
Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară (ANCPI) dispune în acest an de un buget de 46 
de milioane de lei pentru decontarea taxelor privind  

dezbaterilor succesorale pentru moştenitorii care au 
trecut prin procesul de cadastrare. În procesul de 
înregistrare a imobilelor, noile cărţi funciare sunt 
deschise pe numele defuncţilor, iar pentru a facilita 
obţinerea certificatelor de moştenitor ANCPI a semnat un 
protocol cu notarii publici. Banii ajung pentru 184.000 de 
succesiuni.  Deocamdată, succesiunea gratuită se poate 
face numai pentru românii care deţin proprietăţi în 

localităţile în care s-a finalizat procesul de cadastrare 
derulat prin Programul Naţional de Cadastru şi Carte 
Funciară. În prezent, din totalul de 97 de UAT-uri din 

judeţul Teleorman, imobilele din 7 localităţi sunt 
cadastrate în proporţie de sută la sută : Stejaru, Liţa, 
Ciuperceni, Orbeasca, Frăsinet, Mârzăneşti şi Saelele, 
iar în alte 88 de localităţi se desfăşoară lucrări de 
înregistrare sistematică a imobilelor, atât la nivel de UAT, 
cât şi pe sectoare cadastrale. 

(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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Inspec to ra tu l  de  Po l i t i e  
Jude ţean  Te leo rman ,  p r i n  
intermediul Serviciului Resurse 
Umane, desfăşoară activităţi de 
recrutare şi selecţie a candidaţilor 
pentru admiterea în instituţiile de 
învăţământ care real izează 
formarea iniţială a personalului 
pentru nevoi le Ministerulu i  
Afacerilor Interne – sesiunea 2019 
şi sesiunea ianuarie 2020. Selecția 
se desfășoară în perioada 
13.05.2019 – 24.05.2019 (pentru 
sesiunea 2019) în intervalul orar 
13:00-16:00 respectiv,  01.10.2019- 15.11.2019 (pentru sesiunea ianuarie 2020).

Locurile scoase la concursurile de admitere sunt comune pentru femei şi bărbaţi.
(Continuare  în  pagina  2)

Cod mandatar financiar - 41190007 - la comanda Partidului Național Liberal

BJ „Marin Preda” Teleorman:

Caravana 
„Nes(u)pusele”

Moştenitorii din câteva 
localităţi din Teleorman vor putea beneficia 

de succesiune gratuită pentru terenuri 

Și tu poți deveni polițist! 
Se fac recrutări pentru admiterea 2019

Ziua Județului Teleorman: 

Turul Ciclist, prima 
ediție



2 EVENIMENT - ACTUALITATE

Turul Ciclist al județului Teleorman, competiție care se 
înscrie în programul evenimentelor organizate de CJ Teleorman 
cu prilejul primei ediții a „Zilei Județului Teleorman”, a constat în 
două etape care s-au desfășurat în două zile consecutive, 11 și 
12 mai, când a avut loc și festivitatea de premiere a 
câștigătorilor acestei ediții.

Evenimentele înscrise în programul manifestărilor s-au aflat 
sub auspiciile primei atestări documentare cunoscute privind 
existența, sub această denumire, a județului Teleorman, datând 
din 14 mai 1441. 

Festivitatea de premiere a cicliștilor care s-au clasat pe 
primele locuri în cadrul întrecerii de tip Open „Turul Ciclist al 
județului Teleorman” a avut loc pe platoul din fața Consiliului 
Județean Teleorman. Câștigătorii primei ediții a "Turului Ciclist 
al județului Teleorman" sunt:

Etapa I 
locul I - Bidilici Cosmin, București;
locul al II-lea -  Pleșea Valentin, Ploiești, județul Prahova; 
locul al III-lea - Andrei Ionuț, Albești, județul Prahova;
Etapa a II-a 
locul I - Frunzeanu Marian, Ploiești, județul Prahova;
locul al II-lea Barbu Leonard București;
locul al III-lea - Marcu Adi, Zărnești, județul Brașov;
Premiul special pentru participare feminină - Găgeanu Ana-

Maria, București, clubul Steaua.
Cornelia RĂDULESCU

(urmare  din  pagina  1)
Candidaţii optează pentru o singură 

facultate şi specializare, fără a exista 
posibilitatea admiterii prin alunecare de la o 
facultate la alta sau de la o specializare la alta.

Pentru a participa la concursurile de 
admitere, persoanele care intenţionează să 
candideze trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii legale: a) să aibă 
cetăţenia română şi domiciliul în România; b) 
să cunoască limba română scris şi vorbit; c) să 
aibă capacitate deplină de exerciţiu; d) să fie 
apte din punct de vedere medical, fizic şi 
psihologic.

De asemenea, să aibă vârsta de minimum 
18 ani împliniţi, sau să îi împlinească în cursul 
anului în care participă la concursul de 
admitere, precum şi vârsta de până la 27 de 
ani împliniţi în anul participîrii la concurs, 
pentru candidaţii pe locurile destinate formării 
iniţiale a personalului militar şi pe locurile MAI 
la instituţiile de învăţământ ale Ministerului 
Apărării Naţionale şi de până la 23 de ani 
împliniţi în cursul anului pentru  candidaţii la 
Academia Naţională  de Informaţii „Mihai 
Viteazul”.

De asemenea candidaţii trebuie să 
îndeplinească criteriile specifice pentru 
recrutarea candidaţilor la examenele de 
admitere în instituţiile de învăţământ, forma de 

învăţământ cu frecvenţă: a) să nu aibă tatuaje 
ori elemente ornamentale, de orice natură 
aplicate, inserate sau implementate, pe/în 
corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta 
de vară. b) să fi obţinut la purtare, în perioada 
studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu 
excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii 
de învăţământ de nivel liceal în state membre 
ale Uniunii Europene în care nu se evaluează 
prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului. 
c) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri 
disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.

Candidații care au fost declarați ”admis” la 
concursul de admitere în instituțiile de 
învățământ nu trebuie să aibă calitatea de 
membru al vreunui partid politic sau organizații 
cu caracter politic.

Candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile 
legale şi criteriile specifice stabilite de actele 
normative în vigoare nu li se mai întocmesc 
dosare de recrutare.

Recrutarea candidaţilor pentru admiterea 
în instituţiile de învăţământ care pregătesc 
personal pentru nevoile M.A.I. se realizează în 
raport de locul de domiciliul/reşedinţă înscris/ă 
în cartea de identitate şi specialitatea pentru 
care optează candidaţi, conform ofertei 
educaţionale.

Claudiu DUMITRACHE

Și tu poți deveni polițist! 
Se fac recrutări pentru admiterea 2019

În perioada 10-13 mai 2019 
au fost 493 de solicitări pentru 
SAJ Teleorman.

În cele 4 zile, au fost găsiți 7 
pacienți decedați, iar în 5 
accidente rutiere au fost 5 victime 
(copil, 7 ani; bărbat, 76 ani; 
bărbat, 19 ani; bărbat, 26 ani; o 
victimă-plecată cu alte mijloace).

Din totalul solicitărilor, 136 au fost pentru transfer interclinic, 
externări și CT, 67 pentru dureri abdominale sau de spate, 41 
pentru tuse și probleme respiratorii minore și 31 pentru cefalee.

A fost solicitată ambulanța pentru 23 de persoane 
inconștiente, 22 cu dureri toracice și 22 cu AVC.

18 dintre solicitări au fost datorate urmărilor conflictelor și 
agresiunilor fizice, 15 pentru copii bolnavi, iar 14 pentru boli 
nediagnosticate.

Alte afecțiuni sau cauze pentru care s-au făcut solicitări au 
fost: obstretică-ginecologie (14); sangerare (13); psihiatrie (12); 
intoxicații (7); leșin (6); diabet zaharat (5); incidente provocate 
de animale/insecte (5); căzut în stradă (4); alergii (4); convulsii 
(4); febră (2); tentativă de suicid (1); arsuri (1); moarte suspectă 
(1).

Cornelia RĂDULESCU

Ziua Județului Teleorman: 

Turul Ciclist, prima ediție

Zeci de maşini de epocă au strălucit în centrul Alexandriei, cu 
ocazia zilelor județului Teleorman. Autoturismele care şi-ar găsi cu 
uşurinţă un loc într-un muzeu au fost aduse din toate colţurile ţării.

Lustruite, spălate, parfumate, aranjate… ca scoase de pe 
bandă. Aşa s-au prezentat automobilele de epocă participante la 
prima ediție a Zilelor județului Teleorman. Cum şi-au făcut apariţia 
pe străzile din municipiul Alexandria, ”bătrânele doamne” au atras 
privirile a sute de trecători.

Deşi proprietarii bijuteriilor 
pe 4 roţi îşi au domiciliul în 
Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu, 
Teleorman sau Bucureşti, cu 
toţii au ceva în comun, 
pasiunea pentru frumos, dar în 
special pentru autoturisme mai 
vechi de 30 de ani.

Deşi cu toţii spun că această pasiune este destul de costisitoare, 
nici unul nu se gândeşte să renunţe sau să-şi vândă maşina în care 
a investit pe lângă bani, timp şi mult suflet.

Proprietarii acestor bijuterii pun atâta pasiune când vorbesc 
despre maşinile lor, încât ai zice că îşi laudă copiii şi nu maşinile.

Bijuteriile pe patru roţi au atras imediat zeci de curioși. După ce s-
au plimbat printre ele şi au aflat detalii tehnice, majoritatea şi-au 
făcut şi poze cu care să se laude peste ani şi ani.

Claudiu DUMITRACHE

SAJ Teleorman: 

Solicitări ambulanță

”Bătrânele doamne” 
pe patru roți au strălucit în 

centrul Alexandriei

De la începutul anului, 
preţul motorinei a crescut cu 
1 2 % ,  i a r  p r e ţ u l  
b e n z i n e i  c u  1 7  
procente, informează 
Ştirile ProTv. Astfel, în 
ultimele luni motorina - 
c e l  m a i  v â n d u t  
c a r b u r a n t  d i n  
România, s-a scumput 
cu 64 de bani pe litru, 
în t imp ce preţul 
benzinei a crescut cu 
84 de bani pe litru.

La multe staţii de 
carburanţ i ,  p re ţu l  
motorinei standard a trecut de 
6 lei pe litru.

În acest moment, şoferul 
care face plinul unui rezervor 

de 50 de litru cu cel mai ieftin 
sortiment de benzină plăteşte 

aproximativ 290 de lei, în timp 
ce şoferul care face plinul cu 
motorină plăteşte 298 de lei.

Pe 7 ianuarie, acelaşi şofer 

plătea 249 de lei pentru un 
plin de benzină şi 265 de lei 

pentru un plin de 
motorină.

Potrivit Oil Bulletin, 
l a  î n c e p u t u l  
săptămâni i  p re ţu l  
mediu al motorinei 
standard în România 
era de 5,95 de lei, iar 
cel al benzinei de 5,81 
de lei per litru.

Astfel, România are 
a treia cea mai ieftină 
benzină din UE, dar 
când vine vorba de 

motorină preţul mediu de la 
noi este mai mare decât în ţări 
precum Austria, Polonia, 
Malta şi Bulgaria.

Cât plătesc astăzi şoferii pentru 
benzină şi motorină
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Votez PNL pentru că spre deosebire de 
PSD, vede lucrurile asa cum trebuie si nu 
ratează esenţialul. PNL va face ce nu a făcut 
PSD în programul de guvernare si va aduce 
investitii din fondurile europene pentru 
realizarea de autostrazi, spitale si locuri de 
muncă. 

Programul PSD cu care președintele Liviu 
Dragnea i-a păcălit pe români înainte de alegeri 
doar pentru a modifica legile justitiei si a evita o 
condamnare penală nu este dus la indeplinire si 
devine pe zi ce trece un eşec notoriu chiar şi 
pentru fanaticii din PSD.

 PSD nu a indeplinit programul promis si 
“atunci când nu iţi respecţi propriul 
program de guvernare iţi dai demisia” 
(presedintele PSD – Liviu Dragnea  in 
emisiunea TV a lui Rares Bogdan din 2016) :

    NU A FACUT - Spitale regionale. Acestea 
sunt nici macar in stadiu de proiect, deşi 
comisarul european PSD - Corina Cretu - 
afirmă că sunt bani neaccesaţi pe care nu vrem 
sa îi folosim.

În paralel românii mândrii că au fost mintiti, 
asa cum spune PSD, mor plini de bacterii 
ucigaşe in spitale vechi si insalubre;

    NU A FACUT - Autostrazi, deşi banii de la 

Bruxelles există.  Romanii sunt umiliti zi de zi 
tocmai de cei pe care i-au votat.  In schimbul 
autostrăzilor si siguranţei rutiere li se oferă 
vitamine, 100 de lei in plus la pensie şi o moarte 
sigură pe şosele pline de gropi;

    A GENERAT - Inflaţie si curs de schimb 
valutar majorat, ca urmare a politicilor fiscale 
incoerente, practici care au erodat puterea de 
cumpărare a populatiei, astfel incât creşterea 
de salarii si pensii a devenit negativă. Priveste 
in portofelul tău si imi vei da dreptate, cu pensia 
de acum iei mai putine bunuri de consum decât 
acum patru ani;

    A MENȚINUT Teleormanul in fruntea 
celor mai sărace judete. Teleormanul care 
voteaza majoritar PSD are cea mai mare 
migraţie a fortei de muncă din Romania si cel 
mai ridicat nivel de saracie. PSD este un partid 
cinic care a sărăcit si depopulat  judetul 
Teleorman chiar cu voturile teleormănenilor. 

Nu te mai lasa păcălit de cei care vor doar 
votul tău şi iti vând iluzii.   Pe 26 mai, e 
timpul să pui România celor care nu te mint,  
in primul rând.

Senator Eugen Pirvulescu, 
Președinte PNL de Teleorman 

Conform unui studiu al Academiei Române, aproape 40% 
dintre românii cu drept de vot se vor prezenta la urne pe 26 
mai. Sondajul mai arată că PSD și PNL sunt la egalitate în 
preferințele electorale ale românilor, urmate de USR-Plus. 
Este copleșitor (76,4%) procentul repondenţilor care sunt de 
părere că lucrurile în România merg într-o direcţie greşită.

Peste 39% dintre români vor merge „sigur” la vot, pe 26 
mai, arată Barometrul de Opinie Publică al României lansat 
luni, iar PSD şi PNL au fost alese în egală măsură de aceştia, 
având scoruri apropiate în intenţiile de vot.

Barometrul a fost realizat de Academia Română, LARICS 
– Laborator pentru Analiza Războiului Informaţional şi 
Comunicare Strategică şi Institutul de Ştiinţe Politice şi Relaţii 
Internaţionale al Academiei Române „Ion I. C. Brătianu”.

Sondajul de opinie este „cel mai amplu tablou al societăţii 
româneşti, pe toate dimensiunile: politică (alegerile 
europarlamentare), economică, socială,  etnică, religioasă, 
politică externă şi de securitate”.

Începând cu acest an, Academia Română va lansa, 
primăvara şi toamna, Barometrul de Opinie Publică al 
României.

Datele au fost culese în perioada 12 aprilie - 3 mai 2019, 
iar la sondaj au participat 1.050 de persoane cu vârste de 18 
şi peste 18 ani.

„Datele politice sunt cele mai generatoare de interes. 
Nimeni nu spune din ce prezenţă au fost calculate cifrele 
anunţate la televizor în ultima lună. Lucrul acesta trebuie 
explicată. Nu putem vinde publicului orice cifră ca prognoză 
electorală. Exit-poll-urile sunt altceva. Trebuie privite cu mare 
precauţie sondajele de dinaintea alegerilor”, a explicat Darie 
Cristea, conferenţiar Universitatea Bucureşti.

76,4% dintre repondenţi sunt de părere că lucrurile în 
România merg într-o direcţie greşită. Procentul este 
asemănător cu cel din ultimii doi ani.

Legat de Europa, 54,7% sunt de părere că direcţia este 
bună şi 30,6% cred că merg într-o direcţie greşită.

„Creşte percepţia că în Europa lucrurile merg într-o 
direcţie bună. O observaţia interesantă, având în vedere  că 
Uniunea Europeană se confruntă cu scepticism”, a mai spus 
el.

Nivelul corupţiei, diferenţele dintre cei bogaţi şi cei săraci 
şi situaţia mediului înconjurător se numără între subiectele ce 
îi preocupă pe români.

Prezenţa la vot şi intenţia de vot pentru partide politice la 
alegerile europarlamentare

Sondajul e fotografia unui moment, dar are şi capacităţi de 
prognoză, a mai spus Cristea. „În România, la o întrebare 
simplă, reiese că 60% dintre populaţie merge la vot. Dacă 
observăm ce s-a întâmplat în trecut, vom vedea că nu a fost 
cazul...”.

Odată cu anunţul organizării referendumului, „ne 
aşteptam să potenţeze ideea de prezenţă la vot. Rămâne să 
vedem dacă suflul se va menţine până pe 26 mai”.

Fără a avea pretenţia de prognoză, ci interes faţă de 
alegeri, Cristea a prezentat rezultatele legat de întrebarea 
„pe o scală de la 1 la 10, indicaţi în ce măsură intenţionaţi să 
vă prezentaţi la vot pentru alegerile europarlamentare”, 10 
fiind „sigur voi vota”. Atfel, 39,2% dintre cei care au răspuns 
au spus că sigur vor merge la vot. Acest procent ar însemna o 
creştere cu peste 7% faţă de prezenţa la vot din 2014.

Cei care sigur merg la vot au ales: PSD – 26,4 %, PNL – 
26,1%, Alianţa 2020 – 20,1%, Pro România – 8,5%, ALDE – 
8,2%, UDMR – 4%, PMP – 3,5%, şi UNPR – 1%.

Legat de referendum, 59% dintre cei chestionaţi au fost de 
acord cu faptul că preşedintele Klaus Iohannis a decis 
convocarea unui referendum privind situaţia Justiţiei, iar 
23,8% nu au fost de acord.

Armata, Biserica Ortodoxă Română şi Academia Română 
sunt instituţiile care suscită cea mai de încredere, urmate de 
Poliţie, în timp ce NATO (56,1%) şi Uniunea Europeană 
(55,3%) sunt instituţiile internaţionale cele mai de încredere 
pentru cei care au răspuns sondajului.

Sondaj: 
PSD și PNL, la egalitate

Liderii Uniunii Europene, 
șefi de stat și de Guverne, s-au 
întrunit pe 9 mai, ziua Uniunii 
E u r o p e n e ,  l a  S i b i u ,  l a  
r e u n i u n e a  r e s p e c t i v ă  
absentând primul ministru al 
României, teleormăneana 
Viorica Vasilica Dăncilă, cea 
care înainte de a deveni 
premierul României a fost două 
mandate europarlamentar. De 
remarcat este și faptul că în 
același timp, de ziua Uniunii 
E u r o p e n e ,  p r e ș e d i n t e l e  
Camerei Deputaților, al treilea 
om în stat, a fost la Iași, la un 
miting de campanie electorală, 
ignorând prezența la Sibiu a 
înalților lideri europeni.

La Sibiu, cei 27 de șefi de 
state și de Guverne din Uniunea 
Europeană au dat o declarație, 
un document care conține zece 
promisiuni față de cetățenii 
europeni. În această declarație 
de la Sibiu se precizează  că va 
fi apărată ”O singură Europă”, 
de la est la vest, de la nord la 
sud. Se menționează apoi că 

”vom rămâne uniți la bine și la 
greu”. Se mai amintește că se 
vor căuta întotdeauna soluții 
comune. De asemenea se va 
continua protejarea modului de 
viață, democrația și statul de 
drept. Se vor obține rezultate 
acolo unde contează cel mai 
m u l t ,  v a  f i  r e s p e c t a t  
întotdeauna principiul echității 
și se vor asigura mijloacele 
potrivite ambițiilor pe care le are 
Uniunea Europeană. Totodată 
v a  f i  p r o t e j a t  v i i t o r u l  
următoarelor generații de 
europeni, vor fi protejați 
cetățenii, iar Europa va fi un 
lider mondial responsabil. 

La rândul său, președintele 
Klaus Werner Iohannis a ținut 
să declare: ”Este cert, voi 
convoca un referendum pe data 
de 26 mai, fiindcă așa nu se mai 
poate! PSD continuă atacul 
asupra Justiției, declanșat încă 
de când a preluat guvernarea. 
De această data, pesediștii vor 
să dea o Ordonanță de Urgență 
prin care să modifice codurile 

penale. Golăneala Guvernului 
PSD a depășit orice limită. Nu 
trec nici trei zile fără să dea o 
Ordonanță de Urgență. Nu este 
nici în sprijinul Constituției, nu 
se rveș te  n i c i  ech i l i b ru l  
democratic”. 

De asemenea, a mai spus 
președintele Klaus Werner 
Iohannis, diletantismul și 
incompetența caracterizează 
modul în care guvernează PSD. 
Președintele Iohannis a mai 
s p u s  c ă  e s t e  c o m p l e t  
nejustificată urgența pe care o 
dă Guvernul acestor Ordonanțe 
de Urgență. Adoptarea unor 
astfel de Ordonanțe de Urgență 
intră în conflict cu prerogativele 
c o n s t i t u t i o n a l e  a l e  
Parlamentului de a legifera. 
Președintele Iohannis a mai 
spus: ”Este atributul meu, ca 
președinte, să cer poporului să-
și exprime, prin referendum, pe 
26 mai, voința cu privire la 
problemele de interes național”.

Ioan DUMITRESCU

Ii liberalii din municipiul reședință de județ, din 
Alexandria, se fac tot mai vizibili zilele acestea de 
campanie e lectora lă pentru a leger i le  
europarlamentare. După ce și-au lansat 
candidații pentru Parlamentul European la 
Alexandria, cu vârful de lance Rareș Bogdan în 
prezența președintelui Partidului Național Liberal 
Ludovic Orban și a președintelui Organizației 
județene Teleorman a PNL, Eugen Pârvulescu, 
liberalii au demarat Campania electorală. 
Președintele Organizației Municipale Alexandria 
a Partidului Național Liberal, profesorul de istorie 
Mihai Murar împreună cu echipa sa de campanie 
electorală pentru alegerile europarlamentare 
străbate Alexandria în lung și în lat, stand de 
vorbă cu oamenii. Mihai Murar declară că 
alexăndrenii sunt interesați de programul 
liberalilor. Mihai Murar împreună cu echipa sa de 
campanie merg din poartă în poartă și vorbesc 
cetățenilor municipiului reședință de județ despre 
proiectele europarlamentarilor liberali și despre 
cum se vor lupta aceștia pentru o legislație 
europeană corectă și demnă, nu pentru o Europă 
cu două viteze.

Făcând o predicție a scorului pe care îl va 
obține la alegerile europarmamentare atât la 
Alexandria cât și în județ și în toată țara, 
președintele PNL Alexandria Mihai Murar 

apreciază că formațiunea sa politică va obține 
într-o viziune moderată, aproximativ 25 %, într-o 
viziune optimist aproape 30-35 %, și refuză să 
vorbească despre o viziune pesimistă. 

Mihai Murar îndeamnă alexăndrenii să 
meargă la votare pe data de 26 mai și să voteze 
cu candidații Partidului Național Liberal. De 
asemenea, Mihai Murar îndeamnă alexăndrenii 
să voteze și în favoarea referendumului național 
solicitat de președintele Klaus Werner Iohannis, 
pentru stoparea atacurilor Partidului Social 
Democrat și a Alianței Liberalilor și Democraților 
la legile Justiției. Președintele PNL Alexandria 
apreciază că țara nu trebuie condusă de 
condamnați penal și de infractori.

Vorbind și despre alegerile prezidențiale de la 
iarnă, Mihai Murar consideră că actualul 
președinte Klaus Werner Iohannis are cele mai 
mari șanse, fiind de departe cel mai bun față de 
candidații la prezidențiale ai celorlalte formațiuni 
politice. Și amintind încă o data că le cere 
alexăndrenilor să vină la votare pe 26 mai, Mihai 
Murar i-a amintit pe cei 25 % despre care susține 
că vor deveni europarlamentari: Rareș Bogdan, 
Mircea Hava, Siegfried Mureșen, Vasile Blaga,  
Adina Vălean, Daniel Buda, Dan Motreanu, 
Gheorghe Falcă.

Ioan DUMITRESCU

De ce să votez PNL!!!

Declarația de la Sibiu

Campania liberalilor alexăndreni



(urmare  din  pagina  1)
În fază avansată de execuţie se află 

măsurătorile cadastrale pe sectoare din 24 de 
localităţi teleormănene, şi anume: Blejeşti, 
Botoroaga, Brânceni, Bujoreni, Buzescu, 
Drăgăneşti de Vede, Drăgăneşti Vlaşca, 
Gălăteni, Islaz, Lunca, Măgura, Mavrodin, 
Măldăeni, Nanov, Nenciuleşti, Olteni, Peretu, 
Rădoeşti, Scrioaştea, Seaca, Segarcea Vale, 
Troianul, Vârtoape şi Vedea. 

Proprietarii din localităţile în care s-a 
finalizat procesul de cadastrare derulat prin 
Programul Naţional de Cadastru şi Carte 
Funciară pot obţine gratuit actele de moştenitor 
dacă se află într-o situaţie de succesiune. În 
funcţie de valoarea imobilelor moştenite, 

proprietarii sunt scutiţi de plata unor onorarii 
c a r e  d e p ă ş e s c  a d e s e a  1 . 0 0 0  d e  
lei/succesiune.

Pentru a beneficia de dezbarea succesorală 
şi înscrierea gratuită a proprietăţilor ce le revin 
ca moştenitori, proprietarii de drept se vor 
adresa în primul rând secretarilor primăriilor 
pentru a-i informa asupra documentelor pe 
care trebuie să le prezinte la notarul public la 
care a fost arondată fiecare localitate în parte. 
Şi, după aceea, la notarul public care va pune în 
aplicare prevederile legale referitoare la 
dezbaterea succesorală şi înscrierea pe 
numele noilor proprietari a terenurilor şi a 
celorlalte imobile moştenite. 

George ZAVERA

4 SOCIAL - ECONOMIC

Prin programul “Rabla pentru electrocasnice”, anul trecut 
românii şi-au putut cumpăra maşini de spălat rufe, frigidere şi 
aparate de aer condiţionat. Din acest an, pe lângă cele trei 
obiecte electrocasnice de folosinţă în propria gospodărie, 
populaţia îşi poate achiziţiona şi  televizoare şi maşini de 
spălat vase, beneficiind de subvenţii oferite de Ministerul 
Mediului. Anunţul a fost făcut de ministrul Mediului, Graţiela 
Gavrilescu. Finanţarea pentru achiziţionarea de 
echipamente electrice şi electronice de uz casnic se acordă 
sub formă de vouchere, după cum urmează:

- 200 lei pentru maşini de spălat rufe cu eficienţa 
energetică A++ şi 300 lei pentru maşini de spălat rufe cu 
eficienţa energetică A+++;

- 300 lei pentru maşini de spălat vase cu eficienţa 
energetică A++ şi 400 lei pentru maşini de spălat vase cu 
eficienţa energetică A+++;

- 400 lei pentru aparate de aer condiţionat, inclusiv 
aparate de aer condiţionat portabile, cu eficienţa energetică 
la răcire (A+++/ A++);

- 300 lei pentru categoria frigidere/combine frigorifice/lăzi 
frigorifice/congelatoare cu eficienţa energetică A++ şi  400 lei 
pentru categoria frigidere/combine frigorifice/lăzi 
frigorifice/congelatoare cu eficienţa energetică A+++.

- 200 lei pentru televizoare cu eficienţa energetică A;
- 500 lei pentru televizoare cu eficienţa energetică A+”.
“Pentru instituţii publice încă nu am gândit ghidul de 

finanţare, nu vă pot spune exact ce elemente vom lansa, 
acum lucrăm la el, dar întâi lansăm ghidul pentru persoane 
fizice. Anul acesta am dublat suma faţă de bugetul anului 
trecut, când în trei zile s-au folosi toţi banii”, a declarat 
Graţiela Gavrilescu. 

George ZAVERA

Moştenitorii din câteva 
localităţi din Teleorman vor putea beneficia 

de succesiune gratuită pentru terenuri 

România ar putea deveni a 
cincea putere agricolă a 
Europei în urma Brexit-ului, 
însă contină să importe carne 
de porc şi să exporte mare 
parte din producţia de porumb. 
Deşi fermierii s-au dezvoltat 
mult, datorită banilor europeni, 
nu reuşesc să intre în marile 
magazine. Iar dacă ajung, nu 
au foarte mare trecere la 
clienţi. O spune Emil Dumitru, 
preşedintele Pro Agro, una 
dintre cele mai mari federaţii 
din agricultură.

Cu una dintre cele mai 
mari suprafeţe agricole din 
Europa şi unele dintre cele 
m a i  f e r t i l e  t e r e n u r i ,  
România ar avea o capacite 
uriaşă de producţie, spun 
fermierii, cu o condiţie: să 
acceseze bani europeni pe 
care să îi investească în ferme 
şi utilaje moderne.

Emil Dumitru, preşedinte 
Pro Agro: Ar trebui să înțelgem 
că un produs românesc 
înseamnă taxe și impozite și 
practic locuri de muncă pentru 
sectorul agroalimentar. Avem 
foarte multe provocări pentru 
viitoarea politică agricolă 
c o m u n ă .  E u  s u n t  u n  
proeuropean convins și cred 
că fără banii veniți de la UE, 
agricultura românească n-ar fi 
fost ceea ce e azi.

Ţăranii şi mici fermieri se 
plâng de faptul că, deşi au 
produse de bună calitate, nu 
ajung prea uşor cu ele la 
rafturile marilor magazine şi 
cer sprijin statului.

Emil Dumitru, preşedinte 
Pro Agro: Noi sunte fermieri 
mulți, cu forță de negociere 
mică, pe când comerciantul 
care are o forță de negociere 
foarte mare pune o presiune 
mare pe preț. Nu de puține ori 

vindem sub preț, motiv pentru 
care ar trebui să le remediem 
prin niște politici coerente.

În prezent, în magazinele 
româneşti, mai bine de 50 la 
sută din carnea de porc vine 
din import. La fel se întâmplă, 
în unele cazuri, şi cu carnea de 
v i t ă  s a u  p a s ă r e ,  d e ş i  
capacitea de producţie este 
una dintre cele mai mari din 
Europa.

Emil Dumitru, preşedinte 
Pro Agro: Avem un deficit de 
peste 1,6 milioane de euro. 

Este inadmisibil să fim o țară 
cu un potențial așa puternic și 
cu toate astea, analizând 
cifrele reci, să constatăm că nu 
putem să producem carne de 
porc în România, exportăm 
3,8 tone de porumb în Spania 
și după aceea cumpărăm 
carne de porc din Spania. E un 
lucru pe care nu-l înțeleg.

F e r m i e r i i  r o m â n i i  î i  
îndeamnă pe cl ienţi  să 
cumpere produse cultivate în 

România ca să sprijine 
astfel financiar şi agriculorii.

Emil Dumitru, preşedinte 
Pro Agro: Trebuie să duceți 
u n  u n  m e s a j  c ă t r e  
consumator. Să pună în coș 
un  p rodus  românesc  
înseamnă serv ic i i  de  
sănătate, educație mai 
bună, înseamnă taxe și 

impozite plătite. Va trebui să 
facem și o campanie de 
c o n ș t i e n t i z a r e  a  
consumatorului, chiar dacă 
plătește mai mult, asta 
înseamnă că susține idustria 
românească. E o doză de 
patriotism.

În România sunt peste 
70.000 de fermieri înregistraţi, 
care lucrează peste 2 milioane 
de hectare de teren, la care se 
adaugă alte aproape 12 
milioane de hectare cultivate 
în regie proprie.

P e s t e  
42.000 de 
d e c i z i i  
p r i v i n d  
recalcularea 
p e n s i i l o r  
p e n t r u  
grupele 1 şi 2 
de muncă au 
fost trimise 
pensionarilor
, urmând ca 
r e s t u l  d e  
58.000 să fie 
eliberate până la finalul lunii septembrie 2019, a spus 
ministrul Muncii, Marius Budăi.

„M-am asigurat cu toţi colegii de la Casele de Pensii din 
ţară că tot ceea ce este de făcut se va face în termenul legal, 
şi anume până în 30 septembrie 2019. Dar cei care au primit 
deciziile acasă în cel mai scurt timp vor primi şi diferenţele de 
bani, iar după ce aceste diferenţe vor fi primite vor intra în 
cuantum cu noua pensie. În acest moment suntem la peste 
42.000 de decizii eliberate şi trimise către părinţii şi bunicii 
noştri. Au rămas 58.000 de care urmează până la finalul lunii 
septembrie”, a spus Budăi, la România TV, potrivit Agerpres.

Potrivit ministrului, pensionarii care au primit deciziile 
urmează să primească şi diferenţele de bani.

„Cei care au primit deciziile ar cam trebui începând de luni 
să primească acasă (diferenţele - n. r.). Cei care primesc în 
această lună. La fel ca şi luna trecută, fac apel la dumnealor 
să ia legătura cu factorii poştali de pe raza de domiciliu şi vor 
primi deciziile acasă. Deciziile le-au primit, vor primi 
diferenţele de bani”, a subliniat el.

Teleormănenii
 îşi pot cumpăra televizoare 

subvenţionate de stat! 

Ministrul Muncii, nou anunț 
despre recalcularea pensiilor

Comisia Europeană şi Banca Europeană de 
Investiţii (BEI) au lansat un program comun 
pentru finanţarea de împrumuturi pentru tineri 
agricultori, în valoare de 1 miliard de euro, 
potrivit unui comunicat al executivului 
european, conform Agerpres Agerpres.

Acest program, finanţat în totalitate de BEI, 
ar urma să fie completat de băncile participante 
în cadrul fiecărui stat membru, ceea ce ar putea 
majora suma totală disponibilă la 2 miliarde de 
euro.

Puţin mai mult de un sfert dintre cererile 
pentru credit depuse de tinerii agricultori din UE 
au fost respinse (27%), comparativ cu o rată de 
9% pentru agricultori în general, îşi exprimă 
regretul Comisia Europeană, preocupată de o 
reînnoire a generaţiilor în agricultură.

Potrivit legislaţiei europene, un "tânăr 
agricultor" are mai puţin de 40 de ani. Această 

categorie reprezenta 11% din totalul celor 10,3 
milioane de agricultori în 2016, potrivit cifrelor 
Eurostat, în timp ce 32% aveau peste 65 de ani.

Tinerii agricultori sunt cu precădere rari în 
Cipru (3,3%), în Portugalia (4,2%) şi în Marea 
Britanie (5,3%), dar sunt mai numeroşi în 
Austria (22,2%), Polonia (20,3%) şi Slovacia 
(19%). În Franţa, ei reprezintă 15,6% dintre 
agricultori.

„Este o problemă majoră de a le oferi 
tinerilor agricultori credite pe termen lung cu 
dobânzi rezonabile. Accesul la finanţare este 
crucial şi adesea un obstacol pentru tinerii care 
vor să îmbrăţişeze această profesie”, a 
subliniat Phil Hogan, comisarul european 
pentru Agricultură.

Iniţiativa comună va viza împrumuturi pe 
termen de 15 ani, la dobânzi „inferioare celor de 
pe piaţă”, precizează comunicatul.

Fermierii cheamă consumatorii la 
produse românești

UE a alocat 1 miliard de euro pentru a facilita 
accesul tinerilor agricultori la credite
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Biblioteca Județeană „Marin 
Preda” Teleorman derulează, 
împreună  cu  De  Basm-  
Asociația Scriitorilor pentru 
Copii și Adolescenți, proiectul 
CARAVANA NES(U)PUSELE, 
care va consta într-o serie de 
ateliere educative care au ca 
punct de plecare cartea 
„Nes(u)pusele – 100 de femei 
pentru 100 de ani de Românie 
modernă” (vol.1), publicată în 
octombrie 2018 în contextul 
c e l e b r ă r i i  C e n t e n a r u l u i  
României.

Desfășurat la nivel național, 
proiectul a debutat pe 13 mai 
2019 în localitățile Botoroaga și 
Izvoarele din județul nostru, în 
colaborare cu bibliotecile 
p u b l i c e  ș i  u n i t ă ț i l e  d e  
învățământ din aceste localități, 
urmând ca în data de 14 mai să 
aibă loc ateliere și în localitățile 
Tătărăștii de Jos și Troianul.

Conceput să se desfășoare 
în școlile și bibliotecile din 7 
județe și 35 de localități, marea 
majoritate din mediul rural, 

a te l iere le oferă exemple 
documentate în carte, dar se vor 
colecta și povești le unor 
Nesupuse, încă anonime, 
precum și materiale pentru 
dezvoltarea și îmbogățirea 
platformei online Nes(u)pusele 
(www.nesupusele.ro), cu noi 
exemple de femei care au 
realizat ceva pozitiv pentru 
semenii sau în comunitatea lor.

Mini-caravanele regionale se 
vor desfășura în județele Argeș, 
Bacău, Brăila, Constanța, 
Giurgiu, Teleorman, Valcea și 
Vrancea. 

Atelierele interactive din 
județul Teleorman, care se vor 
baza în special pe folosirea de 
t e h n i c i  d e  s c r i e r e  
creativă/storytelling, desen-
ilustrație, dialog și dezbatere, 
vor fi susținute de autoarele 
cărții (Adina Rosetti, Victoria 
Pătrașcu, Iulia Iordan, Laura 
Grunberg și Cristina Andone) și 
se adresează preadolescenților 
(8-12 ani).

Caravana NES(U)PUSELE 

își propune să contribuie la 
educația pentru egalitatea de 
gen și la accesul la cultură al 
copiilor din mediul rural și din 
zonele defavorizate socio-
cultural. Prin difuzarea pe scară 
largă a unor ateliere care 
promovează modele feminine 
puternice și valori fundamentale 
ale societății contemporane 
( c r e a t i v i t a t e ,  c u r a j ,  
p e r s e v e r e n ț ă ,  e m p a t i e ,  
s o l i d a r i t a t e ,  l i b e r t a t e ,  
p a r t i c i p a r e ,  t o l e r a n ț ă ) ,  
Nes(u)pusele pot  deveni  
modele de viață pentru fete și, 
prin destinul lor exemplar, pot 
schimba și percepția băieților 
asupra rolului femeilor în 
societate.

Proiectul se derulează în 
parteneriat cu Institutul Francez 
din România, Arta Grafică, 
EduCaB și ANBPR - Asociația 
Națională a Bibliotecarilor și 
B ib l io tec i lo r  Pub l ice  d in  
România.

Cornelia RĂDULESCU

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

Consumul excesiv de dulciuri poate duce la obezitate, 
diabet și alte boli metabolice, dar și pofta în sine poate 
ascunde anumite boli, spun medicii. Iată care sunt cele 
mai frecvente:

Disfuncții tiroidiene
Lucrezi mai mult de 40 de ore pe săptămână și te simți 

obosit mai mereu? Rezolvi problema cu o cafea 
dimineața și multe dulciuri pe parcursul zilei? De vină ar 
putea fi problemele glandei tiroide. În loc să bei cafea, 
care scade drastic energia și agravează pofta de dulciuri, 
bea mai multă apă, evită� fast-food-ul și orientează-te 
spre cereale, pâine și paste integrale, care mențin 
energia pentru o perioadă mai lungă de timp.

Infecții cu paraziți
Nu trece o zi fără să tânjești după mai multe felii de 

pâine sau după o prăjitură? Te confrunți des cu infecții cu 
fungi (Cum ar fi piciorul atletului) sau cu balonare, diaree 
și constipație? Ai urmat un tratament cu antibiotice sau 
steroizi mai mult timp? Poate fi vorba de o infecție cu 
bacterii sau paraziți, care cer permanent zahăr ca să se 
multiplice. Stresul și tratamentul cu steroizi și antibiotice 
slăbește imunitatea, favorizând apariția infecțiior de tot 
felul. În loc de dulciuri, treci pe lactate, bogate în 
probiotice, care reglează flora intestinală și refac stocul 
de bacterii bune.

Excesul de adrenalină
Ești extrem de iritat când îți e foame? Ești stresat des? 

Te simți amețit când te ridici brusc? Dacă mai și urinezi 
des și resimți o stare permanentă de sete, poți suferi de 
exces de adrenalină. Când suntem sub presiune, 
glandele suprarenale eliberează adrenalină pentru a face 
față stresului. Stresul permanent face ca aceste glande 
să devină lente și să ceară permanent zahăr ca să 
funcționeze bine. Efectele vor fi însă de scurtă durată. 
Soluția este să mâncați mai multe proteine (nuci, carne 
slabă, ouă, lactate) și să evitați perioadele tensionate pe 
cât posibil.

Premenopauză
Ai peste 38 de ani, treci rapid de la o stare de spirit la 

alta, ciclul menstrual este neregulat și ai un libidou 
scăzut? Toate aceste semne te pot avertiza că o să intri în 
curând la menopauză. Cu cât nivelul de estrogen și 
progesteron scade, cu atât femeile dezvoltă rezistență la 
insulină, ceea ce înseamnă o nevoie crescută de zahăr. 
Dereglările hormonale care au loc în această perioadă fac 
ca organismul să încerce să suplinească acest gol și să 
crească nivelul de serotonină cu ajutorul dulciurilor.

După dezbaterea internă din cadrul 
Inspectoratului Școlar Județean Teleorman 
privind viziunea Ministerului Educației Naționale 
asupra viitorului educației în România, viziune 
intitulată sugestiv „Educația ne unește”, vineri, 10 
mai 2019, începand cu ora 11,00, la Colegiul 
Național „Alexandru Ioan Cuza” din Alexandria a 
avut loc o întalnire a conducerii ISJ Teleorman cu 
directorii unităților de învățămant din județ.

Participanții la eveniment au fost încurajați de 
către prof. Valeria Gheorghe, Inspector şcolar 
general, să își exprime punctele de vedere și 
opiniile și să ofere feedback constructiv acestei 
noi viziuni.

Astfel, la nivelul județului Teleorman, viziunea 
asupra viitorului educației în România propusă de 
Ministerul Educației Naționale a fost dezbătută și 
în cadrul unei întâlniri.

În cadrul dezbaterii, au fost prezentate aspecte 
referitoare la: rolul, valorile și principiile educației, 
obligativitatea învățământului, rolul familiei în 
formarea și dezvoltarea personalității elevilor, 
tipurile de evaluări naționale, formarea continuă a 
cadrelor didactice, relația școlii cu alți actori ai 
comunității. 

Cornelia RĂDULESCU

BJ „Marin Preda” Teleorman:

Caravana „Nes(u)pusele”

ISJ Teleorman:

Viziunea „Educația ne unește”

Stăr i le  depres ive  ş i  
depresia sunt cazuri care 
apar din ce în ce mai des în 
zilele noastre, la persoane de 
toate vârstele.

Medicaţia şi psihoterapia 
ajută în tratarea acestor 
simptomatici, însă alternativ 
este important de ştiut şi 
faptul că ceea ce alegem să 
consumăm poate avea un 
efect la fel de puternic asupra 
stării noastre de spirit. Iată ce 
alimente atestă cercetătorii 
că pot fi foarte bune în lupta 
cu schimbările de dispoziţie şi 
depresia!

C a r n e a  d e  c u r c a n .  
Pasărea tradiţională pe care 
o servesc americanii în 
celebra Zi a Recunoştinţei 
conţine triptofan, o proteină 

extrem de vitală, pe care 
organismul o foloseşte în 
producţia de serotonină. 
Aceasta este o substanţă 
chimică aflată la nivelul 
creierului, care joacă un rol 
cheie în depresie, spun 
cercetătorii. De fapt se pare 
că unele medicamente 
antidepresive acţionează 
ţinând cont de modul în care 
creierul utilizează serotonina. 
Se poate obţine acelaşi efect 
de îmbunătăţire a stării de 
spirit prin consumul de pui şi 
soia.

Laptele. Este o sursă bună 
de vitamina D. Dacă ai 
niveluri foarte scăzute ale 
acestui nutrient în corpul tău, 
acest lucru poate cauza 
uneori simptome depresive 

sau chiar depresie în sine. Un 
studiu norvegian a constatat 

faptul că persoanele care au 
luat un supliment de vitamina 

D au fost mai puţin deprimate 
faţă de persoanele care nu au 

făcut acest lucru. Nu-ţi place 
laptele? Include vitamina D în 

d i e t a  t a  z i l n i c ă  p r i n  
i n te rmed iu l  ce rea le l o r  
îmbogăţite cu suplimente 
alimentare, sucurilor şi/sau 
conservelor de peşte.

Nucile braziliene. Această 
gustare este bogată în 
seleniu, substanţă care te 
ajută să  îţi protejezi corpul de 
particule mici, dăunătoare 
numite radicali liberi. Un 
studiu a constatat faptul că 
t i ne r i i  ca re  nu  aveau  
suficientă cantitate din acest 
nutrient în dietele lor au avut 
mai multe şanse de a fi 
deprimaţi. Cercetătorii nu au 
putut spune cu siguranţă 
dacă seleniul scăzut a 
provocat depresia, însă se 
cunoaşte faptul că joacă un 
rol crucial.

Alimente bune împotriva depresiei

Ce poate ascunde 
pofta de dulce?
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***
Nu știu dacă am făcut bine, dar am lăsat întotdeauna lumea 

să mă judece. Să aștearnă gânduri neștiute peste mine. Am 
învățat de mic să „nu judec pentru a nu fi judecat” și să nu 
„plătesc cu aceiași monedă”  atunci când sunt lovit. Dumnezeu 
mi-a dat o inimă mare și m-a învățat să iert pentru a fi iertat. În 
cămara ei am adunat amintirile toate, un vis de iubire pentru 
semenii mei și le închid într-o nouă carte la sfârșit.../Las timpul 
să treacă/să mă acopere,/

las să cadă roua pe/pleoapele obosite,/las să uitați de 
mine,/inimă, rupe-te în/pulbere albastră de/stele./(Trecere)

Din volumul „Rezemat de o lacrimă”, de Mihail Tănase

Un canibal se muta la oras. Dupa un timp vine maica-sa in 

vizita si, în timp ce mâncau, mama zice:

- Stii, nu prea îmi plac vecinii tai...

- Atunci mananca doar legumele.

***

Un indian lipit de pamant pe o autostrada. Turisti curiosi 

in jurul lui. Indianul:

- Chevrolet... de sapte ani... cu numere de Florida... 

culoare alba... aripa dreapta lovita... patru fețe palide...

- Dumneata auzi atatea lucruri?

- Pe naiba. Acu' cinci minute a trecut peste mine.

Pastila de râs

Cuvintele rostite de un parinte catre copilul 
sau lasa pentru totdeauna urme in el: bune 
sau mai putin bune. Copilul e dependent 
permanent de feedback-ul pe care il primeste 
de la parintii lui si isi formeaza propria impresie 
despre cine e el, despre personalitatea, 
calitatile sau defectele sale in functie de ce 
aude ca ii spun parintii. De aceea avem o 
uriasa responsabilitate cu privire la ce aud 
urechile copiilor nostri de la noi.

Sunt multe, foarte multe cuvinte pe care un 
parinte este bine sa le spuna copilului sau cat 
mai des, primele fiind eternele „Te iubesc”.

Insa sunt si altele de o profunzime 
speciala, aparent banale si fara mare 
insemnatate dar care, in contextul potrivit de 
viata, fac minuni pentru sufletul si mai ales 
evolutia umana viitoare ale unui copil.

Va recomandam in acest articol 4 dintre 
acestea, vorbe pe care un parinte ar trebui sa 
nu uite sa le rosteasca copilului sau, ca acesta 
sa se simta iubit, sprijinit in tot ceea ce face si 
protejat, totodata. Daca nu te apara mami si 
tati impotriva a tot ce e mai rau pe lumea asta, 
atunci cine?

Multumesc!
Unii parinti considera ca nu are sens sa tot 

multumeasca copilului pentru diverse situatii 
sau actiuni ale sale. Insa, atunci cand un adult 
ii multumeste unui copil, ii creste propria 
valoare umana in proprii sai ochi. Copilul 
creste cu imaginea de sine ca este o persoana 
demna de respect, egala cu semenii sai, iar 
din aceasta pozitie de echilibru, cu usurinta va 
putea sa respecte la randul sau si sa 
daruiasca iubire.

Nu uita sa ii multumesti copilului tau pentru 
orice simti. Lasa-ti inima sa decida pentru ce 
este cazul sa ii multumesti. Uneori este 
suficient doar si pentru lucrurile bune pe care 
le face: se comporta frumos la magazine, da o 
mana de ajutor in casa, spune anumite cuvinte 
care pentru tine au o importanta speciala, etc. 
Arata-i iubirea si aprecierea ta printr-u simplu 
„Multumesc!”, cald si insotit de zambet. Vei 
face minuni pentru el.

Te cred!
Nimic nu este mai important pentru un copil 

decat sa vada, sa auda si sa simta ca parintii 
lui il cred; cred in el, au incredere in el. Sunt 
multe situatii din viata copilului tau, in special 
dupa ce merge la gradi si se confunta cu 
provocarile colectivitatii, a intersectiei cu copii 
cu temperament diferit de el. Pot aparea 
conflicte in care este benefic sa iti crezi copilul, 

nu sa ii crezi pe toti ceilalti din jur si sa iti certi 
copilul, tinand cu „partea adversa”.

Pentru copilul tau, tu trebuie sa fii 
aparatorul suprem in fata vietii, asta pana 
cand va fi pe picioarele proprii si va sti – gratie 
tie – sa se descurce singur. Chiar daca 
intuiesti sau ai dovada ca si copilul tau a facut 
o greseala, educa-l cu tact dar arata-i ca tu 
crezi in el, in cele spuse de el, in puterea lui de 
a se descurca, in capacitatile lui in fata vietii. 
Copilul tau are nevoie sa fie crezut pe cuvant 
mai ales cand iti povesteste despre cate 
lucruri a fost in stare! Asigura-l ca il crezi si ca 
esti mandru de el, ca parinte.

Sunt mandru de tine!
Este sanatos pentru relatia parinte-copil sa 

iti asiguri copilul ca esti mandru de el. Un copil 
descopera lumea in care traim in fiecare zi, 
prin ceva nou. Aproape orice este o provocare 
pentru el si un feedback de la parintele sau 
cum ca este mandru de el, de cine este, de ce 
face, de realizarile sale, este mai mult decat 
hrana pentru suflet si evolutie. Spune-i 
copilului ca esti mandru de el, la orice mare 
sau mica realizare a acestuia.

Daca s-a spalat singur pe maini cand a 
venit de afara, sau daca si-a pus singur 
farfuria in chiuveta dupa ce a terminat de 
mancat, gaseste mereu cuvinte de incurajare 
pentru el! Lasa-l sa stie ca esti mandru ca a 
absolvit scoala, ca a castigat un meci de fotbal 
sau despre orice ar fi vorba unde el s-a 
implicat. Desigur, nu abuza de aceste cuvitne 
la tot pasul, fiindca nu vor mai fi asa de 
valoroase cand este nevoie de ele cu 
adevarat. Dar puncteaza fara ezitare atunci 
cand simti ca este momentul.

E in regula sa mai si gresesti.
Cu totii gresim; fara greseli nu putem 

evolua. Din pacate, faimoasa teama de esec a 
adultilor se infiripa din copilarie cand o 
boacana mica devine un capat de lume pentru 
parinti sau alti reprezentanti ai autoritatii. 
Greseala este cea care ne invata cum sa 
progresam, ce sa repetam si ce nu, pe ce 
drum al vietii sa o luam si pe care nu.

Din pricina reactiei parintilor, multi copii 
simt ca daca cumva gresesc vor avea mari 
probleme sau e posibil ca altii sa rada de ei. 
Spune-le ca e in regula sa mai si gresim si ca 
important este sa traga invataminte din 
greselile facute. De fapt, a invata din propriile 
greseli este una dintre cele mai importante 
lectii de viata pe care le poti preda copilului 
tau, cu tact si caldura.

SC NAF 89 SRL, cu sediul în Pietroșani, jud. Teleorman, J34/543/2004, pierdut Certificat de 
înregistrare seria B nr. 2464362, Certificat constatator pentru sediu nr. 12582/28.06.2013 și 
Certificat constatator pentru terți nr. 15397/23.05.2006. Le declar nule.

Anunţ

Primăria comunei Mârzănești, jud. Teleorman, în conformitate cu prevederile art. 7 din HGR 
nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a 
criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările 
ulterioare, organizează concurs în vederea ocupării funcției contractuale de execuție 
vacante de muncitor necalificat I din structura aparatului de specialitate al primarului 
comunei Mârzănești, Compartiment “administrarea domeniului public și privat al 
localității, activități ad-tive”.

Nivelul studiilor necesare ocupării postului: generale.
Fără vechime.
Data, ora și locul desfășurării probelor de concurs:
Locul depunerii dosarelor: Primăria comunei Mârzănești.
Selecția dosarelor de înscriere în concurs va avea loc la sediul Primăriei comunei 

Mârzănești în data de 30 mai 2019.
Proba scrisă se va susține la sediul Primăriei comunei Mârzănești în data de 11 iunie 2019, 

ora 10.
Interviul se va susține la sediul Primăriei comunei Mârzănești în data de 12 iunie 2019, ora 

10.
Data limită până la care se pot depune dosarele de înscriere la concurs la sediul Primăriei 

comunei Mârzănești: 28 mai 2019.
Relații suplimentare se pot obține la secretaruatul comisiei de concurs: telefon 0247331808, 

persoană de contact Dragomir Sorina Florentina.

Anunţ

Reciclarea materialelor refolosibile este esenţială pentru 
reducerea consumului de resurse şi materii prime. Din păcate, 
acest deziderat nu este foarte uşor de atins folosind materialele 
actuale întâlnite în produsele de consum care fac obiectul 
eforturilor de reciclare.

Numit polyethylene terephthalate (PET), plasticul din care 
sunt confecţionate majoritatea ambalajelor este şi cel mai 
reciclabil. Cu toate acestea, 70-80% din materialul folosit 
ajunge direct în gropile de gunoi şi incineratoare, fără a mai fi 
efectiv reciclat, potrivit Go4it. 

Parţial, nereciclarea materialelor refolosibile poate fi 
atribuită lipsei de interes a autorităţilor locale în promovarea 
colectării şi organizarea eficientă a procesului de reciclare. 
Însă chiar şi materialele ajunse la reciclare se dovedesc a fi 
costisitor de procesat, datorită folosirii de aditivi cum ar fi 
coloranţi care nu pot fi îndepărtaţi ulterior şi substanţe pentru 
ignifugare. Drept consecinţă, reciclarea se face cu pierderi de 
material, iar produsul rezultat lasă de dorit în ce priveşte 
aspectul şi caracteristicile fizice.

Numit diketoenamine, sau pe scurt PDK, noul tip de plastic 
poate fi „spart” până la nivel molecular în timpul procesării 
termice şi reasamblat pentru a fi turnat în noi obiecte şi 
ambalaje fără a suferi degradări ireversibile.

Comparat unei construcţii din piese Lego, plasticul PDK 
poate fi reciclat prin scufundarea într-o soluţie acidă care îl 
dizolvă până la nivel molecular, permiţând separarea oricăror 
aditivi care au fost adăugaţi în timpul procesului de fabricaţie, 
lăsând în urmă PDK în formă pură, care poate fi refolosit fără 
niciun fel de restricţii.

Tehnologia PDK este disponibilă deja pentru licenţiere 
companiilor producătoare de ambalaje. Rămâne doar de văzut 
dacă aceasta va fi sau nu adoptată la scară largă.

România reală

A fost creat un nou tip 
de plastic care poate fi

 reciclat la nesfârşit

Vorbe cruciale pe care 
sa le spui copilului tău cât mai des



1727: S-a născut Thomas Gainsborough, pictor englez 
(d. 1788).
1796: Doctorul 

englez Edward 
J e n n e r  a  
a d m i n i s t r a t  
primul vaccin 
contra variolei.
1 8 1 2 :  S - a  

născut Costache 
Negri, scriitor şi 
politician român 
(d. 1876).
1832: S-a născut Rudolf Lipschitz, matematician 

german (d. 1903). 
1881: S-a născut Marius Bunescu, pictor român, 

organizator al Muzeului Naţional de Artă (d. 1971).
1912: A murit Johan August Strindberg, dramaturg 

suedez (n. 1849).
1948: S-a înfiinţat clubul sportiv FC Dinamo Bucureşti.
1957: A murit Camil Petrescu, romancier, dramaturg, 

poet, român (n. 1894).
1973: Prima staţie spaţială sub pavilion SUA, „Skylab", 

a fost lansată pe orbita Pământului.
1981: Primul zbor al unui român în spaţiul cosmic, 

Dumitru Prunariu, cu nava Soiuz–40. Zborul a durat 7 
zile, 20 de ore şi 42 de minute.
1998: A murit Frank Sinatra, cântăreţ şi actor american 

(n. 1915).
2000: A murit Gheorghe Marinescu, regizor român de 

teatru (n. 1947).
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07:00 Matinal 09:00 Banii tăi 
09:30 Tema zilei 10:00 Aripile 
Nordului 11:00 Ca'n viaţă 12:30 
EuRo19 13:00 Vreau să fiu sănătos 
13:30 Pofticioşi, la cratiţă! 14:00 
Telejurnal 15:10 Maghiara de pe 
unu 17:00 Aripile Nordului 18:00 
EuRo19 18:30 Lumea azi 19:00 
Feţe-feţe 20:00 Telejurnal 20:30 
Tema zilei 21:00 EuRo19 22:00 
Eurovision 2019 00:15 Telejurnal 
00:45 Feţe-feţe

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 14 Mai

Nu este momentul 
sa incepeti activitati 
noi, pentru ca riscati 
sa nu le duceti la 
capat. Limitati-va la 
s t r i c t u l  n e c e s a r !  
Concentrati-va asupra 
problemelor sociale si 
sentimentale.

Sunteti indispus 
din cauza problemelor 
f i n a n c i a r e  s i  
sentimentale. Dupa-
amiaza sunteti invitat 
la prieteni. Nu ezitati, 
pentru ca s-ar putea 
s a  c u n o a s t e t i  o  
persoana importanta!

Reusiti sa rezolvati 
p r o b l e m e l e  
sentimentale. Pe plan 
financiar nu prea aveti 
motive de satisfactie. 
Totusi, o ruda mai in 
varsta va daruieste o 
suma importanta de 
bani.

R e l a t i i l e  
sentimentale pot avea 
de suferit, din cauza 
confuziei  care va 
m a r c h e a z a .  V a  
recomandam sa nu 
exagerati importanta 
problemelor sociale. 
Nu va certati cu colegii! 

Nu va ambitionati 
sa rezolvati singur 
problemele casei! S-ar 
putea sa intampinati 
dificultati serioase. Un 
barbat va da sfaturi  
pentru a clarifica o 
n e i n t e l e g e r e  c u  
persoana iubita.

Începeti ziua cu un 
sentiment de profunda 
nemultumire. Incercati 
sa va controlati! Va 
r e c o m a n d a m  s a  
acordati mai multa 
i m p o r t a n t a  
problemelor sociale si 
sentimentale.

O  f e m e i e  d i n  
anturaj va poate ajuta 
s a  v a  c l a r i f i c a t i  
s e n t i m e n t e l e  
contradictorii. Pastrati-
va optimismul, pentru 
ca perioada dificila pe 
care o traversati este 
trecatoare! 

Aveti tendinta de a 
exagera,  a ta t  in  
pr iv in ta  re la t i i lo r  
sentimentale, cat si in 
ceea ce priveste 
afacerile. Ar fi bine sa 
va temperati, pentru 
ca r iscat i  sa va 
indepartati prietenii. 

Este posibil sa 
t r e c e t i  p r i n t r - o  
perioada mai dificila 
pe plan sentimental. 
Din fericire, aveti o 
mare capacitate de 
comunicare. Fiti mai 
atent la ce afirmatii 
faceti in public!

BERBEC

Dimineata s-ar putea 
sa suferiti o dezamagire 
in dragoste. Va sfatuim 
sa amanati intalnirile de 
afacer i ,  pentru ca 
sunteti prea tulburat. 
Exprimati-va cat mai 
clar, ca sa nu fiti inteles 
gresit! 

T r a v e r s a t i  o  
perioada favorabila, 
in care se pare ca va 
r e u s e s t e  o r i c e .  
Totusi, va sfatuim sa 
vorbiti clar. Aveti 
putina rabdare! Banii 
pe care ii asteptati vor 
veni in curand.

Dimineata aveti 
tendinta sa criticati pe 
toata lumea. S-ar 
putea sa va enervati 
pe un partener de 
afaceri sau pe seful 
direct. Evitati discutiile 
in contradictoriu cu 
colegii!

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 Eroi de sacrificiu 02:00 
Lecţii de viaţă

07:00 Observator 08:00 
Neatza cu Răzvan şi Dani 
12:00 Observator 14:00 
Fetita mea 16:00 Observator 
17:00 Acces direct 19:00 
Observator 20:00 Chefi la 
cuțite 23:30 Xtra Night Show 
01:00 Fetita mea 03:00 
Observator 04:00 Fetita mea 
06:00 Observator

08:15 Pastila de râs 09:15 
Kosem 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 
Pretul fericirii 23:00 Vulturii de 
noapte 01:00 Știrile Kanal D 
02:00 Puterea dragostei 04:30 
În căutarea adevărului

07:20 Constantin Codrescu 
– în dialog cu Crina Semciuc 
10:00 Starea naţiei 11:30  
Secrete de stil 14:00 Benny Hill 
Show 15:05 Focus 16:00 
Orgolii 18:00 Focus 18 19:30 
Mama mea gătește mai bine 
20:30 din Iordania 22:30 Starea 
naţiei 23:30 Betman 23:35 
Focus din inima României 
00:00 Divorț... din dragoste

07:30 Povestea lui Tiffany 
Rubin 09:30 La bloc 12:00 Eu 
și Marley: Cățelușul 13:45 La 
pescuit în deșert 15:45 De 
aici în eternitate 18:15 La bloc 
20:30 Legenda luptătorului 
kung-fu 22:30 Avocatul 01:00 
Legenda luptătorului kung-fu 
02:45 Avocatul 04:45 La bloc 
05:15 La Maruţă

07:00 Lumea lui Banciu 
08:00 Știrile B1 08:55 Meteo 
09:00 Știrile B1 12:00 Știrile 
B1 13:00 Talk B1 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 

07:50 Elful 09:20 Frumoasa 
şi Bestia 11:25 In spatele 
liniilor inamice 13:05 Masca 
14:40 O iubire perfectă 16:10 
Mai furios, mai iute 17:55 V de 
la Vendetta 20:00 Fără 
complicații 21:25 Homefront: 
Orașul fără legi 23:00 În 
bătaia puștii 01:05 Soţia 
astronautului 02:50 Bine aţi 
venit

Redacţia ISSN: 1843-4037

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

Vrei să fii zilnic la curent cu cele mai importante ştiri din judeţul tău, dar nu ai timp 
de pierdut pentru a sta la coadă la chioşcurile de ziare? De acum cotidianul MARA 
vine la tine acasă. Decupează 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 

14 Mai

Redactor şef: Emil PETRESCU
Secretar de redacţie: Dana PĂUNE

Redactori: Claudiu DUMITRACHE, 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 a pierdut 
finala turneului de la Madrid în 
fața olandezei Kiki Bertens, 
scor 4-6, 4-6. "Simo" a luptat 
admirabil, iar în setul al doilea 
a avut și un ghinion teribil, 
când Bertens a trimis direct în 
out un smash, mingea lovind-o 
pe Halep înainte de a atinge 
z g u r a .  C o n f o r m  

regulamentului, deși Simona 
se afla în afara terenului, 
punctul a fost câștigat de 
Bertens.

Antrenorul lui Kiki Bertens, 
Raemon Sluiter, a vorbit, 
pentru WTA, depsre meciul pe 
care eleva sa l-a câștigat în 
fața Simonei Halep.

"Cu Simona Halep a fost 
unul dintre acele exemple în 

care se luptă cu dificultate la 
început. Simona conducea 
lucrurile. Iar Kiki se zbătea un 
pic, făcând totuși bine că se 
agață de joc. Am adăugat 
câteva lucrur i  la pr ima 
intervenție. Dar la a doua 
intervenție, și asta nu se 
întâmplă des, am fost fără 
cuvinte.

Pentru că ea făcea toate 
lucrurile bine. Bineînteles că 
nu câștigi fiecare punct, pentru 
că uneori o să mai ratezi și joci 
împotriva uneia dintre cele mai 
bune jucătoare din circuit. Deci 
ar trebui să te gândești că și 
adversarele pot juca un pic, 
ceea ce uneori este foarte 
greu de recunoscut de către 
fete", a spus Raemon Sluiter 

pentru WTA.
Sluiter a vorbit și despre 

momentul din primul set, când 
Bertens l-a chemat într-un 
moment în care Simona Halep 
avea un moment bun.

"De exemplu, a dat o scurtă 
în ghemul al doilea. Dă scurte 
foarte bune, dar a dat în bandă 
fileului. Poate nu a fost cea mai 
bună alegere. Putem dezbate 
toată noaptea pe tema asta, 
dar a fost aproape. A fost acolo 
și aproape mingea a trecut. 
Apoi nu a mai pus scurte trei 
sau patru game-uri. Asta a fost 
ceva ce i-am spus în timpul 
primei intervenții. M-a întrebat 
ce e greșit cu serviciul ei. Ce e 
greșit? Joci la altitudine, asa 
ca știi că lovești un pic prea 
lung", a mai spus antrenorul lui 
Kiki Bertens.

Simona a pierdut finala de 
la Madrid și a ratat șansa de a 
reveni pe primul loc WTA

Simona Halep a pierdut 
finala turneului de la Madrid și 
a ratat, totodată, șansa de a 
reveni pe primul loc WTA. 
"Simo" a fost învinsă în două 
seturi de Kiki Bertens, cea 
care a reușit să câștige turneul 
patronat de Ion Țiriac fără să 
piardă vreun set.

SPORT

Ardelenii au câștigat al cincilea titlu din istorie, după ce a 
învins Universitatea Craiova, scor 1-0. Unul dintre veteranii 
echipei, Ciprian Deac, a ajuns la patru titluri de campion în 
tricoul formației din "Gruia".

"Mă bucur foarte mult că am câștigat al patrulea titlu al 
meu. Eu cred că fiecare titlu a fost frumos. Eu mă bucur ca și 
când am câștigat primul campionat. Vă dați seama, CFR este 
casa mea, la acest club am crescut, la acest club am învățat 
să câștig trofee.

Au fost probleme, de ce să nu recunoaștem. Cred că nu 
am îmbătrânit întâmplător. Am fost echipa mai 
experimentată, care a știut să joace pragmatic. Eu prefer o 
alunecare în locul unui dribling frumos. Sunt un om de 
echipă. Îmi place să câștig trofee. Când câștigi trofee, obții și 
bani", a spus Ciprian Deac, la finalul partidei cu Universitatea 
Craiova.

Gigi Becali a anunțat care sunt cei trei jucători care vor 
pleca de la FCSB, după ce roș-albaștrii au ratat titlul din Liga 
1. Adrian Stoian, Florentin Matei și Raul Rusescu nu vor 
merge cu echipa în cantonamentul verii.

”Nu mă grăbesc cu transferurile. Dar Adrian Stoian, 
Florentin Matei și Raul Rusescu nu vor merge cu echipa în 
cantonament. Ei nu mai pot juca. I-am adus cu mare drag, le-
am dat bani dar e de ajuns.

Dacă vor să stea acasă și să primească bani, bine, dar nu 
cred că e corect. Să-și caute echipe. Pe Rusescu l-am plătit 
un an degeaba”, a spus Becali.

Unul dintre renegați, Adrian Stoian, are șanse de a ajunge 
la CFR, sub comanda lui Dan Petrescu. Cel puțin așa susține 
Gabi Balint.

"Am auzit că se va muta în vară la CFR. Mi-a spus cineva 
lucrul ăsta", a dezvăluit Gabi Balint.

100 de minute a adunat Adrian Stoian în cele două meciuri 
jucate pentru FCSB, în Liga 1. El nu și-a trecut în cont nicio 
reușită.

6 meciuri a disputat Florentin Matei în tricoul FCSB în Liga 
1, în acest sezon. Nici el nu a marcat niciun gol pentru echipa 
lui Mihai Teja.

Raul Rusescu a marcat 5 goluri și a oferit 5 assist-uri în 
cele 23 de meciuri adunate în toate competițiile acestui 
sezon, pentru FCSB.

CFR campioana României. 
Deac, reacție emoționantă 

după încă un titlu

Gigi Becali a început 
revoluția la FCSB! Primii 

3 jucători, OUT
Gabi Balint a anunțat că există șanse foarte 

mari ca primul transfer al celor de la CFR după 
câștigarea campionatului să fie cel al lui Adrian 
Stoian. Mijlocașul e pe lista neagră a lui Gigi 
Becali, care e dispus 
să îl lase în Gruia.

"Am auzit că se va 
muta în vară la CFR. 
Mi-a spus cineva 
l u c r u l  ă s t a " ,  a  
dezvăluit Gabi Balint.

” E u  i - a m  d a t  
hârtie, e liber să plece 
și eu îi dau salariu 
p â n ă  î n  i u n i e .  
P robab i l  că  s -a  
înțeles cu cineva. Nu 
cred că s-a înțeles cu 
CFR. Eu îl dau și la 
CFR, dacă nu mai am nevoie de el”, a spus 
Becali, la Digi Sport, în cadrul emisiunii Fotbal 
Club, sâmbătă.

Adrian Stoian pleacă la vară de la FCSB

Adrian Stoian a revenit în lotul celor de la 
FCSB după 3 meciuri, pentru duelul cu Sepsi, 
asta chiar dacă Gigi Becali a anunțat că se va 
despărți de fostul jucător al lui Crotone, la finalul 

sezonului.
” Impresarul lui  

Stoian mi-a cerut să-i 
dau o hârtie că poate 
p l e c a  l i b e r  d e  
contract și i-am dat. 
Poate să plece liber 
de contract, iar eu o 
să-i plătesc salariul 
până pe 30 iunie”, a 
declarat Gigi Becali.

Pentru Stoian, 
Becali a plătit doar 
37.000 de euro, o 
sumă mică, ținând 

cont de experiența pe care o are jucătorul. 
Stoian este un jucător cu aproape 100 de 
prezențe în Serie A și venea din om de bază la 
formația din Serie B, Crotone.

Moment rar în timpul finalei cu Simona Halep, 
dezvăluit de antrenorul lui Kiki Bertens

Transferul spectaculos al CFR-ului, 
anunțat imediat după câștigarea campionatului
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