
În fermele de creștere 
a animalelor, cuprinse în 
eșantionul de verificare 
aferent anului 2019,  
pentru care proprietarii 
au solicitat subvenții la 
Agenția de Plăți și 
I n t e r v e n ț i e  p e n t r u  
Agricultură, specialiștii 
Agen ț i e i  Na ț i ona le  
pentru Zootehnie au 
început controalele la 
fața locului. 

(Continuare  în  
pagina  4)

Rezultatele obținute de 
elevii Colegiului Național 
„Anastasescu” din Roșiorii de 
Vede la Examenul Național 
de Bacalaureat 2019 sunt 
demne de laudă.

Este încă un motiv să-i 
felicităm pe elevi și pe dascălii 
care i-au pregătit.

Statisticile arată că elevii 
acestui colegiu au dat dovadă 
de seriozitate, pregătirea lor 
fiind răsplătită cu multe note 

de 10 sau cuprinse între 9,00 și 10.
Există și doi elevi care au obținut la toate cele trei probe de examen nota 10, 

media lor  fiind, evident, 10.
(Continuare  în  pagina  7)

La conferința de presă organizată ieri la sediul 
Organizației Județene Teleorman a Partidului Național 
Liberal,  senatorul  Eugen Pârvulescu , alături de medicul 
veterinar de liberă practică George Pârjol, a tras un nou  

semnal de  alarmă în ceea ce privește modul 
neprofesionist, haotic, în care autoritățile județene 
acționează pentru stoparea  cazurilor de Pestă Porcină 
Africană. “Sunt exasperat de modul  în care echipele de 

veterinari  omoară, fără documente care să ateste că 
animalele sunt infectate cu virusul PPA,  porcii din 
gospodăriile sătenilor din Suhaia și  Fântânele, dar și din 
celealte localități teleormănene, uciderea   de-a valma a 

animalelor având un efect traumatizant asupra 
oamenilor”, a spus senatorul Eugen Pârvulescu. 

(Continuare  în  pagina  3)

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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Colegiul Național „Anastasescu” 
Roșiorii de Vede: Elevi de 10

Biblioteca Județeană 
„Marin Preda” Teleorman:

Constantin Noica - 
110 ani de la naştere

Controale în fermele de animale, pentru 
care fermierii au solicitat 

subvenții de la APIA

Senatorul Eugen Pârvulescu trage un 
nou semnal de alarmă asupra modului haotic de 

acțiune pentru combaterea Pestei Porcine Africane 

Muzeul Judeţean Teleorman: 

Exponatul Lunii



2 EVENIMENT - ACTUALITATE

În luna iulie, Muzeul Judeţean Teleorman 
propune publicului vizitator un obiect deosebit, 
care face parte din patrimoniul instituției. 

Este vorba de un „Spărgător de nuci”, un 
obiect din bronz care sugerează imaginea 
Turnului Eiffel. 

Acesta este compus din două părți: partea 
superioară, care are rol de împingere a 
mecanismului de spargere a nucii și partea 
inferioară, care maschează acest mecanism. 
Înălțimea lui este de 26 cm, iar lățimea la bază 

este de 8 cm. Partea inferioară are o înălțime 
de 10,5 cm, iar cea superioară, care conține și 
mecanismul de presare și spargere, este de 
23 cm.

„Spărgătorul de nuci” este produs, 
probabil, într-un atelier străin și este datat 
sfârșitul secolului al XIX-lea- începutul 
secolului al XX-lea. 

Obiectul este marcat și provine dintr-o 
donație.

Cornelia RĂDULESCU

Ministerul Afacerilor Interne anunţă schimbări majore pentru 
admiterea la şcoala de pompieri, începând cu 2020. 

Pentru a se înscrie la examen, fetele vor trebui să 
îndeplinească aceleași condiții ca și băieții, și anume:

- să aibă diplomă de bacalaureat;
- 18 ani împliniți;
- să nu fie urmărite penal;
- media generală la purtare în liceu să nu fie mai mică de 9.
Pentru examenul de admitere din ianuarie 2020 vor fi scoase 

la concurs 300 de locuri, dintre care 275 sunt pentru subofițeri 
pompieri și 25 pentru maiștri militari.

Locurile sunt la comun, băieți și fete.
Cursurile încep în februarie și se vor încheia în luna 

decembrie.
Cei/cele interesați/interesate se pot înscrie la concursul de 

admitere la sediile ISU județene unde își au domiciliul sau la 
sediul ISU București-Ilfov, până la data de 15 noiembrie 2019.

SC Mara Prod Com SRL angajează escavatoriști și 
buldoescavatoriști. Relații la telefon 0766.279.773.

***
SC Recond Com Impex SRL (Siloz Brînceni) achiziționează 

grâu panificație la prețul de 0,700 lei/Kg (700 lei/tona) și grâu 
furajer la prețul de 0,655 lei/Kg (655 lei/tona). Telefon 
0767/475.625.

***
Silozul Salcia achiziționează grâu panificație la prețul de 0,700 

lei/Kg (700 lei/tona) și grâu furajer la prețul de 0,655 lei/Kg (655 
lei/tona). Telefon 0767/475.625.

***
SC ATAC GUARD&PROTECT SRL angajează agenți de pază. 

Telefon: 0247/312.854.
***

Angajăm șoferi categoria C. Relații la telefon 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. 

***
Complexul turistic MARA angajează ospătari pentru 

restaurantul RIVIERA și personal de serviciu pentru motel și 
spălătorie. Relații la tel. 0723.148.613 sau direct la sediul 
complexului.

Anunţuri

Bicicletele au început să 
fie foarte prezente în traficul 
din România, mai ales în 
oraşe, aşa că facem o listă cu 
interdicţiile pe care le au 
bicicliştii atunci când se 
deplasează pe drumurile 
publice.

Bicicliştii sunt obligaţi să 
aibă asupra lor cartea de 
identi tate. Aceştia sunt 
sancţionaţi de legislaţia 
rutieră din România cu 
amenzi prevăzute în clasa a 
III-a de sancţiuni. Asta 
înseamnă între şase şi opt 
puncte-amendă. În 2019 
p u n c t u l - a m e n d ă  a r e  
valoarea de 145 de lei, asta 
înseamnă că amenzile 
pentru bicicl işt i  pot f i  
cuprinse între 870 şi 1.160 
de lei.

C a r e  s u n t  d o t ă r i l e  
obligatorii

- bicicleta trebuie să fie 
prevazută cu dispozitiv de 
frânare eficace

- bicicleta trebuie să fie 
prevazută cu un sistem 
adecvat, funcţ ional,  de 
direcţie

- bicicleta trebuie să fie 
dotata cu sistem de avertizare 
sonora; se interzic echiparea 
si folosirea sistemelor de 
avertizare sonora specifice 
autovehiculelor

- bicicleta trebuie să fie 
echipata in fata cu lumina de 

culoare alba sau galbena, iar 
in spate cu lumina de culoare 
rosie si cu cel putin un 
d i spoz i t i v  f l uo rescen t -
reflectorizant, vizibil, de 
aceeasi culoare

- bicicleta trebuie să fie 
echipată cu elemente sau 
dispozitive care, in miscare, 
formeaza un cerc continuu, 
fluorescent- reflectorizante de 
culoare portocalie fixate pe 
spitele rotilor

- bicicliştii au obligaţia să 
poar te  ech ipament  de  
protecţie, respectiv cască de 
protecţie omologată

Ce nu au voie să facă 
bicicliştii

- nu pot circula atunci când 
drumurile sunt acoperite cu 
polei, gheaţă sau zăpadă

- nu au voie să înveţe sau 
să exerseze mersul pe 
bicicletă pe drumuri intens 
circulate

- nu au voie să meargă cu 
ambele mâini ridicate de pe 
ghidon sau cu ambele 
picioare ridicate de pe pedale

- nu au voie să circule cu 

bicicleta dacă au consumat 
alcool, substanţe stupefiante 
sau medicamente cu efecte 
similare

- nu au voie să se agaţe 
sau să fie remorcat de un 
vehicul aflat în mers

- nu au voie să se 
transporte alte persoane pe 
bicicletă (cu excepţia copiilor 
de până la şapte ani)

- nu au voie să se 
transporte sau să tracteze 
orice fel de obiect care, din 
c a u z a  d i m e n s i u n i l o r ,  
stânjeneşte sau pune în 
pericol conducerea bicicletei 
sau circulaţia celorlalţi 
participanţi la trafic

- nu au voie să se circule, 
pe timpul nopţii, fără să 
poarte îmbrăcăminte cu 
elemente reflectorizante sau 

fluorescente
Pe ce drumuri pot circula 

bicicliştii în România
V e h i c u l e l e  t r e b u i e  

conduse numai pe drumurile, 
parţile carosabile, benzile sau 
piste le stabi l i te  pentru 
categoria din care fac parte. În 
cazul în care pe drumurile 
publice nu sunt amenajate 
benzi sau piste speciale 
pentru mopede, biciclete şi 
celelalte vehicule fără motor, 
acestea pot fi conduse şi pe 
acostament în sensul de 
mers, dacă circulaţia se poate 
face fără pericol.

Muzeul Judeţean Teleorman:

 Exponatul Lunii

Cod Rutier: Ce amenzi riscă bicicliştii şi 
ce interdicţii au pe drumurile publice

Conform cifrelor publicate de ACAROM – Asociaţia 
Constructorilor de Automobile din România, înmatriculările de 
autoturisme noi în România au crescut în iunie 2019 cu +15.04% 
faţă de iunie 2018, atingând un volum de 14.082 unităţi, 
informează Mediafax.

În primele 6 luni din 2019, numărul autoturismelor noi 
înmatriculate este de 71.620 unităţi, ceea ce reprezintă o creştere 
cu 19,23% comparativ cu perioadă similară din 2018.

În ceea ce priveşte autoturismele second hand înmatriculate 
pentru prima oară în România, volumul acestora a atins în iunie 
33.610 unităţi, o scădere de 11,05 % faţă de iunie 2018. Pe primele 
6 luni din 2019, numărul autoturismelor SH înmatriculate este de 
217.701 unităţi ceea ce reprezintă o scădere cu 7,28% comparativ 
cu perioadă similară din 2018.

Clasamentul pe mărci autoturisme noi, ianuarie – iunie 2019, 
este condus de Dacia, cu 21.377 unităţi (cu o creştere de 30,31% 
fată de ian-iun 2018), urmată de Renault cu 6.187 unităţi (cu o 
creştere de 64,59% fată de ian-iun 2018), Skoda cu 5.567 unităţi 
(cu o creştere de 2,94% fată de ian-iun 2018), Ford cu 5.312 unităţi 
(cu o creştere de 12,81% fată de ian-iun 2018) şi Volkswagen, cu 
5.159 unităţi (cu o scădere de 3,08 % fată de ian-iun 2018).

Din 2020 și fetele pot da 
admitere la școala de pompieri!

Românii au prins gustul 
maşinilor noi
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Medicul  veterinar George Pârjol  pune sub 

semnul  întrebării îndeplinirea  obligațiilor pe 
care conducerea  Direcției  Sanitare Veterinare 
și pentru Siguranța Alimentelor Teleorman le 
are în ceea ce privește depistarea cauzelor 
reale care au condus la apariția și extinderea 
rapidă, într-un număr mare de localități din 
județul nostru , a  focarelor de Pestă Porcină 
Africană. Medicul veterinar George Pârjol  
crede că nu s-au întreprins suficiente măsuri 
pentru informarea  populației privind Pesta 
Porcină Africană, că nu se spune clar care sunt 
cauzele reale ale extinderii virusului PPA,  și 
întreabă autoritățile județene dacă pe fondurile 
de vânătoare au acționat suficiente echipe de 
vânători care să depisteze eventualele cadavre 
de mistreți să să elimine, prin împușcare, 
exemplarele de mistreți care manifestă semne 
de boală. De asemenea, medicul  veterinar  
semnalează faptul că în preajma localităților 
unde sunt focare de Pestă Porcină Africană, din 
zona Dunării, nu au fost luate măsuri suficiente 
pentru asigurarea dezinfecției mijloacelor de 
transport care sunt folosite la transportul  
materialului lemnos tăiat de către silvicultori și 
în general pentru dezinfecția tuturor mijloacelor  
auto care tranzitează partea de sud a județului 
Teleorman .  

Senatorul  Eugen Pârvulescu se întreabă, 

retoric, dacă, nu cumva, se vrea din partea 
autorităților interzicerea  creșterii porcului în 
gospodăriile populației . 

După cum a precizat senatorul Eugen 
Pârvulescu, problemele deosebit de grave  
existente în județul Teleorman  referitoare la 
modul de acțiune pompieristic al autorităților 
județene în ceea ce privește combaterea 
Pestei Porcine Africane în județul Teleorman 
vor fi transmise, printr-un document oficial, 
ministrului Agriculturii, Petre Daea, conducerii 
Agenției Naționale Sanitare Veterinare și 
pentru Siguranța Alimentelor,  Prefecturii și 
Consiliului Județean Teleorman,  Comitetului 
Județean pentru Situații de Urgență Teleorman 
și  DSVSA Teleorman.  Cu rugămintea ca toți 
factorii de răspundere să  se implice în mod 
responsabil  și să  întreprindă,  în regim de 
maximă urgență,  toate măsurile legale care se 
impun pentru stoparea  extinderii  virusului 
Pestei Porcine Africane în județul Teleorman și, 
desigur,  la nivel național, pentru evitarea 
uciderii în masă a porcilor la care nu s-au 
depistat semne de boală, dar și pentru luarea 
măsurilor de prevenție și în mod special pentru  
eliminarea  porcilor mistreți din fondurile de 
vânătoare din vecinătatea localităților unde au 
fost identificate focare de boală. 

George ZAVERA        

Procurorul general Bogdan Licu a declarat că în România 
va fi campanie electorală încă un an și jumătate și că din 
această cauză ”un nou 10 august poate să apară oricând”. 
Abuzul în serviciu, purtarea abuzivă, fals intelectual- sunt 
doar câteva din acuzațiile pe care procurorii militari de la 
Parchetul General le aduc șefilor Jandarmeriei și Ministerului 
de Interne, direct ministrului teleormănean Carmen Daniela 
Dan, fost prefect apolitic, apropiată a fostului președinte PSD 
Liviu Nicolae Dragnea în dosarul violențelor de la protestul 
diasporei din 10 august anul trecut.  Au trecut șase luni de la 
violențele din 10 august, sunt sute de victime, mii de audieri și 
nici un vinovat. Pe 10 august anul trecut jandarmii au alungat 
cu bastoane de cauciuc și gaze lacrimogene pe protestatarii 
anti PSD. Aproape 800 de protestatari au depus plângere 
oficială împotriva jandarmilor din subordinea lui Carmen 
Daniela Dan, și îi acuză de violențe. De partea cealaltă 160 
de membri ai forțelor de ordine au reclamat și eică au fost 
agresați de demonstranți. Pentru aflarea adevărului 
anchetatorii au audiat peste 1.100 de martori și 500 de 
victime.

Anul acesta va avea loc un nou protest al diasporei tot pe 
10 august. Au primit aprobarea, dar după ce au dat-o în 
judecată pe Gabriela Firea. Organizatorul și cel care și-a 
asumat protestul de anul acesta, cel care a făcut demersurile 
pe lângă Primăria capitalei, este Tommy Tomescu, medic 
stomatolog resident  în Marea Britanie, directorul Centrului 
Comunitar Român din Londra și prim-vicepreședintele 
Consiliului Românilor de Pretutindeni. Tomescu a anunțat că 
anul acesta pe 10 august vor fi prezente la protest peste 
250.000 de persoane.

La rândul său, Carmen Daniela Dan, ministrul Afacerilor 
Interne a declarat că își dorește ca momentul 10 august  2018 
să nu se mai repete. ”Momentul 10 august este un moment de 
referință. Aș vrea să privim acest moment ca unul din care 
putem trage învățăminte. Îmi doresc ca momentul 10 august 
să nu se mai repete”, a declarat Carmen Daniela Dan, 
ministrul de Interne. Și este foarte posibil ca pentru Carmen 
Dan să nu se mai repete momentul respectiv, fiindcă până pe 
10 august 2019 este posibil ca premierul Viorica Vasilica 
Dăncilă să o suspende din funcția de ministru. Viorica Dăncilă 
începe zilele acestea un proces de evaluare a miniștrilor săi, 
iar Carmen Daniela Dan se pare că va fi prima pe lista 
remaniabililor, chiar dacă este tot din Videle ca și dânsa.

Ioan DUMITRESCU

Senatorul Eugen Pârvulescu trage un 
nou semnal de alarmă asupra modului haotic de 

acțiune pentru combaterea Pestei Porcine Africane 

Foamea de bani de la buget 
a atins cote alarmante. 
Guvernul a împrumutat două 
miliarde de euro de pe piețele 
externe pentru a acoperi 
cheltuielile tot mai mari cu 
s a l a r i i l e  ș i  
pensiile. În acest 
moment a fost 
depășit planul de 
împrumuturi pe 
tot anul acesta 
după ce în martie 
a mai luat o 
sumă record de 
3 miliarde de 
euro.

După ce a împrumutat în 
luna martie 3 miliarde euro de 
pe piețele externe, marți – 9 
iulie - Ministerul Finanțelor a 
ieșit cu două emisiuni în 
valoare totală de 2 miliarde 

euro, potrivit unui ordin al 
ministrului de resort Eugen 
Te o d o r o v i c i ,  n o t e a z ă  
Hotnews.

“Se aprobă contractarea de 
către MFP a unor împrumuturi 

externe de capital în cadrul 
Medium Term Notes în sumă 
de până la 2 miliarde euro, prin 
lansarea unei noi serii de 
obligațiuni cu maturitatea la 7 
ani și redeschderea emisiunii 
cu scadența în data de 3 aprilie 

2049, cupon 4,526%”, se arată 
în ordinul publicat în Monitorul 
oficial.

E m i s i u n e a  e s t e  
a d m i n i s t r a t ă  d e  c ă t r e  
Citigroup Global Markets 

Limited, Erste 
Group Bank, 
I N G  B a n k ,  
BNP Paribas și 
U n i C r e d i t  
Bank.

C o n f o r m  
sursei citate, 
s u m a  s e  
v i r e a z ă  î n  

contul de valută deschis pe 
numele MFP la BNR și se 
utilizează pentru finanțarea 
d e f i c i t u l u i  b u g e t a r ,  
refinanțarea și rambursarea 
anticipată a datoriei publice 
guvernamentale.

După ce toate dosarele de corupție din ultimii 15 ani au fost 
aruncate în aer de decizia controversată a CCR de săptămâna 
trecută, asaltul PSD-ALDE asupra justiției merge mai departe, 
intrând în sfera dreptului comun. CCR ezită însă să dea o decizie 
în urma sesizării formulate de Klaus Iohannis și de opoziție. 

Curtea Constituțională a amânat pentru a șasea oară o 
decizie pe tema codurilor penale, potrivit Realitatea TV.

Președintele CCR Valer Dorneanu a absentat, astfel că 
judecătorii au decis să amâne pentru joi deliberările. Sunt însă și 
judecători care ar vrea să amâne o decizie până în toamnă. 

Curtea Constituțională amânase deja de cinci ori până acum 
pronunțarea pe obiecțiile de neconstituționalitate formulate de 
PNL - USR și de președintele Klaus Iohannis asupra 
modificărilor aduse de Parlament Codului Penal și Codului de 
Procedură Penală.

Cel mai important dosar care ar putea sări în aer în cazul unei 
decizii favorabile la CCR este Tel Drum, în care Dragnea este 
cercetat pentru abuz în serviciu, grup infracțional organizat și 
fraudarea fondurilor europene.

Opoziția reclamă peste trei sute de modificări "nocive" aduse 
Codului penal şi Codului de procedură penală care vin "în 
contradicţie nu doar cu statul de drept, şubrezind politica penală 
a României şi favorizând infractorii, dar şi cu Legea 
fundamentală".

Un nou ”10 august”

Decizia CCR pe tema 
codurilor penale, amânată

 pentru a șasea oară

Ludovic Orban și Klaus Iohannis s-au 
întâlnit, marți, la Vila Lac 3. Președintele 
României le-a cerut liberalilor hotărâre, 
mobilizare şi seriozitate în campania pentru 
alegerile prezidenţiale.

La întrevedere, cei doi au discutat și alte 
teme, cum ar fi: raportul GRECO şi revizuirea 
Constituţiei. La final, Ludovic Orban a spus că 
Iohannis le-a cerut liberalilor mobilizare şi 

seriozitate în campanie.
 „Am avut discuţii pe teme de politică internă, 

pe temă de politică europeană şi de asemenea 
am avut un început de discuţie referitor la 
campania pentru aprezidenţiale, în sensul în 
care PNL susţine candidatura lui Iohannis. În 
ceea ce priveşte temele de politică internă, am 
discutat legat de proiectul de revizuire a 
Constituţiei, care a fost înaintat în cadrul 
parteneriatului pentru consolidarea parcursului 
european. De asemenea am avut discuţii 
legate de evoluţia privitoare la legile electorale 
şi în mod evident am apreciat că până la urmă 
cu o presiune destul de mare din partea 
preşedintelui care să permită exercitarea 
dreptului de vot în Diaspora. Am discutar 
despre raportul GRECO şi teme de politică 
internă. Președintele vrea hotărâre, mobilizare, 
seriozitate. Lucruri normale şi fireşti în 
campanie”, a declarat Orban.

Guvernul ia un nou împrumut uriaș din piețele
 externe pentru salarii și pensii

Klaus Iohannis, apel clar către liberali: 
”Hotărâre, mobilizare, seriozitate”
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În baza  Acordului de delegare nr. 

A148/08.03.2016 / 3477/15.03.2016, dintre 
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură 
(A.P.I.A.) și Agenția Națională pentru 
Zootehnie,  (ANZ), specialiștii ANZ efectuează  
controlul pe teren privind  respectarea 
condițiilor de eligibilitate specifice privind 
acordarea ajutoarelor naționale tranzitorii și a 
sprijinului cuplat în sectorul zootehnic pentru 
solicitanții ajutoarelor naționale tranzitorii 
pentru speciile ovine și caprine și a sprijinului 
cuplat în sectorul zootehnic, în cadrul 
schemelor și măsurilor de sprijin acordate 
fermierilor crescători de animale. 

În cadrul controalelor la fața locului se 
verifică dacă sunt îndeplinite condițiile de 

eligibilitate specifice și vizează toate animalele 
din speciile bovine, ovine/caprine, pentru care 
au fost depuse cereri de ajutor sau de plată în 
cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru 
crescătorii de animale.

Pentru anul 2019, la nivel național au fost 
eșanționați pentru control  4.367 fermieri 
crescători de animale care au solicitat  sprijin 
ANTZ/SCZ, eșantionul de control cuprinzând  
între 24-250 solicitanți/județ. 

În conformitate cu Ordinul Ministerului 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale  69/2019, 
controlul la fața locului în fermele de animale 
pentru  cererile unice de plată eșantionate în 
acest scop  se desfășoară în intervalul 2 iulie 
2019 - 1 octombrie 2019. 

George ZAVERA

4 SOCIAL - ECONOMIC

 Conform art.16  din  Legea nr.337/2018 privind statutul 
inspectorului de muncă, se instituie ziua de 11 iulie – Ziua 
Inspecției Muncii.

Cu ocazia zilei Inspecției Muncii, inspectorii de muncă vor 
desfășura activități de informare atât a angajatorilor, cât și a 
angajaților din județului Teleorman.

În cadrul acestor activități de informare, ITM Teleorman 
prezintă câteva aspecte referitoare la: munca nedeclarată, 
salariul minim brut pe țară, OUG nr.114/2018, precum și 
despre contractul individual de muncă, perioada de probă, 
durata timpului de muncă și munca suplimentară, cât și în 
ceea ce privește obligațiile angajatorilor pentru asigurarea 
unui mediu de lucru sigur și sănătos.

Munca nedeclarată constituie un fenomen extrem de 
nociv, datorită consecințelor sociale și economice pe care le 
produce: persoana care prestează muncă nedeclarată este 
lipsită de protecție socială; angajatorul este lipsit de 
posibilitatea legală de a-l responsabiliza pe lucrător pentru 
eventuale pagube produse de acesta; fondurile sociale și 
bugetul de stat sunt păgubite prin sustragerea de la plata 
impozitelor și a contribuțiilor sociale.

Constituie muncă nedeclarată conform art. 15^1 din 
CODUL MUNCII – LEGEA NR.53/2003 Republicată: a) 
primirea la muncă a unei persoane fără încheierea 
contractului individual de muncă în formă scrisă, cel târziu în 
ziua anterioară începerii activităţii; b) primirea la muncă a 
unei persoane fără transmiterea elementelor contractului 
individual de muncă în registrul general de evidenţă a 
salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii; c) 
primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta 
are contractul individual de muncă suspendat; d) primirea la 
muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în 
cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parţial.

Cornelia RĂDULESCU

Controale în fermele de animale, pentru 
care fermierii au solicitat subvenții de la APIA

Agenția Națională de 
A d m i n i s t r a r e  F i s c a l ă  
reamintește contribuabililor că 
termenul limită de depunere a 
Declarației unice este 31 iulie 
2019.

Prin acest formular se 
declară, după caz: impozitul 
pe veniturile realizate din 
România sau/și din străinătate 
în anul 2018; impozitul pe 
venitul estimat a se 
realiza din România 
în anul 2019 sau 
impozitul aferent 
normei de venit; 
v e n i t u l  e s t i m a t  
pentru încadrarea ca 
plătitor de contribuții 
sociale pentru anul 
2019 și, după caz, 
contribuțiile sociale 
datorate în anul 
fiscal 2018.

Declarația unică 
se poate depune prin serviciul 
Spațiul Privat Virtual sau poate 
f i  t ransmisă ANAF prin 
i n t e r m e d i u l  s e r v i c i u l u i  
“ D e p u n e r e  d e c l a r a ț i i ” ,  
disponibil pe portalul www.e-
guvernare.ro, pe baza unui 
certificat digital calificat.

De asemenea, “Declarația 
unică privind impozitul pe venit 

și contribuțiile sociale datorate 
de persoanele fizice” se poate 
transmite și prin poștă sau se 
poate depune la sediul 
unităților fiscale.

Specialiștii ANAF oferă 
asistență te lefonică,  în 
domeniul fiscal sau IT, la 
numărul 0314039160, pentru 
completarea și depunerea 
d e c l a r a ț i e i .  Î n  p l u s ,  

contribuabilii beneficiază de 
asistență și la sediul unităților 
fiscale pentru completarea și 
depunerea online, utilizând 
ca l cu la toa re le  puse  l a  
dispoziția contribuabili lor 
special pentru acest scop.

Structurile teritoriale ale 
A g e n ț i e i  N a ț i o n a l e  d e  
A d m i n i s t r a r e  F i s c a l ă  
organizează, în întreaga țară, 

întâlniri cu contribuabilii, în 
cadrul cărora se prezintă 
tematici din domeniul fiscal, 
inclusiv tematici dedicate 
campaniei de depunere a 
Declarației unice, iar lista 
întâlnirilor, structurată pentru 
fiecare Direcție Generală 
Regională a F inanțe lor  
Publice, este publicată pe 
portalul www.anaf.ro .

Î n s c r i e r e a  
participanților se 
r e a l i z e a z ă  p r i n  
i n t e r m e d i u l  
Formu la ru lu i  de  
Contact, accesibil tot 
pe portalul instituției , 
la următorul link: 
https://www.anaf.ro/
anaf/internet/ANAF/
asistenta_contribua
bili/persoane_fizice/
asistenta_prin_emai
l  în limita locurilor 

disponibile.
MFP și ANAF au transmis, 

prin intermediul unei informări 
disponibile în contul de SPV al 
fiecărui utilizator, în rubrica 
Mesaje, informații detaliate 
despre depunerea Declarației 
Unice.

Cornelia RĂDULESCU

Bugetul Administraţiei Fondului pentru 
Mediu (AFM) a fost suplimentat pentru 
restituirea tuturor sumelor din taxa auto, iar 
până în prezent sumele datorate au fost 
restituite în proporţie de aproximativ 90%, după 
cum a declarat ministrul Mediului, Graţiela 
Gavrilescu.

În curând, toți românii își vor primi înapoi 
banii pe taxa auto, promisiunea venind din 
partea Ministerului Mediului.

Ministrul Grațiela Gavrilescu susține că 
toate taxele auto pentru care au fost depuse 
documentele necesare de restituire au fost 
date înapoi cetățenilor.

“Guvernul României a mai dat, săptămâna 
trecută, o Hotărâre prin care am suplimentat 
bugetul Administraţiei Fondului pentru Mediu, 
astfel încât să închidem toate dosarele care au 
fost atacate în instanţă, în care cetăţenii au 
câştigat. În felul acesta, restituirea taxei auto va 
fi plătită, inclusiv cu toate dobânzile. (…) 
Imediat ce banii vor intra în bugetul AFM, taxa 
auto va fi restituită în câteva zile. În prezent, 

aproximativ 90% din sumele datorate au fost 
restituite", a declarat Gavrilescu.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 
(ANAF) anunţa, la începutul lunii iunie, că 
420.000 de contribuabili au primit, în perioada 3 
- 5 iunie 2019, suma totală de 700 de milioane 
de lei reprezentând taxe auto achitate de 
aceştia în intervalul 1 ianuarie 2007 - 31 
ianuarie 2017.

Declarația unică se depune până la 
data de 31 iulie 

Rata anuală a inflaţiei este 3,8% în iunie, în scădere de la 
4,1% în mai, informeză INS.

Rata medie a preţurilor de consum în ultimele 12 luni (iulie 
2018 – iunie 2019) faţă de precedentele 12 luni (iulie 2017 – 
iunie 2018), calculată pe baza IPC, este 4,1%. Determinată 
pe baza IAPC, rata medie este 4,0%.

Faţă de iunie 2018, preţurile mărfurilor alimentare a 
crescut cu 5%, cele ale mărfurilor nealimentare cu 2,89%, iar 
serviciile cu 4,26%.

În comparaţie cu decembrie 2018, cele mai mari creşteri 
de preţ se înregistrează la cartofi, cu 37,39% (dar în scădere 
faţă de mai 2019), legumele şi conservele de legume, cu 
14,81%, fructele şi conservele de fructe cu 15,7%, fructele 
proaspete cu 13%, citricele şi fructele meridionale cu 19%, 
combustibilii cu 4,6%, tutunul şi ţigăile cu 4,67%, serviciile de 
apă, canal şi salubritate cu 4,09%.

ITM Teleorman:
11 iulie, 

Ziua Inspecției Muncii

Ministrul Mediului: “Am restituit aproximativ 90%
 din banii datorați pentru taxa auto”

Inflaţia este în scădere,
 dar preţurile la legume cresc
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(urmare  din  pagina  1)
La Colegiul Național „Anastasescu” din 

Roșiorii de Vede s-au obținut: 44 de note de 10; 59 
de note între 9,50 și 10 și 79 de note între 9,00 și 
9,50.

Acestora li se adaugă și cele două medii de 10!
Felicitări celor care le-au obținut, dascălilor 

care i-au pregătit și succes mai departe!
Accesând site-ul acestui colegiu, am fost 

întâmpinați cu sloganul „Noi nu furnizăm doar 
educație, furnizăm performanță!”.

Un mare adevăr, pus în aplicare și dovedit prin 
rezultate.

Cornelia RĂDULESCU   

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

Multe lucruri nu aveai voie să faci și mai ales să deții 
pe timpul comuniștilor. Unul din acesta era cazanul de 
țuică. Dacă te prindea Miliția, ți-l confisca și făceai 
pușcărie. Oamenii din sat făceau țuica la cazanul CAP-
ului, unde li se lua mai mult de jumătate din producție. 
De aceea, pe ascuns, mulți își achiziționaseră cazane de 
la țigani. La fel și părinții mei.

După culesul corcodușelor, prunelor și al caișilor, 
părinții mei le puneau într-un butoi la fermentat. După 
ce fermentau, înjghebau cazanul în vatră, dar numai 
după miezul nopții, când toți vecinii dormeau. Spre 
dimineață îl dezasamblau și îl ascundeau în cotețul 
păsărilor până când tata a săpat o groapă în grădină și l-a 
mutat acolo. Deasupra gropii a făcut gluga de coceni 
pentru animale.

Într-o dimineață intră mama foarte speriată în casă:

- Miliția, caută cazanul prin curte, îmi șopti ea încet. 
Tremura toată și se îngălbenise de frică.

- Ce ne facem dacă îl găsește? Pușcăria ne mănâncă, 
se văieta mama.

Erau doi milițieni. Șeful de post și ajutorul lui. Prima 
dată au căutat în coteț. Apoi în cocina porcului, în 
magazie, pe sub lemne. Apoi prin grădină, se uitau după 
pământ proaspăt săpat. Au ajuns și la gluga de coceni. Au 
dat câțiva snopi la o parte, dar nu au continuat. Era iulie 
și era foarte cald. Apoi au revenit și au continuat 
căutările prin casă. S-au uitat în șifonier, sub pat, au dat 
preșurile la o parte, crezând că este vreo ușă ascunsă.

- Că bine l-ați ascuns, femeie, i se adresă mamei într-
un târziu șeful de Post, în timp ce se șterse pe frunte cu 
mâna de transpirație.

- Spune unde e, că avem informații clare că aveți 
cazan.

Mama nu știa ce să zică. Frica o paralizase.

- De unde să avem noi cazan, tovarășe milițian? Pe ce 
să-l cumpărăm? Și noi nu știm că nu e voie, răspunse 
mama cu voce tremurândă.

- Eee, lasă, lasă… Vecinii voștri nu știe ce aveți voi și 
ce nu aveți? La rândul vostru, voi nu știți ce au vecinii și 
ce nu? Apropo, care din  vecinii tăi mai are cazan? Acum 
că unul din ei v-a pârât la Miliție, nu crezi că ar fi corect 
să-i pârâți și voi pe ei, încercă șeful de Post rânjind la 
subaltern.

- Nu știu, tovarășe milițian. Și dacă cineva v-a spus că 
am avea cazan, să știți că v-a mințit. Cine v-a spus așa 
minciună, să-l știu și eu, îndrăzni mama știind că nu va 
găsi nimic și că nu se vor întoarce să caute din nou într-
un loc în care au mai căutat.

- E treaba noastră cine ne-a informat. Dar îl găsim 
noi până la urmă, zise milițianul și plecă.

Seara, când a venit tata de la pădure, mama i-a 
povestit totul dintr-o suflare.

- Să faci bine să-l vinzi, să scap de el. Nu vreau să-l 
mai știu în curte. Că dacă mai trec odată prin ce am 
trecut astăzi, mor, plângea mama.

Tata nu a zis nimic. Nu a vândut cazanul și nici Miliția 
nu ne-a mai vizitat. La câteva luni după această poveste 
șeful de Post a fost înlocuit. Mai târziu am aflat cine a 
informat Miliția. Era un vecin pe care tata îl refuzase 
să-i facă țuica.

- Nu vrei să-mi dai și mie cazanul, Aristide…Te țin eu 
minte, l-a amenințat pe tata atunci vecinul.

Din volumul „Îngerul fără aripi”, 

de Mihail Tănase

România reală
Cazanul de țuică

Colegiul Național „Anastasescu” 
Roșiorii de Vede: Elevi de 10

Biblioteca Județeană „Marin 
Preda” Teleorman, instituție 
aflată sub autoritatea Consiliului 
J u d e ț e a n  Te l e o r m a n ,   
organizează vineri, 12 iulie 
2019, începând cu ora 10,00, 
simpozionul literar „110 ani de la 
n a ş t e r e a  s c r i i t o r u l u i  
te leormănean Constant in  
Noica”.

Constantin Noica s-a născut 
la 11/24 iulie 1909 în satul 
Vităneşti, comuna Vitănești, 
județul Teleorman, într-un neam 
de ,,boieri de rangul doi”.

Tatăl scriitorului, Grigore I. 
Noica, originar din Alexandria, 
era moşier şi arendaş agricol cu 
studii  de agronomie  în 
Germania, iar străbunicul  pe 
linie paternă, Ghencu Noica, se 
numără printre întemeietorii 
oraşului Alexandria.

Mama scriitorului, Clemenţa 
Noica, era fiica unui medic 
militar, Haralambie Casassovici, 
avansat la rangul de colonel şi 
nepoata lui Gheorghe Eliad, fost 
primar al oraşului Alexandria.

Constantin Noica, al treilea 
copil al soţilor Noica, a copilărit 
la Vităneşti până în anul 1913, 
când tatăl lui ia în arendă o altă 
moşie, la Blejeşti, unde vor sta 
până în 1919.

În anul 1919 se stabilesc la 
Bucureşti,  unde Constantin 
Noica va rămâne până în 1933.

Între 1928 şi 1931, Noica 
urmează cursurile Facultăţii de 
Litere şi Filosofie a Universităţii 
din Bucureşti, unde îl are ca 
profesor pe Nae Ionescu, care 
adună în jurul lui cei mai 
importanţi membri ai tinerei 

generaţii interbelice: Mircea 
Eliade, Mircea Vulcănescu, Emil 
Cioran, Mihail Sebastian.

Constantin Noica a debutat 
publicistic cu proza filosofică „O 
poveste” în revista Vlăstarul” a 
Liceului „Spiru Haret” din 
Bucureşti.

Î n  t i m p u l  s t u d e n ţ i e i  
colaborează cu numeroase 
publicaţii, printre care: „Ultima 
oră”, Vremea”, „Clipa”, „Vitrina 
literară”, „Ecoul”.

Noica s-a impus prin scrierile 
filosofice şi eseistice originale, 
dintre care amintim: „Concepte 
deschise în istoria filosofiei lui 
Descartes, Leibniz şi Kant” 
(1936), „De caelo. Întoarcere în 
j u r u l  c u n o a ş t e r i i  ş i  
individului”(1937), „Schiţă 
pentru istoria lui Cum e cu 
putinţă ceva nou” (1940), 
„Creaţie şi frumos în rostirea 
românească” (1973), „Gânduri 
despre omul deplin al culturii 
româneşti” (1975), „Sentimentul 
românesc al fiinţei” (1978), 
„Scrisori despre logica lui 
He rmes ” (1986 ) ,  „Cuvân t  
împreună despre rostirea 
românească” (1987), „Lumea de 
mâine” (1991), „Eseuri de 
duminică” (1992), „Modelul 
cultural european” (1993),  
„Despre lăutărism” (2007), 
„Geniu în vremuri sărace” 
(2009) etc.

Acestora li s-au alăturat 
câtorva lucrări de istoria 
filosofiei („Rene Descartes: 
V i a ţ a  ş i  f i l o s o f i a  l u i ” ,  
„Fenomenologia spiritului lui 
G.W.F Hegel”, „Despărţirea de 
Goethe”,  „Povestiri despre om. 

După o carte a lui Hegel”).
La fel de importante sunt şi 

vo lumele de publ ic is t ică 
pos tume:  „ Is to r ic i ta te  ş i  
eternitate. Repere pentru o 
istorie a culturii româneşti”, 
„Semnele Minervei. Publicistică 
I:1927-1929”, „Între suflet şi 
spirit. Publicistică II: 1930-iun. 
1934”, „Echilibrul spiritual. Studii 
şi eseuri: 1929-1947, „Moartea 
omului de mâine. Publicistică 
III”, cărora li se alătură volumul 
„21 conferinţe radiofonice:1936-
1943” (2000).

Scriitorul s-a impus prin 
traducerile din opera unor mari 
f i losofi  (Rene Descartes, 
Immanue l  Kan t ,  P la ton ,  
A r i s t o t e l ) ,  d a r  ş i  p r i n  
interpretările şi comentariile la 
textele originale

Filosoful s-a afirmat ca un 
eminescolog desăvârşit şi nu 
d o a r  c a  î n ţ e l e g ă t o r  ş i  
comentator al operei lui Mihai 
Eminescu, pe care îl numea 
O m u l  d e p l i n  a l  c u l t u r i i  
româneşti, ci şi ca un profund 
cunoscător şi preţuitor al 
manuscriselor eminesciene.

În cadrul simpozionului literar 
organizat de bibliotecă și 
dedicat filosofului, poetului, 
eseistului, publicistului și 
scriitorului român Constantin 
Noica, vor susţine comunicări 
Ana Dobre, Emilia Stroe, Florea 
Burtan şi Stan V. Cristea.

Cu acest prilej va fi vernisată 
şi o expoziţie de carte din fondul 
bibliotecii, care cuprinde atât 
opera scriitorului Constantin 
Noica, cât şi critică literară. 

Cornelia RĂDULESCU

Laptele matern este cel mai bun aliment pentru 
bebelusul tau. Pentru ca unele produse ii pot 
modifica gustul, iata ce sa nu mananci cand 
alaptezi.

Nu e nevoie sa tii o dieta speciala cand alaptezi, 
dar meniul tau trebuie sa fie echilibrat din punct de 
vedere nutritional. Asta inseamna ca trebuie sa 
mananci cat mai multe fructe, de preferabil de 
sezon, si legume. Insa in meniul zilnic trebuie sa se 
regaseasca si cerealele integrale, cum sunt ovazul, 
orezul brun si painea etichetata integrala. 
Proaspetele mamici au nevoie si de proteine slabe 
(pui, oua, linte si carne de vita) si grasimi sanatoase, 
care se gasesc in uleiul de masline, nuci, seminte, 
avocado si peste (somon sau macrou). Pentru ca se 
poate intampla ca din cand in cand bebelusul sa fie 
agitat la san sau sa aiba gaze dupa ce consumi 
anumite produse, cel mai bine ar fi sa le eviti cateva 
zile. 

Majoritatea mamelor care alapteaza pot 
consuma cofeina cu moderatie (nu mai mult de 200-
300 miligrame pe zi sau aproximativ 2-3 cani de 
cafea). Desi nu exista dovezi care sa ateste ca o 
cantitate mare de cofeina reduce fluxul de lapte, 
este bine sa urmaresti cum reactioneaza bebelusul 
dupa ce consumi cafea. In cazul in care este activ, 
alert sau agitat, poate fi suprastimulat de cofeina. 

Cofeina este prezenta si in ceaiuri precum cel verde, 
matcha, negru si oolong, medicamente (cum sunt 
cele pentru migrene), ciocolata, anumite produse pe 
baza de plante si suplimente (care contin guarana/si 
cola) si anumite bauturi energizante. 

Pestele este o sursa importanta de nutrimenti, de 
la proteine la acizi grasi, deci nu evita toti pestii, ci 
doar pe aceia despre care se stie ca sunt 
contaminati cu o cantitate mare de mercur. Printre 
acestia se numara: rechinul, tonul alb, pestele 
spada si macroul.

Sunt putine cercetari cu privire la impactul pe 
care indulcitorii artificiali il au asupra alaptarii. Prin 
urmare se recomanda ca femeile care alapteaza sa 
utilizeze indulcitori artificiali cu prudenta, inclusiv 
zaharina, sucraloza, aspartam etc. In schimb, pot 
opta pentru miere si sirop de artar 100% pur, si, 
zahar de trestie, cu moderatie.

Academia Americana de Pediatrie sustine ca 
femeile care alapteaza trebuie sa limiteze consumul 
de alcool si ca alaptarea ar trebui sa aiba loc dupa 2 
ore de la ingerarea bauturii. In timp ce cercetarile 
actuale arata ca administrarea a 1-2 bauturi 
ocazionale nu pare sa dauneze copilului, consumul 
zilnic de alcool diminueaza reflexul de ejectie a 
laptelui si poate duce la aparitia unor intarzieri in 
dezvoltarea abilitatilor motorii ale bebelusului.

Biblioteca Județeană „Marin Preda” Teleorman:

Constantin Noica - 110 ani de la naştere

Ce să nu consumi  când alăptezi 
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S-a încheiat prima săptămână din proiectul România 
Văzută Din Tractor, dar traseul continuă. Un circuit spectaculos 
realizat de Patricia Pop, prima femeie care traversează țara la 
volanul unui tractor. Un traseu  în care au fost realizate până 
acum  13 materiale video, 11 interviuri cu fermieri  și au fost 
parcurși peste 220 de km. Totul pentru a promova 
agricultura,turismul și gastronomia locală. 

Chiar de la prima vizită echipa România Văzută Din Tractor 
a beneficiat de o primire călduroasă, Cornel Ciocan 
proprietarul fermei  Rotunda oferind nu doar cazarea și masa 
pentru cele trei zile de ședere la fermă, ci și posibilitatea de a 
cunoaște în profunzime comunitatea locală. “Dacă mă 
gândesc la familia Ciocan, care ne-a fost alături oră de oră și 
pun în dreptul numelui lor cuvântul ospitalitate mi s-ar părea 
mult prea puțin. Sunt niște oameni grozavi, îi socotesc de acum 
prieteni, pentru că și-au deschis sufletul în fața mea, le-am 
cunoscut povestea vieții, le-am aflat toate planurile de viitor, iar 
după ce am plecat ne-au urmărit parcursul să se asigure că 
suntem bine. Ferma Rotunda a devenit un reper pentru 
membrii echipei, care au privit prin comparație celelalte opriri. 
Opt dintre materialele video le-am realizat la Rotunda, am 
participat la treierat, am filmat într-o fermă zootehnică de vaci 
rasa Angus, l-am cunoscut pe morarul satului, am văzut cum se 
face pâine în singura fabrică din zonă unde aluatul se mai 
frământă manual și se coace la țest, am stat de vorbă cu cel mai 
experimentat pepenar care și-a propus să transforme produsul 
său într-un brand local – pepenele Rotunda și am gătit 
împreună cu un localnic un ostropel delicios însoțit de o 
poveste incredibilă”, spune jurnalista Patricia Pop. 

De la Rotunda caravana “România Văzută Din Tractor” a 
trecut prin Caracal și s-a îndreptat apoi spre Roșiori de Vede, 
un traseu ce a șerpuit printre culturi de cereale și floarea 
soarelui, pe străzi înguste și drumuri naționale, o ocazie 
excelentă de a pune la încercare tractorul ARBOS, care a atins 
în trafic chiar și 43 km/h. La Roșiori de Vede a fost vizitată ferma 
domnului Ion Lazăr, cultivator de cereale care a cerut să 
conducă tractorul Patriciei. 

Î n  z i u a  
u r m ă t o a r e  s - a  
t r e c u t  p r i n  
Măldăieni, unde 
intervievat a fost 
chiar primarul. “În 
această discuție 
am vrut să aflu 
op in ia  ed i l u lu i  
despre potențialul 
turistic al zonelor 
agricole și dacă ar 

fi o idee interesantă să integrăm fermele agricole în circuitul 
turistic. Mă gândesc mult la tinerii pe care i-am putea atrage 
mai ușor spre acest domeniu, dacă le-am creea circuite 
tematice, cu valoare turistică la început, dar care să se 
transforme în schimb de experiență mai târziu. Ar avea de 
învățat, ar fi o sursă de inspirație și o soluție ca în viitor să nu ne 
mai plângem de lipsa forței de muncă”, aprecia Patricia Pop.

Pentru următoarea destinație, Alexandria, jurnalista a ales 
un cultivator de tomate înscris în programul – Tomate 
românești. În această vizită echipa a fost însoțită și de o tânără 
care și-a dorit foarte mult să descopere proiectul chiar de pe 
teren. O vizită prolifică, care a generat 3 discuții despre 
legumicultură, energie verde și nutriție. “Aici l-am cunoscut prin 
intermediul domnului Adrian Cristea, președintele AGROSTAR 
pe Eremia Stanciu, un legumicultor care la 68 de ani arată mult 
mai tânăr, pentru că de peste 6 ani mănâncă doar legume și 
fructe proaspete produse de el, are soiuri de roșii în testare și 
spune că își menține clientelă bazându-se doar pe calitate”, 
povestește organizatoarea proiectului. 

Săptămâna s-a încheiat la Balta Ileana, în Naipu, județul 
Giurgiu, unde echipa România Văzută Din Tractora rămas în 
weekend pentru prelucrarea materialelor video, invitați 
surpriză și un strop de odihnă. În această locație gazda 
pensiunii Ileana, Alexandru Georgescu a primit caravana cu 
țuică de prune și și-a omenit musafirii cu ciorbă de gâscă, 
saramură de crap, icre, salată de vinete, cirobă de cocoș și un 
batal la proțap.

Traseul România Văzută Din Tractor continuă cu vizite, 
întâlniri incitante prin localitățile Greaca, Oltenița, Borcea, 
Fetești, Slobozia, Hârșova, Mihail Kogălniceanu, pentru ca în 
final să se încheie la Ovidiu, în județul Constanța.

Proiectul poate fi urmărit pe pagina de facebook a 
proiectului, pe Instagram, dar și pe canalul de YouTube Jurnal 
Agricol de Călătorie având ca partener media principal AGRO 
TV si parteneri: Carmeuse, Arbos, Groupama, Ameropa, Sixt, 
Ferma, APPR, Patria Bank, Expert Agribusiness, Agromec 
Ștefănești, Nucifere Regia.

B.P.

Universitățile din țară se 
luptă ca să îi atragă pe 
absolvenții de 10. Le oferă 
laptopuri, cazare și masă 
gratuite, și chiar și un premiu 
de o mie de euro dacă se 
înscriu la una dintre facultățile 
lor! Universitățile vin cu 
programe de studiu noi, care 
să fie adaptate pieței muncii și 
care să le ofere absolvenților 
siguranța unui loc de muncă, 
anunță stiri.tvr.ro.

Ca să îi atragă pe șefii de 
promoție, pe olimpici și pe 
liceenii care au avut media 10 
l a  B a c ,  U n i v e r s i t a t e a  
"Transilvania" din Brașov le 
oferă câte un laptop, cazare şi 
o masă gratuită pe zi.

Este al patrulea an în care 
vin cu această ofertă!

Și studenții care aleg să 
c o n t i n u e  p r e g ă t i r e a  
universitară ca masteranzi 
sau ca doctoranzi beneficiază 
de facilități.

N u m a i  a n u l  t r e c u t ,  
universitatea a atras 41 de 
tineri de elită din 13 județe și 

unul chiar din Italia!
Nu numai la Brașov există 

astfel de facilități. Politehnica 
din București dă câte un 
premiu de o mie de euro 
absolvenților cu media 10 la 

Bacalaureat, care vor să 
s tudieze la  una d int re 
facultățile universității.

Admitere fără examen și 
locuri gratuite de cazare în 

cămine oferă, însă, cele mai 
multe universități din țară 
pentru acești elevi de 10, sau 
pentru olimpici.

Universitățile se luptă 
pentru a atrage elevi cât mai 

buni și prin noile programe de 
studiu pe care le introduc, 
adaptate cerințelor de pe piața 
muncii.

SC MARIA SRL, J34/313/2001, CUI 14324082, pierdut Certificat constatator nr. 
515925/27.09.2012 pentru punct de lucru situat în com. Săceni, jud. Teleorman. Îl declar nul.

Anunţ

Bureață Ilie PFA, F34/937/2010, CUI 27687659, cu sediul în Buzescu, jud. Teleorman, 
pierdut Certificat de înregistrare B 2463989/11.11.2010 și Certificat constatator de autorizare 
pentru terți 36435/08.11.2010. Le declar nule.

Anunţ

Casa Judeteana de Pensii Teleorman cu sediul in Alexandria, strada Dunarii nr. 1, 
organizează concurs, in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 869/09.07.2015 „pentru 
aprobarea metodologiilor privind organizarea si desfasurarea concursurilor de ocupare a 
posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist si chimist din unitatile sanitare 
publice, precum si a functiilor de sef de sectie, sef de laborator si sef de compartiment din 
unitatile sanitare fara paturi, respectiv a functiei de farmacist-sef in unitatile sanitare publice cu 
paturi” cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea ocuparii  unui post vacant de medic  
– specialitatea expertiza medicala a capacitatii de munca – Compartimentul Expertiza 
Medicala si Recupararea capacitatii de Munca.

Inscrierile la concurs se fac la Compartimentul Resurse Umane, in perioada 11 – 
26.07.2019, iar concursul se organizeaza in data de 3 septembrie 2019, ora 1000 la sediul 
Casei Judetene de Pensii Teleorman.  

Dosarul de concurs se va depune la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Casei 
Judetene de Pensii Teleorman si va contine:

a) Cerere de inscriere la concurs in care se mentioneaza postul pentru care candidatii 
doresc sa concureze;

b) Diploma de medic si adeverinta/certificat de confirmare in gradul profesional - xerocopie 
si original pentru conformitate;

c) Copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs;
d) Dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una dintre sanctiunile 

prevazute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. 
(1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si 
completarile ulterioare;

e) Acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in anexa nr. 3 a Ordinului 
ministrului sanatatii nr. 869/9.07.2015;

f) Cazier judiciar;
g) Certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic 

pentru exercitarea activitatii in postul pentru care candideaza;
h) Curriculum vitae;
i) Acte de identitate( carte de identitate/buletin de identitate, cerificat de casatorie, certificat 

de nastere) in xerocopie si original pentru conformitate;
j) Copie dupa carnetul de munca sau, dupa caz, adeverinta din care sa reiasa vechimea in 

munca si, dupa caz, in specialitate;
k) Sa indeplineasca conditiile prevazute la art. 376 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in 

domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare.
Bibliografia si informaţii suplimentare privind organizarea si desfăşurarea concursului se 

afiseaza la sediul Casei Judetene de Pensii Teleorman si se pot obţine si de la Compartimentul 
Resurse Umane – telefon 0247310517.

Anunţ

România văzută 
de la volanul unui tractor

"Bătaie" pe absolvenții cu 10 la BAC

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



1714 - Dimitrie 
Cantemir, domn 
a l  Mo ldove i ,  
enciclopedist, 
e t n o g r a f ,  
geograf, filozof, 
i s t o r i c  ş i  
scriitor, a fost 
ales membru de 
o n o a r e  a l  
Academiei din 
Berlin
1780 - A apărut, 

în limba latină, prima gramatică a limbii române, 
"Elemente linguae daco-romanae sive valachicae", de 
Samuil Micu şi Gheorghe Şincai
1797 – A murit  Ienăchi�ă Văcărescu, poet, istoric 

român (n. 1740)
1916 – S-a născut: Alexandr Mihailovici Prohorov, 

fizician rus, laureat al Premiului Nobel (d. 2002)
1917 - Armata română a învins armata germană la 

Mărăşti
1927 - S-a născut fizicianul american Theodore Maiman 

care a produs primul laser în laboratoarele de cercetare 
Hughes din Malibu, California (d. 5 mai 2007)
1937 - A încetat din viaţă George Gershwin, compozitor, 

pianist şi dirijor american (n. 1898)
1989 - A murit Sir Laurence Olivier, actor şi regizor 

britanic (n. 1907)
1995 – A murit  Mihai Botez, matematician �i disident 

român (n. 1940)
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07:00 Matinal 10:00  Ca'n 
viaţă 12:20 Iubire imposibilă 
13:30 Vizită de lucru 14:00 
Telejurnal 15:10 Akzente 16:45 
Iubire imposibilă 18:00 Ioan-Paul 
al II-lea 20:00 Telejurnal  21:00 
România 9 22:00 Moştenirea 
clandestină 23:00 Arheologia 
crimelor comunismului 00:00 
Telejurnal 00:30 Habemus Pam: 
o istorie a puterii

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 11 Iulie

S-ar putea sa va 
c o n f r u n t a t i  c u  
probleme financiare. 
Chiar daca simtiti ca 
va merge excelent, 
g a n d i t i - v a  b i n e  
inainte de a acționa. 
Seara primiti o veste 
neplacuta.

Aveti ocazia sa 
obt ine t i  cas t igur i  
n e s p e r a t e .  S u n t  
favorizate si calatoriile 
in interes personal. 
Aveti tendinta sa va 
asumati riscuri. Va 
recomandam sa fiti 
mai prudent. 

O persoana mai in 
varsta va propune o 
colaborare. Daca vi 
se ofera ocazia sa 
plecati intr-o calatorie, 
va recomandam sa nu 
ezitati. Veți cunoaste 
viitori parteneri de 
afaceri. 

Sunteti nevoit sa 
v a  o c u p a t i  d e  
probleme financiare 
mai vechi. Daca vi se 
propune o colaborare, 
va recomandam sa nu 
refuzati. Consultati-va 
cu partenerul de viata.

Faceti impresie cu 
seriozitatea de care 
dati dovada si sunteti 
cautat pentru sfaturi. 
Profitati de contextul 
favorabil de astazi 
pentru a va rezolva 
p r o b l e m e l e  
importante! 

A s t a z i  s u n t  
favorizate planurile 
de viitor si investitiile 
f i n a n c i a r e .  E s t e  
posibil sa incasati 
banii pentru o lucrare 
incheiata recent. Va 
recomandam sa va 
menajati sanatatea!

Vi se implineste 
dorinta de a schimba 
ceva  i n  re l a t i i l e  
parteneriale. Dupa-
amiaza va simtiti 
foar te  b ine la  o  
intalnire cu prietenii. 
Va sfatuim sa nu 
monopolizati discutia.

Aveti un succes 
deosebit in afaceri. 
R e l a t i i l e  c u  
co laborator i i  sunt  
foarte bune. Va sfatuim 
sa aveti rabdare. Nu 
alergati dupa rezultate 
imediate, ca sa nu 
aveti surprize!

L a  s e r v i c i u ,  
preluati o parte din 
sarcinile unui coleg. 
Nu va faceti griji. 
Puteti sa faceti fata cu 
s u c c e s  t u t u r o r  
problemelor. S-ar 
putea ca lipsa banilor 
sa va deranjeze.

BERBEC

Sunteti hotarat sa 
puneti capat unei 
situatii neplacute de 
la serviciu. Va sfatuim 
sa fiti atent cum 
vorbiti, pentru ca 
s u n t e t i  n e r v o s .  
Incercati sa nu ii 
judecati pe cei din jur!

Sun te t i  f oa r te  
increzator in fortele 
proprii si aveti succes 
in afaceri. S-ar putea 
sa va reintalniti cu un 
prieten vechi, care va 
propune o colaborare 
avantajoasa. 

Aveti succes in 
a c t i v i t a t i l e  
intelectuale si depasiti 
toate dificultatile. E o 
z i  b u n a  p e n t r u  
examene. Pe plan 
sentimental, totul este 
in ordine. Acordati mai 
multa atentie familiei.

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 Fotbal Europa 
League: FCSB – Milsami 23:30 
Ştirile Pro Tv 23:45 Ultima 
șansă 01:45 Lecţii de viaţă 
02:30 Arena bucătarilor

07:00 Observator 08:00 
Neatza cu Răzvan şi Dani 
12:00 Observator  14:00 
Surorile 16:00 Observator 
17:00 Acces direct 19:00 
Observator 20:00 Cum să scapi 
de un tip în 10 zile 22:15 Stai, că 
trage mama! 00:00 Xtra Night 
Show 01:00 Surorile 02:45 
Acces direct 04:15 Surorile 
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 Se strigă 
darul 01:00 Știrile Kanal D 02:00 
Puterea dragostei 04:30 În 
căutarea adevărului 06:30 
Pastila de râs

07:20 Focus 08:00 Orgolii 
10:00 Mama mea gătește mai 
bine 11:30 Casa: construcţie şi 
design 14:00 Camera de râs 
15:00 Secretul armei secrete 
17:00 Orgolii 18:00 Focus 18 
19:30 Mama mea gătește mai 
bine 20:30 Povestea unei crime 
22:30 Focus din inima României 
23:00 Războiul domnițelor 
01:00 Povestea unei crime

07:45 Puterea credinței 
09:45 La bloc 12:15 Harvard 
Park - Terenul legendelor 
14:15 Nou-venită în oraș 16:15 
Drumul spre Bali 18:15 La bloc 
20:30 Curierul 22:30 La 
hotarul nebuniei 00:15 Pegas 
si Himera 02:00 La hotarul 
nebuniei 03:30 La Maruţă 
05:00 La bloc 06:15 La Maruţă

0 8 : 0 0  C i r e ș a r i i  0 9 : 0 0  
Bibl iotecari i  10:00 Câştigă 
România! 11:00 Drag de Romania 
mea 12:00 Telejurnal  13:00 
Cultura minorităţilor 13:30 Natură 
şi aventură 14:00 Documentar 
360° Geo 15:00 Cireșarii 16:00 
Bibliotecarii 16:50 Oanapp 17:50 
Primăverii 19:00 Telejurnal  20:10 
Efecte personale 22:10 Caracatița 
23:15 Câştigă România! 00:15 
Efecte personale

08:10 Greu de pensionat 2 
10:00 Turnul Întunecat 11:30 
Operaţiunea "Broken Arrow" 
13:15 Ultimele dorințe 14:50 
Titanic 17:55 Greu de ucis 
20:00 Yes Man - Un cuvânt 
poate schimba totul 21:40 
Î n s c e n a r e a  2 3 : 1 5  
Recuperatorii 01:00 În  bătaia 
puștii 03:05 Ultimele dorințe 
04:40 Titanic

Redacţia ISSN: 1843-4037

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

11 Iulie

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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Fosta mare atletă Gabriela Szabo, director 
general al clubului CSM Bucureşti, a primit 
premiul Fair Play - Model de viaţă şi titulatura de 
Ambasador Internaţional Fair Play, cu ocazia 
unui eveniment ce a avut loc săptămâna 
trecută la Castiglion Fiorentino, în Italia, 
informează un comunicat.

Premiile Internaţionale Fair Play Menarini în 
sport este un eveniment internaţional dedicat 
eticii şi fair play-ului. Gabriela Szabo, multiplă 
medaliată europeană, mondială şi olimpică, a 
fost cea care a reprezentat România la 
Castiglion Fiorentino.

Printre premianţi s-au numărat brazilianul 
Arthur Antunes Coimbra, alias Zico, unul dintre 
cei mai importanţi fotbalişti din istorie, Franco 
Causio - campion mondial cu naţionala de 
fotbal a Italiei în 1982, foşti mari jucători de 
baschet ca Antonello Riva şi Ghiorghi Gluşkov, 
schioarea Federica Brignone, fosta gimnasta 
Svetlana Horkina, ciclistul Daniele Bennati, 
jucătorul de volei Andrea Giani, atleta Derartu 
Tulu, campioana de biatlon Dorothea Wierer, 
dar şi Comitetul Olimpic din San Marino.

"În 1997, când s-a înfiinţat Premiul 
Internaţional Fair Play, am câştigat, la Atena, 
primul meu titlu mondial la 5.000 metri. După 
doi ani am fost declarată cel mai bun sportiv al 
lumii, cel mai bun sportiv al Europei şi al 
României şi, de asemenea, am câştigat Golden 

League. Dar, acum, după atâţia ani, este pentru 
prima dată în cariera mea când primesc un 
premiu Fair Play! Sunt mândră că am 
reprezentat Romania la acest eveniment 
special. Dincolo de definiţii şi reguli, pentru 
mine, Fair Play înseamnă umanitate, respect şi 
bucurie. Am văzut întreaga lume şi am întâlnit 
sportivi de pe toate meridianele globului. 
Uneori nu am vorbit aceeaşi limbă, uneori nu 
am înţeles culturile din care veneau, dar sportul 
a continuat să ne unească şi fair play-ul mi-a 
condus întotdeauna viaţa. Există puţine lucruri 
care pot fi considerate "limbaj universal", cum 
ar fi arta, muzica, sportul. Prin ele putem face 
ca generaţiile viitoare să fie guvernate de fair 
play, responsabilitatea şi pace", a declarat 
Gabriela Szabo.

SPORT

Simona Halep s-a calificat, pentru a doua oară în carieră, 
în semifinalele turneului de la All England Club. Halep a 
câștigat partida din sferturi cu Shuai Zhang, scor 7-6, 6-1. În 
primul set, Halep a avut o revenire fantastică, ce a fost 
aplaudată la scenă deschisă de publicul prezent. În al doilea 
set, Simona Halep a avut o evoluție solidă și l-a câștigat într-
un mod clar. 

Simona Halep şi-a egalat cea mai bună performanţă de la 
Wimbledon, unde va juca pentru calificarea în finală. 
Românca s-a aflat în dificultate în debutul meciului cu Shuai 
Zhang. Condusă cu 4-1, românca a reuşit să egaleze, dar a 
continuat să rateze cu lejeritate puncte importante.

Primul set s-a decis în tie-break, pe care românca l-a 
dominat şi l-a câştigat cu 7-4. În actul secund a fost o singură 
jucătoare pe teren. Halep a cedat doar un game şi este din 
nou în semifinale la Wimbledon după 5 ani.

Declaraţii incredibile la adresa Simonei Halep. Ce a spus 
Zhang după înfrângerea cu românca

Shuai Zhang (numărul 50 WTA) a impresionat la 
conferinţa de presă de după înfrângerea cu Simona Halep. 
Chinezoaica a vorbit la superlativ de compatrioata noastră, 
pe care o consideră un adevărat model.

În vârstă de 30 de ani, asiatica a făcut o reverenţă în faţa 
Simonei Halep. Chiar dacă aceasta i-a barat drumul spre 
performanţa carierei, Zhang a avut puterea să recunoască 
superioritatea sportivei din Constanţa. Şi, mai mult, să 
vorbească de Simo la superlativ din punct de vedere uman.

Zhang s-a transformat în ultimele luni într-un fan Halep, 
momentul decisiv fiind semifinala de Fed Cup contra Franţei. 
Chiar dacă ţara noastră a pierdut, Simo a fost motorul echipei, 
sacrificându-se în dorinţa de a atinge ultimul act.

"Poţi vedea în ochii ei ce persoană plăcută este. Am bătut-
o de două ori şi cu toate acestea s-a comportat impecabil, a 
fost atât de bună cu mine şi mi-a dat sfaturi. Îmi place şi pentru 
faptul că încearcă să îşi ajute ţara cât mai mult. Chiar dacă e 
obosită, joacă alături de românce la dublu. Alte fete nu fac aşa 
ceva, se concentrează doar pe simplu. Simona încearcă din 
răsputeri să îşi ajute ţara şi asta mă impresionează la ea. Este 
un erou în toată România. Aţi văzut meciul de Fed Cup, din 
semifinale? Cum a luptat? Chiar dacă România a pierdut, a 
fost un exemplu. De asta o plac atât de mult şi o respect. Chiar 
avem nevoie de oameni ca ea în tenis să ne fie modele", a 
spus Zhang în conferinţa de presă de după partidă.

Simona Halep, "one-man-show" la conferinţă. Jurnaliştii 
străini au râs în hohote: "E prima oară când spun asta"

Simona Halep a făcut spectacol la conferinţa de presă de 
după partida cu Shuai Zhang, care i-a adus calificarea în 
careul de aşi de la Wimbledon. Extrem de naturală şi de 
relaxată, Simo a glumit cu jurnaliştii în mai multe rânduri, 
generând reprize zgomotoase de râs.

Momentul cel mai amuzant a fost când unul dintre jurnalişti 
i-a amintit de semifinala de la All England Club din 2014, când 
a pierdut cu Bouchard. "Au trecut cinci ani de la prima 
semifinală reuşită de tine la Wimbledon. Vrei să te întorci la 
acel meci şi să ne spui ce amintiri îţi trezeşte şi cum vei folosi 
acea experienţă pentru a ajunge acum în finală?", a fost 
întrebarea ziaristului.

"Nu!", a fost răspunsul sec al Simonei, spre amuzamentul 
tuturor. După ce a râs şi ea, Halep a explicat de ce nu ar ajuta-
o cu nimic să se raporteze la penultimul act cu Genie.

"Nu vreau să mă gândesc la acea semifinală. E un alt an, o 
cu totul altă situaţie. Totul s-a schimbat, eu sunt un om diferit, 
o jucătoare diferită, am o altă experienţă. Sunt mult mai 
încrezătoare. Acum iubesc iarba, e prima oară când spun 
asta (n.r. jurnaliştii au început să râdă din nou). E o provocare 
mare pentru mine următorul meci, dar îl voi trata ca pe fiecare 
meci de până acum. Voi fi relaxată, motivată şi plină de 
încredere", a spus Halep la conferinţa de presă.

Pentru Simona urmează semifinala cu Elina Svitolina, 
care se va desfăşura astăzi.

O nouă semifinală pentru Simo,
 la All England Club

Ziua de marți a fost una 
nefas tă  pent ru  români i  
implicați pe tablourile de 
dublu. Doar Raluca Olaru (30 
de ani) a ieșit victorioasă.

Raluca Olaru (30 de ani) și 
croatul Franko Skugor (30 de 

ani) s-au calificat în sferturile 
de finală ale probei de dublu 
mixt. Cei doi au trecut într-o 
oră și opt minute, scor 6-2, 6-2, 

de perechea formată din 
croata Nikola Mektic și 
poloneza Alicja Rosolska. În 
tu ru l  u rmător  vor  juca  
împot r iva  înv ingător i lo r  
înfruntării John Peers / Shuai 
Zhang - Robert Lindstedt / 

Jelena Ostapenko.
Monica Niculescu (31 de 

ani) și Irina Begu (28 de ani) au 
fost eliminate de favoritele 

numărul 3 de la Londra de pe 
tabloul de dublu feminin, 
taiwaneza Su-Wei Hsieh și 
cehoaica Barbora Strycova, 
scor 3-6, 4-6.

Horia Tecău (34 de ani) și 
olandezul Jean-Julien Rojer 
(37 de ani) au ieșit în sferturile 
de finală ale probei de dublu 
masculin de la Wimbledon. 
Cei doi au fost eliminați de 
columbienii Juan-Sebastian 
Cabal și Robert Farah, scor 4-
6, 6-3, 7-6(8), 4-6, 9-11, la 
capătul a patru ore și 35 de 
minute de joc. Tecău și Rojer 
au cinci mingi de meci în setul 
decisiv. În penultimul act al 
competi ț iei  vor juca cu 
învingătorii duelului Henri 
Kontinen/John Peers - Raven 
Klaasen/Michael Venus.

Ro jer  ș i  Tecău sunt  
semifinaliști în toate cele patru 
turnee de Mare Șlem. Au în 
palmares și două trofee, unul 
la Wimbledon, în 2015, și unul 
la US Open, în 2017.

Gabriela Szabo a primit premiul Fair Play - Model
 de viaţă şi titulatura de Ambasador Internaţional Fair Play

Tecău și Rojer au ratat 5 mingi de meci 
și de calificare în semifinală la Wimbledon
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