35 persoane au fost angajate pe loc.

Evenimentul s-a adresat tuturor persoanelor aflate în 
căutarea unui loc de muncă dar si celor  care doresc să 
se reorienteze profesional.

În vederea participării la Bursa Generală a Locurilor 
de Muncă au fost contactaţi aproximativ 970 de agenţi 

economici fiind identificate 633 locuri de muncă vacante.
Meseriile în care au fost comunicate locurile vacante 

au fost : inginer/subinginer(industria mecanică, 
electrotehnică, alimentară), contabil/economist, 

proiectant inginer, specialist SIG/IT, electrician de 
întreţinere şi reparaţii, laborant chimist, lucrător 
comercial, sudor, tamplar, zidar, lăcătuș mecanic, 
muncitor necalificat, etc.

(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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Monografia comunei
 Tătărăştii de Sus, 

lansată la Alexandria 

35 de persoane au fost angajate pe loc 
la Bursa Locurilor de Muncă

DGASPC Teleorman:

Centrul de îngrijire și
 asistență Videle

Personalul medical de pe ambulanțe, solicitat
 în 460 de cazuri, în weekend



2 EVENIMENT - ACTUALITATE

Zeci de kilograme de 
substanțe toxice au fost 
descoperite de poliţiştii 
S e r v i c i u l u i  A r m e ,  
Explozivi şi Substanţe 
Periculoase. Aceștia au 
organizat o  acţiune pe 
l i n i a  p r e v e n i r i i  ş i  
combaterii traficul de 
produse sau substanţe 
t o x i c e ,   p e  r a z a  
municipiului Roşiorii de 
Vede. Cu acest prilej au fost descoperite mai multe nereguli.

Un bărbat în vârstă de 60 ani din comuna Vedea avea asupra 
sa 10 recipiente, deţinute ilegal. În cele 10 bidoane se aflau 
produse din categoria foarte toxice pe care intenţiona să le 
vândă.

Bărbatul s-a ales cu dosar penal sub aspectul săvârşirii 
infracţiunilor de „trafic de produse sau substanţe toxice”, 
urmând a se propune soluţie prin Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Roşiorii de Vede.

O altă infracţiune a fost constatată la o societate din Roşiorii 
de Vede. Într-o magazie situată într-un corp de birouri, polițiștii 
au găsit 13 recipiente a câte 1 kilogram fiecare în care se 
găseau substanţe toxice.

Ancheta a scos la iveală și responsabilul. ”O femeie în vârstă 
de 72 de ani din comuna Vedea, judeţul Teleorman, contabil la 
societatea menţionată a deținut fără drept substanțe din 
categoria foarte toxice, neavând certificat de atestare 
profesională în acest sens”, spun polițiștii teleormăneni. Spaţiul 
unde au fost identificate recipientele nefiind autorizat pentru 
depozitarea produselor clasificate ca foarte toxice.

Și în acest caz a fost întocmit dosar penal sub aspectul 
săvârşirii infracţiunilor  de „trafic de produse sau substanţe 
toxice”,  urmând a se propune soluţie prin Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Roşiori de Vede.

Claudiu DUMITRACHE

(urmare  din  pagina  1)
De primul ajutor al personalului medical 

de pe ambulanțe au avut nevoie și patru 
victime ale unor accidente de circulație 
petrecute pe șoselele din județul nostru. 
Nefericitele evenimente rutiere, patru la 
număr, s-au petrecut în localitățile: Lița, 
Brânceni, Peretu și Zimnicea. Dintre cele 
patru persoane implicate în accidentele de 
circulație, una nu a avut nevoie de îngrijiri 
medicale. Celelalte trei au suferit: stop 
cardio respirator (bărbat – 73 de ani); 
traumatism abdominal și toracic (femeie-50 
de ani) și traumatism cranian ușor (bărbat-
72 de ani).

Ambulanțele au fost solicitate și la o 
persoană care a încercat să-și ia viața, dar și 
la alți patru teleormăneni, găsiți inconștienți, 
în cazul cărora personalul medical de pe 
ambulanțe a fost nevoit să declare decesul. 
Într-unul dintre cazuri, moartea a fost 
suspectă. Cele patru persoane, trei bărbați 
cu vârste de 45 de ani, 53 de ani, respectiv 

56 de ani, și o femeie în vârstă de 45 de ani, 
au fost găsite inconștiente. Acestea erau din 
localitățile: Drăgănești Vlașca, Turnu 
Măgurele, Mârzănești și Islaz.

Cele 460 de solicitări la SAJ Teleorman, 
în weekend, au fost făcute în următoarele 
situații: transfer interclinic+externări+CT-
137; dureri abdominale sau de spate-58; 
tuse, probleme respiratorii minore-46; 
cefalee-36; dureri toracice-23; copii bolnavi-
21; AVC-19; persoane inconștiente-17; 
psihiatrie-13; sângerare-13; obstetrică-
ginecologie-11; conflicte și agresiuni fizice-
9; accidente diverse-9; intoxicații-9; febră-6; 
leșin (sincopă)-5; diabet zaharat-5; alergii-4; 
boală nediagnosticată-4; incidente 
provocate de animale/insecte-3; victime din 
accidente rutiere-3; convulsii-2; afecțiuni ale 
ochiului-2; căzut în stradă-1; tentativă de 
suicid-1; moarte suspectă-1; arsuri-1; 
urechea-1.

M. MEILĂ

Personalul medical de pe ambulanțe, solicitat
 în 460 de cazuri, în weekend

Demarat în data de 15 
martie, proiectul ”Fii pregătit! 
Ajutorul tău contează” a ajuns 
la final, ultima acțiune din 
cadrul  pro iectu lu i  f i ind 
derulată vineri, 12 aprilie 

2019, la Școala Gimnazială 
nr. 6 din Alexandria. 

Proiectul a fost inițiat de 
P r i m ă r i a  M u n i c i p i u l u i  
Alexandria și ISU ”A.D. 
Ghica” Teleorman și s-a 
adresat elevilor din clasele V-

V I I I  d i n  u n i t ă ț i l e  d e  
învățământ din Alexandria. 
C u  o c a z i a  a c ț i u n i l o r  
desfășurate în școlile din 
municipiul reședință de județ, 
cei peste 1500 de elevi din 

clasele V-VIII , beneficiari în 
cadrul proiecutlui, au avut 
posibilitatea de a învăța de la 
salvatorii teleormăneni cum 
să se pregătească pentru a 
face față unui cutremur, cum 
să acorde primul ajutor în mod 

corect și ce date trebuie să 
furnizeze pe numărul unic 
pentru apeluri de urgențe 112 
în situații limită.

”Având în vedere faptul că 
m i s i u n i l e  p o m p i e r i l o r  
t e l e o r m ă n e n i  s u n t  
întotdeauna orientate spre 
c reș te rea  g radu lu i  de  
siguranță a cetățenilor, un 
aspect ce va fi mereu în 
cent ru l  a tenț ie i  pent ru  
acț iuni le v i i toare va f i  
asigurarea unor forme de 
p r e g ă t i r e  c o n t i n u ă  î n  
prevenirea și gestionarea 
riscurilor existente la nivelul 
județului Teleorman, cu 
accent pe segmentul tinerilor, 
unde procesul de educație 
este mult mai intens și care 
poate aduce beneficii pe 
termen scurt, mediu și lung”, 
se arată într-un comunicat de 
preză al ISU Teleorman.

M. MEILĂ

Proiectul ”Fii pregătit! 
Ajutorul tău contează!”, la final

Luni, 8  aprilie 2019,  a avut loc preselecția Festivalului-
concurs național „Teleorman Pop Fest”.

S-au înscris 32 de concurenți, iar după preselecție au ramăs 
18 concurenți.

Cei 18 concurenți vor fi prezenți la Alexandria în ziua de 7 mai 
2019,  ora 10.00, la sediul Centrului Judeţean pentru 
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Teleorman, str. 
Ion Creangă nr. 52-54, Alexandria, județul Teleorman, telefon 
0347804482.

Aceștia sunt: Anca  Alexandra Roxana, 15 ani, Teleorman; 
Andrei Theodor-Octavian, 15 ani, București; Angheluță Lavinia, 
17 ani, Barlad; Bazac Daniela, 17 ani Perieți, Ialomița; Bobei 
Serena-Claudia, 17 ani, Timișoara; Chicoș Ada, 16 ani, Tecuci; 
Cojocaru Daria, 15 ani, Craiova; Duță Andreea Beatrice, 15 ani, 
București; Filipoiu Eleonora, 15 ani, Slobozia; Florea Șerbănică 
Andreea, 17 ani, Teleorman;  Kozak Dănuț, 21 ani, Arad; Popa 
Catinca, 16 ani, București; Selea Iulian Nicolae, 19 ani Pitești; 
Simion Cristina, 24 ani, R. Moldova; Turnescu Emilia, 18 ani 
București; Vasilia Stoichkova, 19 ani, Bulgaria; Victor Ion 
Valentin, 17 ani, București; Velea Oana Maria, București.

Rezervă este  Dincă Robert Adrian, din Pitești.
Cornelia RĂDULESCU

Substanțele toxice 
și foarte toxice se vând bine

 pe piața neagră

CJCPCT Teleorman:

„Teleorman Pop Fest”, 
ediția a 50-a



POLITIC - ADMINISTRATIV 3

Viceprimarul municipiului reședință de județ, 
Alexandria, social-democratul Ioan Augustin, 
se află pe lista candidaților Partidului Social 
Democrat pentru alegerile pentru Parlamentul 
European din 26 mai 2019.

Întrebat cum a ajuns pe lista candidaților 
PSD pentru alegerile europarlamentare, Ioan 
Augustin declară că au fost mai multe discuții în 
partid, după care i s-a propus respectiva 
candidatură. Ioan Augustin declară că a 
acceptat și că se simte mândru și onorat de 
respectiva propunere de a candida pentru 
alegerile europarlamentare. La întrebarea ce îl 
recomandă pentru o asemenea funcție, Ioan 
Augustin răspunde glumeț, că nu vocea și 
talentul îl recomandă, ci experiența politică și 
din administrația publică locală și din perioada 
în care a fost secretar de stat la Ministerul 
Tineretului și Sportului. În ce privește legile din 
Parlamentul European, Ioan Augustin se 
gândește la reprezentarea României în 
Parlamentul European și la identificarea 
modalităților optime de atragere de fonduri 
europene. Susține Ioan Augustin că știe că 
trebuie să se aștepte la negocieri dure.

În ce privește scorul pe care îl aproximează 
că î l  va obține PSD-ul la alegeri le 
europarlamentare, Ioan Augustin apreciază că 
social-democrații vor obține un procent de 

aproximativ 40 %, respectiv aproximativ 14-15 
fotolii de europarlamentari. În campania 
electorală pentru alegerile europarlamentare, 
Ioan Augustin declară ca va merge din poartă în 
poartă, cum a făcut PSD-ul de fiecare dată, să 
stea de vorbă cu cetățenii, într-o campanie 
electorală civilizată.

Vorbind și despre referendumul pe care l-a 
solicitat președintele Klaus Werner Iohannis, 
despre temele pe care le-a comunicat 
deocamdată președintele și chiar și despre 
întrebarea sau posibil cele două întrebări de pe 
buletinul de vot de la referendum, care probabil 
vor fi anunțate pe 25 aprilie, Ioan Augustin este 
un pic sceptic. Ioan Augustin amintește că 
România a respectat recomandările Comisiei 
de la Veneția, iar referendumul comandat de 
președintele Klaus Werner Iohannis face parte 
din lupta politică pe care o duce președintele 
Iohannis cu actuala putere.

Viceprimarul Ioan Augustin declară că speră 
ca la alegerile prezidențiale din iarna acestui an 
Partidul Social Democrat să aibă propriul 
candidat, iar acesta să fie din județul 
Teleorman, respectiv Liviu Nicolae Dragnea, 
care a declarant de curând, la Craiova, că este 
posibil să candideze pentru Palatul Cotroceni la 
alegerile prezidențiale.

Ioan DUMITRESCU

Vineri, 12 aprilie 2019, președintele Organizației 

Județene Teleorman a Partidului Social Democrat, 

Adrian Ionuț Gâdea, declara că social-democrații se 

află în această perioadă în precamapania electorală 

pentru alegerile europarlamentare din 26 mai 2019. 

Adrian Ionuț Gâdea mai susținea vineri, că PSD va face 

o campanie civilizată, corectă, din poartă în poartă, cum 

a făcut și în alți ani, fără mitinguri de capacitare a 

electoratului.

În aceeași zi, vineri, 12 aprilie 2019, șeful lui Adrian 

Ionuț Gâdea, președintele Partidului Social Democrat, 

teleormăneanul Liviu Nicolae Dragnea, la Craiova 

anunța într-un mare miting la care au participat 

aproximativ 40.000 de oameni, că demarează Campania 

electorală pentru alegerile europarlamentare din luna 

mai. Liviu Dragnea, după ce a trecut cu greu, dar cu 

plăcere printr-o mulțime entuziasmată, care dorea să-l 

pupe, să pună mâna pe el ca pe sfintele moaște, însoțit 

de iubita sa, Irina, a urcat pe o scenă, însoțit de câțiva 

candidați social-democrați la fotoli i le de 

europarlamentari. Și dacă tot s-a urcat pe scenă Liviu 

Dragnea, pe care nu l-a mai durut mijlocul, a dat și un 

spectacol pe care iubita sa Irina, cu multe zeci de ani 

mai tânără, îl aștepta de mult. Liviu Dragnea a anunțat 

că la căsătoria sa cu tânăra Irina îi va lua nași pe Claudiu 

Manda și soția sa, Lia Olguța Vasilescu. Cum s-ar spune: 

Dragnea și-a găsit nașul. 

Între timp, Adrian Ionuț Gâdea, președintele 

social-democraților teleormăneni, care nu a avut 

norocul să fie invitat la Craiova, declară că, candidații 

PSD la alegerile europarlamentare sunt oameni cu 

experiență politică și deprinși cu politicile europene. 

Adrian Gâdea nu știe dacă va fi invitat la nunta lui Liviu 

cu Irina unde îi vor avea nași pe Claudiu Manda și pe Lia 

Olguța Vasilescu, dar este posibil ca în adâncul 

sufletului să își dorească foarte tare asta. 

La marele miting de la Craiova au fost și mari 

absenți, precum premierul teleormănean Viorica 

Vasilica Dăncilă, plecată peste hotare, dar și 

candidatul teleormănean la europarlamentare, Ioan 

Augustin, viceprimarul social-democrat al Alexandriei, 

aflat la poziția 21 pe lista candidaților PSD pentru 

europarlamentare. Mai puțin eligibil, locul 21, poate fi 

pe de o parte onorant, dar chiar și real de a deveni 

europarlamentar, dacă câțiva dintre cei care vor fi 

aleși europarlamentari se vor retrage din diverse 

motive.

Ioan DUMITRESCU

În cea mai recentă ședință a Consiliului Local Alexandria, 
consilierii locali PSD în frunte cu primarul Victor Drăgușin au 
votat împotriva manifestărilor publice, împotriva liberei 
exprimări, împotriva Constituției și a statului de drept.

Este incredibilă sfidarea pe care o manifestă slugile PSD- 
ului față de toți cetățenii acestui județ.

Această conduită a consilierilor locali este încă o 
batjocură împotriva celor care cred în democrație, în libera 
exprimare și în dreptul lor de a manifesta pașnic și de a lua 
parte la adunări publice.

PSD-ului îi este frică de armata liberală și de electoratul 
acesteia, interzicând prin HCL mitingul pe care Partidul 
Național Liberal filiala Teleorman dorea să îl organizeze în 
data de 20 aprilie.

Frica cea mare a PSD-ului este aceea că electoratul îi va 
sancționa la vot pe 26 mai pentru dezastrul produs în 
Teleorman și în toată România.

Președinte PNL, Filiala Teleorman,
Eugen PÎRVULESCU

“PSD, speriat de 
forța opoziției liberale”

Dragnea și-a găsit nașul

B i rou l  pe rmanen t  a l  
Senatului a decis amânarea 
pentru a treia oară într-o 
săptămână a dezbaterii și 
votului asupra moțunii simple 
împotriva ministrului Justiției, 
Tudorel Toader.

"A rămas ca data dezbaterii 
moțiunii simple la adresa 
ministrului Toader să se decidă 
în reuniunea liderilor de grup, 
care are loc chiar acum (luni - 
n.r. )" ,  a declarat  Căl in 
Popescu Tăriceanu.

"Nu s-au hotărât cum să îl 
schimbe fără să fie afectați în 
campania electorală", a afimat 
senatoarea Alina Gorghiu.

Dezbaterea a fost amânată 
până cel puțin pe data de 6 

mai, deoarece senatorii nu vor 
mai avea ședințe de plen, 
urmând să lucreze doar în 
comisii.

Este o premieră faptul că o 
moțiune de cenzură fost 
amânată de trei ori. Inițial, 

săptămâna trecută luni, 
senatorii au decis să mute 
dezbaterea și votul moțiunii 
miercuri, iar atunci, din lipsă de 
cvorum, o decizie în cazul lui 
Toader a fost amânată din nou 
pentru lunea aceasta.

Un teleormănean candidat la 
europarlamentare

Fostul purtător de cuvânt al PSD, Marius 
Adrian Dobre, s-a alăturat Pro România, 
partidul condus de Victor Ponta. Dobre spune 
că "PSD a intrat din păcate pe un drum fără 
întoarcere, antieuropean".

"Am intrat în Partidul Social Democrat în 
2010 la Consiliul Național al PSD. Am urmărit 
personalitatea politică a fostului premier Adrian 
Năstase. Am avut onoarea să lucrez cu 
președintele Consiliului Național al PSD o 
perioadă. Până când a fost băgat la pușcărie în 

urmă unui simulacru de proces. Am urmat apoi 
calea politică social-democrată, am muncit 
zdravăn și cu multă plăcere mulți ani", a scris 
Dobre pe contul său de Facebook.

El mai susține că a fost întotdeauna un om 
de stânga, deși a muncit toată viață în mediul 
privat. 

Totodată, Dobre explică faptul că el crede în 
dreptate socială, în egalitate de șanse, dar 
"cred în același timp și în valoarea adăugată a 
economiei libere, a inițiativei și a creativității".

Moțiunea împotriva lui Toader, amânată
 pentru a treia oară de senatori

Fostul purtător de cuvânt al PSD migrează în 
partidul lui Victor Ponta

Președintele PNL, Ludovic 
Orban, a declarat sămbătă, la 
Fetești, că din estimările 
liberalilor, prezența la vot la 
alegerile europarlamentare va 
fi de aproximativ 50%.

"Pe cercetările noastre 
sociologice prezenta la vot va 

fi în jur de 40-42%. Raportat la 
o listă electorală permanentă 
care nu este reală. Noi știm 
foarte bine că pe liste sunt 
18.300.000 și în realitate, în 
țară sunt vreo 14.500.000. 
Deci prezența la vot va fi 
a p r o x i m a t i v  d e  5 0 % ,  

estimarea noastră actuală", a 
spus Ludovic Orban.

L a  u l t i m e l e  a l e g e r i  
europarlamentare, prezența la 
urne în România a fost de 
32.44%, în timp ce prezența la 
n i v e l u l  î n t r e g i i  U n i u n i  
Europene a fost de 42,61%.

Ludovic Orban: 

Din estimarea PNL, prezența la europarlamentare 
va fi de aproximativ 50%
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În cadrul Bursei Generale a 

L o c u r i l o r  d e  M u n c ă ,  
persoanele aflate în căutarea 
unui loc de muncă au obținut 
in formaţ i i  supl imentare,  
referitoare la cursurile de 
formare profesională derulate 
de către Agenţie, la facilităţile 
acordate în cazul angajării şi la 
ocuparea unui loc de muncă în 
străinătate prin intermediul 
reţelei EURES. 

În cadrul acestei acțiuni au 
fost amenajate standuri 
separate pentru activitățile de: 
mediere, consiliere privind 
carieră, formare profesională, 
acordarea de informații privind 
alcătuirea unui CV, a unei 
scrisori de intenție precum și 
alte tehnici de identificare a 
unui loc de muncă și au fost 
distribuite pliante, broșuri, 
flyere pentru promovarea 
serviciilor oferite de AJOFM 

Teleorman, precum și a 
proiectelor implementate.

D e  a s e m e n e a ,  l a  
eveniment au part icipat 
reprezentanți ai Centrului 
Militar Județean Teleorman și 
ai Inspectoratului pentru 
Situații de Urgență Teleorman 
care au prezentat oferta 
educațională pentru anul 
2019-2020 și au distribuit 
pliante de promovare.

Claudiu DUMITRACHE

4 SOCIAL - ECONOMIC

În perioada aprilie – 
iunie 2019, teleormănenii 
i n t e r e s a ţ i  s ă - ş i  
î m b u n ă t ă ţ e a s c ă  
compeţenţele în domeniul 
antreprenoriatului social se 
pot înscrie la cursul gratuit 
o n - l i n e  a c c e s â n d  
https://senses.ifka.hu/regis
ter.

Cursul online a fost creat 
d e  c ă t r e  p a r t e n e r i i  
proiectului SENSES pentru 
a inspira antreprenorii 
sociali să-şi însuşească 
c u n o ş t i n ţ e l e  ş i  
competenţele necesare 
pentru a putea să-şi 
gestioneze în mod durabil 
întreprinderile sociale. 
Conform organizatorilor , 
proiectul SENSES se 
bazează pe o cercetare 
efectuată în prealabil 
pentru a identifica abilităţile 
e x i s t e n t e  p r e c u m  ş i  
cunoşt in ţe le  pe care 

antreprenorii sociali îşi 
doresc să le consolideze. 
Astfel, conţinutul cursului a 
fost adaptat nevoilor reale 
ale grupurilor ţintă.

Cursul este format din 6 
module care acoperă cele 
mai importante aspecte ale 
antreprenoriatului social, şi 
anume:

- Modul 1 – Cum să vă 
dezvoltaţi întreprinderea 
socială cu ajutorul planului 
de afaceri Canvas.

- Modul 2 – Cunoştinţe 
practice de marketing, cu 
un accent deosebit pe 
instrumentele de marketing 
online.

- Modul 3 - Vânzări şi 
o p o r t u n i t ă ţ i  d e  
management, cu accent pe 
accesarea de noi pieţe.

- Modul 4- Provocări în 
gestionarea întreprinderilor 
sociale.

- Modul 5 - Planificarea 
şi managementul financiar - 
cum se poate ajunge la 
sustenabilitatea financiară 
pe termen lung.

- Modul 6 - Instrumente 
de protecţie a proprietăţii 
i n t e l e c t u a l e  î n  
întreprinderile sociale.

Cursanţii pot parcurge 
toate modulele sau pot 
selecta unul sau două din 
acestea, în funcţie de 
nevoile fiecpruia. Testele 
e v a l u e a z ă  n i v e l u l  
cunoştinţelor dobândite 
după fiecare modul şi dacă 
cei ce au urmat cursul voraţi 
obşine 50% sau mai mult, 
vor primi un certificat prin e-
mail  după f inal izarea 
modulului. Participarea la 
curs este gratuită.

Cine se poate înscrie la 
curs 

Nu există criterii stricte 
de înscriere, nici nu se 
solicită cunoştinţe specifice 
anterioare. La concurs se 
p o t  î n s c r i e  i n c l u s i v  
absolvenţi de  învăţământ 
secundar, ca nivel minim. 

Cursanţii trebuie să îşi 
manifeste deschiderea faţă 
de problemele sociale, 
disponibilitatea de a oferi 
feedback despre program 
şi desigur disponibilitatea 
de a aloca timpul necesar 
pentru participare.

Cursul este organizat în 
cadrul proiectului SENSES, 
implementat de Agenţia 
p e n t r u  D e z v o l t a r e  
Regională Sud Muntenia, 
în calitate de partener. Mai 
mu l te  de ta l i i  p r i v ind  
proiectul SENSES puteţi 
a f l a  a c c e s â n d  
https://adrmuntenia.ro/proi
ectul-senses/static/945

Informaţii cu privire la 
cursul de competenţe 
antreprenoriale se pot 
obţine şi la  telefonul 
0728/282.196 – persoană 
d e  c o n t a c t  M o n i c a  
Măgurean, expert, Direcţia 
Dezvoltare şi Comunicare 
d in  cadru l  ADR Sud 
Muntenia. 

George ZAVERA

35 de persoane au fost angajate pe loc 
la Bursa Locurilor de Muncă

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în 
C.I.A. Videle sunt persoane adulte cu handicap, 
care nu au posibilități de îngrijire și întreținere în 
propria familie sau comunitate, care sunt 
dependente de servicii sociale specializate, 
aflandu-se în situații de dificultate sau risc de 
excluziune socială. 

Aceste persoane sunt admise în centru după 
criterii de eligibilitate stabilite cu respectarea 
legislației speciale și a misiunii centrului, având 
domiciliul pe raza județului Teleorman, pe baza 
deciziei Comisiei de Evaluare a Persoanelor 
Adulte cu Handicap, în conformitate cu normele 
în vigoare și în limita locurilor disponibile.

Centrul este localizat într-o zonă liniștită a 
orașului Videle și are o capacitate de 50 locuri.

Centrul oferă servicii de găzduire, de tip 
rezidențial, îngrijire personală, asistență pentru 
sănătate, socializare și activități culturale, 
i n teg ra re - re in teg ra re  soc ia lă ,  te rap i i  
ocupaționale, consiliere psihologică și suport 
emoțional, formarea și dezvoltarea deprinderilor 
de viață independentă, în vederea dezvoltării 
potențialului personal.

Personalul este atent selectat și instruit pentru 
a răspunde celor mai exigente cereri. Acesta este 
instruit anual.

Centrul promovează parteneriatul în îngrijirea 
și protecția persoanelor adulte cu dizabilități, prin 
identificarea și implicarea de organisme 
guvernamentale sau neguvernamentale, 
specialiști, voluntari sau alte persoane din diferite 
domeni i  de act iv i ta te.Centru l  as igură 
beneficiarilor condiții de locuit conform nevoilor 
de viață ale acestora, într-o locație sigură și 
accesibilă, amplasată în comunitate, astfel încât 
să permită accesul beneficiarilor la toate 
resursele și facilitățile existente.

Fiecare cameră are acces direct în grupul 
sanitar,  dotat ș i  echipat necesităț i lor 
beneficiarilor. Spațiile igienico-sanitare sunt 
separate pentru bărbați și pentru femei.

Centrul dispune de grup sanitar adaptat 
pentru beneficiarii cu patologie neuromotorie și 
neurologică.

Spațiile comune sunt repartizate, amenajate, 
dotate și adaptate în concordanță cu natura și 
ponderea activităților și cu nevoile generale și 
individuale ale beneficiarilor. Centrul dispune de 
spațiu pentru socializarea beneficiarilor, spațiu 
pentru vizitatori, spații pentru efectuarea 
activităților de zi.

Serviciile specializate sunt acordate în spații 
special amenajate: cabinet psiholog, cabinet 
educator, sală kinetoterapeut, cabinet asistent 
social, principalele activități desfășurate fiind 
menținerea și dezvoltarea aptitudinilor cognitive, 
depr inder i lor  z i ln ice,  depr inder i lor  de 
comunicare, deprinderilor de mobilitate, 
deprinderilor de autoîngrijire, îngrijirea propriei 
sănătăți, deprinderi de autogospodărire, 
deprinderi de interacțiune, educație și pregătire 
pentru muncă, integrare și participare socială și 
civică etc.

Masa este servită la sala de mese special 
amenajată și în camere, în situația în care starea 
de sănătate a beneficiarilor nu permite 
deplasarea la sala de mese. Când este cazul, se 
acordă beneficiarilor hrană dietetică, conform 
prescripțiilor medicale.

Beneficiarii au timp suficient pentru a servi 
masa, iar atunci când este nevoie, li se asigură 
asistență pentru hrănire din partea personalului, 
încurajându-se formarea abilităților de hrănire 
independentă.

Beneficiarii sunt consultați cu privire la 
preferințele alimentare, iar meniul zilei este afișat 
la loc vizibil. Ei pot ajuta la pregătirea hranei, la 
servire și la spălarea veselei în vederea formării și 
dezvoltării abilităților de autoservire și 
autogospodărire.

Centrul asigură următoarele servicii medicale 
în conformitate cu necesitățile și problematica 
f iecărui  benef ic iar:  medic de fami l ie;  
supraveghere de specialitate permanentă 
(asistenți medicali, infirmiere); achiziționarea 
rețetelor eliberate în regim compensat/gratuit de 
către medicul de familie sau medic specialist; 
administrarea medicației de personal calificat, 
conform prescripției medicale; materiale și 
echipamente medicale; consult de specialitate, 
analize și investigații medicale; asistența 
medicală de urgență și transportul către unități 
spitalicești prin Sistemul Național Unic pentru 
Apeluri de Urgență.

Comunicarea cu exteriorul este asigurată de 
telefon, e-mail, fax, corespondență, vizite.

Centrul asigură beneficiarilor sprijin pentru a 
deveni membri activi și responsabili ai comunității 
de apartenență, aceștia participând la activități 
culturale (vizitarea unor obiective culturale, 
spectacole), activități sportive, activități 
religioase, plimbări în parc, excursii.

Condiții de petrecere a timpului liber: 
petrecerea timpului liber se desfășoară la sala de 
recreere și în aer liber, în curtea centrului.

Beneficiarii Centrului pot fi vizitați de familie și 
prieteni, zilnic, își pot organiza sărbătorirea zilelor 
de naștere și sărbătorilor religioase.

Admiterea efectivă a persoanei în centru se 
realizează cu încheierea unui contract de 
furnizare servicii. Contractul de furnizare servicii 
se încheie între centru/furnizorul acestuia și 
beneficiar sau, după caz, reprezentantul legal al 
acestuia.

Contractul de furnizare servicii este redactat 
în două sau mai multe exemplare originale, în 
funcție de numărul semnatarilor contractului.

În funcție de condițiile contractuale, respectiv 
persoana/persoanele care participă la plata 
contribuției din partea beneficiarului, se încheie 
angajamente de plată cu acestea.

Angajamentul de plată se întocmește în trei 
exemplare, dintre care: un exemplar se atașează 
la dosarul persoanei asistate, un exemplar se 
transmite persoanei/persoanelor obligate la plata 
contribuției lunare de întreținere, iar cel de-al 
treilea exemplar se remite organului care 
urmează să facă reținerile sau care urmărește 
plata contribuției lunare de întreținere.

Beneficiarii centrului au, în principal, 
următoarele drepturi: să li se respecte drepturile 
și libertățile fundamentale, fără nici o 
discriminare; să fie informați cu privire la 
drepturile sociale, serviciile primite, precum și cu 
privire la situațiile de risc ce pot apărea pe 
parcursul derulării serviciilor; să li se comunice 
drepturile și obligațiile, în calitate de beneficiari ai 
serviciilor sociale; să beneficieze de serviciile 
prevăzute în contractul de furnizare servicii; să 
participe la procesul de luare a deciziilor în 
furnizarea serviciilor sociale; să li se asigure 
păstrarea confidențialității asupra datelor 
personale, informațiilor furnizate și primite; să li 
se garanteze demnitatea și intimitatea; să fie 
protejați împotriva riscului de abuz și neglijare; 
să-și exprime liber opinia cu privire la serviciile 
primite.

Cornelia RĂDULESCU

DGASPC Teleorman:

Centrul de îngrijire și asistență Videle

Proiectul SENSES

Teleormănenii, 
invitaţi să se înscrie la 
cursul de competenţe 

antreprenoriale în 
domeniul social
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La sala Auditorium, din cadrul Muzeului 
Judeţean Teleorman, a avut loc un nou regal de 
carte autentică teleormănenă, în faţa unui public 
select fiind lansată lucrarea “Monografia comunei 
Tătărăştii de Sus”, volum apărut prin strădania 
profesorului scriitor Cătălin Ionuţ Florea şi a 
omului de afaceri Ion Pecie. Alături de autorii noii 
lucrări monografice au fost prezenţi cei mai 
cunoscuţi şi apreciaţi autori de monografii din 
judeţ, renumiţi scriitori teleormăneni, precum 
Teodor Răpan şi Elena Avramescu –membri ai 
Uniunii Scriitorilor, profesori de istorie, primarii 
comunelor Tătărăştii de Sus, Tătărăştii de Jos, 
Orbeasca, numeroşi prieteni ai realizatorilor 
acestei cărţi deosebit de importante pentru istoria 
locală teleormăneană. 

Noul volum monografic, editat în condiţii 
grafice de excepţie, a văzut lumina tiparului la 
finele anului 2018, când s-au 
împlint 480 de ani de la 
atestarea documentară a 
localităţii Tătărăştii de Sus. În 
noua lor lucrare monografică, 
Ion Pecie – fiu al satului 
Tătărăştii de Sus şi Ionuţ Cătălin 
Florea – profesor de istorie, 
scriitor şi publicist binecunoscut 
fac referiri amănunţite, bazate 
pe îndelungate cercetări de 
arhivă şi pe teren, la istoria 
locuitorilor satelor Tătărăştii de 
Sus, Udupu şi Dobreni. 

De menţionat şi apreciat ca 
atare faptul că Ion Pecie şi 
Cătălin Ionuţ Florea constituie 
deja o echipă redutabilă în ceea 
ce priveşte cercetarea şi 
punerea în pagina de carte a 
istoriografiei locale, spre ştiinţa 
şi  în folosul generaţ i i lor 
prezente şi viiotare, anul trecut 
cei doi autori, împreună cu inginerul pensionar Ion 
Gheorghe, realizând “Monografia   comunei 
Siliştea Gumeşti – Satul Moromeţilor”. Volum 
care, la Târgul de Carte de la Bucureşti, de anul 
trecut, a primit aprecierea de carte model pentru 
acest gen de lucrări.   

După cum a menţionat profesorul de istorie 
Cătălin Ionuţ Florea, în prezentarea noului volum 
de istorie locală, “Monografia comunei Tătărăştii 
de Sus s-a născut datorită iniţiativei şi ambiţiei 
domnului Ion Pecie, fiu al satului Tătărăşti, ataşat 
sufleteşte de oamenii de aici şi spiritual de 
imaginea localităţii”. Din punct de vedere 
financiar, Monografia comunei Tătărăştii de Sus a 
fost editată cu sprijinul necondiţionat al omului de 
afaceri Ion Pecie, considerat un adevărat 

mecena, al Consiliului Local Tătărăştii de Sus şi al 
primarului Bogdan Dumitrescu. 

O contribuţie importantă la realizarea acestei 
lucrări vaste de istorie locală au avut, prin 
furnizarea de date şi documente pentru 
elaborarea monografiei, învăţătorul şi publicistul 
Leorn Armeanca, inginerul agronom Constantin 
Popescu, Vasile Avramescu, Adriana Dumitrescu 
şi alţi localnici, totodată autorii cărţii evidenţiind şi 
sprijinul primit în timpul acţiunilor de documentare 
de către specialiştii  Biroului Judeţean Teleorman 
al Arhivelor Naţionale, al personalului  Bibliotecii 
Judeţene Marin Preda, Bibliotecii Academiei şi 
Muzeului Judeţean Teleorman, condus de 
profesorul arheolog  Pavel Mirea. 

Lucrarea cuprinde 10 capitole. Autorii se referă 
pe larg la aşezarea geografică şi mediul natural al 
comunei Tătărăştii de Sus şi anume în Câmpia 

Găvanu Burdea, apoi prezintă 
istoricul comunei, cele mai vechi 
v e s t i g i i  a r h e o l o g i c e ,  
d e s c o p e r i t e  p e  M ă g u r a  
Dobrenilor, datând din Neolitic – 
Cul tura Gumlni ţa .  Pr ima 
atestare documentară datează 
din anul 1538, în Hrisovul emis 
de domnitorul Ţării Româneşti, 
Radu Paisie (1535-1545). 

În următoarele capitole 
autorii se referă la implicarea 
t ă t ă r ă ş t e n i l o r  î n  m a r i l e  
evenimete istorice şi anume în 
timpul revoluţiei de la 1848, în 
războiul pentru independenţă 
din anii1877-1878, în Răscoala 
ţăranilor din anul 1907, în 
războiul pentru întregirea 
naţională din 1916-1919, dar şi 
în cel de-al Doilea Război 
Mondial 1941-1945, evenimete 
în care un mare număr de 

locuitori ai satelor Tătărăştii de Sus, Dobreni şi 
Udupu au manifestat acte de adevărat eroism şi 
şi-au jertfit viaţa pe câmpul de luptă. În paginile 
monografiei autorii prezintă reformele agrare, 
evoluţia social-economică şi politică în perioada 
comunistă, inclusiv colectivizarea forţată a 
agriculturii, precum şi aspecte majore, 
interesante, legate de perioada  postdecembristă. 

Cartea, conţinând 497 de pagini,  aşa cum au 
apreciat mulţi dintre cei prezenţi la lansarea 
Monografiei la Alexandria, se constituie într-un 
model de cum trebuie realizate lucrările 
monografice privind istoria locală, autorii Ion 
Pecie şi Cătălin Ionuţ Florea meritând din plin a 
primi cele mai sincere felicitări!

George ZAVERA 

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

Că Teleormanul a 
fost și încă este bogat 
î n  p e r s o n a l i t ă ț i  
culturale o știm cu toții. 
De la Marin Preda, 
Constant in Noica, 
Zaharia Stancu în 
l i t e r a t u r ă ,  L i v i u  
Vas i l i că ,  F loa rea  
Calotă, în muzica 
populară, Teleormanul 
este un nesecat izvor 
de valori aducând în 
continuare în plan 
cultural-artistic nume 
noi.

D a n i e l  
F r u n z ă r e a n u  s - a  
născut în Comuna 
Plopii Slăvitești, Județul Teleorman. Are 30 de ani. A 
urmat Colegiul Național Unirea Tr. Măgurele, Academia 
de Poliție A.I. Cuza din București, Școala Populară de 
Arte din București și lucrează în Ministerul Afacerilor 
Interne ca ofițer de tradiții în cadrul Centrului Cultural al 
M.A.I.

Rep: Daniel, practic, fiind consăteni, ne cunoaștem de 
când eram mici, ca să spun așa. Însă nu am știut până de 
curând că dragostea ta pentru muzica populară este atât 
de mare. Când ai debutat în cântec și cine te-a lansat?

D.F. Așa este, Mihai, ne cunoaștem de-o viață aș 
putea spune, fiindu-ne legătură strânsă minunatul nostru 
sat natal. Cu muzica am cochetat încă din copilărie, să 
spun așa, însă tainele folclorului le-am aprofundat abia 
spre vârsta de 20 și ceva de ani, după absolvirea 
Academiei de Poliție. A fost un vis pe care mi-am promis 
să îl urmez încă de mic, moștenind acest talent de la 
mama mea, și reușind, iată, să îl și fructific în cele din 
urmă. Cel care a pus piatra de fundament  la acest drum 
al cantecului popular este marele etnolog și totodată 
profesorul meu de canto, Aurel Mustățea.

Rep: De unde îți alegi repertoriul? Am văzut 
videoclipul la o piesă filmat în Comuna noastră dragă, 
Plopii Slăvitești. A cui a fost această ideie?

D.F. Piesele lansate până acum sunt inspirate din 
folclorul nostru atât de bogat dar și din propriile experiențe 
de viață, și bineînțeles trăiri ori simțăminte de moment. 
Majoritatea pieselor mele sunt creații proprii, atât pe parte 
de linie melodică, cât și de vers. Filmarea ultimului clip 
lansat în satul nostru natal a fost ideea mea… De ce? Aici 
am crescut, aici am făcut primii pași, iar tot ce ma inspiră 
mai mult are legătură directă cu locul de unde am plecat.

Rep: Ai vreun album imprimat?
D.F. Pentru că am doar câțiva ani de când am pășit pe 

acest drum, nu am reușit încă să imprim un album, dar, 
sper cu ajutorul lui Dumnezeu, să fac acest pas anul viitor.

Rep: Ce mai ai în pregătire?
D.F. O întrebare frumoasă… Chiar săptămâna 

aceasta voi lansa o piesă nouă, cu un clip nou filmat tot în 
satul nostru drag, care îi va avea ca protagoniști pe părinții 
mei, pe unii oameni din comuna noastră ș.a.m.d., iar în 
cursul acestui an vor mai fi lansate alte cântece noi, care 
sper să fie pe placul tuturor.

Rep: Unde poți fi ascultat/văzut?
D.F. Dragii mei, îmi puteți asculta piesele pe posturile 

de televiziune dedicate cântecului popular (Etno Tv, 
Favorit Tv), pe postul de Radio Național Fm, seara între 
orele 20:00 și 22:00, iar întreaga activitate o puteți urmări 
pe pagina mea de facebook “Daniel Frunzăreanu” și pe 
canalul de youtube cu acelasi nume.

Rep: Dacă fac o sinteză, oamenii importanţi care te-au 
ajutat să clădești acest frumos început de carieră, se 
numesc...

D.F. Cum am spus, dragostea de cântec o moștenesc 
de la mama mea, care mi-a insuflat acest dar încă din 
primii ani de viață, iar cel care m-a făcut să pășesc spre 
cunoașterea în profunzime a folclorului a fost mentorul 
meu, Aurel Mustățea.

Rep: Îți mulțumesc, Daniel, pentru interviu și îți doresc 
mult succes în continuare.

D.F. Îți mulțumesc și eu, Mihai, și sper ca bunul 
Dumnezeu să ne fie aproape și să putem face și de acum 
încolo lucruri frumoase pentru cei care ne îndrăgesc.

A consemnat, Mihail TĂNASE

În perioada 25-30 martie 
2019, șase elevi și două cadre 
didactice de la Colegiul Național 
" A l e x a n d r u  I o a n  C u z a "  
Alexandria au participat la 
întâlnirea transnațională de la 

Velingrad ( Bulgaria), în cadrul 
programului Erasmus+. Titlul 
p r o i e c t u l u i  e s t e  " S TO P 
V I O L E N C E  A N D  

DISCRIMINATION!" și are 
numărul de referință: 2018-1-
IT02-KA229-048384_4. 

A fost o săptămână bogată în 
activități cultural-artistice și 
sportive. Au fost prezentate 

numeroase modal i tăț i  de 
e l i m i n a r e  a  c l i ș e e l o r  
discriminatorii: teatru, muzică, 
dans. S-a vorbit despre formele 

de violență întâlnite în școli și 
despre necesitatea eradicării 
acestui fenomen.

N-a lipsit nici vizitarea celor 
mai importante obiect ive 
cultural-istorice ale orașului-
stațiune Velingrad: muzee, 
biblioteca și centrul de informare 
tur ist ică. Orașul  Plovdiv,  
capitală culturală europeană 
anul acesta, a fost o încântare 
pentru toți cei implicați în acest 
proiect: elevi și profesori din 
Italia, Polonia, Bulgaria, Turcia 
și România.

Această mobilitate ne-a oferit 
șansa de a descoperi afinități cu 
reprezentanții școlilor din statele 
deja menționate și de a lega 
prietenii sincere.

Ne-am despărțit cu greu, dar 
gândul la viitoarele întâlniri ne-a 
animat pe toți.

Echipa de proiect

Monografia comunei Tătărăştii de Sus, 
lansată la Alexandria 

Interviu cu talentatul 
cântăreț de muzică populară

 teleormănean, Daniel 
Frunzăreanu

Întâlnire transanțională în cadrul proiectului
 "STOP VIOLENCE AND DISCRIMINATION!"
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Cum creierul percepe timpul depinde de aşteptări. Creierul 
poate reprezenta probabilitatea că ceva (anume) va avea loc. 
Fiecare gând are mai multe „orizonturi”. Spre exemplu, 
orizonturile se află la sfârşitul fiecărei silabe, la sfârşitul fiecărui 
cuvânt, la sfârşitul fiecărei propoziţii şi tot aşa. Timpul curge în 
funcţie de modul în care anticipăm aceste orizonturi.

Atunci când suntem preocupaţi şi implicaţi în ceva, creierul 
anticipează „imaginea de ansamblu” şi vede atât orizontul 
apropiat, cât şi cel îndepărtat, ceea ce face ca timpul „să 
zboare”. Dar atunci când eşti plictisit, anticipezi orizonturile mai 
apropiate precum sfârşitul unei propoziţii în loc de sfârşitul 
poveştii; altfel spus, aceste orizonturi nu sunt legate într-un tot, 
iar timpul curge greu, scrie Live Science.

Nu există niciun loc în creier care este responsabil pentru 
modul în care percepem timpul. Orice regiune care duce la 
apariţia unui gând şi a conştiinţei este cel mai probabil implicată 
în acest proces.

„Cu siguranţă, există o multitudine de mecanisme ale 
timpului în creier”, a precizat Joe Paton, neurosavant la 
Champalimaud Foundation din Portugalia.

De asemenea, nu este clar de ce creierele noastre nu au o 
metodă precisă de a urmări timpul, dar ar putea fi vorba despre 
un avantaj evolutiv. Simţul intern al timpului poate ajuta 
animalele să decidă dacă merită să rămână într-un loc sau să 
facă un anumit lucru.

Dar atunci când îţi aminteşti ceva, durata percepută a unui 
eveniment implică modul în care creierul a stabilit amintirea. 
Reţeaua de neuroni care înregistrează o nouă amintire este 
mai densă decât sunt pentru ceva ce nu este nou. Atunci când 
te uiţi înapoi în timp, acele reţele mai dense fac ca amintirea să 
dureze mai mult.

Mai mult, „timpul pare să curgă mai repede atunci când 
îmbătrâneşti”, a precizat David Eagleman de la Stanford 
University. Când eşti copil, totul pare nou, deci şi creierul vine 
cu reţele mai dense pentru a aminti acele evenimente şi 
experienţe. Ca adult, ai văzut mai multe, astfel că aceste 
evenimente nu duc la crearea unor amintiri elaborate.

În clasa întâi, la o lună după începerea şcolii:

- Spune, Bulişor, cunoşti această literă?

- Da, răspunde cel întrebat.

- Dacă o cunoşti, cum o cheamă?

- Nu-i ştiu numele, o cunosc doar din vedere, domnule 

învăţător.

***

Mama îi scrie un mesaj fiului:

- Cum a decurs examenul? Anunţă-mă urgent!

Fiul student îi răspunde:

- Examenul a decurs excelent, profesorul a fost în extaz. 

M-a rugat să-l repet şi la toamnă.

Pastila de râs

Titanic a fost cel mai mare pachebot din lume, 
în momentul plecării sale în călătoria inaugurală, 
din Southampton, Anglia, cu destinaţia New York, 
pe 10 aprilie 1912. În data de 14 aprilie 1912, la 
ora 23:40, Titanic s-a ciocnit cu un aisberg şi la 
ora 02:30 a dimineţii zilei de 15 aprilie, nava s-a 
scufundat în Oceanul Atlantic. În urma 
naufragiului, au murit 1.514 dintre cei 2.228 
pasageri de la bord. Acesta a fost unul din cele 
mai mari dezastre maritime pe timp de pace din 
istoria lumii şi poveştile nespuse ale Titanicului 
încă mai ies la suprafaţă şi astăzi, la 103 ani de la 
scufundare şi la 18 ani de la lansarea celebrului 
film Titanic, regizat de James Cameron.

Am putea crede că Titanicul s-a luptat cu 
valurile oceanului, că ceaţa şi ploaia au obturat 
vizibilitatea echipajului, care nu a văzut aisbergul 
la timp. În realitate, vremea era perfectă şi straniu 
de liniştită. Potrivit meteorologului Edward 
Lawrence, chiar vremea prea bună a marcat 
blestemul vaporului. Acesta spune că şi cea mai 
mică briză ar fi împins planctonul fosforescent din 
jurul aisbergului şi iscoadele ar fi văzut pericolul.

Însuşi ofiţerul secund al Titanicului, Charles 
Lightoller, a menţionat că absenţa planctonului a 
fost unul din motivele care au dus la producerea 
tragediei. Ancheta din 1912 a relevat faptul că 
echipajul a avut la dispoziţie doar 37 de secunde 
pentru a schimba cursul Titanicului, astfel încât 
să nu lovească aisbergul, dar a fost prea târziu. O 
anchetă recentă arată însă că aceştia au avut la 
dispoziţie mai mult de un minut pentru a face o 
manevră. În orice ipostază, Titanicul era 
condamnat la pierzanie, scrie listverse.com.

Cu puţin timp înainte de plecarea în voiajul 
fatal, un incendiu a izbucnit în depozitele de 
cărbune ale Titanicului. Potrivit unei investigaţii 
britanice, flăcările încă mai ardeau, în momentul 
în care pachebotul a plecat spre New York. Ironia 
sorţii face ca flăcările să fie stinse chiar de 
aisbergul care a lovit vaporul, ducând la 
inundarea camerelor cu cărbuni. Câţiva membri 
supravieţuitori ai echipajului au spus că focul 
fusese stins cu o zi înainte ca Titanicul să se 
ciocnească fatal cu aisbergul.

Oricum am privi situaţia, în „măruntaiele„ 
navei a existat tot drumul un incendiu, care nu a 
pus vieţile pasagerilor în pericol, deoarece 
buncărele de oţel erau proiectate pentru a rezista 
la temperaturi extrem de ridicate, rezultate din 
arderea cărbunilor. Indirect, riscul scufundării a 
crescut după ce proprietarul Titanicului, JP 
Morgan, a obligat echipajul să navigheze la 
viteză maximă, pentru a ajunge mai repede la 
New York cu pasagerii, „înainte de producerea 
unei eventuale explozii”. Morgan ar fi trebuit să fie 
unul dintre pasagerii Titanicului, dar s-a răzgândit 
în ultima clipă.

Edward John Smith, căpitanul Titanicului, a 
fost „victima” a numeroase mituri, în ultimii 103 
ani. Mulţi cred că bătrânul a salvat un copil din 
ghearele morţii, înainte să se înece el însuşi în 
Atlantic, după scufundarea Titanicului. Imaginea 
lui eroică nu este însă pe deplin adevărată.

Căpitanul Smith a ignorat cu bună ştiinţă 
avertizările cu privire la aisberg şi nu a păstrat o 
viteză rezonabilă pentru vapor. De asemenea, a 
permis ca bărcile de salvare să plece mai mult 
goale decât pline cu pasageri salvaţi - prima 
barcă a plecat cu 27 de pasageri salvaţi de pe 
Titanic, deşi avea 65 de locuri. Smith nu a emis un 
ordin clar de abandon al pachebotului şi mulţi 
oameni nu au ştiut în ce situaţie gravă se află. În 

2012, istoricii au descoperit că Smith a picat 
examenul de navigaţie şi a reuşit să le 
promoveze în 1888. Înainte de scufundarea 
Titanicului, Smith îşi câştigase titulatura de 
„căpitanul milionarilor”, datorită încrederii pe care 
o inspira celor din jur.

Este clar că Titanicul s-a scufundat după ce a 
intrat în coliziune cu aisbergul, dar cercetătorii au 
dorit să explice de ce anume s-a ajuns în această 
situaţie tragică. După dezastru, atât specialiştii 
britanici, cât şi cei americani, au stabilit că nava 
avea o viteză prea mare. La o viteză mai mică, 
accidentul ar fi fost mai uşor şi căpitanul ar fi putut 
evita aisbergul. După cum se cunoaşte, impactul 
a rupt şase din compartimentele navei, cu două 
mai mult decât nivelul acceptabil pentru ca 
Titanicul să poată rămâne la suprafaţă. În 2010, 
autoarea Louise Patton, nepoata ofiţerului 
secund Charles Lightoller, a sugerat că Titanicul 
ar fi putut evita coliziunea cu aisbergul dacă 
cârmaciul Robert Hitchins nu s-ar fi panicat şi ar fi 
virat nava într-o direcţie fatidică.

Potrivit lui Patton, bunicul ei a încercat să 
acopere greşelile din timpul naufragiului, de 
teamă să nu distrugă reputaţia companiei White 
Star Line şi a echipajului. Între timp, doi 
astronomi ai Universităţii de Stat din Texas au 
speculat că o superlună rară ar fi fost de vină 
pentru deplasarea aisbergului. O superlună 
survine atunci când luna ajunge cel mai aproape 
de Pământ. În data de 4 ianuarie 1912, Luna a 
ajuns la cel mai apropiat punct de Terra din ultimii 
1.400 de ani. Acest fenomen a avut loc la doar o zi 
după periheliu (când Soarele este cel mai 
apropiat de Pământ). Mai mult, Luna şi Soarele 
erau aliniate şi au generat un val neobişnuit, pe 
anumite porţiuni ale călătoriei. Aceste descoperiri 
astronomice ar fi putut avea un rol în tragedia 
Titanicului.

Echipajul Titanicului a trimis câteva semnale, 
în momentul naufragiului. O navă apropiată, 
Californian, a ignorat apelurile de disperare ale 
pachebotului şi căpitanul acesteia şi-a pierdut 
locul de muncă, din cauza ignoranţei sale. Un alt 
„ingredient” pentru dezastru a fost fenomenul de 
refracţie a luminii. În noaptea fatidică de 14 spre 
15 aprilie 1912, Titanciul a navigat printr-o zonă 
în care straturile de aer rece se situau sub cele de 
aer cald. Acest fenomen determină apariţia 
mirajelor.

Potrivit istoricului Tim Maltin, mai multe nave 
au raportat miraje în noaptea scufundării 
Titanicului. Un miraj similar ar fi determinat 
echipajul de pe Californian să nu identifice corect 
semnalele SOS ale Titanicului. Descoperirile lui 
Maltin au survenit în 2012, la 20 de ani după ce 
guvernul britanic a renunţat la propria investigaţie 
cu privire la fenomenul de refracţie a luminii din 
noaptea în care s-a scufundat Titanicul.

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 afișarea publică a documentelor 
tehnice ale cadastrului

Unitatea administrativ - teritorială COMUNA FRUMOASA 
din județul Teleorman anunță publicarea documentelor tehnice 
ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr. 13,  începând cu 
data de 23 aprilie 2019, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul  
Primariei comunei Frumoasa, conform art. 14 alin. (1) și (2) din 
Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare.

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

Anunţ prealabil

Lucruri neştiute despre cea mai cunoscută 
tragedie maritimă din istorie

De ce timpul zboară repede
 când te distrezi?



1 8 2 8 :  A  m u r i t  
Francisco de Goya, 
pictor, gravor şi 
desenator spaniol (n. 
1746).
1844: S-a născut 

A n a t o l e  F r a n c e ,  
scriitor francez, laureat 
al Premiului Nobel (d. 
1924).
1889: S-a născut 

Charlie Chaplin, actor, 
regizor şi producător 
britanic (d. 1977).
1921: S-a născut 

Peter Ustinov, actor 
britanic (d. 2004).
1935: A murit Panait 

Istrati, scriitor român 
de limbă franceză (n. 
1884).
1938: Au fost arestaţi şi condamnaţi la închisoare mai 

mulţi conducători legionari, în frunte cu căpitanul 
Corneliu Zelea Codreanu.
1943: Chimistul elveţian Albert Hofmann a descoperit 

efectele halucinogene ale LSD-ului.
1951: A murit George Pascu, lingvist, istoric literar şi 

folclorist român (n. 1882).
1972: La Cape Canaveral, Florida, a fost lansată naveta 

spaţială „Apollo 16", care a aselenizat la 20 aprilie 1972.
1972: A murit Yasunari Kawabata, scriitor japonez, 

laureat al Premiului Nobel (n. 1899).
2007: A murit Ioan Ursu, fizician român (n. 1928).
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07:00 Telejurnal matinal 09:00 
Banii tăi 09:45 Tema zilei 10:00 
Aripile Nordului 11:00 Ca'n viaţă 
1 2 : 3 0  T r i b u n a  p a r t i d e l o r  
parlamentare 13:00 Vreau să fiu 
sănătos 13:30 Doar să gustaţi 
14:00 Telejurnal 15:10 Maghiara de 
pe unu 17:00 Aripile Nordului 18:00 
Chipurile României 19:00 România 
9 20:00 Telejurnal 21:30 Regele 
caviarului 23:20 Discover Romania 
23:30 Lumea azi 00:00 Telejurnal
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Sunteti in forma si 
puteti realiza tot ce v-ati 
propus. Sunt favorizate 
in special examenele, 
c o n c u r s u r i l e  s i  
negocierile. Nu se 
int revad probleme 
deosebi te in p lan 
sentimental. 

Un prieten sau un 
coleg v-ar putea da o 
veste surprinzatoare. 
Dificultatile financiare 
care v-au ingrijorat in 
ultima vreme se pot 
rezolva mai usor 
decat credeti. 

Simtul practic si 
dorinta de schimbare va 
indeamna sa puneti la 
cale o afacere. S-ar 
putea ca un prieten sa 
va propuna o colaborare 
promitatoare. Nu va 
grabiti sa promiteti 
nimic! 

Se pare ca puneti 
la cale o schimbare 
importanta in viata dv. 
Nu este exclus sa fie 
vorba despre un 
proiect ambitios de 
afaceri. Capacitatea 
de comunicare este 
excelenta azi. 

Un proiect  de 
afaceri mai vechi ar 
putea intra intr-o 
noua etapa. Colegii 
si prietenii va dau 
sfaturi utile. Este o zi 
buna pentru planuri 
de viitor in ceea ce 
priveste locuinta.

I n  p l a n  
profesional, intuitia si 
p ragmat ismul  va  
ajuta sa rezolvati o 
problema complicata. 
Partenerul de viata v-
ar putea surprinde cu 
un gest frumos sau cu 
un cadou. 

In plan profesional, 
colegii si superiorii va 
apreciaza pentru o 
i d e e  o r i g i n a l a ,  
inovatoare.  Se pare 
ca situatia financiara 
nu este stralucita, dar 
nici ingrijoratoare.

Capacitatea de 
comun ica re  es te  
foarte buna. Anumite 
probleme casnice par 
s a  n u  s u p o r t e  
amanare. S-ar putea 
sa fiti nevoit sa faceti 
cheltuieli neprevazute 
pentru o reparatie. 

Capacitatea de 
concentrare este 
foarte buna si va ajuta 
sa rezolvati toate 
problemele.Putet i  
face planuri de viitor, 
pentru ca aveti idei 
e x c e l e n t e .  Av e t i  
succes in societate.

BERBEC

Aveti posibilitatea 
s a  r e z o l v a t i  o  
problema financiara 
care va framanta de 
mai mult timp. Este un 
context astral bun 
pentru a consolida 
relatiile profesionale 
si personale.

Se anunta o zi cu 
multe probleme de 
rezolvat. Sunteti in 
forma aveti sanse sa 
realizati tot ce v-ati 
propus. Eventualele 
dificultati ar putea sa 
f i e  d e  n a t u r a  
financiara. 

Puteti realiza tot ce 
v -a t i  p ropus ,  cu  
conditia sa va stabiliti 
c l a r  p r i o r i t a t i l e .  
Atentie la tendinta de 
a va sustine opiniile 
cu incapatanare!  
Tineti cont si de 
parerile celorlalti.

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 Fraierii 02:00 
Lecţii de viaţă 03:00 Vorbeşte 
lumea 05:00 Ce spun românii

07:00 Observator 08:00 
Neatza cu Răzvan şi Dani 
12:00 Observator 14:00 
Fan tas t i c  Show 16 :00  
Observator 17:00 Acces 
direct 19:00 Observator 20:00 
Asia Express 23:30 Xtra Night 
Show 01:00 Observator 02:00 
Acces direct 04:15 Fantastic 
Show 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 Vulturii de 
noapte 01:00 Știrile Kanal D 
02:00 Puterea dragostei

07:20 Împușcături sub clar 
de lună 10:00 Starea naţiei 
11:30 Secrete de stil 14:00 
Benny Hill Show 15:05 Focus 
16:00 Capri 18:00 Focus 18 
19:30 Mama mea gătește mai 
bine 20:30 Răzbunarea roșie 
22:30 Starea naţiei 23:30 
Betman 23:35 Focus din inima 
Român ie i  00 :00  Por ț i l e  
albastre ale orașului

08:00 Iubit de împrumut 
10:30 La bloc 12:30 Rocky 
III 14:30 Dragoste în stil 
Shakespearian 16:45 Zeița 
diavol 18:15 La bloc 20:30 
Acvila legiunii a IX-a 22:30 
Ruby Sparks  00:45 Acvila 
legiunii a IX-a 02:30 Ruby 
Sparks 04:15 La bloc 06:00 
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 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

 08:35 Soţia astronautului 
10:20 Zbor spre casă 11:55 
Negociatorii 13:50 Weekend 
de familie 15:15 Lista 16:40 
Morocănoșii 18:20 Portalul 
20:00 Un tătic grozav 21:30 
O simplă favoare 23:20 
Dracu la  01:20 F i l ie ra  
asiatică 02:50 Negociatorii 
04:45 O simplă favoare
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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 

16 Aprilie

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.
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Simona Halep (27 de ani), locul 2 mondial în 
acest moment, a prefațat duelul cu Franța, de la 
Rouen, de la finalul acestei săptămâni, înainte 
ca delegația tricoloră să plece de la București. 
Campioana noastră a spus care este 
principalul atu în semifinala Fed Cup 2019.

”Mi-e greu să spun că meciul cu Franța ar fi 
mai greu decât cel cu Cehia, pentru că n-am 
mai jucat contra lor. Pe hârtie, nu este mai dificil 
pentru că și Cehia a 
fost campioană de 
șase ori în ultimii opt 
ani, dar semifinala 
va fi una grea.

Atuul României 
contra Franței este 
jocul nostru, jocul pe 
c a r e - l  f a c e m .  
Suntem jucătoare 
puternice, suntem în 
formă. Plus că și 
a t m o s f e r a  e  
i m p o r t a n t ă  î n  
echipă, plus publicul nostru”, a spus Halep, 
înainte de a se îmbarca în aeronava de Franța.

Franța - România, semifinala din Fed Cup, 
se va disputa în zilele de 20 și 21 aprilie, la 
Rouen, capitala regiunii Normandia.

Sportiva din Constanța a vorbit și despre 
principalele contracandidate din echipa 
Franței. ”Nu mi-e teamă de nicio jucătoare, 
încerc să mă autodeopășesc, să mă 
concentrez și rezultatul vine de la sine. Toate au 
un stil dificil, diferit. Nu poți compara Garcia cu 
Cornet sau cu Mladenovic. La acest nivel, 
fiecare meci e greu”, a mai spus Simona Halep.

În formulă completă, delegația României va 
începe de mâine, marţ i ,  16 apri l ie, 

antrenamentele în ”Sala Kindarena”.
Cum arată sala din Rouen
Palatul Sporturilor din ”Metropolis Rouen 

Normandie”, a fost inaugurat la data de 8 
septembrie 2012, și face parte dintr-un proiect 
amplu de amnenajare si de modernizare a mai 
multor atracții de pe malul Sennei.

Sala principală a complexului are o 
capacitate de 6.000 de locuri și poate găzdui 

diverse competiții 
i n t e r n e  ș i  
internaționale, ceea 
ce era imposibil 
până acum. Asta din 
cauza faptului că 
in f rast ructura ș i  
capacitatea arenei 
nu permiteau așa 
ceva.

Tenis, baschet, 
v o l e i ,  h a n d b a l ,  
g i m n a s t i c ă  ș i  
gimnastică ritmică, 

fotbal în sală, judo, taekwondo și alte arte 
marțiale, hochei, box, lupte, atletism, 
badminton, dansuri sportive sunt disciplinele 
sportive ce pot fi găzduite în cadrul acestui 
complex.

Semifinale Fed Cup: 43 de ani de la ultimul 
Franţa - România

România a întâlnit Franţa o singură dată, în 
1976, în Grupa Mondială, câştigând cu 3-0 
meciul de la Philadelphia (SUA), prin punctele 
aduse de Florenţa Mihai, 7-6, 6-2 cu Nathalie 
Fuchs, Virginia Ruzici, 6-2, 6-1 cu Gail Lovera 
Benedetti, şi perechea Florenţa Mihai/Virginia 
Ruzici, 6-3, 2-6, 6-1 cu cuplul Rosy 
Darmon/Gail Lovera Benedetti.
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Florin Tănase, atacantul celor de la FCSB, nu avea motive 
de satisfacție după meciul cu CFR Cluj. "Decarul" roș-
albaștrilor nu s-a remarcat cu nimic în partida din Gruia. 
Fotbalistul speră ca echipa să câștige toate cele cinci meciuri 
care au mai rămas, iar clujenii să se mai încurce.

Florin Tănase a reproșat că echipa sa a pierdut prea multe 
puncte cu echipele din subsolul clasamentului. "Un rezultat 
negativ pentru noi, ne pare rău că nu am reușit să câștigăm. 
Nu cred că s-a pierdut titlul în seara aceasta. Șanse mai sunt, 
dar noi am greșit mult cu echipele mici. Nu trebuia să facem 
atâția pași greșiți cu echipele mici", a fost de părere Florin 
Tănase.

Florin Tănase crede că CFR Cluj se va mai încurca până 
la final

Florin Tănase a explicat de ce echipa sa nu și-a asumat 
mai multe riscuri în partida de duminică seara. "Dacă ne 
asumam mai multe riscuri, poate ne aducea victoria, dar 
poate ne-ar fi adus și înfrângerea și nu mai aveam nicio 
șansă la titlu. Încă mai sperăm, dacă o să câștigăm toate 
meciurile, avem șanse foarte mari să luam titlu. O să fie 
presiune și pe ei și cred că se vor încurca", a declarat 
jucătorul de 24 de ani.

Florin Tănase a regretat absența lui Mihai Pintilii, care nu a 
putut fi utilizat, deoarece nu era complet recuperat după 
accidentarea cu Sepsi. "S-a simțit absența lui Pintilii. Este un 
jucător foarte important, liderul nostru și cu siguranță am fi 
arătat altfel cu el pe teren", a încheiat Florin Tănase.

George Puşcaş a marcat pentru a 9-a oară în tricoul lui 
Palermo în acest sezon, iar golul său a venit într-un moment 
extrem de important. Scos din lot acum două etape, atacantul 
român a înscris în Benevento-Palermo 1-2 după ce abia 
intrase pe teren, iar scorul era 1-0 pentru echipa sa.

A fost o cursă de vreo 40 de metri pe partea stângă, a 
pătruns în careu şi a şutat, din unghi, la colţul lung. Era 
minutul 81. Un gol de trei puncte pentru că gazdele au reuşit 
să reducă din handicap în minutul 89, prin Asencio. 
Nestorovski deschisese scorul în minutul 42.

Palermo este pe locul 3 în Serie B, cu 56 de puncte (31 de 
meciuri). Lider în eşalonul secund din Italia este Brescia, care 
are 57 de puncte (30 de meciuri), iar a doua este Lecce, tot cu 
57 (32 de meciuri). Promovează direct primele două echipe, 
iar cele clasate pe locurile 3-8 participă la un play-off pentru 
desemnarea celei de-a treia formaţii care urcă în Seria A.

George Puşcaş a avut probleme înaintea meciului cu 
Verona

Roberto Stellone i-a luat apărarea atacantului român 
înaintea meciului cu Verona, atunci când jurnaliştii italieni 
scriau că probabil va fi scos din lot pentru că a ajuns prea 
târziu la antrenament, lucru care nu s-a întâmplat în cele din 
urmă. George a jucat în ambele meciuri disputate de 
România în preliminariile Euro 2020 1-2 cu Suedia şi 4-1 cu 
Feroe.

"Pușcaș a fost bolnav, a avut dureri foarte puternice de 
stomac și de aceea a ajuns mai târziu la antrenament. Nu 
există niciun caz Pușcaș, nu are rost să vorbim despre așa 
ceva", a spus antrenorul celor de la Palermo, Roberto 
Stellone, la conferința de presă susținută înaintea meciului 
cu Verona, scor 1-0.

Florin Tănase, dezamăgit după meci: 

"Nu cred că s-a pierdut titlul 
în seara aceasta"

George Puşcaş a marcat 
după o cursă extraordinară 
şi ţine Palermo aproape de 

promovarea în Serie A

La partida dintre CFR Cluj 
și FCSB s-a efectuat un nou 
control antidoping, comandat 
de Agenția Națională Anti-
Doping (ANAD), al cărui 
președinte este fostul arbitru 
FIFA Cristian Balaj. Este al 
patrulea meci din Liga 1, de la 
începul acestui an, la care 
jucătorii sunt testați.

După meciul de duminică 
seara, câte doi jucători de la 
fiecare echipă au trebuit să 
dea probele biologice. De la 
echipa gazdă au fost testați 
Mario Camora și Damjan 
Djokovic, iar de la roș-albaștrii, 
Dennis Man și Filipe Teixeira. 
Cei patru jucători au fost 
nominalizați de inspectorii de 
la ANAD, nu au fost aleși prin 

tragere la sorți, cum se 
întâmplă de obicei. Aceste 
p r o c e d u r i  s e  n u m e s c  
controale țintă.

În urmă cu câteva zile, 
Cristian Balaj a anunțat că 
astfel de controale vor fi mai 
dese în fotbalul din România. 
"Vor fi mult mai multe controale 
doping decât înainte, intrăm în 
normalitate. Am început să 
d iscutăm cu cei  de la  
Federaţia Română de Fotbal 
şi de la Liga Profesionistă de 
Fotbal, vom avea o colaborare 
corectă. Au cerut şi ei mai 
multe controale", a precizat 
Cristian Balaj la Ziua Sportului 
Curat din data de 11 aprilie.

Primul control antidoping 
din acest sezon a fost la FCSB 

- Universitatea Craiova
D e r b y - u l  F C S B  -  

Universitatea Craiova 3-2, din 
sezonul regulat, a fost primul 
meci din Liga 1 care a 
b e n e f i c i a t  d e  c o n t r o l  
antidoping, după o pauză de 
un an de zile. Procedura de 
control antidoping a fost 
aplicată la inițiativa Agenției 
N a ț i o n a l e  A n t i - D o p i n g  
(ANAD).

În 2018 s-au efectuat doar 
17 controale antidoping, 
rezultatul fiind negativ în 
unanimitate. Toate acestea au 
avut loc la inițiativa ANAD. În 
schimb, la inițiativa LPF, ultima 
solicitatare pentru efectuarea 
de teste asupra fotbaliștilor din 
Liga 1 a fost în 2010.

Fed Cup Franța-România

Simona Halep a dezvăluit principalul atu al nostru

Controale antidoping țintă la derby-ul din Gruia.
 Ce jucători au fost aleși să fie testați
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