
Proiectul „Carte - Combaterea 
abandonului prin resurse și tehnici 
educaționale” -  „Școala pentru toți” 
este derulat de Inspectoratul Școlar 
Județean Teleorman.

Obiectivul general al acestui 
p ro iec t  es te  p reven i rea  ș i  
diminuarea părăsirii timpurii a școlii, 
precum și încurajarea înscrierii în 
s i s t e m u l  d e  î n v ă ț ă m â n t  
preuniversitar obligatoriu a unui 
număr de 78 de tineri și adulți care 
au abandonat timpuriu sistemul 
educațional.

(Continuare  în  pagina  7)

Șefii serviciilor publice 
ai căror conducători sunt 
membri ai Colegiului 
Prefectural Teleorman au 
prezentat bilanțul de 
activitate pentru luna 
trecută. Evenimentul a 
a v u t  l o c  î n  c a d r u l  
Colegiului Prefectural 
Teleorman.

Primii la raport au fost 
cei de la Direcția de 

Sănătate Publică. Potrivit acestora, în luna martie au supravegheat 1 caz de 
Infecție Respiratorie Acută Severă; 1 caz de scarlatină; 2 cazuri de sifilis; 3 cazuri 
de encefalită infecțioasă primară; 5 cazuri de hepatită acută virală tip A și 1 caz 
de tip B; 29 cazuri de rujeolă; 15 cazuri de tuberculoză și 35 cazuri de varicella.

(Continuare  în  pagina  4)

De foarte mulţi ani se tot vorbeşte de realizarea de 
către conducerile Unităţilor Administrativ Teritoriale a 
amenajamentelor pastorale, lucrare completă referitoare 
la îngrijirea şi exploatarea eficientă a pajiştilor 
permanente, de care este condiţionată primirea de către 

fermieri a subvenţiilor agricole.  În această săptămână, 
Legea pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, 
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi 
pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar 
nr. 18/1991 adoptată în Parlamentul României a fost 
promulgată de preşedintele Klaus Verner Iohannis. 

Conform legii, realizarea amenajaentelor pastorale 
devine obligatorie de la data de 1 ianuarie 2020. 

Prin modificările făcute se stipulează faptul că pentru 
a putea accesa fonduri europene aferente plăţilor pe 
suprafaţă, utilizatorii de pajişti, persoane fizice şi juridice, 

în calitate de proprietari şi/sau deţinători legali ai dreptului 
de utilizare a terenului, au obligaţia ca anual să asigure 
încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha, în oricare din zilele 
perioadei de păşunat, ori cosirea cel puţin o dată pe an a 
vegetaţiei. 

(Continuare  în  pagina  2)

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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Elevii teleormăneni 
au obținut premii și

 mențiuni la olimpiada
 de limbi romanice- 

limba franceză

Carte - Combaterea abandonului 
prin resurse și tehnici educaționale - 

„Școala pentru toți”

Ședință de bilanț a 
Colegiului Prefectural Teleorman

“Cadouri” 
de Sfintele Paşte, 

oferite teleormănenilor 
de primăriile şi 

instituţiile publice

În atenţia primarilor! Amenajamentele 
pastorale devin obligatorii din anul 2020 



2 EVENIMENT - ACTUALITATE

O casă din localitatea Nenciulești a luat foc. Din fericire nici o 
persoană nu a fost prinsă în interior.

Incendiu puternic a izbucnit într-o casă de locuit din comuna 
Nenciulești. Pompierii teleormăneni au intervenit cu o 
A u t o s p e c i a l ă  d e  
Stingere a Incendiilor 
și un echipaj SMURD. 
La sosirea pompierilor, 
focul se manifesta într-
u n  d o r m i t o r ,  c u  
posibilitatea propagării 
la întreaga locuință. 
F lăcăr i l e  au  fos t  
localizate și lichidate în 
limitele găsite, fiind 
salvate bunuri de 
peste 40000 de lei. 
Valoarea pagubelor a 
fost estimată la suma 
de 10000 de lei. Cauza 
p r o b a b i l ă  a  
incendiului: o țigară 
n e s t i n s ă  
corespunzător.

Din fericire, la acest 
eveniment nu au fost 
înregistrate victime.

Claudiu 
DUMITRACHE

(urmare  din  pagina  1)
Astfel,  aplicarea amenajamentului 

pastoral devine obligatorie. 
Conform modificărilor făcute, asociaţiile 

crescătorilor locali de animale, cooperativele 
agricole locale, grupurile de producători locali, 
persoanele juridice cu sediul social pe 
teritoriul localitaţii respective cu care se 
încheie contracte de închiriere prin atribuire 
directă trebuie să fie legal constituite înainte 

de data depunerii cererii pentru atribuirea 
d i rec tă  a  cont rac tu lu i .  Asoc ia ţ i i l e ,  
cooperativele şi grupurile de producători 
înfiinţate cu cel puţin un an înainte de data 
depunerii cererii au drept de preemţiune, cu 
condiţia de a face dovada desfăşurării de 
activitate economică specifică domeniului 
respectiv. 

George ZAVERA

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

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

0766.279.773.
***

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

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

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

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

Anunţuri

În atenţia primarilor! Amenajamentele 
pastorale devin obligatorii din anul 2020 

Când privesc drapelul țării, 
ochii veteranilor lăcrimează. 
Astfel, înțelegem că lacrimile 
curg și din iubire.

Este vorba de iubirea de 
ȚARĂ, la care au ținut atât de 
mult încât au apărat-o cu 
arma.

Netemători pentru propriile 
vieți, bravi pe câmpurile de 
luptă, au apărat pământul 
țării, întregind-o și scăpând-o 
de jugul asupritor.

Veteranii de război au fost 
sărbătoriți cu onoruri militare, 
în preajma zilei lor, 29 aprilie.

Din ce în ce mai puțini, în 
județul Teleorman fiind 114 
veterani și un invalid de 
război, aceste dovezi vii de 
vitejie și patriotism primesc an 
de an recunoștința celor 
pentru care au luptat.

Privind ceremonialul ,  
retrăiesc, cu siguranță, 
fragmente din cele prin care 
au trecut, gândul zburându-le 
către cei care nu s-au mai 
întors.

Îi cinstim și-i prețuim, căci 
ei ne-au învățat că ȚARA, 
pentru a fi liberă, are nevoie 

să fie apărată și trebuie să fie 
iubită.

Veteranii de război ne 
dovedesc ce este iubirea de 
țară, proprii le lor fapte 
însemnând aceasta.

Cornelia RĂDULESCU

Veteranii, simbolul iubirii de țară

Muzeul Judeţean Teleorman a organizat, în colaborare cu 
Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Alexandria, manifestarea 
„Datini și tradiții de Paști”.

Evenimentul a avut loc în sala care găzduiește expoziția 
permanentă de etnografie a muzeului.

Muzeograful Luminiţa Gheorghe le-a vorbit participanţilor, 
elevii clasei a I-âi B de la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” 
Alexandria, îndrumați de P.I.P. Magdalena Ionescu, despre 
semnificația religioasă a celei mai mari sărbători a creștinătății, 
Învierea Domnului, și despre obiceiurile şi tradiţiile populare 
legate de sărbătoarea Paștelui.

Manifestarea a cuprins și un atelier de creație, în cadrul 
căruia copiii au realizat felicitări tematice, folosind diverse 
tehnici de lucru și au încondeiat ouă.

Evenimentul se înscrie în cadrul programului educaţional 
„Muzeul- sursă de cultură şi educaţie”.

Cornelia RĂDULESCU

Casă cuprinsă de flăcări

Muzeul Județean Teleorman:

Manifestarea
 „Datini și tradiții de Paști”
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Comisia Europeană a transmis, miercuri, că 
va analiza "cu atenție" modificările Codurilor 
Penale adoptate de Parlamentul României.

Comisia Europeană va analiza "cu atenție" 
modificările Codurilor penale adoptate, 
miercuri, de Parlamentul de la București, 
"înainte de a decide următoarele etape", a 
declarat un purtător de cuvânt al executivului 
de la Bruxelles, care a avertizat că, dacă 
preocupările europenilor legate de statul de 
drept din România nu sunt avute în vedere, 
Comisia "va trebui să acționeze rapid".

"Suntem la curent cu votul asupra codurilor 
penale revizuite, care a avut loc, miercuri, în 
Parlamentul României. Vom analiza cu atenție 
măsurile adoptate înainte de a decide 
următoarele etape. Înțelegem că nu au fost 
promulgate încă și nici nu au intrat în vigoare", a 
spus acesta, notează HotNews.

Și în trecut, Comisia a fost foarte clară în 
ceea ce privește poziția sa legată de situația 
statului de drept în România. România trebuie 
să repună procesul de reforme în cursul corect. 
Dacă preocupările noastre nu sunt satisfăcute, 
Comisia va trebui să acționeze rapid și să 

utilizeze mijloacele pe care le are la dispoziție, 
a mai precizat purtătorul de cuvânt.

Reamintim că, miercuri, Codul penal şi 
codul de procedură penală au primit votul final 
al deputaţilor, în procedură de urgenţă. Cum 
PSD și ALDE nu au majoritate în Camera 
Deputaților, voturile "salvatoare" au venit de la 
UDMR şi de la foşti social-democraţi, aflaţi 
acum în tabăra lui Victor Ponta.

Opoziţia a acuzat din nou că schimbările 
sunt făcute cu dedicație pentru șeful PSD și a 
anunţat că va sesiza Curtea Constituţională. 
Social-democraţii susţin, însă, că nu vor avea 
nicio şansă la CCR, iar preşedintele Iohannis 
va fi obligat să promulge actele normative.

Din 9 martie 2017 prefectul județului Teleorman este 

Florinel Dumitrescu. Fost senator social-democrat, 

actualul prefect Florinel Dumitrescu susține, ca și ceilalți 

prefecți, că el este apolitic. Nimeni nu înțelege cum să fii 

reprezentantul Guvernului în teritoriu, Guvernul fiind cea 

mai politizată structură a statului, iar prefectul să afirme 

sus și tare că el este apolitic, atâta timp cât trebuie să 

implementeze în teritoriu programul de guvernare. Nu se 

știe dacă prefectul Florinel Dumitrescu, fost senator al 

Partidului Social Democrat, mai are sau nu carnetul roșu de 

partid al PSD-ului. Nimeni nu știe nici dacă prefectul 

Florinel Dumitrescu visează la funcția de ministru de 

Interne pe care o ocupă vremelnic Carmen Daniela Dan, 

fostă și dânsa prefect de Teleorman.

Zilele acestea prefectul Florinel Dumitrescu se ocupă 

de alegerile pentru Parlamentul European din 26 mai 2019 

și declară că se află în grafic conform programului 

calendaristic. Prefectul Florinel Dumitrescu are de 

gestionat 334 de secții de votare pe raza județului 

Teleorman, care de regulă sunt în școli. Prefectul județului 

Teleorman nu discută nimic despre Campania electorală a 

partidelor politice, despre cum au fost unele favorizate de 

autoritățile publice locale să-și pună bene rele și afișele 

electorale în locuri vizibile, iar altele, din opoziție, undeva 

mai la întuneric, mai la mahalale, unde să nu le vadă nimeni.

Prefectul Dumitrescu nu știe cum va arăta sau va suna 

întrebarea sau cele două întrebări de pe buletinul de vot 

de la referendumul solicitat de președintele Klaus Werner 

Iohannis, dar speră ca în curând președintele să o facă 

publică. În rest, prefectul apolitic, cel care trebuie să 

implementeze politicile Guvernului în teritoriu, susține că 

programul de guvernare al Partidului Social Democrat este 

în grafic. 

Dacă se aseamănă sau nu cu Pinochio cel mincinos, dacă 

i-a crescut sau nu nasul, unde îl va plasa PSD-ul, în ce 

funcție, după ce nu va mai fi prefect, rămâne de văzut. 

Oricum ar fi, prefectul Florentin Dumitrescu se declară 

apolitic; crede cineva?

Ioan DUMITRESCU

Purtătorul de cuvânt al Preşedintelui României, Mădălina 
Dobrovolschi, a susținut, la Palatul Cotroceni, o declaraţie de 
presă. Intervenţia a vizat întrebările care vor fi adresate 
românilor la referendumul din data de 26 mai.

Președintele Klaus Iohannis a semnat decretul privind 
organizarea unui referendum național. Anunțul a fost făcut de 
purtătorul de cuvânt al Preşedintelui României, Mădălina 
Dobrovolschi, la Palatul Cotroceni

Președintele a decis să-i cheme pe români, pe 26 mai, în 
ziua alegerilor europarlamentare să se exprime prin vot cu 
privire la două chestiuni: interzicerea amnistiei și grațierii și 
interzicerea adoptării OUG în domeniul infracțiunilor, 
pedepselor.

Astfel, cetățenii sunt chemați să răspundă la două 
întrebări prin da sau nu:

1. Sunteți de acord cu interzicerea amnistiei și grațierii 
pentru infracțiunile de corupție?

2. Sunteți de acord cu interzicerea OUG în domeniul 
infracțiunilor și organizării judiciare și extinderea dreptului de 
a ataca OUG direct la CCR?

Klaus Iohannis a 
anunţat întrebările la referendum

Prefectul

Ministerul Finanțelor le 
cere instituțiilor bugetare să 
vină cu măsuri concrete de 
r e d u c e r i  d e  c h e l t u i e l i  
deoarece în momentul de față 
"sumele propuse pentru 
trimestrul IV nu acoperă plata 
integrală a salariilor".

Ministerul Finanțelor arată 
într-un document trimis mai 
multor instituții bugetare și 
prezentat de G4Media.ro că, 
în privința cheltuielilor de 
p e r s o n a l ,  " a  a p r o b a t  
repartizarea pe trimestre 
c o n f o r m  p r o p u n e r i l o r  
transmise, chiar dacă, prin 
modul de repart izare a 
acestora, sumele propuse 
pentru tr imestrul  IV nu 
acoperă plata integrală a 
salariilor".

Ministerul  condus de 
Eugen Teodorovici arată în 

documentul citat că a cerut 
instituți i lor bugetare "să 
c o m u n i c e  m ă s u r i l e  c e  
urmează a fi dispuse, astfel 
încât să se încadreze în 
cheltuiel i le de personal 
aprobate prin buget", dar 
adaugă că "în răspunsurile 
transmise până la această 
dată marea majoritate a 
ordonatorilor principali de 
credite au precizat că nu au 
identificat măsuri de reducere 
a cheltuielilor de personal".

Ministerul Finanțelor arată 
că instituțiile au transmis că 
" v o r  s o l i c i t a  f o n d u r i  
supl imentare cu ocazia 
rectificării bugetare", dat fiind 
că nu au găsit soluții pentru 
reducerea cheltuielilor.

Î n  a c e e a ș i  a d r e s ă ,  
Ministerul Finanțelor scrie că 
"nu poate fi de acord cu 

majorarea cheltuielilor de 
p e r s o n a l  c u  o c a z i a  
r ec t i f i că r i l o r  buge ta re "  
deoa rece  o  asemenea  
creștere a fondului de salarii 
pentru bugetari ar duce la 
reducerea cheltuielilor de 
investiții.

A d r e s a  M i n i s t e r u l u i  
Finanțelor vine pe fondul 
creșteri i semnificative a 
cheltuiel i lor cu salar i i le 
bugetarilor în 2019 din cauza 
legii salarizării unitare, dar și a 
majorării salariului minim, 
indicator în funcție de care 
sunt stabilite alte salarii și 
indemnizații.

Cheltuiala cu salariile 
bugetare aprobată prin legea 
bugetului de stat a crescut cu 
17 miliarde de lei în acest an 
față de 2018,

Reacție dură a asociațiilor de magistrați din 
România după modificarea codurilor penale. 
Magistrații susțin într-un comunicat de presă că 
Guvernul și Parlamentul nu iau măsuri pentru 
funcționarea instanțelor și parchetelor, dar că 
blochează anchetele.

Magistrații susțin că, în mare parte, 
schimbările adoptate la Codurile penale nu au 
nicio legătură cu deciziile pronunțate de Curtea 
Constituțională şi nu fac altceva decât să 
ușureze situația inculpaților, mai ales a celor 
acuzați de abuz în serviciu.

Procurorii şi judecătorii contestă prevederile 
referitoare la diminuarea termenelor de 
prescripție și sporurilor de pedeapsă, dar și 
anularea unor infracțiuni precum neglijența în 
serviciu. Magistraţii acuză totodată şi o 
incoerenţă în actul normativ.

Din analiza modificărilor Codului penal, 
magistrații din Forumul Judecătorilor din 
România și Mișcarea pentru Apărarea Statutului 
Procurorilor au constatat că în mare parte 
acestea nu au nicio legătură cu deciziile 
pronunțate de Curtea Constituțională.

Sunt, în schimb, "o schimbare drastică și 
nejustificată a modului în care legiuitorul 
înțelege să creioneze politică penală a statului, 

cu un accent pronunțat spre evitarea tragerii la 
răspundere penală a persoanelor care au 
săvârșit infracțiuni și cu o lipsă totală de interes 
în ceea ce privește interesul general și situația 
victimelor".

Magistratii subliniaza ca ca nicio decizie a 
Curtii Constitutionale si nicio modificare 
obiectiva in ceea ce priveste sistemul de drept 
penal sau fenomenul infractional la nivel national 
nu justifica adoptarea unor modificari care duc la 
atenuarea sau eliminarea raspunderii penale.

Magistratii sunt nemultumiti ca este abrogată 
forma agravantă a infracțiunii de abuz în 
serviciu.

"Observăm, totodata, cu ingrijorare, 
incoerenta din cuprinsul aceluiasi act normativ, 
in mod vizibil directionata spre usurarea situatiei 
inculpatilor cercetati pentru anumite infractiuni 
de serviciu, respectiv pentru savarsirea 
infractiunii de abuz in serviciu", arata cele doua 
asociatii.

Astfel, in doua articole succesiv, atunci cand 
este vorba de circumstante atenuante legiuitorul 
include infractiunea de abuz in serviciu, iar cand 
este vorba de circumstante agravante o elimina 
punctual dintre toate infractiunile de serviciu 
carora li se aplica agravanta.

Mesaj dur pentru România de la Comisia 
Europeană după modificarea Codurilor Penale

Guvernul avertizează:

Nu sunt bani de salarii trimestrul 4 din 2019

Magistrații, scandalizați de apărarea 
infractorilor prin lege
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Reprezentanții Casei de 

As igură r i  de  Sănă ta te  
Teleorman au înregistrat 224 
cereri pentru eliberare noi 
carduri de sănătate în locul 
celor pierdute ori furate. De 
asemenea, au eliberat un 
număr de 920 adeverințe 
pentru persoanele care au 
împlinit vârsta de 18 ani 
pentru a putea beneficia de 
servicii medicale. Mai mult, au 
fost evaluate un număr de 25 
furnizori de servicii medicale 
care au solicitat încheierea de 
contracte cu CJAS, cât și 
pentru cei care au deja 
încheiate contracte. Nu în 
u l t i m u l  r â n d ,  a u  f o s t  
înregistrate un număr 178 
cereri pentru eliberarea 
Cardu lu i  European  de  
Asigurări de Sănătate și au 
fost eliberate 105 formulare 
europene, persoanelor care 
necesită asistență medicală 
pe teritoriul unui stat membru 
al UE.

Activități ample au fost și la 
I n s p e c t o r a t u l  Ș c o l a r  
Județean Teleorman. În 
graficul de monitorizare și 
control pentru luna martie 
2019, au fost prevăzute 4 
inspecții tematice și 3 inspecții 
școlare generale. A fost 
verificat modul de elaborare și 
conținutul regulamentului de 
organizare și funcționare al 
unităților de învățământ 
preuniversitar, în ceea ce 
privește asigurarea dreptului 
la educație al elevi lor, 
asigurării echității și egalității 
de șanse,  in terz icerea 
segregăr i i  școlare,  d in 
perspect iva  respectăr i i  
prevederilor legale în vigoare. 
S-a monitorizat participarea 
școlară, verificarea modului 
de aplicare a planului de 
măsuri privind intervențiile 
a m e l i o r a t i v e  p e n t r u  
reducerea fenomenului de 
absenteism și părăsirea 
timpurie a școlii. Aplicarea 
in tegra lă  ș i  corec tă  a  
Curriculumului Național în 
unitățile de învățământ, în 
anul școlar 2018-2019. 
Ver i f icarea modului  de 
organizare și desfășurare a 
simulării evaluării naționale 
pentru elevii clasei a VIII-a și a 
simulării probelor scrise ale 
examenelor de bacalaureat 
național, în anul școlar 2018-
2019.

Reprezentanții Serviciului 
Județean al Gărzii de Mediu 
au efectuat 111 inspecții, din 
care 33 inspecții planificate și 
78 neplanificate. Au efectuat 
verificări la 19 autorități ale 
administrației publice locale. 
Au participat la 16 acțiuni de 
c o n t r o l  î m p r e u n ă  c u  
reprezentanții Sistemului de 
G o s p o d ă r i r e  a  A p e l o r  
Teleorman și Inspectoratului 
pentru Situații de Urgență al 
Județului Teleorman privind 

modul de salubrizare al 
cursurilor de apă, întreținerea 
șanțurilor și rigolelor. Au primit 
un număr de 14 petiții, din 
care:  4  so lu ț ionate,  2  
redirecționate, 7 clasate și 1 
petiție în termen.

Și cei de la Agenția pentru 
Protecția Mediului Alexandria 
au emis 8 autorizaţii de mediu 
fără bilanţ de mediu, o 
autorizație integrată de 
m e d i u ,  a  r e v i z u i t  1 5  
autorizaţii, transfer  autorizații 
de mediu - 3, respingeri 
solicitări acorduri de mediu - 
2 ,  resp inger i  so l ic i tă r i  
autorizații de mediu - 1.

Agenția Județeană pentru 
Plăți și Inspecție Socială 
Teleorman, în luna martie 
2019, a plătit prestații în sumă 
de 18.827.328 lei,  pentru un 
număr de 98.022 beneficiari, 
sumă ce include și taxele 
poștale aferente.

Ș i  c o m i s a r i i  
Inspectoratului Teritorial de 
Muncă Teleorman au derulat 
5 campanii și 9 acțiuni. 
Inspectorii de muncă din 
cadrul Compartimentului 
Securitate și Sănătate în 
Muncă au efectuat un număr 
de 85 controale pe linie de 
securitate şi sănătate în 
muncă la 85 angajatori din 
județ, s-au dispus 184 măsuri 
și au fost aplicate 184 
sancțiuni contravenționale, 
respectiv 179 avertismente și 
5 amenzi în valoare de 23.500 
lei. 

La data de 31 martie 2019, 
în evidenţele Casei Județene 
de Pensii Teleorman se afla 
un  număr  de  103.202 
beneficiari. Erau în plată 
107.274 dosare de pensii, din 
care: de stat – 90.838 și de 
C A P  –  1 6 . 4 3 6 ,  p e  
următoarele categorii: pentru 
limită de vărstă: – 85.995;  de 
u r m a ș :  -  11 . 1 4 7 ;  d e  
i n v a l i d i t a t e :  -  8 . 1 5 2 ;  
anticipată/anticipată parțială: 
-  1 . 8 7 1 ;  d e  s e r v i c i u  
( m a g i s t r a ț i ,  g r e f i e r i ,  
parlamentari, curtea de 
conturi) și ajutor social: - 109. 
P e n t r u  a l t e  t i p u r i  d e  
indemnizații acordate în baza 
legilor speciale se află în plată 
un număr de 7.239 dosare.

R e p r e z e n t a n ț i i  
Inspectoratului pentru Situații 
de Urgență Teleorman au 
monitorizat un număr de 72 
t r a n s p o r t u r i  d e  
s u b s t a n ț e / m a t e r i a l e  
periculoase. A executat 98 
controale de prevenire, din 
care: 12 la obiective de 
investiții, 57 la  instituții, 14 la 
operatori  economici și 15 la 
localități. A executat 1 audit la 
S.C. Ericlex SRL Alexandria 
p e r s o a n ă  a t e s t a t ă  s ă  
d e s f ă ș o a r e  l u c r ă r i  d e  
verificare, reîncărcare și 
reparare a stingătoarelor de 
incendiu.

Jandarmii Teleormăneni 

au desfășurat: 19 misiuni de 
asigurare a ordinii publice; 8 
misiuni de restabilire a ordinii 
publice; 489 de misiuni de 
menținere a ordinii publice; 31 
misiuni de asigurare a pazei, 
protecției și menținerea ordinii 
publice pe traseul conductelor 
d e  t r a n s p o r t  p r o d u s e  
petroliere ce tranzitează 
județul; 51 misiuni de punere 
în aplicare a mandatelor de 
aducere,  la  so l ic i tarea 
instanțelor judecătorești și 
parchetelor; 24 misiuni 
executate în comun cu alte 
instituții în baza planurilor de 
cooperare și a protocoalelor 
de colaborare.

Angajații Sistemului de 
G o s p o d ă r i r e  a  A p e l o r  
Teleorman au realizat: lucrări 
de salubrizare a cursurilor de 
a p ă  ș i  d e p i s t a r e a  
eventualelor obstacole în 
albia minoră a râurilor; 
măsurători și observații la 
foraje hidrogeologice; lucrări 
de întreținere și reparații la 
obiectivele cadastrale din 
a d m i n i s t r a r e ;  s t u d i i  
hidrometrice; a verificat 
s t a ț i i l e  p l u v i o  d i n  
administrarea SH; a afectuat 
analize chimice ale apei pe 3 
râuri și 17 surse de poluare.

Referitor la activitatea 
desfășurată de Administrația 
Județeană a Finanțelor 
Publice Teleorman, pe luna 
martie, administrația nu a 
primit program de încasare. 
Referitor la măsurile de 
executare silită: au fost 
comunicate 4548 somații în 
sumă de 19,88 milioane lei; 
încasări din 2069 somații în 
sumă totală de 8,8 milioane 
lei; popriri pe 2036 conturi, în 
sumă de 15,87 milioane lei; 
încasări din 1054 popriri 
conturi în sumă de 2,904 
milioane lei; 219 popriri terți în 
sumă de 9,42 milioane lei; 
încasări din 48 popriri terți în 
sumă de 0,46 milioane lei. Au 
fost puse 7 sechestre pe 
bunuri mobile în sumă totală 
de 5,95 milioane lei, o 
valorificare bunuri mobile în 
sumă de 53.000 lei și 3 
valorificări bunuri imobile în 
sumă totală de 792.687 lei.

Comisarii pentru Protecția 
Consumatorilor Teleorman au 
desfășurat 118 acțiuni de 
control și a cercetat un număr 
de 32 sesizări și reclamații. 
D in  to ta lu l  p roduse lo r  
controlate, în valoare de 
684.862 lei, au fost depistate 
cu abateri produse în valoare 
de 156.383 lei, din care au 
fost oprite definitiv de la 
comercializare și retrase din 
circuitul consumului uman, 
produse în valoare de 1.733 
lei și oprite temporar de la 
comercial izare până la 
remedierea deficiențelor 
constatate,  produse în 
valoare de 154.650 lei.

Claudiu DUMITRACHE

4 SOCIAL - ECONOMIC

În această perioadă, când teleormănenii se pregătesc să 
petreacă de Sfintele Paşte, o serie de primării şi instituţii 
publice oferă celor interesaţi posibilitatea de se încadra pe 
posturi bine remunerate în sistemul bugetar. 

De departe, cel mai interesant şi bine plătit post scos la 
concurs este cel de director executiv al Direcţiei Judeţene 
pentru Cultură Teleorman, dar şi cel de administrator public al 
comunei  Bujoru.

Primăria comunei Buzescu a scos la concurs un post 
vacant de inspector grad profesional debutant în cadrul 
Compartimentului de Contabilitate. 

Primăria comunei Năsturelu a anunţat organizarea 
concursului pentru ocuparea unui post de referent debutant. 

Primăria comunei Cosmeşti pune la dispoziţia celor 
interesaţi posibilitatea de a ocupa un loc de muncă pe raza 
acestei localităţi, postul scos la concurs fiind acela de 
referent grad profesional asistent în cadrul compartimentului 
Financiar-Contabil.    

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, Filiala 
Teritorială Teleorman-Neajlov, cu sediul în comuna Piatra, 
organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale 
vacante de: 1 șef serviciu – Serviciul Plan Exploatare-
Patrimoniu; 1 șef serviciu – Serviciul Tehnic, Investiţii, 
Achiziţii, Contracte; 1 consilier IA – Biroul Financiar-
Contabilitate, care îşi vor desfăşura activitatea la Unitatea de 
Administrare Giurgiu a Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri 
Funciare.

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială 
Teleorman organizează concurs de recrutare pentru 
ocuparea pe perioadă nedeterminată a patru funcţii publice 
de execuţie, vacante, după cum urmează: un inspector, clasa 
I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului 
Economic, un inspector, grad profesional principal, un 
inspector, clasa  l, gradul profesional asistent şi un inspector, 
clasa I. gradul profesional debutant, toate în cadrul 
Compartimentului Beneficii de asistenţă socială, programe 
de servicii sociale, incluziune socială, egalitate de şanse.

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
(ANCPI) a scos la concurs două posturi vacante din cadrul 
Oficiului Judeţean de Cadastru şi Publictate Imobiliară 
Teleorman, respectiv un post de şef  Birou registrator  la 
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Zimnicea şi un 
post de şef Birou registrator de carte funciară la sediul din 
Alexandria al OCPI Teleorman.

Administraţia Domeniului Public Alexxandria a scos la 
concurs un post de muncitor necalificat.  

Persoanele interesate de aceste posturi se pot adresa 
deîndată primăriilor şi instituţiilor publice care au scos la 
concurs respectivele posturi, pentru a afla toate informaţiile 
legate de organizarea şi condiţiile pe care trebuie să le 
îndeplinească în vederea participării la concurs. 

George ZAVERA 

Ședință de bilanț a 
Colegiului Prefectural Teleorman

România avea, la începutul acestui an, 22,171 milioane 
de locuitori înregistraţi oficial după domiciliu, în scădere cu 
circa 23.000 comparativ cu începutul anului 2018, iar 
îmbătrânirea populaţiei a accelerat, arată datele publicate, 
joi, de Institutul Naţional de Statistică (INS).

La 1 ianuarie 2018, numărul de persoane înregistrate cu 
domiciliul în România era de 22,194 milioane, în scădere 
de la 22,223 milioane la începutul lui 2017, potrivit datelor 
INS. 

La 1 ianuarie 2019, populaţia după domiciliu a fost de 
22,171 milioane persoane, în scădere cu 0,2% faţă de 1 
ianuarie 2018, potrivit INS.

Populaţia urbană şi cea de sex feminin sunt majoritare 
(56,4%, respectiv 51,2%).

Fenomenul de îmbătrânire demografică s-a accentuat, 
populaţia vârstnică de 65 ani şi peste depăşind cu peste 
434.000 persoane populaţia tânără de 0-14 ani (3,674 
milioane faţă de 3,240 milioane persoane).

”Procesul de îmbătrânire demografică s-a accentuat 
comparativ cu 1 ianuarie 2018, remarcându-se o scădere 
uşoară a ponderii persoanelor tinere (0-14 ani) şi în acelaşi 
timp o creştere (de 0,3 puncte procentuale) a ponderii 
populaţiei vârstnice (de 65 ani şi peste)”, se arată în 
comunicat.

Vârsta medie a populaţiei a fost de 41,6 ani, cu 0,3 ani 
mai mare decât la 1 ianuarie 2018. Vârsta mediană a fost 
de 41,5 ani, în creştere cu 0,4 ani faţă de 1 ianuarie 2018.

“Cadouri” de Sfintele 
Paşte, oferite teleormănenilor 

de primăriile şi instituţiile publice

România a pierdut anul trecut 
încă 23.000 de locuitori
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(urmare  din  pagina  1)
Se urmărește, prin acest 

p ro iec t ,  amel ioararea  ș i  
d i ve rs i f i ca rea  se rv i c i i l o r  
educaționale prin structurarea 
procesului de predare și 
actualizarea infrastructurii 
educaționale după principiile 
metodologiei de tip „Grădinița și 
Școala prietenoase”, de care să 
beneficieze un număr de 626 de 
cop i i  ș i  conș t i en t i za rea  
importanței educației prin 
organizarea unei campanii cu 
implicarea unui număr de 626 de 
părinți.

Se stimulează accesul și 
p a r t i c i p a r e a  c o p i i l o r  l a  
învățământul preșcolar, în 
special a grupurilor cu risc de 
părăsire timpurie a școlii și a 
grupurilor de antepreșcolari 
neînscriși, printr-un set de 
măsuri de integrare destinate 
grupur i lo r  vu lnerab i le  ș i  
părinților acestora, vizându-se 
dialogul școală-familie-copii-
comuni ta te ,  act iv i tă ț i  de 
consiliere și educație parentală 
pentru un număr de 55 părinți ai 
antepreșcolarilor și 135 de 
p ă r i n ț i  a i  p r e ș c o l a r i l o r,  

furnizarea de sprijin material 
pentru un număr de 135 de copii 
preșcolari, desfășurarea de 
activități extra-curriculare pentru 
135 de copii preșcolari și a unui 
program de educație pentru 
sănătate, igienă și nutriție pentru 

un număr de 135 de copii 
preșcolari, 135 de părinți ai 
preșcolarilor și un număr de 55 
de părinți ai preșcolarilor.

Programul se ocupă în 

aceeași măsură și de elevii din 
î n v ă ț ă m â n t u l  p r i m a r  ș i  
gimnazial, în special a grupurilor 
cu risc de părăsire timpurie a 
școlii, de el beneficiind un număr 
de 147 de elevi, un număr de 
436 de elevi primind sprijin 
material și consiliere, părinții 
acestora fiind și ei incluși în 
program.

Sunt incluși elevi din patru 
c o m u n e  t e l e o r m ă n e n e :  
C i u p e r c e n i ,  B e u c a ,  
Ștorobăneasa și Zâmbreasca.

Miercuri, 24 aprilie 2019, 
Inspector Școlar General 
Valeria Gherghe, reprezentanți 
ai ISJ Teleorman și managerul 
proiectului s-au deplasat în 
comunele Ciuperceni și Beuca, 
unde, într-un cadru festiv, s-au 
dat ajutoarele materiale.

Acțiunea continuă, astfel 
încât copiii vor beneficia de 
aceste ajutoare înainte de 
Sărbătorile Pascale.

T r e b u i e  m e n ț i o n a t ă  
mulțumirea și bucuria copiilor, 
dar și a părinților și în aceeași 
măsură satisfacția celor care au 
avut această inițiativă.

Cornelia RĂDULESCU

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

Etapa națională a Olimpiadei de limbi romanice- limba 
franceză a avut loc în perioada 18-23 aprilie 2019, la 
Bistrița, județul Bistrița-Năsăud. Lotul olimpic al județului 
Teleorman a fost format din 12 elevi, care s-au întors cu 
premii și mențiuni. Elevii au fost însoțiți de Velcea Mirela 
Iuliana, profesor la Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” 
Alexandria.

Trei elevi au obținut premii și mențiuni acordate de 
Ministerul Educației Naționale, după cum urmează: 
Premiul al III-lea- Guțu Maria-Rebeca, clasa a VII-a (99 
puncte) și Burtea Rareș-Mario, clasa a VIII-a (98,63 
puncte), de la Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” 
Alexandria (prof. Velcea Mirela Iuliana); Mențiune- Burtea 
Daria Teodora, clasa a XI-a (100 puncte proba scrisă, fiind 
cel mai mare punctaj din concurs și 95 puncte proba 
orală), de la Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza” 
Alexandria (îndrumători- prof. Fărcășanu Ion și 
Gurbănoaia Niculae Ionela Adina).

Alți doi elevi au obținut mențiuni speciale, acordate de 
Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud: Dena 
Alexia- Simona, clasa a VII-a (91 puncte) de la Școala 
Gimnazială „Mihai Viteazul” Alexandria (prof. Velcea 
Mirela Iuliana); Negru Vlad, clasa a XI-a (87,75p), de la 
Liceul Teoretic Zimnicea (prof. Filip Antoanela).

Și ceilalți elevi care au făcut parte din lot au avut 
rezultate meritorii și au reprezentat cu cinste județul 
nostru, datorită studiului aprofundat și profesorilor de 
limbă franceză care i-au coordonat: Bogdan Andreea-
Mihaela, clasa a IX-a, de la Colegiul Național „Alexandru 
Ioan Cuza” Alexandria (prof. Dorobanțu Florentina-Lidia); 
Stoican Ștefan-Mircea, clasa a IX-a, de la Liceul Teoretic 
„Alexandru Ghica” Alexandria (prof. Pătrașcu Floricica); 
Nicolescu Maria-Irina, clasa a IX-a, de la Colegiul 
Național Pedagogic „Mircea Scarlat” Alexandria (prof. 
Fărcășanu Ion); Marinescu Iuliana, clasa a X-a, de la 
Liceul Teoretic Videle (prof. Tudor Claudia Ștefania); 
Cornea Alexandra Gabriela, clasa a X-a intensiv, de la 
Colegiul Național Pedagogic „Mircea Scarlat” Alexandria 
(prof. Fărcășanu Ion); Delcea A. Andreea-Georgiana, 
clasa a XI-a, de la Colegiul Național Pedagogic „Mircea 
Scarlat” Alexandria (prof. Fărcășanu Ion); Crăciun C. 
Adriana-Evelina, clasa a XII-a, de la Colegiul Național 
Pedagogic „Mircea Scarlat” Alexandria (prof. Fărcășanu 
Ion).

Analizând aceste rezultate, spunem cu mândrie că 
județul Teleorman a fost reprezentat cu cinste de acești 
elevi, de care suntem mândri și datorită cărora privim cu 
speranță spre viitor.

Felicitări profesorilor care i-au pregătit și datorită 
cărora afirmăm din nou că dascălii, oamenii care ne 
învață carte, își fac datoria.

Cornelia RĂDULESCU

Carte - Combaterea abandonului prin resurse
 și tehnici educaționale - „Școala pentru toți”

Ministerul Educaţiei a publicat în Monitorul 
Oficial ordinul cu structura anului şcolar 2019-
2010, iar elevii nu vor începe anul școlar pe 15 
spetembrie, așa cum era de obicei.

În anul şcolar 2019-2020, cursurile încep pe 9 
septembrie şi se încheie pe 12 iunie. Anul şcolar 
va avea 35 de săptămâni, dintre care 15 
săptămâni în primul semestru şi 20 în cel de-al 
doilea semestru.

Elevii de clasa a VIII-a vor încheia cursurile în 5 
iunie, iar cei de clasa a XII-a şi a XIII-a seral şi 
frecvenţă redusă vor încheia cursurile în 29 mai. 
Preşcolarii şi elevii din clasele primare vor avea 
vacanţă în săptămâna 26 octombrie – 3 
noiembrie. Mai mult. Vacanţa de primăvară va fi în 
perioada 4-21 aprilie 2020.

Structura anului școlar 2019-2020:
Semestrul I
Cursuri: Luni, 9 septembrie 2019 – Vineri, 20 

decembrie 2019
Vacanţa pentru grădini ţe si  clasele 

pregătitoare- clasa a IV-a: 26 octombrie – 3 
noiembrie 2019

Vacanta de iarnă: Sâmbătă, 21 decembrie 
2019 – Duminică, 12 ianuarie 2020

Semestrul al II-lea
Cursuri: Luni, 13 ianuarie 2020 – Vineri, 3 

aprilie 2020
Vacanta de primăvară: Sâmbătă, 4 aprilie 2020 

– Marţi, 21 aprilie 2020
Cursuri: Miercuri, 22 aprilie 2020 – Vineri, 12 

iunie 2020

Noile recomandări OMS: copiii sub 3 ani 
nu trebuie expuși deloc ecranelor

Ministerul Educașiei a schimbat data la care
 va începe noul an școlar

Elevii teleormăneni 
au obținut premii și mențiuni 

la olimpiada de limbi romanice
- limba franceză

Copiii sub trei ani nu ar trebui 
să se uite deloc la televizor sau să 
se joace pe tablete, în timp ce cei 
cu vârste între trei și patru ani nu ar 
trebui să petreacă mai mult de o 
oră pe zi în fața ecranelor, a spus 
miercuri Organizația Mondială a 
Sănătății.

Interacțiunea părinților sau 
îngrijitorilor cu cei mici este 
esențială pentru dezvoltarea lor, 
spune OMS. Lectura, jocurile și 
activitatea fizică sunt considerate 
mult mai importante decât timpul 
petrecut pe un dispozitiv. Este 
recomandat, de asemenea, și 
somnul.

OMS a publicat primul ghid 
p r i v i nd  ac t i v i t a t ea  f i z i că ,  
comportamentul sedentar și 
somnul al copiilor cu  vârste până 
în 5 ani. Recomandările au fost 
făcute pe grupe de vârstă: copiii 
mai mici de 1 an, copiii cu vârste 
cuprinse între 1 și 2 ani și cei cu 
vârstă de la 3 la 4 ani. „Nu am făcut 
înainte recomandări pentru cei 
sub 5 ani”, a declarat Juana 

Willumsen, expert în cadrul OMS 
și unul din autorii ghidului.

Potrivit Agenției Națiunilor 
Unite, copiii sub cinci ani ar trebui 
să fie activi fizic și să aibă un 
program de somn adecvat pentru 
a-i putea ajuta astfel să-și dezvolte 
obiceiuri sănătoase pe termen 
lung și să prevină obezitatea sau 
alte boli mai târziu. Noile linii 
directoare pentru copiii sub 5 ani 
se bazează pe o revizuire 
sistematică a dovezilor științifice în 
s t u d i i l e  p u b l i c a t e  p r i v i n d  
beneficiile pentru sănătate ale 
activității fizice, somnul și limitarea 
timpului petrecut în fața ecranelor 
a bebelușilor și copiilor mici.

Bebelușii (copiii până într-un 
an) nu ar trebui să fie expuși 
monitoarelor electronice deloc. 
Restul nu ar trebui să petreacă mai 
mult de o oră privind la televizor 
sau jucând jocuri pe tabletă sau 
telefon. OMS recomandă ca 
aceștia să fie activi fizic de mai 
multe ori pe zi într-o varietate de 
moduri. OMS arată, în ghidul său, 

că micuții cu vârste cuprinse între 
un an și patru ani ar trebui să aibă 
parte de cel puțin trei ore de 
activități fizice variate pe parcursul 
zilei.

Liniile directoare sugerează că 
bebelușii nu ar trebui să fie 
imobilizați într-un cărucior sau să 
fie transporți în scaunul de mașină 
mai mult de o oră. De asemenea, 
aceștia ar trebui să se joace pe 
burtică cel puțin o jumătate de oră 
pe zi. Copiii sub cinci ani nu ar 
trebui să stea prea târziu seara, cu 
părinții lor. Ei ar trebui să aibă parte 
de suficient somn, cu program de 
culcare și de trezire.

În 2016, 41 de milioane de 
bebeluși și copii mici erau 
supraponderali sau obezi. A 
existat o creștere de zece ori a 
numărului de copii și adolescenți 
obezi în ultimii 40 de ani, la 124 de 
milioane – aproape unul din cinci 
copii. Inactivitatea, însoțită de 
activități sedentare, cum ar fi 
vizionarea TV și jocurile pe 
calculator, este principala cauză.

Aromatul maghiran calmeaza rapid durerile de cap, cele 
musculare şi de dinţi. Poate fi folosit ca antiinflamator 
natural, iar un consum regulat are şi importante alte 
beneficii. Băut zilnic, ceaiul de maghiran alungă oboseala 
fizică şi psihică, stările anxioase, afecţiunile respiratorii sau 
cele digestive.

Greaţa, balonarea, senzaţia de preaplin sunt doar 
câteva dintre semnele indigestiei. Dacă te confrunţi des cu 
aceste simptome, bea o cană cu infuzie de maghiran. 

Fie că este vorba de migrene, dureri de dinţi, 
reumatismale sau menstruale, maghiranul are proprietăţi 
antiinflamatoare, analgezice şi uşor sedative. 

Maghiranul conţine uleiuri volatile, putând fi folosit 
pentru inhalaţii. Este util pentru alergiile de sezon, în timpul 
răcelilor sau gripelor ori pentru a combate sforăitul. 

Maghiranul poate favoriza transpiraţia. Astfel, scade 
febra şi sunt eliminate toxinele din organism. În acelaşi 
timp, remediul relaxează musculatura şi scade intensitatea 
durerilor asociate cu gripa şi răceala.

Fiind din aceeaşi familie cu oregano, maghiranul conţine 
flavonoide, care au efect uşor sedativ. O cană de infuzie de 
maghiran, înainte de culcare, reduce stările de stres şi 
nervozitate şi asigură un somn odihnitor, fără episoade de 
trezire nocturne.

Pentru a reduce inflamaţia încheieturilor, apelează la 
cataplasmele cu maghiran. Tratamentul este la fel de 
eficent şi pentru durerile articulare sau cele cauzate de 
reumatism.

Maghiranul, un excelent 
calmant natural
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Cele mai vulnerabile parole în faţa hackerilor sunt cele 
inspirate de artişti şi trupe celebre, precum "Blink182", 
"Metallica","Slipknot", "Eminem" şi "50cent", se arată într-un 
raport al Centrului Naţional pentru Securitate Cibernetică din 
Marea Britanie, potrivit rollingstone.com.

Printre opţiunile riscante se mai numără cele care conţin 
nume şi cele formate doar din cifre, potrivit Mediafax.

Reprezentanţii instituţiei şi expertul în securitate cibernetică 
australian Troy Hunt au afirmat că parolele slabe sunt cele create 
după personaje fictive, ca "superman", "tigger", "batman" şi 
"pokemon", dar şi cele ce prezintă prenume, precum "ashley", 
"michael", "daniel", "jessica" şi "charlie".

Cele mai vulnerabile combinaţii de caractere mai sunt şi cele 
bazate pe accesarea uşoară a tastaturii: "123456", 
"123456789", "qwerty" şi "1111111".

"Înţelegem că securitatea cibernetică poate fi descurajantă 
pentru mulţi oameni, dar Centrul Naţional pentru Securitate 
Cibernetică a publicat o mulţime de sfaturi uşor aplicabile", a 
declarat directorul tehnic Ian Levy într-un comunicat oficial.

"Refolosirea parolelor reprezintă un risc major, care poate fi 
evitat. Nimeni nu ar trebui să protejeze informaţii vulnerabile cu 
ceva care poate fi ghicit uşor, precum prenumele, formaţia 
favorită şi echipa de fotbal preferată", a mai spus acesta.

Reprezentantul centrului recomandă folosirea unor parole 
mai dificile, care să combine cuvinte la întâmplare. Levy le 
recomandă internauţilor să folosească substantive care li se par 
memorabile, care să nu fie ghicite uşor.

Centrul Naţional pentru Securitate Cibernetică face parte din 
departamentul dedicat domeniilor digitale, media, culturii şi 
sportului din guvernul Marii Britanii. Reprezentanţii centrului 
doresc să reducă numărul de probleme privind securitatea 
cibernetică prin informaţii despre metodele de operare ale 
hackerilor.

Patru prietene tinere si frumoase si-au petrecut 

concediul impreuna la mare, fara barbatii lor. La intoarcere, 

pe una din ele au apucat-o remuscarile:

- Fetelor, am sa-i povestesc lu' barbatu' meu de cate ori 

l-am inselat in concediu.

Bruneta: - Ce idioata!

Roscata: - Ce curajoasa!

Blonda: - Ce memorie!

***

Doi ardeleni taiau o bomba cu fierastraul.

Vine al treilea si ii intreaba: 

- Ma, dar daca explodeaza?

La care ceilalti: 

-Apai nu-i bai, ca mai avem una!

Pastila de râs

Din momentul în care îl 
pupă pe obraz pe Iisus din 
Nazaret în Grădina Gheţimani, 
Iuda Iscarioteanul va f i  
cunoscut ca cel mai faimos 
trădător din istorie. Există însă 
mai multe enigme cu privire la 
motivul trădării.

Prin predarea lui Iisus 
autorităţilor, Iuda pune în 
mişcare seria de evenimente 
care devine fundaţia credinţei 
creştine: arestarea, procesul, 
moartea şi învierea, scrie 
History.

E x i s t ă  t o t u ş i  m u l t e  
necunoscute despre Iuda, 
rămânând unul dintre cele mai 
enigmatice figuri în povestea 
lui I isus. În ult imii ani, 
descoperirea Evangheliei 
după Iuda, un test gnostic care 
datează din secolul al II-lea, a 
făcut ca unii experţi să-i 
reconsidere rolul şi chiar că a 
fost acuzat pe nedrept de 
trădare.

Toate cele patru evanghelii 
canonice în numesc unul dintre 
cei 12 apostoli. Unii specialişti 
au asociat numele de Iscariot 
cu provenienţa lui, oraşul 
Kerioth, localizat la sud de 
Ierusalim.

Ce spun sursele biblice
„Unul dintre aspectele care 

îl separă pe Iuda de restul 
apostolilor este că acesta nu 
provine din Galilea”, a precizat 
Robert Cargi l l ,  profesor 
asistent de studii religioase şi 
clasice de la University of Iowa. 
„Iisus este din partea nordică a 
lui Israel, sau Palestina 
romană. Dar prenumele lui 
Iuda poate fi dovada că este 
din sudul ţării, ceea ce 
înseamnă că e străin”.

Alţi experţi au precizat că 
Iscariot vine de la Sicarii sau 
„Cuţitari”, un grup de rebeli 
care se opuneau ocupaţiei 
romane şi comiteau acte de 
terorism în anii 40-45 e.n., dar 
nu există nimic în Biblie care 
să-l asocieze pe Iuda cu 
această grupare.

Conform Evangheliei după 
Ioan, Iisus şi-a informat 
discipolii în timpul Cinei cea de 
Taină că unul dintre ei îl va 
trăda. „Isus a răspuns: "Acela 
căruia îi voi întinde bucăţica şi 
i-o voi da." Şi a întins o bucăţică 
şi a dat-o lui Iuda, fiul lui Simon 
Iscarioteanul. Cum a fost dată 
bucăţica, a intrat Satana în 

Iuda. Isus i-a zis: "Ce-ai să faci, 
fă repede." (Ioan 13:26-27).

Iuda a mers apoi singur la 
preoţii din Templu şi s-a oferit 
să-l trădeze pe Iisus pentru 
bani - 30 de arginţi, aşa cum se 
specifică în Evanghelia după 
Matei. La fel ca în Evanghelia 
după Ioan, Evanghelia după 
Luca citează tot influenţa lui 
Satana şi nu lăcomia ca motiv 
pentru trădare. Totuşi, Ioan 
spune că Iuda era imoral chiar 
şi înainte: ţinea „protofelul 
comun”, fondul pe care Iisus şi 
discipolii îl foloseau, furând din 
el.

Motivele trădării
„Au existat mulţi oameni 

care au vrut să asocieze 
trădarea lui Iuda cu faptul că 
iubea banii”, a precizat Cargill. 
Alţii au sugerat că a existat un 
motiv politic pentru actul de 
trădare. Conform teoriei, Iuda 
a fost deziluzionat când Iisus 
nu a arătat interes în formarea 
unei rebel iuni  împotr iva 
romanilor.

Se poate chiar şi opusul: 
Iuda, la fel ca autorităţile din 
acel timp, ar fi văzut rebeliunea 
ca un posibil pericol pentru 
oamenii din Israel. „Poate a 
vrut să îl predea pe Iisus pentru 
a opri o rebeliune”, a adăugat 
Cargill.

Iuda a dus soldaţii în 
Grădina Gheţimani, unde l-a 
identificat pe Iisus prin pupatul 
pe obraz şi prin numirea de 
„rabin”. Conform Evangheliei 
după Matei, Iuda a regretat 
imediat acţiunile şi a returnat 
cei 30 de arginţi la autorităţile 
Templului. Când autorităţile au 
refuzat, acesta a lăsat arginţii 
pe jos şi s-a sinucis prin 
spânzurare.

Potrivit altei surse canonice 
din Biblie, Faptele Apostolilor, 
carte scrisă de acelaşi autor ca 
Evanghelia după Luca, Iuda nu 

s-a sinucis, ci „Omul acesta a 
dobândit un ogor cu plata 
nelegiuirii lui, a căzut cu capul 
în jos, a plesnit în două prin 
mijloc şi i s-au vărsat toate 
m ă r u n t a i e l e ”  ( F a p t e l e  
Apostolilor 1:18). Această 
moarte era obişnuită în Biblie, 
semnificând pedeapsa dată de 
Dumnezeu.

Evanghelia după Iuda
Î n  2 0 0 6 ,  N a t i o n a l  

Geographic Society a anunţat 
descoperirea şi traducerea 
unui text numit Evanghelia 
după Iuda, despre care se 
crede că a fost scris în 150 e.n., 
apoi copiat din greacă în coptă 
în secolul al III-lea. Evanghelia 
după Iuda este una dintre 
m u l t e l e  t e x t e  a n t i c e  
descoperite în ultimele decenii 
care au fost asociate cu 
gnosticii, un grup de creştini 
care a fost denunţat ca eretic 
de primii lideri ai Bisericii.

În loc să-l denunţe pe Iuda 
ca trădător, autorul acestui text 
apocrif spune că acesta era 

discipolul preferat a lui Iisus. În 
a c e a s t ă  v e r s i u n e  d e  
evenimente, Iisus l-a rugat pe 
Iuda să-l trădeze şi să-l predea 
autorităţilor, pentru a fi eliberat 
de corpul fizic şi pentru a-şi 
îndeplini destinul de salvare a 
omenirii.

Există controverse în jurul 
acestui text, unii cercetători 
spun că versiunea traducerii 
c e l o r  d e  l a  N a t i o n a l  
Geographic Society nu este 
exactă, ilustrându-l pe Iuda ca 
fiind nobil.

„Adevărul este că nu ştim 
de ce a făcut Iuda ce a făcut. 
Marea ironie, desigur, este că 
fără trădarea lui, Iisus nu ar mai 
fi fost predat romanilor şi 
răstignit. Fără Iuda, nu am fi 
avut elementul central al 
creştinimsmului, nu am fi avut 
Înviere”, a notat Cargill.

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

PFA CULCEA GH. MARIN, F34/516/2009, CUI 25578990, com. Seaca, jud. Teleorman, 
pierdut Certificat constatator de autorizare nr. 29474/19.05.2009 pentru sediu și terți. 

Îl declar nul.

Anunţ

privind depunerea solicitării de emitere 
a acordului de mediu

COMUNA CONȚEȘTI anunță publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul “Modernizare (asfaltare) străzi în comuna 
Conțești, județul Teleorman”, propus a fi amplasat în 
comuna Conțești, județul Teleorman.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la 
sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării nr. 
1, județul Teleorman, de luni până joi între orele 08:00-16:30 și 
vineri între orele orele 08:00-14:00 și la sediul Comuna 
Conțești.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM 
Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării nr. 1, județul 
Teleorman, de luni până joi între orele 08:00-16:30 și vineri 
între orele orele 08:00-14:00.

Anunţ public

Cele mai vulnerabile parole 
în faţa hackerilor

De ce Iisus a fost trădat de Iuda? 



1922 – S-a născut Ștefan 

Augustin Doinaș, poet, membru al 

Academiei Române, președinte de 

onoare al Uniunii Scriitorilor (d. 

2002).

1963 – A murit Vasile Voiculescu, 

poet, prozator și dramaturg român 

(n. 1884).

1986 - A avut loc accidentul 

nuclear de la Cernobâl (Ucraina)

1992 - Regele Mihai efectuează prima vizită în România 

după 1989; a fost primit cu entuziasm la Bucureşti.

1993 - Curtea Constituţională a decis că Academia Română 

are competenţa de a stabili normele ortografice ale limbii 

române. "â" a avut câştig de cauză asupra lui "î".

2002 - A murit ziarista Brânduşa Prelipceanu, şefa secţiei 

Translaţie Franceză a Agenţiei Naţionale de Presă Rompres 

(n. 17 martie 1949)

2006 - A murit fostul ministru ţărănist Ulm Spineanu. (n. 3 

martie 1943)

2007 - Fostul atacant dinamovist Florea Dumitrache a 

încetat din viaţă. (n. mai 1948)

2009 - A murit actriţa Cătălina Murgea, care în anul 2007 a 

primit premiul Gopo pentru cea mai bună actriţă într-un rol 

secundar, pentru interpretarea din "Legături bolnăvicioase", 

de Tudor Giurgiu
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07:00 Matinal 09:00  Fan/ Fun 
urban 09:45 Tema zilei 10:00 Aripile 
Nordului 11:00 Ca'n viaţă 12:30 
Parlamentul României 13:00 În 
grădina Danei 13:30 Doar să gustaţi 
14:00 Telejurnal 15:10 Fără etichetă 
16:00 EURO polis 17:00 Aripile 
Nordului 18:00 Observatori la 
Par lamentu l  European  18 :30  
Universul credinţei  20:00 Telejurnal 
21:30 Barabba 23:20 Moment Art 
23:30 #Creativ 00:00 Telejurnal 00:30 
Universul credinţei

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 26 Aprilie

Va bucurati de 
armonie in famile si 
aveti succes in toate 
activitatile legate de 
camin. Capacitatea 
de comunicare este 
excelenta si va ajuta 
sa rezolvati mai usor 
problemele. 

Sunteti nevoit sa va 
schimbati programul. 
Dimineață, aveti de 
f a c u t  m a i  m u l t e  
drumuri in interesul 
partenerului de viata. 
Azi puteti rezova mai 
u s o r  p r o b l e m e l e  
financiare. 

Vi se ofera noi 
perspective pe plan 
social si sentimental. 
La o petrecere, faceti 
c u n o s t i n t a  c u  o  
persoana care va 
farmeca. Nu este 
exclus sa legati o 
prietenie de durata. 

A r  f i  b i n e  s a  
amanati intalnirile de 
afaceri planificate azi. 
S-ar putea sa aveti 
d f i c u l t a t i  d e  
comunicare. Dupa-
amiaza va pregatiti 
pentru o calatorie in 
interesul familiei.

Aveti mari sanse 
de reusita in toate 
activitatile. Partenerii 
de afaceri sunt de 
acord cu schimbarile 
pe care le propuneti, 
dar ar fi bine sa tineti 
cont si de parerile lor. 

R e l a t i i l e  
pa r tene r i a l e  sun t  
foarte bune. Pe plan 
pro fes iona l ,  insa ,  
starea de confuzie si 
atmosfera tensionata 
va predispun la greseli. 
Evitati discutiile in 
contradictoriu. 

In ten t iona t i  sa  
faceti o vizita la rude. 
Va sfatuim sa o 
a m a n a t i .  D u p a  
amiaza, vi se propune 
o colaborare. Nu va 
pripiti! S-ar putea sa 
nu fie ceea ce pare la 
prima vedere.

Va sfatuim sa va 
odihniti, chiar daca 
aveti multe probleme 
d e  r e z o l v a t .  
Dimineață sunteti 
tentat sa cheltuiti o 
suma mare de bani. 
Nu este un moment 
favorabil investitiilor.  

Nu este o zi buna 
pent ru  semnarea 
documentelor oficiale. 
Se pare ca ideile dv. 
nu sunt apreciate la 
adevarata lor valoare. 
Es te  o  pe r ioada  
favorabila relatiilor 
sentimentale.

BERBEC

R e l a t i i l e  c u  
anturajul sunt bine 
aspectate si decurg 
fara probleme. Este o 
zi buna pentru a 
rezolva probleme mai 
vechi ale familiei. Aveti 
grija sa tineti seama si 
de dorintele celorlalti!

La locul de munca, 
intampinati dificultati 
care va indispun. Nu 
este cazul sa va 
ingrijorati. Totul se 
r e z o l v a  r e p e d e .  
Dupa-amiaza sunteti 
d e c i s  s a  f a c e t i  
schimbari in camin. 

Treceti  printr-o 
perioada favorabila 
pe plan sentimental, 
dar si al castigurilor 
mater ia le.  Astaz i  
aveti succes in tot ce 
faceti. Relatiile cu 
partenerul de viata 
sunt foarte bune. 

TAUR GEMENI RAC

LEU FECIOARĂ BALANŢA SCORPION

SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI

Semnificaţii istorice pentru 

07:00 Ştirile Pro Tv 10:30 
Vorbeşte lumea 13:00 Ştirile Pro 
Tv 14:00 Lecţii de viaţă 15:00 La 
Maruţă 17:00 Ştirile Pro Tv 18:00 
Ce spun românii 19:00 Ştirile Pro 
Tv 20:30 Românii au talent 
23:30 Vlad 01:30 Las fierbinți 
02:15 La Maruţă 04:00 Vorbeşte 
lumea 06:00 Ce se întâmplă 
d o c t o r e ?  0 6 : 3 0  A r e n a  
bucătarilor

07:00 Observator 08:00 
Neatza cu Răzvan şi Dani 12:00 
Observator 14:00 Fantastic 
Show 16:00 Observator 17:00 
Acces direct 19:00 Observator 
20:00 Iisus din Nazareth 22:45 
Prizonieri 00:45  Dragon Blade: 
Încleștarea Imperiilor 02:00 
Acces direct 04:00 Iisus din 
Nazareth 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 Salutări de la Agigea 
10:00 Starea naţiei 11:30 Chef 
Dezbrăcatu' 14:00 Benny Hill 
Show 15:05 Focus 16:00 Capri 
18:00 Focus 18 19:30 Mama 
mea gătește mai bine 20:30 
Mircea 23:30 Pintea 02:00 În 
bucătărie cu Horia Vîrlan 
03:00 Mama mea gătește mai 
bine 04:00 Focus 05:00 Capri

08:00 Modelul 10:30 La 
bloc 12:45 Olimpiada de 
acasă 14:15 Doamna 
judecator 16:15 A fost 
odată Curly 18:15 La bloc 
20:30 Breaking News 
2 2 : 1 5  S t o n e  0 0 : 3 0  
Breaking News 02:15 
Stone 04:00 La bloc 05:45 
Ce spun românii

07:00 Lumea lui Banciu 
08:00 Știrile B1 08:55 Meteo 
09:00 Știrile B1 09:30 Ritmul 
sănătăţii 10:00 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  Ș t i r i l e  B1  21 :00  
Actual i tatea românească 
23:00 Știrile B1 00:00 Un pont 
pe zi

09:05 A naibii dragoste 11:00 
Operaţiunea "Broken Arrow" 
12:45 Minciuni adevărate 15:05 
Naufragiați în Laguna Albastră 
16:35 Furios și iute 4: Piese 
originale 18:20 Larry Crowne 
20:00 Whiskey Cavalier 20:45 
Yes Man - Un cuvânt poate 
schimba totul 22:30 Furios și 
iute 6 00:30 Pirații din Caraibe: 
La capătul lumii
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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 

26 Aprilie
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Restaurantul “Riviera” din cadrul Complexului turistic “Mara” organizează la cererea 
dumneavoastră nunți, botezuri, simpozioane, baluri, banchete, orice tip de recepție și 
sărbătorirea oricăror evenimente din viața dumneavoastră.

În mod excepțional, Restaurantul “Riviera” vă oferă în anul 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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Jucătorii FCSB nu au renunțat încă la titlu. 
Deși șansele sunt destul de mici, Iulian Cristea 
consideră că ”nu este totul pierdut” și așteaptă 
un pas greșit al liderului, CFR Cluj. Următorul 
meci al echipei antrenate de Mihai Teja va fi 
chiar în ziua de Paște, cu Astra, de la ora 21:00, 
pe Arena Națională.

”Asta este competiția, trebuie să jucăm și în 
ziua de Paște. Noi trebuie să intrăm pe teren și 
să dăm totul pentru a câștiga. Consider că nu 
este totul pierdut.

Cred că se mai poate face ceva, chiar dacă 
nu mai suntem la mâna noastră. Trebuie să se 
mai încurce și CFR”, susține Iulian Cristea.

În acest moment, FCSB are 36 de puncte, 
cu 5 mai puține decât liderul CFR, dar ardelenii 
mai au un avantaj: roș-albaștrii au beneficiat de 
rotunjirea punctelor, când s-a intrat în play-off.

În altă ordine de idei, Mihai Teja nu se va 
putea baza pe căpitanul echipei, Mihai Pintilii, 

la meciul cu Astra, acesta se pregătește în 
continurare separat și sunt șanse mici să poată 
evolua duminică.

Partida dintre FCSB și Astra se va disputa 
duminică, de la ora 21:00, pe Arena Națională.

Ce meciuri mai au de disputat FCSB și CFR
FCSB, echipa pregătită de Mihai Teja, are un 

program mai greu, cel puțin pe hârtie. După 
întâlnirea cu Astra de pe teren propriu, roș-
albaștrii se vor deplasa în Bănie, pentru meciul 
cu Craiova, iar apoi la Sfântu Gheorghe, unde 
vor juca cu Sepsi. Ultima etapă va fi duelul de 
pa Arena Națională cu CFR Cuj.

De partea cealaltă, CFR, echipa antrenată 
de Dan Petrescu, va primi în etapa următoare 
vizita celor de la Viitorul, urmând ca apoi să se 
deplaseze la Giurgiu, pentru partida cu Astra. 
Ardelenii vor primi înainte de duelul cu FCSB, 
din ultima etapă, vizita celor de la Craiova.

Dan Petrescu nu se vede deja campion
Petrescu nu se vede deja campion, deși are 

5 puncte avans și avantajul că echipa sa nu a 
beneficiat de rotunjirea punctelor, la intrarea în 
play-off. Tehnicianul grupării din Gruia a spus 
că echipa sa trebuie neapărat să câștige meciul 
de luni, din campionat, cu Viitorul, fiind convins 
că FCSB va câștiga, fără probleme, meciul din 
Duminica Paștelui, cu Astra.

”Pentru noi, meciul cu Viitorul, este o finală! 
Pentru că, dacă vom pierde, atunci, dintr-o 
dată, FCSB va deveni favorită”, susține 
Petrescu.

SPORT

Răzvan Marin va disputa vineri, contra formaţiei pregătite 
de Ladislau Boloni, Antwerp, meciul cu numărul 100 pentru 
Standard Liege.

Mijlocaşul român în vârstă de 22 de ani se află din ianuarie 
2017 la gruparea belgiană, care l-a cumpărat pentru 2,5 
milioane de euro de la Viitorul.

Marin a jucat până acum 99 de partide pentru belgieni, în 
toate competiţiile (84 în campionat). Primul joc a fost pe 22 
ianuarie 2017, contra lui Club Brugge, scor 0-3, partidă în 
care a intrat în minutul 80.

Răzvan Marin a semnat din vară cu Ajax Amsterdam
Răzvan Marin va juca din sezonul viitor pentru Ajax 

Amsterdam, clubul care l-a transferat pentru 12,5 milioane de 
euro de la Standard.

Standard e pe locul 4 în Belgia, cu 33 de puncte, două mai 
puţin decât Antwerp şi 11 în spatele liderului Genk, care are 
un meci mai mult disputat.

Răzvan Marin, al treilea cel mai scump jucător din istoria 
lui Standard Liege

Răzvan Marin va fi al treilea cel mai scump transfer din 
istoria lui Standard Liege. Singurii cu un preţ de transfer 
superior sunt Marouane Fellaini, vândut în 2009 la Everton, 
pentru aproape 22 de milioane de euro, şi Michy Batshuayi, 
cedat în 2015 la Olympique Marseille, în schimbul a 19,75 de 
milioane de euro.

Răzvan Marin, după Mutu şi Chivu, în topul celor mai 
scumpi români

Totodată, Răzvan Marin a devenit şi al treilea cel mai 
scump român din istorie. E depăşit doar de Adrian Mutu, 
pentru care Chelsea a plătit 19 milioane de euro, în 2003, şi 
Cristi Chivu, transferat de la Ajax la AS Roma pentru 18 
milioane de euro, în acelaşi an.

Răzvan Marin, al cincilea român la Ajax
Fostul jucător de la Viitorul va deveni al cincilea român 

care evolează pentru cea mai titrată echipă a Olandei. 
Înaintea sa au fost Cristian Chivu, Bogdan Lobonț, Nicolae 
Mitea şi George Ogăraru.

Baschetbaliştii de la 
U-BT Cluj au făcut 
p r i m u l  p a s  s p r e  
s e m i f i n a l e l e  L i g i i  
Naţionale, după victoria 
de acasă cu Steaua. N-
a fost un succes fără 
e m o ţ i i  p e n t r u  
campioana de acum doi 
ani. Roş-albaştrii au 
fost mai periculoşi în 
prima repriză - au intrat 
cu avantaj de şase 
puncte la pauza mare.

C e l  m a i  b u n  
marcator al gazdelor, Kyndall Dykes, i-a adus în avantaj pe 
clujeni pe finalul sfertului al treilea. Americanul a avut 18 
puncte, 7 recuperări și 5 pase decisive.

U-BT a dominat finalul, s-a impus cu 72-64 şi mai are 
nevoie de două victorii pentru calificarea în semifinale.

Vineri, la Cluj, se va disputa a doua partidă dintre cele 
două echipe.

Răzvan Marin, înaintea
 meciului cu numărul 100 

pentru Standard Liege

U-BT Cluj - Steaua 
72-64. Steliștii, pas mare spre 

semifinalele Ligii Naționale

Sorin Cîrțu, președintele 
celor de la Universitatea 
Craiova, e de părere că echipa 
sa are puterea să se califice în 
finala Cupei României. În 
meciul tur, Viitorul s-a impus cu 
2-1.

"Trebuie să facem un 
rezultat bun și să ne calificăm. 
Este posibil să câștigăm, 
suntem și noi capabili. Dacă ei 
au dat două goluri, de ce nu 
putem să dăm și noi două 
goluri?!", a spus Sorin Cîrțu.

Sorin Cîrțu s-a întors din 
Portugalia, acolo unde a fost în 
v a c a n ț ă .  P r e ș e d i n t e l e  
Universității a fost și la 3 
meciuri, unde a pus ochii pe 
câțiva jucători. Alexandru 
Ioniță este și el pe lista 
Craiovei, așa cum digisport.ro 
a anunțat în exclusivitate.

"Să vedem cum e strategia 
pentru noul an și cât e bugetul. 
Toate se fac în funcție de 

buget. Sunt meciuri bune. 
Foarte mulți brazilieni, cam 
t o a t e  e c h i p e l e  s u n t  
organizate", a mai spus Sorin 
Cârțu.

Devis Mangia la FCSB? 
Cum a reacționat Sorin Cîrțu

Devis Mangia s-a despărţit 
de Universitatea Craiova, dar 
italianul ar putea reveni în 
România. Italianul reprezintă o 

variantă pentru banca FCSB, 
în cazul în care Gigi Becali va 
renunţa la Mihai Teja. Un 
scenariu care nu trebuie 
exclus, în condiţiile în care roş-
albaştrii au şanse mici de a 
cuceri titlul.

"L-am cunoscut puțin, de 
unde să știu eu ce gândește 
sau ce viziune are. Decizia e a 
lor", a mai spus Sorin Cîrțu.

Cei de la FCSB nu au renunțat încă la titlu! 
”Nu este totul pierdut”

Cum a reacționat Sorin Cîrțu când a aflat că 
Devis Mangia poate ajunge la FCSB
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