
Social democrații din 
Teleorman au un ”nou” 
președinte în persoana lui 
Adrian Gâdea. Fostul 
președinte interimar a 
fost ales cu unanimitate 
de voturi. Tot cu votul 
unanim al celor prezenți 
în sală a fost ales și Victor 
D r ă g u ș i n .  P r i m a r u l  
Alexandriei urmând să 
ocupe funcția de președinte executiv în cadrul filialei județene.

Viorica Dăncilă, Carmen Dan, Ecaterina Andronescu, Orlando Teodorovici, 
Natalia Intotero, Alexandru Petrescu și Răzvan Cuc s-au aflat pentru mai bine de 
5 ore în județul Teleorman. Aceștia au participat la Conferința Județeană de 
alegeri a Partidului Social Democrat.

(Continuare  în  pagina  3)

 A u  f o s t  
p u b l i c a t e  
r e z u l t a t e l e  
f i n a l e  a l e  
E x a m e n u l u i  
Na ț iona l  de  
B a c a l a u r e a t  
2019, sesiunea 
iunie-iulie.

Î n  u r m a  
s o l u ț i o n ă r i i  
contestațiilor, 
promovabilitate

a la nivelul județului Teleorman este de 60,79% pentru candidații înscriși din 
toate promoțiile și 65,61% pentru candidații din seria curentă. 

(Continuare  în  pagina  7)

Lupta cu țânțarii este una oarbă și fără efect în 
Teleorman. Spre deosebire de Ilfov, unde președintele de 
consiliu  județean, liberalul Marian Petrache, s-a implicat 
personal, în Teleorman țânțarii i-au adus la disperare pe 
locuitori. 

În situația în care se cunoaște destul de bine că ploile 
abundente și căldura priesc înmulțirii acestor insecte 
care, prin înțepături, pot transmite diverse boli, acțiunile 
de dezinsecție din Teleorman sunt sublime, dar lipsesc cu 
desăvârșire.

Ca o comparație, în județul Ilfov se intervine împotriva 

țânțarilor atât de la sol, cât și aerian, din avion, după un 
program riguros stabilit. De pildă, până la momentul 
acesta s-au efectuat acțiunile de dezinsecție terestră, 
după care, din 15 iulie, se va  relua operațiunea de 
dezinsecție din avion, pentru ca apoi să se revină cu 

tratamente de la sol. 
Toate aceste acțiuni se vor derula și se vor succeda în 

Ilfov până în luna septembrie, iar dacă va fi cazul, acestea 
se vor prelungi până în luna octombrie. 

(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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ȘJ Teleorman:

Rezultatele finale ale Examenului Național 
de Bacalaureat 2019: 10 elevi de 10

Ilfovenii pot, noi acționăm… mai deloc

Repere teleormănene:

Profesorul Alecsir 
Popovici, întemeietorul 
învățământului public

 teleormănean

Social-democrații din Teleorman și-au ales
 noua conducere în prezența Vioricăi Dăncilă

O femeie a murit 
și un pieton a ajuns la 

spital în urma unor 
accidente rutiere



2 EVENIMENT - ACTUALITATE

O femeie în vârstă de 49 de ani și-a pierdut 
viața în urma unui accident rutier. Un bărbat în 
vârstă de 52 ani din București, în timp ce 
conducea un autoturism  pe DC-58 Deparați, 
în afara localității, a pătruns pe DJ -504 fără să 
respecte semnificația indicatorului ”cedează 
trecerea”, intrând în coliziune cu un autoturism 
condus regulamentar de un bărbat în vârstă 
de 62 de ani care se deplasa din direcția Pitești 
către Alexandria .

În urma accidentului a rezultat decesul unei 
femei în vârstă de 49 de ani, pasager stânga 
spate în autoturismul care a provocat 
accidentul, precum și rănirea respectivului 
conducător auto.

În cauză s-a întocmit dosar penal pentru 
”ucidere din culpă” și ”vătămare corporală din 
culpă”, urmând a se propune soluție  prin 
Parchet.

Și nu e singurul accident cu victime. Un 
tânăr în vârstă de 29 ani din comuna Olteni, în 
timp ce conducea un autoturism pe DJ 504, în 

localitatea Orbeasca de Sus, deplasându-se 
din direcția Olteni către Lăceni, la intersecția 
cu str. Gării a efectuat manevra regulamentară 
de depășire a unui biciclist ce se deplasa în 
același sens cu el, iar la un moment dat 
biciclistul nu s-a asigurat efectuând virajul la 
stânga, fiind acroșat  ușor de respectivul 
autoturism.

În urma accidentului a rezultat rănirea 
biciclistului,  un bărbat în vârstă de 62 ani care 
a fost transportat la spital pentru acordarea de 
îngrijiri medicale.

Conducătorul auto și biciclistul au fost 
testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind 
negativ în cazul conducătorului auto, respectiv 
1,07 mg/l alcool pur în aerul expirat în cazul 
biciclistului.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru 
infracțiunea de ”vătămare corporală din 
culpă”, urmând a se propune soluție prin 
Parchet.

Claudiu DUMITRACHE

Preşedintele Klaus 
Iohannis a promulgat, joi, 
legea prin care şoferii pot 
s o l i c i t a  r e d u c e r e a  
perioadei de suspendare 
a permisului auto în 
condiţii mai lejere. Legea 
prevede eliminarea a 
două condiţii pe care 
t r e b u i e  s ă  l e  
îndeplinească şoferii cu permisul suspendat care doresc să 
recapete mai rapid dreptul de a conduce o maşină.

Spre deosebire de situaţia actuală, coducătorii auto vor 
putea solicita reducerea perioadei de suspendare chiar dacă au 
mai beneficiat de această măsură în ultimii trei ani sau au mai 
avut permisul suspendat în ultimii doi ani. Cele două prevederi 
au fost eliminate din lege. Astfel, şoferii trebuie acum să 
îndeplinească doar două condiţii cumulate pentru reducerea 
perioade de suspendare: să deţină permisul auto de peste un an 
şi să fie declaraţi admişi la testul de verificare a cunoaşterii 
regulilor de circulaţie.

Perioada de suspendare se poate reduce la 30 de zile, la 
cererea titularului, pentru următoarele fapte:

-nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, 
depășirea sau trecerea la culoarea roșie a semaforului, dacă 
prin aceasta s-a produs un accident de circulație din care au 
rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale;

-nerespectarea interdicției temporare de circulație instituite 
pe un anumit segment de drum public;

-nerespectarea regulilor de circulație la trecerea unei 
coloane oficiale sau intercalarea într-o astfel de coloană;

-circulația pe sens opus, cu excepția cazurilor în care se 
efectuează regulamentar manevra de depășire;

-conducerea sub influența băuturilor alcoolice, dacă fapta nu 
constituie, potrivit legii, infracțiune;

De asemenea, dacă un conducător auto depăşeşte viteza 
legală cu 70 km/h şi este singura abatere de acest fel într-un 
singur an, poate solicita reducerea suspendării la 30 de zile.

Nu pot solicita reducerea perioadei de suspendare cei care 
au fost implicaţi într-un accident auto şi s-au aflat sub influenţa 
alcoolului sau ca urmare a neopririi la nivel cu calea ferată, 
precum şi cei care au cumulat 15 puncte de penalizare în ultimul 
an de la precedenta suspendare.

Conform legii adoptate de parlament în luna iunie, în cazul 
săvârşirii a două sau a mai multor contravenţii care atrag şi 
suspendarea exercitării dreptului de a conduce, perioada de 
suspendare se calculează prin însumarea perioadelor 
prevăzute pentru fiecare faptă, fără ca aceasta să depăşească 
90 de zile.

Probleme mai mari vor avea însă şoferii care încalcă legea în 
cele 15 zile în care circulă cu dovadă de la poliţie. Dacă 
săvârşesc o nouă contravenţie pentru care se dispune 
suspendarea exercitării dreptului de a conduce, se aplică 
suprapunerea perioadelor de suspendare dispuse pentru 
fiecare contravenţie.

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

S-a modificat Codul Rutier. 
Şoferii pot recupera mai uşor 

permisul suspendat

Bugetul pentru programul 
„Rabla Plus” va fi suplimentat 
începând  cu suma de 15 
milioane de lei, în contextul în 
care toate tichetele pentru 
persoane fizice disponibile au 
fost epuizate după patru luni 
de la demararea programului, 

a anunţat Ministerul Mediului.
Potrivit ministerului de 

resort, în cadrul Programului 
„Rabla Plus”, românii pot 
beneficia de un ecotichet de 
45.000 lei, dar care să nu 

reprezinte mai mult de 50% 
din preţul de comercializare al 
unui autovehicul nou, pur 
electric.

În cazul achiziţionării unui 
autovehicul nou, electric, 
p l u g - i n ,  c u  s u r s ă  d e  
a l i m e n t a r e  e x t e r n ă ,  

cumpărătorul poate primi 
20.000 lei, dar nu mai mult de 
5 0 %  d i n  p r e ţ u l  d e  
c o m e r c i a l i z a r e  a l  
autovehiculului. Acest tip de 
autovehicul hibrid trebuie să 

genereze o cantitate de emisii 
de CO2 mai mică de 50 g/km 
(maximum 70 g CO2/km, 
conform standardului WLTP).

Accesarea programului nu 
este condiţionată de casarea 
şi radierea unui autovehicul 
uzat, însă prima de casare 
oferită în cadrul Programului 
„Rabla Clasic” se poate 
cumu la  cu  eco t i che tu l  
prevăzut de extensia „Rabla 
Plus”.

În cazul în care solicitantul 
casează o maşină mai veche 
de opt ani şi decide să 
achiziţioneze un autovehicul 
nou electric, beneficiază atât 
de prima de casare de 6.500 
lei, cât şi de ecotichetul de 
45.000 lei.

Totodată,  în s i tuaţ ia 
achiziţionării unui autovehicul 
e lec t r ic  h ibr id  p lug- in ,  
cumpărătorul va încasa atât 
prima de casare de 6.500 de 
lei, cât şi ecotichetul în 
valoare de 20.000 de lei.

O femeie a murit și un pieton a ajuns la spital 
în urma unor accidente rutiere

Programul „Rabla Plus”, suplimentat cu 
15 milioane de lei
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Invitat din partea coaliției 

a f l a t ă  l a  g u v e r n a r e ,  
r e p r e z e n t a n t u l  A L D E  
Teleorman, vicepreședintele 
organizaţiei, Virgiliu Cocoșilă 
a fost copleșit de emoții. 
Acesta a urat „Bună ziua, 
P a r t i d u l u i  S o c i a l i s t  
Democrat!”. Colegii de alianță 
prezenți în sală l-au taxat 
pentru gafă și i-au amintit că 
este vorba despre „Partidul 
Social Democrat”.

Şi ministrul Educației, 
Ecaterina Andronescu, a 
încurcat numele județului cu 
c e l  a l  m u n i c i p i u l u i .  
„Întorcându-mă, aici, în 
judeţul Alexandria…”, a spus 
Andronescu.

Podul peste Dunăre de la 
Zimnicea şi  Autostrada 
Sudului ”sunt prioritare pentru 
Teleorman și vor fi realizate”. 
Această afirmație îî aparține 
Ministrul Transporturilor, 
Răzvan Cuc și a fost făcută la 
conferinţa de alegeri a PSD 
Teleorman. Decizia a fost 
luată și după ce, fiind obligat 
să circule pe drumul dintre 
Capi ta lă ș i  Alexandr ia,  
ministrul Transporturilor a 
realizat cât de greu se circulă 
pe acesta.

„La Autostrada Sudului 
s u n t e m  î n t r - u n  s t a d i u  
avansat. Din cei 195 de 
k i lometr i ,  cât  va avea 
Autostrada Sudului, 70 vor 
traversa judeţul Teleorman. 
Să văd eu că vine cineva să ne 

spună spună că nu este 
necesară o autostradă în sud 
şi o să-l invit să vină pe DN 6, 
şi să mergem şi în cursul 
dimineţii şi al după-amiezii, să 
vadă exact ce înseamnă trafic 
şi cât de importantă e 

autostrada”,  a declarat 
Răzvan Cuc.

Proiectul va fi realizat în 
parteneriat public-privat, ceea 
ce va duce la urgentarea 
lucrărilor.

„A fost scos la licitaţie 
studiul de fundamentare, va fi 
finalizat la sfârşitul lunii iulie, 
în august vom intra cu 
hotărârea în Guvern, după 
care în luna septembrie vom 
scoate atribuirea pentru firma 
care va veni să construiască”, 
a adăugat Cuc.

Cel de-al doilea proiect 
prioritar pentru judeţ este 
podul peste Dunăre de la 
Zimnicea-Svishtov.

„Un alt proiect deosebit de 
important, care se va face, 

este podul peste Dunăre 
Zimnicea şi Svishtov. Partea 
română a urgentat foarte mult 
acest obiectiv, am avut discuţii 
cu bulgarii despre acest 
ob iec t i v,  s -a  in t ra t  cu  
memorandum în Guvern.

Am vorbit cu ministrul 
Transporturilor din Bulgaria, ei 
ne-au dat câteva puncte 
genereale, eu astăzi i-am 
prezentat doamnei prim-
ministru acordul care se va 
face între Guvernul României 
şi Guvernul Bulgariei pentru 
implementarea acestui pod”, 
a mai spus ministrul.

La f inalul conferinței 
județene, Viorica Dăncilă a 
c o n v o c a t  t o ț i  m e m b r i i  
Guvernului la o discuție, într-o 
pensiune din apropierea 
municipiului Alexandria. La 
discuție au fost prezenți 
a p r o a p e  t o ț i  m i n i ș t r i i  
Cabinetului Dăncilă.

Claudiu DUMITRACHE

Coordonatorul Organizației județene Teleorman a Partidului 
Pro România, Dumitru Goldbach, susține că președintele 
formațiunii politice pe care o reprezintă, Victor Viorel Ponta, fost 
președinte al Partidului Social Democrat, fost prim-ministru al 
României, nu va candida anul acesta la alegerile prezidențiale 
din toamnă. Dar Victor Ponta va candida la alegerile 
prezidențiale de peste cinciani, atunci când Klaus Werner 
Iohannis nu va mai putea candida pentru președinția României, 
deoarece Constituția României nu permite mai mult de două 
mandate de președinte. Victor Ponta a pierdut alegerile 
prezidențiale, în perioada în care era social-democrat, în fața lui 
Klaus Werner Iohannis și se pare că de frică sau pentru a nu 
repeta eșecul din urmă cu cinci ani nu vrea să candideze anul 
acesta la prezidențiale.

Asta nu înseamnă că Partidul România Unită nu va avea 
candidat propriu la alegerile prezidențiale din noiembrie. 
Coordonatorul Dumitru Goldbach afirmă că este foarte posibil ca 
în luna august  Partidul RomâniaUnită să-și desemneze propriul 
candidat; Dumitru Goldbach susține că cel mai probabil 
candidatul la prezidențiale al partidului foștilor prim-miniștri va fi 
fostul premier Sorin Câmpeanu. Se știe că în Partidul Pro 
România sunt trei foști premieri, Victor Viorel Ponta, Sorin 
Câmpeanu și Mihai Tudose, care acum este europarlamentar 
după alegerile din 26 mai 2019.

În ceea ce privește un parteneriat politic între Partidul Pro 
România condus de Victor Ponta, Partidul Alianța Liberalilor și 
Democraților, condus de Călin Popescu Tăriceanu și Partidul 
Social Democrat condus de Viorica Vasilica Dăncilă, parteneriat 
în care cele trei formațiuni politice să aibă un singur candidat 
unic la alegerile prezidențiale, coordonatorul Dumitru Goldbach 
afirmă că este strain de acest demers, de altfel posibil.

Dumitru Goldbach are și unele puncte de vedere inedite în 
ceea ce privește unii politicieni. Astfel despre președintele Klaus 
Werner Iohannis domnul Goldbach susține că l-a votat în urmă 
cu cinci ani, darcă acum l-a dezamăgit. Despre Călin Popescu 
Tăriceanu coordonatorul Goldbach afirmă că știe politică, e 
orientat dar există și lucruri care nu i-au ieșit. Despre Viorica 
Dăncilă, posibil candidat la președinție, Goldbach susține că ar fi 
o mândrie pentru toți teleormănenii să dăm un președinte la 
Palatul Cotroceni. Despre Dan Barna și el posibil candidat la 
președinție, Dumitru Goldbach afirmă că la început a răsărit pe 
lângă Nicușor Dan, apoi a dat din coate să fie în fruntea 
Partidului Uniunea Salvați România. Despre Dacian Cioloș, și 
acesta fost premier, Goldbach afirmă că acesta luptă pentru țara 
lui: Franța. În ce îl privește pe propriul președinte de partid Victor 
Ponta, Dumitru Goldbach afirmă că acesta va candida la 
președinția României peste cinci ani, așa cum a sugerat și Ponta 
în urmă cu ceva timp, și va câștiga alegerile prezidențiale de 
atunci.

Ioan DUMITRESCU

Social-democrații din Teleorman și-au ales noua 
conducere în prezența Vioricăi Dăncilă

Ridicolul, disperarea și amenințarea s-au 
înfrățit, duminică, la Conferința județeană a 
PSD Teleorman, în prezența alaiului de 
demnitari, în frunte cu premierul Viorica 
Dăncilă.

Pofta de Putere locală a fost tăiată prin 
determinarea a doi candidați la funcția de 
președinte executiv al PSD Teleorman de a 
renunța la competiția internă, prin mijloace 
specifice ale partidului. Un partid pe care un 
invitat de la ALDE Teleorman, avea să-l 
redenumească în luarea sa de cuvânt, 
numindu-l Partidul Socialist Democrat, ceea ce 
a stârnit  rumoare în sală.

Dincolo de toate aceste picanterii demne de 
schițele lui Caragiale, care au determinat mulți 
primari PSD de bună credință și cu verticalitate 
să spună că au participat la cea mai jalnică 
conferință județeană, au fost, din spusele 
acestora și atacuri murdare între candidații la 
funcția de președinte executiv, existând 
suspiciunea că prin amenințare, candidaturile 
lui Dănuț Cristescu și Nicolae Bădănoiu au fost 
retrase, pe neașteptate, în favoarea lui Victor 
Drăgușin.

Cum mai poate venii în fața alexăndrenilor, 
primarulDrăgușin, pentru a le cere votul de 
încredere, când pentru o funcție politică s-a 
dedat la asemenea jocuri murdare, greu de 
tolerat și de acceptat pentru orice alegător cu 
conștiință, educație și demnitate.

Cum mai poate conduce județul, chiar și un 
minut, Adrian Gâdea, când, potrivit declarației 
făcute de Victor Drăgușin, la respectiva 
conferință județeană, nimeni din partid n-a mai 
îndrăznit să-și depună candidatura pentru 
funcția de președinte al PSD Teleorman, 
respectiv pentru cea de președinte executiv, 
e l i m i n â n d u - s e  a s t f e l  s p i r i t u l  
competiționalintern, întâlnit doar în comunism. 

Mai mult decât atât, cei doi au omis cu 
nonșalanță să amintească în discursul lor și 
despre fostul lor sef de partid, fără de care n-ar 
fi fost ceea ce sunt astăzi. 

Aceasta este „democrația” pe care o 
promovează cei doi aleși în fruntea organizației 
județene, prin așa-zisa competiție cu candidați 
unici!

Asemenea indivizi care sfidează chiar și 
bunul simț nu mai pot fi la conducerea 
administrativă a județului, prin ceea ce au 
demonstrat, încă o dată, prin acest simulacru 
intern girat chiar de președintele Viorica 
Dăncilă. 

Iată de ce atunci când m-am decis să fac 
politică pentru Teleorman am avut că principal 
obiectiv să scap acest județ de incompetenții și 
netrebnicii din PSD!

De aceea, peste doar un an de zile, este 
necesar ca voi, cetățenii din Teleorman, să 
alegeți o altă conducere locală și județeană, iar 
alternativa viabilă este dată de valoarea umană 
și profesională a candidaților PNL. 

Pentru a realiza această curățenie în 
politică și administrație, voi venii în fața 
electoratului cu candidați onești, de inițiativă și 
bine intenționați, iar dacă va fi cazul vom face și 
alianțe politice pentru a putea scăpa județul de 
cei care cârmuiesc PSD în folosul personal, nu 
al cetățenilor. 

Am pornit această luptă politică de la 
premiza că de atâta „onestitate”, barca PSD se 
clatină și dă semne că se scufundă în derizoriu, 
încet și sigur.

Am credința că județul Teleorman merită 
mai mult, pentru ca teleormănenii să aibă un 
trai decent și demn, iar împreună vom reuși 
acest lucru la alegerile din 2020. 

Senator PNL, Eugen Pîrvulescu

Barca PSD se scufundă!

Rectificarea bugetară bate la uşă. Până la sfârşitul lunii, 
Guvernul trebuie să împartă banii statului. Prima rundă de 
negocieri a avut loc ieri în şedinţa Comitetului Executiv al PSD. 
Deși ministrul Finanţelor neagă că vistieria statului e goală, 
pachetul de măsuri propus de Teodorovici vizează impozitarea 
pensiilor speciale, limitarea călătoriilor cu trenul şi înăsprirea 
condiţiilor pentru studenţii cu burse.

Ministrul Finanţelor ia în calcul posibilitatea impozitării 
pensiilor speciale. Şi totodată, propune că studenţii să-şi 
primească bursele pe durata vacanţei de vară, doar dacă au un 
job.

De asemenea, Eugen Teodorovici vrea să limiteze călătoriile 
gratuite cu trenul. Statul ar urma să asigure doar 12 călătorii 
gratuite cu trenul.

Opoziţia susţine că Guvernul pregăteşte terenul pentru a 
impune o serie de măsuri de austeritate, însă ministrul Finanţelor 
neagă acest lucru. Susţine că la bugetul de stat sunt bani, însă 
trebuie să fie luate măsuri pentru a eficienţiza cheltuirea banului 
public.

La rectificarea bugetară, Guvernul a promis că va aloca bani 
în plus pentru Primaria Capitalei, dat şi pentru primăriile de 
sector.

Se caută soluţii şi pentru primarii din ţară, care au atras 
atenţia că vor intra în faliment. Aceştia i-au transmis o scrisoare 
lui Eugen Teodorovici în care îi aduc la cunoştinţă soluţiile pe 
care le-au identificat pentru a acoperi găurile din bugetele locale.

Miercuri, ar urma să aibă loc o întâlnire între primarii din ţară şi 
ministrul Finanţelor Publice.

Nu este exclus ca această rectificare bugetară să fie însoţită 
de concedieri în rândul bugetarilor.

Întrebat dacă are în vedere o majorare a ţintei de deficit, 
ministrul Finanţelor a răspuns că nu s-a luat acest subiect în 
discuţie şi se rămâne pe deficitul asumat, de 2,76%.

Rectificarea bugetară limitează
 călătoriile cu trenul și înăsprește 

condiţiile pentru studenţii 
cu burse

Ponta va candida, dar 
peste cinci ani



(urmare  din  pagina  1)
Pentru că la Ilfov există implicare și interes 

pentru sănătatea locuitorilor, la solicitarea 
președintelui CJ Ilfov, Marian Petrache, 
responsabilii cu dezinsecția și combaterea 
țânțarilor vin cu propuneri pentru creșterea 
eficienței activității lor, în situația în care, zilnic, 
se monitorizează de către aceștia toate probele 
privind evoluția larvelor. De ce? Pentru că în 
numai 20 de zile ouăle de țânțari se transformă 
în țânțari adulți. 

Și cum o femelă țânțar, ce trăiește trei luni și 
poate zbura, numai într-o noapte, 10 km, 
ajunge să depună, în medie, 300 de ouă, la un 
calcul sumar acest lucru ar însemna că 1.000 
de femele fac 300 de mii de țânțari, dintr-un foc, 
pentru a invada zone întinse. 

Scenariul, însă, este și mai distrugător, dacă 
socotim că 300 de mii de țânțari femele ajung 
să facă 90 de milioane de țânțari, ceea ce ar prii 
înmulțirii acestora, într-un timp relativ scurt, iar 
dacă s-ar rata chiar și o singură acțiune de 
dezinsecție, invazia ar fi greu de oprit.

Mimarea dezinsecției în Teleorman 
În Teleorman a devenit un obicei ca 

asemenea acțiuni de dezinsecție să fie cât mai 
sporadice, scumpe și fără efect, iar acest lucru 
se mai întâmplă doar accidental și numai în 
zonele urbane. Mai succint spus, dezinsecția în 
județul Teleorman este apă de ploaie. 

Bolile transmise de țânțari prin înțepături nu 
interesează autoritățile locale și județene. 

Chiar și Direcția de Sănătate Publică 
Teleorman tace mâlc și se complace. 

Nici măcar ministrul Sănătății, care știe 
exact pericolul pe care îl reprezintă țânțarii, nu 
dă semne că i-ar păsa în vreun felde sănătatea 
românilor pentru a determina guvernul să 
coordoneze și să eficientizeze acțiunile de 
dezinsecție. 

Cu toții trândăvesc precum țânțarul anofel și 
nu catadicsesc să emită un ordin, la nivel 
național, de combatere a invaziei de țănțari. 

De aceea, astăzi, fiecare teleormănean e 
obligat să se protejeze împotriva țânțarilor după 
cum poate, fiind lăsat pe pielea lui să-și apere 
propria sănătate. 

Senator PNL Teleorman,
 Eugen Pîrvulescu

4 SOCIAL - ECONOMIC

Contactul Teleormanului cu Transilvania a fost 
permanent, datorită drumurilor comerciale care legau 
Ardealul de sudul Dunării, drumuri care treceau pe la Turnu 
Măgurele și Zimnicea.

Negustorii din Transilvania coborau spre Istambul, iar cei 
din sud, printre care și teleormănenii, mergeau la Viena pe 
Valea Oltului sau pe ruta București-Bran.

Prima jumătate a secolului al XIX-lea a reprezentat 
începutul schimbării în Țara Românească. Astfel, începând 
cu domnia lui Alexandru Dimitrie Ghica, contactul cu 
civilizația occidentală era o necesitate.

În acea perioadă, conducerea Țării Românești a hotărât 
să se deschidă în fiecare reședință de județ câte o școală 
națională, în care să învețe copiii și unde să fie pregătiți 
învățătorii pentru școlile de la sate.

Dascălii pentru aceste școli au fost recrutați din 
Transilvania, motivele fiind următoarele: erau instruiți și 
pasionați de această meserie, erau dispuși să vină în sud, 
nu aveau pretenții bănești mari (precum cei din Occident) și 
făceau educație în limba română.

Pentru aceste motive, în prima jumătate a secolului al 
XIX-lea au venit în județul Teleorman mulți dascăli ardeleni.

Alecsir (Alexa) Popovici a fost primul profesor al Școlii 
Naționale (Normale) din Roșiorii (Rușii) de Vede, localitatea 
care era reședința județului.

Locuitorii orașului strânseseră 6000 de lei pentru localul 
de școală, iar autoritățile anunțaseră în tot județul venirea 
dascălului, îndemnând teleormănenii „să-și aducă copiii la 
Ruși, la învățătură”.

La 28 noiembrie 1833, Alecsir Popovici era deja în 
Teleorman, întocmind un raport către Eforia Școalelor 
Naționale. Acest raport s-a păstrat și din el rezultă interesul 
dascălului și situația din județ.

Printre altele, el spune: „Aici sunt multe școli. Și dascăli 
sunt doi, de grecește și franțuzește, cari învață copiii 
boierilor. Mai sunt și vro câteva școli românești pe la 
biserici(...). Și fiindcă copiii orășenilor, care învață carte, 
sunt împărțiți într-atâtea părți, așa socotesc că la Școala 
Națională, acum, deocamdată, n-o să vie mai mulți de 40 de 
copii (...)”.

Putem spune că învățământul nu era la începuturi în 
județul nostru, din contra, putem vorbi de o tradiție, ținând 
cont de faptul că o mare parte din documentele cancelariilor 
domnitorilor Țării Românești, în urmă cu câteva secole, „au 
fost scrise de grămătici din Balaci, Scrioaștea și Merișani”, 
localități situate în apropierea orașului Roșiorii de Vede.

Profesorul Gheorghe Popa, de la Direcția Județeană 
Teleorman a Arhivelor Naționale mai spune: „Este foarte 
posibil ca undeva, în zonă, poate pe lângă mănăstirea din 
Merișani, să fi funcționat o școală în care se deprindea 
scrisul și cititul documentelor. Cu toate acestea, ardeleanul 
Alecsir Popovici este, fără tăgadă, întemeietorul 
învățământului public în județul Teleorman”.

Primii ani au fost grei pentru Alecsir Popovici, dar și 
pentru proaspeții învățători. Stăpânii moșiilor, preoții și 
slujbașii stăpâmirii încercau să-și impună candidații, 
neluând în seamă deciziile sătenilor, iar învățătorii erau 
umiliți, impunându-li-se dări, precum clăcașilor.

Alecsir Popovici muncea permanent: inspecta școli, 
cerceta reclamații, întocmea rapoarte și intervenea la 
stăpânire în favoarea celor pe care îi pregătise.

Munca nesfârșită și clima uscată și caldă l-au îmbolnăvit 
pe profesor, determinându-l să se adreseze, la 16 octombrie 
1836, Eforiei Școalelor și să ceară să fie trimis în alt oraș.

Solicitarea lui nu a fost aprobată, iar „la 2 septembrie 
1838, Comitetul de inspecție al Școalelor Publice făcea 
cunoscut că la 30 august 1838, Alecsir Popovici, profesorul 
Școlii Naționale din Rușii de Vede, a încetat din viață”.

„Cât de devotat a fost acest om operei sale, școlii, rezultă 
și din faptul că, la 10 august 1838 (...), cu numai 20 de zile 
înainte de a-și da obștescul sfărșit, semna, încă, un raport 
către Eforia Școalelor, prin care solicita cataloage tipărite, 
spre a trece copiii, la 16 august, când va începe școala și 
când aceștia vor veni cu părinții să se înscrie”.

Alecsir Popovici a murit sărac, iar pentru a i se achita 
datoriile făcute pentru cărțile elevilor, i-au fost vândute la 
licitație cărțile proprii și „o mică vie, cumpărată de la un 
orășean”.

Sursa: prof. Gheorghe Popa, Direcția Județeană 
Teleorman a Arhivelor Naționale

Cornelia RĂDULESCU

Ilfovenii pot, noi acționăm… mai deloc

În Monitorul Oficial al 
României nr. 563/09.07.2019 
a fost publicată Legea nr. 127 
din 09 iulie 2019 privind 
sistemul public de pensii, lege 
care va intra în vigoare la data 
de 1 septembrie 2021.

Începând cu data de 12 
iulie 2019 intră în vigoare art. 
139 din Legea nr. 127/ 09 iulie 
2019, conform căruia deciziile 
emise de casele teritoriale de 
pensii pot fi contestate, în 
termen de 45 de zile de la 

comunicare, la instanţa 
judecătorească competentă.

Precizăm că decizi i le 
necontestate în termen de 45 
de zile de la comunicare, 
ramân definitive.

B.P.

Repere teleormănene:

Profesorul Alecsir Popovici, 
întemeietorul învățământului 

public teleormănean

Există, încă, diferențe notabile între 
veniturile populației rurale și cea din zona 
urbană, cel puțin în perioadele extrasezoniere.

Unei persoane care trăiește într-o 
gospodărie din spațiul rural îi revin, în medie, 
1.295,64 lei lunar, potrivit datelor publicate de 
Institutul Național de Statistică (INS). Această 
sumă, reprezentativă pentru primele trei luni 
din 2019, înseamnă aproape jumătate din 
nivelul venitului mediu lunar din zona urbană 
care este de 2.144,38 lei, potrivit INS.

Cea mai mare parte a veniturilor unei 
gospodării rurale provine din salarii (54,3%) și 
doar 3,7% din agricultură (48 de lei lunar, în 
medie/persoană), adică din încasările băneşti 
de la societăţi şi asociaţii agricole, din vânzări 
de produse agroalimentare, animale şi păsări 
sau din prestarea unor munci agricole. Acestea 

sunt cifre rezultate din anchetele INS, prin 
urmare este de presupus că sunt câștiguri din 
economia formală, contabilizată.

Un procent  r id icat  d in  ven i tur i le  
gospodăriilor rurale, 21,2%, adică 274,67 lei, îl 
reprezintă „contravaloarea prestațiilor sociale”, 
conform INS, adică asistența socială, pensiile, 
indemnizațiile pentru boală și maternitate, 
fondul de șomaj, alte prestații. Veniturile 
eva luate d in  consumul  de produse 
agroalimentare proprii se cifrează la 173,61 lei 
lunar/persoană.

În același timp, cheltuielile totale medii 
lunare ale unei persoane dintr-o gospodărie 
rurală sunt de 1.117,99 lei, din care cea mai 
mare parte, 26,1% din total, o reprezintă 
impozitele, contribuțiile, cotizațiile și taxele. În 
zona urbană, cheltuielile medii lunare sunt de 
1.789,26 lei/persoană, dar contravaloarea 
impozitelor și a taxelor se ridică la 37,4%. 
Pentru alimente și băuturi nealcoolice, o 
persoană dintr-o gospodărie rurală cheltuiește, 
în medie, 190 de lei lunar (298,80 lei în urban), 
la care se adaugă consumul din resurse proprii 
evaluat la 173,29 lei (66 de lei în urban).

În medie, într-o familie de agricultori (capul 
gospodăriei este agricultor), venitul mediu 
lunar al unui membru este 786,13 lei, adică 166 
euro. Pentru comparație, media Uniunii 
Europene privind venitul mediu lunar al unui 
agricultor este de 1.250 euro (15.000 euro/an).

 Casa Judeţeană de Pensii Teleorman informează

Preşedintele PNL, Ludovic 
Orban, a declarat duminică 
faptul că menţinerea ritmului 
î n  c a r e  G u v e r n u l  s - a  
î m p r u m u t a t  î n  p r i m u l  
semestru ar duce la depăşirea 
de către România a nivelului 
mediu de îndatorare din 
Uniunea Europeană în doi ani, 
notează Agerpres.ro.

„În primele şase luni, 

Guvernul a împrumutat (…) 
aproape 10 miliarde de euro. 
Dacă ar păstra acest ritm de 
împrumut, ar însemna că pe 
an ar trebui să împrumute 20 
de miliarde de euro, ceea ce 
înseamnă că, dacă se ajunge 
la un asemenea ritm de 
creditare a cheltuiel i lor 
bugetare, depăşim nivelul de 
îndatorare mediu de la nivelul 

Uniunii Europene imediat, în 
doi ani de zile”, a declarat 
Orban duminică, la B1 TV.

În opinia liderului liberal, 
p r i nc ipa la  p rob lemă  o  
reprezintă faptul că banii 
împrumutaţi nu sunt destinaţi 
investiţiilor, care ar genera 
dezvoltare, ci cheltuielilor 
curente, notează sursa citată.

Omul „statistic” din spațiul rural câștigă, în medie, 
48 de lei lunar din agricultură

Ludovic Orban:

Dacă ne împrumutăm în același ritm, depășim nivelul 
mediu de îndatorare din UE în doi ani
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(urmare  din  pagina  1)
Situația pe probe se prezintă astfel: proba Ea) 

limba și literatura română- rată de promovare 
84,61%; proba Ec), proba obligatorie a profilului- 
rată de promovare 71,20%; proba Ed), proba la 
alegere a profilului și specializării- rată de 
promovare 81,45%.10 elevi au onorat județul 
nostru obținând media 10 (zece) la examenul de 
bacalaureat 2019, sesiunea iunie-iulie: Badea 
Elena Simona– Colegiul Național „Unirea”, Turnu 
Măgurele; Bobe Raluca Valentina– Colegiul 
Național „Unirea”, Turnu Măgurele; Buică Adelina-
Patricia– Colegiul Național „Alexandru Ioan 
Cuza”, Alexandria; Florea Laura-Mihaela– 
Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza”, 
Alexandria; Măican Anca– Colegiul Național 
„Unirea”, Turnu Măgurele; Neagoe Anca 
Andreea– Colegiul Național „Anastasescu”, 
Roșiorii de Vede; Olteanu Cristina Andreea– 
Colegiul Național Pedagogic „Mircea Scarlat”, 
Alexandria; Surdu Adelina Georgiana– Colegiul 
Național „Anastasescu”, Roșiorii de Vede; Țancu 
Mihaela-Isabelle– Liceul Teoretic Zimnicea; Voica 
Bianca Eliza– Colegiul Național „Unirea”, Turnu 
Măgurele.

După afișarea rezultatelor inițiale, 467 de 
candidați au depus 674 de contestații, dintre care 
192 au fost depuse pentru proba Ea), 272 pentru 

proba Ec) și 210 pentru proba Ed).  
Din cele 674 contestații depuse: pentru 398 de 

lucrări, nota finală a fost mai mare decât nota 
inițială; pentru 56 de lucrări, nota finală a fost 
egală cu nota inițială; pentru 220 de lucrări, nota 
finală a fost mai mică decât nota inițială.

În ceea ce privește influența notelor contestate 
asupra mediei finale de bacalaureat, s-a observat 
că numărul de elevi care au promovat 
bacalaureatul a crescut de la 1242 la 1296; niciun 
elev cu medie inițială 6 sau peste 6 nu a avut 
media finală sub 6. 

Potrivit rezultatelor finale obținute de candidații 
din județul Teleorman în sesiunea iunie-iulie 2019, 
pe primele trei poziții se situează următoarele 
licee: 

Colegiul Național Pedagogic „Mircea Scarlat” 
din Alexandria – promovabilitate 93,36%;

Colegiul Național „Unirea” din Turnu Măgurele- 
promovabilitate 87,90%;

Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza” din 
Alexandria– promovabilitate: 86,11%.

Îi felicităm pe toți elevii teleormăneni care au 
promovat examenul de bacalaureat, sesiunea 
iunie-iulie 2019, pe dascălii care i-au pregătit și le 
dorim succes celor care vor participa la sesiunea 
din august!

Cornelia RĂDULESCU

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

Prin acțiunile ei, Biblioteca Județeană „Marin Preda” 
contribuie la perfecționarea profesională a personalului de 
specialitate, în scopul dezvoltării de servicii de calitate 
pentru membrii comunității.

Astfel, marți, 9 iulie 2019, a avut loc o vizită de 
coordonare metodologică, la următoarele biblioteci: 
Biblioteca comunală Plosca, Biblioteca comunală „Liliana 
Grădinaru” Peretu, Biblioteca Municipală „Gala Galaction” 
Roșiorii de Vede și Biblioteca comunală Drăgănești de 
Vede.

Echipa Bibliotecii Județene „Marin Preda” Teleorman, 
formată din Viorel Fota, manager, Geanina Băețica, 
bibliotecar metodist și Livia Badea, bibliotecar responsabil 
Proiecte, Programe, Parteneriate, s-a deplasat la 
bibliotecile respective pentru acțiuni de îndrumare și 
consiliere pe diverse probleme profesionale.

Prima vizită a fost făcută la Biblioteca comunală Plosca, 
bibliotecă care funcționează în Căminul Cultural. Primăria 
are în intenție să mute sediul bibliotecii la „Școala mică” 
într-un spațiu mult mai generos și mai primitor, spațiu care 
urmează să fie renovat în toamna acestui an.

Prin preocuparea permanentă a bibliotecarei Mirela 
Ganea (bibliotecar din anul 1999), biblioteca pune la 
dispoziția utilizatorilor săi un fond de carte de 9.150 de 
unități de bibliotecă, reușind să atragă la bibliotecă un 
număr din ce în ce mai mare de cititori.

Biblioteca comunală „Liliana Grădinaru” Peretu își are 
sediul în Căminului Cultural. În anul 2018, acesta a fost 
complet reamenajat prin Programul Național  de 
Dezvoltare Rurală, care a vizat întreaga comună. 
Biblioteca are acum o sală de lectură și un depozit de carte 
de 9.927 de unități de bibliotecă.                                            

Prin implicarea bibliotecarei Florica Neguț, cu o 
vechime de 29 de ani, reușește să fie în mijlocul comunității 
prin diverse acțiuni pe care le desfășoară zi de zi (asigură 
servicii de imprimare și scanare pentru utilizatori, îi ajută de 
multe ori pe elevi la întocmirea referatelor pe care le au de 
făcut etc.).

Pasiunea pentru folclor a bibliotecarei s-a materializat 
în programul Șezătoare la bibliotecă, ajutând astfel la 
păstrarea tradițiilor acestor locuri.

Biblioteca Municipală „Gala Galaction” Roșiorii de Vede 
este o prezență activă în rândul comunității din care face 
parte, prin implicarea permanentă a angajaților săi: 
Marinela Rușanu, Daniela Argeșeanu, Monica Uzum, 
Mihaela Baltac. An de an, prin programele estivale 
Biblioteca de vacanță – Lecturile verii și Seara când 
poveștile prind viață, biblioteca roșioreană îi ține aproape 
pe utilizatorii activi, dar și atrage noi utilizatori.

Biblioteca comunală Drăgănești de Vede- bibliotecar 
Doina Pleșea, o bibliotecară  dedicată, angajată din aprilie 
2000, pune la dispoziția cititorilor săi un fond de carte de 
5.733 de unități de bibliotecă. În colecțiile bibliotecii se 
regăsesc documente din toate domeniile cunoașterii, 
bibliotecara preocupându-se în mod permanent de 
dezvoltarea acestora.

S-au discutat și alte subiecte de interes pentru 
bibliotecari, respectiv aspecte legate de statistica de 
bibliotecă, modalități de dezvoltare a colecțiilor, dar și de 
legislația din domeniu.

În ceea ce privește programul „Biblionet– lumea în 
biblioteca mea”, implementat la toate bibliotecile vizitate, 
acesta s-a încheiat la 1 ianuarie 2015, devenind apoi un 
serviciu cu acces gratuit la Internet pentru utilizatori. 
Calculatoarele primite prin donație funcționează, 
continuând să atragă utilizatori de toate vârstele, care vin 
pentru a-și găsi informațiile necesare sau pentru a petrece 
timpul liber într-un mod plăcut.

Cu ocazia acestei întâlniri a fost făcută și o donație de 
carte (118 volume) din partea bibliotecii județene pentru 
cele trei biblioteci comunale.

Cornelia RĂDULESCU

ȘJ Teleorman:

Rezultatele finale ale Examenului Național 
de Bacalaureat 2019: 10 elevi de 10

Un studiu efectuat în sistemul 
de sănătate german arată că 
mai mult de jumătate din noile 
medicamente aprobate nu au 
rezultate mai bune decât cele 
deja existente.

Un studiu efectuat asupra 
rezultatelor sistemului de 
sănătate german a ajuns la o 
concluzie nefericită pentru 
boonavi, mai exact, oamenii de 
ştiinţă au aflat că mai mult de 
j u m ă t a t e  d i n t r e  n o i l e  
m e d i c a m e n t e  c a r e  s u n t  
aprobate nu oferă beneficii 
s u p l i m e n t a r e  f a ţ ă  d e  
medicamentele din generaţiile 
a n t e r i o a r e ,  n o t e a z ă  
Medicalxpress.

Studiul care a fost condus de 
către dr. Beate Wieseler şi 
colegii ei de la Institutul Calităţii 

şi Eficienţei a Îngrijirii Medicale a 
fost desfăşurat între 2011 şi 
2017 şi a studiat 216 de noi 
medicamente care au intrat pe 
piaţa germană. Aproape toate 
aceste medicamente au primit 
aprobatea Agenţiei Europene a 
Medicamentului,  ceea ce 
înseamnă că acestea sunt 
considerate sigure pentru 
tratamentul pacienţilor de pe 
î n t r e g  t e r i t o r i u l  U n i u n i i  
Europene, inclusiv în România.

Echipa care s-a ocupat de 
acest studiu vrea să atragă 
atenţia asupra faptului că 
politicile şi protocoalele legate 
d e  d e z v o l t a r e a  n o i l o r  
medicamente trebuie reformate.

„Pentru întreaga populaţie de 
p a c i e n ţ i ,  r e z u l t a t e l e  
medicamentelor care sunt puse 

pe piaţă ar putea însemna un 
progres mai mic decât am bănuit 
iniţial”, explică cercetătorii.

Autorii studiului sunt de 
părere că atât medicii, cât şi 
pacienţii, au nevoie de informaţii 
complete şi imparţiale asupra 
ef ic ienţelor  t ratamentelor  
a p l i c a t e ,  c â t  ş i  a s u p r a  
medicamentelor şi terapiilor 
alternative. De asemenea, ei 
argumentează că pentru a 
asigura cele mai bune informaţii, 
agenţiile care se ocupă de 
medicamente trebuie să solicite 
studii clinice mai robuste, atât ca 
număr de subiecţi, cât şi pe 
perioade de timp mai lungi, asta 
pentru a asigura că noile 
medicamente şi terapii aduc un 
beneficiu suplimentar.

BJ „Marin Preda” Teleorman:

 Vizită de îndrumare 
metodologică la bibliotecile 

din județ

Problemele de funcționare ale sistemului 
informatic al Casei Naționale de Asigurări de 
Sănătate (CNAS) îi pune în dificultate pe medicii 
de familie care nu pot elibera rețete sau servicii 
medicale decontate. 

Deși a costat  87 milioane de lei, sistemul 
informatic al CNAS crează mari probleme 
medicilor de familie din întreaga ţară. Medicii din 
întreaga ţară nu au cum să afle dacă pacientul 
este asigurat sau ce medicamente a folosit în 
trecut şi pot emite doar reţete offline, dar care ar 
putea să fie imputate şi să plătească din propriul 
buzunar.

Rodica Tănăsescu, fost lider al Societății 
Naționale de Medicină a Familiei, s-a arătat 
extrem de nemulţumită de modul în care 
funcţionează sistemul CNAS: „De două 
săptămâni sistemul merge în proporţie de 10%. 
Am validat serviciile noaptea, la ora 2“, a spus 

fosta şefă a organizaţiei.
Sistemul informatic al CNAS  a fost introdus în 

2012, dar de atunci au foste nenumărate 
probleme la care autorităţile nu au găsit un 

răspuns. Problemele legate de sistem formează 
cozi uriaşe la cabinetele medicilor de familie şi 
pun la încercare răbdarea oamenilor.

Studiu: Medicamente noi, dar nu 
neapărat mai bune

Medicii de familie, revoltați. 
„De două săptămâni sistemul informatic al CNAS 
merge în proporţie de 10%. Am validat serviciile 

noaptea, la ora 2“
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M-am aruncat în timp, încercând să-mi menţin echilibrul, 
mergând de-a lungul unui fir de aţă. Firul de aţă era aşezat pe 
pământ, doar sufletul meu plutea.

Am aripi de carton... Îndoite, muşcate de soare şi miros a 
ploaie de primăvară, dar ce contează... Pot zbura şi fără aripi... 
N-are cerul stele numărate, nici nisipul fire, câte clipe au trecut 
în viaţa asta...

Am să ţin în sufletul meu milioanele de cuvinte şi sentimente 
care ar dori să iasă la suprafaţă. Şi lacrimile le voi îneca, deşi 
uneori sunt mai puternice ca mine şi mă înfrâng, lăsându-mă 
asemenea unui pământ secat şi uitat de atingerea ploii reci în 
nopţi furtunoase.

Contează dacă râd sau plâng? Dacă i-ar păsa cuiva nu aş 
mai simţi atâta suferinţă…

 Visele mor uşor, lăsând în urmă amintirea sufletului dulce-
amărui de altă dată. Mă înec în iluzii şi mă lovesc mereu de 
nepăsare. Deschid ochii, fug oriunde sufletul mă poartă... 
Fericirea e doar în inima mea, eu aleg locul…

Mihail Tănase

- Esti condamnat la 10 ani de inchisoare. Doresti sa mai 

adaugi ceva?

- Vai de mine, d-le judecator, mai curind as vrea sa scad!

***

Test pentru graniceri:

- Cat timp trebuie sa lucrati, ca sa cumparati BMW?

Ucraineanul:

- 5-6 luni...

Bielorusul:

- 2-3 luni...

Rusul:

- Un an jumatate...

- ???

- E totusi o companie foarte mare.

Pastila de râs

Creșterea copiilor presupune provocări 
zilnice și nervi de fier. Chiar dacă știu foarte bine 
ce trebuie și ce nu trebuie să facă, ce au voie și 
ce nu, cei mici continuă să întindă la maxim 
limitele, punându-i pe părinți în situații dificile. 
Nu este de mirare că singurele soluții care par 
viabile sunt zbieratul unor ordine, mituirea și 
amenințarea pentru a reuși să îi convingi pe cei 
mici să facă ceea ce trebuie.

Conform oamenilor de știință, limitele 
conferă un cadru bun pentru ca cei mici să 
înflorească. Iar stabilirea limitelor constituie o 
parte integrantă din abordarea empatică și 
totuși autoritară. Dar dacă ești un părinte care 
nu se simte confortabil să își refuze copilui (prin 
prisma faptului că o limită îi poate cauza stres) 
sau care se teme de o criză de tantrum, 
stabilirea limitelor poate deveni o luptă internă 
permanentă. Dimpotrivă, există părinți care 
interzic pe un ton aspru deoarece astfel au fost 
la rândul lor crescuți și educați de către părinții 
lor sau deoarece consideră că nu există o altă 
variantă de a stabili și de a te asigura de 
respectarea unei limite. Poate juca un rol 
important în acest sens și modul în care ai fost la 
rândul tău educat. Deși pare greu de crezut, 
limitele pot fi jucăușe, distractive, pline de 
înțelegere. 

Aceste limite sunt, după cum reiese chiar din 
denumirea lor, utile în a împiedica un copil să 
rănească pe cineva sau să strice un lucru. 

Expresii prin care poți întări aceste limite: Nu 
te pot lăsa să mă lovești, Nu te pot lăsa să muști 
un om, Nu te pot lăsa să stai pe acel perete, Nu 
te pot lăsa să tragi hamsterul de coadă în acest 
mod.

Limite de valoare
Aceste limite privesc respectarea valorilor și 

scopurilor familiei. 
Expresii prin care poți întări aceste limite: Nu 

te pot lăsa să vorbești în acest mod cu sora ta, 
Nu te pot lăsa să iei acea jucărie de la prietenul 

tău, Nu te pot lăsa să mănânci bomboane la 
micul dejun, Nu, acum nu este momentul pentru 
televizor.

Limitele de așteptări
Aceste limite indică credința că al tău copil 

poate îndeplini o sarcină, încearcă să 
depășească o provocare sau să preia inițiativa 
atunci când fricile îi rețin.

Expresii prin care poți întări aceste limite: 
Știu că te poți descurca cu asta, Știu că poți face 
asta, Știu că pare greu dar poți termina asta, Am 
auzit că ești îngrijorat cu privire la joc, dar știu că 
te vei descurca. 

Limitele de propunere
Putem stabili aceste limite înaintea unui 

anumit eveniment pentru a preîntâmpina o 
situație și a aduce la iveală sentimentele pe care 
copilul le are în acest sens. De exemplu, atunci 
când încercăm să rezolvăm problema separării, 
putem să acționăm printr-un rămas bun lent 
când propunem că este momentul să plecăm și 
apoi să ascultăm sentimentele copiilor.

Expresii prin care poți întări aceste limite: Voi 
pleca, Hai să îți pregătim împreună lucrurile este 
timpul să mergi la școală, Te voi înveli și voi 
închide lumina; voi rămâne în cameră 1 minut și 
apoi voi pleca, Hai să intrăm împreună la 
petrecere.

Familia Mîndroceanu vinde casa de la Țigănești, preţ  casă 60.000 Euro/Negociabil. 
Telefon: 0762/660.254.

***
Vând teren intravilan la intrare în comuna Nanov, suprafața 1000 m.p. (la 300 m de 

Alexandria). 0762/660.254
***

Închiriez sau vând spațiu comercial, suprafață 60 mp, în Alexandria, strada 
Independenței, parter. Relații la telefon 0722.622.453.

Anunţuri

Vând casă în Alexandria, str. I. Creangă nr. 25 Bis, deschidere 12 m, suprafață 500 mp, 
compusă din 3 dormitoare, sufragerie, bucătărie, 2 băi, beci, centrală proprie. Preț negociabil. 
Telefon: 0721.217.130.

Anunţ

DIRECȚIA SILVICĂ TELEORMAN, cu sediul în Municipiul Alexandria, str. Mihaita Filipescu 
nr.3 , telefon 0247312894, cod de înregistrare fiscală 1590120, organizează la sediul sau în 
data de 05.08.2019, ora 10.00, licitație publică cu strigare, având ca obiect ”vânzarea de arme 
utilitare cu țeavă lungă și muniția aferenta, cal. 7.62 mm” depozitate la un obiectiv autorizat in 
acest sens.

Caietul de sarcini și  modelul Cerere de inscriere la licitatie  pot fi preluate gratuit de la sediul 
unității din Alexandria, Compartimentul Paza și Protecția Pădurilor, începând cu data de 
18.07.2019, în intervalul orar 8:00-16:30.

Cuantumul garanției de participare la licitație este de 10% din preţul minim de începere a 
licitaţiei. Garanția de participare la licitație poate fi achitată prin virament în contul 
RO20RZBR0000060001769216, deschis la Raiffeisen Bank Teleorman  sau cash la casieria 
unității.

Data limită de depunere a documentelor de calificare (documentele obligatorii necesare 
participării la licitație) este 02.08.2019, ora 14.00. Acestea se depun la  Registratura directiei 
silvice.

Prețul minim de începere al licitației este prezentat în Caietul de sarcini.
Fiecare participant la licitație depune o singură cerere însoțită de documentele necesare și 

obligatorii participării la licitație, pentru bunul care face obiectul acesteia.
In cazul neadjudecarii bunurilor ce fac obiectul licitatiei, procedura va fi repetata in data de 

12.08.2019, orele 10.00. In acest caz, data limită de depunere a documentelor de calificare 
(documentele obligatorii necesare participării la licitație) este 09.08.2019, ora 14.00.

Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute este Tribunalul Teleorman, Secţia 
Contencios Administrativ. 

Anunţ

SC EURO MAR SRL, J34/407/2006, CUI 18824471, cu sediul în Cervenia, jud. Teleorman, 
pierdut Certificat constatator de autorizare nr. 11409/19.04.2010. Îl declar nul.

Anunţ

Aripi de carton sau viața 
privită din scaunul cu rotile...

România reală

Efectul schimbărilor climatice din cauza poluării: 

Vremea extremă ar putea deveni 
ceva obișnuit

Furtuni violente, temperaturi extreme, secetă prelungită, 
inundații și incendii devastatoare. Omenirea se confruntă din ce 
în ce mai des cu astfel de fenomene. Iar de vină sunt chiar 
oamenii și poluarea pe care o produc. Experții atrag atenția că, 
dacă nu se iau măsuri urgente, schimbările climatice vor 
schimba definitiv și în rău lumea pe care o cunoaștem.

Din cauza încălzirii globale, cantitatea de energie acumulată 
în atmosferă și oceane este în creștere iar procesele intense de 
eliberare a acestei energii se produc mai des și mai violent. 
Drept urmare, vremea considerată a fi anormală va fi tot mai 
prezentă. Vorbim aici de uragane, inundații și incendii 
devastatoare, secetă, ninsori abundente și temperaturi extrem 
de scăzute, caniculă urmată de furtuni devastatoare.

ONU estimează că 120 de milioane de oameni vor fi împinşi 
în sărăcie de schimbările climatice, în următorul deceniu. 
Fenomenele meteo extreme, precum secetă, uragane sau 
inundaţii, se vor înmulţi şi vor duce la foamete, conflicte şi o 
migraţie masivă, în special a celor bogaţi care se vor folosi de 
resursele pe care le au pentru a se salva, în timp ce săracii vor 
rămâne să îndure vremea și lipsurile.

ONU: Riscăm un scenariu de „apartheid climatic”, unde 
bogaţii vor plăti ca să scape de supraîncălzire, foamete şi 
conflicte, în timp ce restul lumii va fi lăsat să sufere. Schimbările 
climatice au implicații imense, dar în mare parte neglijate, 
asupra drepturilor omului. Drepturile la viață, hrană, locuință și 
apă vor fi afectate în mod dramatic.

David Attenborough, cercetător: Trebuie să acționăm acum! 
Le cer liderilor lumii să accepte odată pentru totdeauna că există 
schimbări climatice.

În actualul ritm de încălzire, temperatura medie globală va 
depăşi, în 2030, cu 1,5 grade Celsius media din a doua jumătate 
a secolului al 19-lea. Este considerat un prag critic. Oamenii de 
știință au calculat că ar fi nevoie de 2,5 procente din PIB-ul 
global pentru combaterea schimbărilor climatice. Adică 2.400 
de miliarde de dolari anual pentru scăderea emisiilor de dioxid 
de carbon, grăbirea trecerii la energie regenerabilă şi eliminarea 
aproape completă a folosirii cărbunelui. Măsurile sunt 
prevăzute în acordul semnat la Paris, în 2015, de 197 de 
organizații, teritorii și state, între care şi România. Statele Unite, 
unul dintre cei mai mari poluatori din lume, s-au retras din acord 
pe motiv că acesta afectează negativ economia țării.

Limite de care copiii au nevoie



1054 - A avut loc 

M a r e a  S c h i s m ă .  

Patriarhul Mihail I 

Kerularios şi Papa Leon al 

IX-lea se excomunică 

r e c i p r o c ;  a r e  l o c  

separarea definitivă a 

Bisericii de la Roma de 

cea de la Constantinopol

1858 - S-a născut Eugene Ysaye, violonist, dirijor si 

compozitor belgian (m. 12 mai 1931)

1872 - S-a născut poetul simbolist Dimitrie Anghel (m. 13 

noiembrie 1914)

1911 – S-a născut Ginger Rogers, actriță și dansatoare 

americană (d. 1995)

1943 - A murit Eugen Lovinescu, critic şi istoric literar, 

fondator al revistei şi cenaclului "Sburătorul" (n. 31 

octombrie 1881)

1945 - A avut loc prima experienţă nucleară din lume (în 

pustiul Alamogordo - SUA)

1989 – A încetat din viață  Herbert von Karajan, dirijor 

austriac (n. 1908)

1992 - Şi-a început activitatea Consiliul Naţional al 

Audiovizualului din România

1993 – A încetat din viață Traian Coșovei, prozator și poet 

român (n. 1921)
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Marți 16 Iulie 2019

07:00 Matinal 10:00 Ca'n 
viaţă 12:20 Legendele palatului: 
Regele Geunchogo 13:30 
Lumea azi 14:00 Telejurnal 
15:10 Maghiara de pe unu 16:50 
Legendele palatului: Regele 
Geunchogo 18:00 Fan de vară 
20:00 Telejurnal 21:00 România 
9 22:10 Destine in razboi 00:00 
Telejurnal 00:30 Fan de vară

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 16 Iulie

S-ar putea sa aveti 
musafiri sau sa fiti 
invitat la rude. O 
persoana va da sfaturi 
i n t r - o  p r o b l e m a  
sentimentala. Nu faceti 
afirmatii prin care sa 
a l imentat i  geloz ia 
persoanei iubite.

Va recomandam sa 
evitati calatoriile de 
afaceri si investitiile. 
Nu aveti chef de nimic 
si va lipseste simtul 
practic. Nu evitati 
comunicarea cu cei 
din jur, pentru a nu fi 
inteles gresit! 

O ruda apropiata 
va cere un imprumut. 
Va sfatuim sa nu va 
eschivati. Va pune 
serios pe ganduri o 
veste referitoare la 
relatiile sentimentale. 
Va recomandam sa 
va pastrati calmul.

Aveti succes la 
studii si comunicati 
mai usor cu cei din jur. 
V i  s e  o f e r a  
posibilitatea sa plecati 
intr-o calatorie in 
interes personal, ceea 
ce starneste gelozia 
persoanei iubite. 

Aveti o stare de 
nervozitate care va 
poate pune intr-o 
situatie neplacuta 
a c a s a .  V a  
recomandam sa va 
pastrati calmul. Ar fi 
bine sa dati dovada de 
mai multa tandrete.

Dimineata aveti de 
facu t  ma i  mu l te  
drumuri scurte in 
interes personal .  
Sunteti foarte sensibil 
si aveti tendinta de a 
exagera. Va sfatuim 
sa amanati activitatile 
stresante.

Incepeti ziua plin de 
e n e r g i e  s i  i d e i .  
Aprecierile de care va 
bucurati in societate ar 
putea fi umbrite de 
r e a p a r i t i a  u n e i  
probleme sentimentale 
pe care nu ati rezolvat-
o la timpul ei.

Ave t i  sansa  sa  
obt inet i  usor  mic i  
c a s t i g u r i ,  d a r  v a  
recomandam sa fiti 
prudent. Feriti-va de 
s p e c u l a t i i !  D u p a -
amiaza este posibil sa 
va confruntati cu o 
problema sentimentala.

Aveti mai multa 
incredere si sunteti 
optimist. Va sfatuim 
s a  n u  n e g l i j a t i  
p rob lemele ce lor  
apropiati. Ar fi bine sa 
fiti mai prudent. Nu 
t r a t a t i  l e g e a  c u  
superficialitate!

BERBEC

Simtiti nevoia sa 
schimbati ceva in 
relatiile sentimentale. 
Faceti cunostinta cu o 
persoana atragatoare. 
Poate fi dragoste la 
prima vedere, dar va 
recomandam sa nu fiti 
prea indraznet 

Dimineata aveti 
tendinta de a va 
aventura in mai multe 
activitati deodata. 
Este o zi buna pentru 
castiguri financiare, 
dar este indicat sa 
evitati speculatiile. 
Prietenii va ajuta.

Pe plan financiar, 
treceti printr-o perioada 
nu tocmai buna. Spiritul 
d e  a v e n t u r a  s i  
i n d r a z n e a l a  v a  
i n d e a m n a  s a  v a  
asumati prea multe 
riscuri. Va sfatuim sa fiti 
mai prudent.

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 Dragonul de 
aur 23:30 Ştirile Pro Tv 23:45 
2 pistoale 02:00 Lecţii de 
viaţă 03:00 Vorbeşte lumea

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 Poftiţi pe la 
noi! 23:30 Xtra Night Show 
01:00 Surorile 02:45 Acces 
direct 04:15 Surorile 06:00 
Observator

08:15 Pastila de râs 09:15 
K o s e m  11 : 0 0  P u t e r e a  
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 Vrei să fii 
m i l i onar  03 :15  Pu te rea  
dragostei

07:20 Focus 08:00 Elisa 
10:00 Mama mea gătește mai 
bine 11:30 Secrete de stil 
14:00 Camera de râs 15:05 
Războiul domnițelor 17:00 
Elisa 18:00 Focus 18 19:30 
Mama mea gătește mai bine 
20:30 K-19: Submarinul 
Ucigaș 00:00 Focus din inima 
României 00:30 Declarație de 
dragoste

0 7 : 1 5  A r e s t a t  l a  
domiciliu 09:15 La bloc 
11:45 Tipic masculin 14:00 
Vechi prieteni 16:00 Inside 
Job: Adevărul despre criză 
18:15 La bloc 20:30 Furia 
22:30 Din culise 00:15 
Furia 02:15 Din culise 
03:45 La bloc 05:00 La 
Maruţă

08:00 Cireșarii 08:50 Discover 
Romania 09:00 Bibliotecarii 10:00 
Câştigă România! 11:00 Femei de 
10, bărbați de 10 12:00 Telejurna 
13:00 Cultura minorităţilor 14:00 
Documentar 360° Geo 15:00 
Cireșarii 16:00 Lonesome dove: 
suflet de pistolar 16:55 Oanapp 
17:55 Primăverii 19:00 Telejurnal  
20:00  D'ale lu' Mitică 21:00 
Destine ca-n filme 22:10 Caracatița 
23:10 Câştigă România!

07:05 Burlesque: Vis împlinit 
09:05 Un destin special 10:55 
Cercul literar Jane Austen 
12:35 Ocean's Thirteen - Acum 
sunt 13 14:35 Rețeaua 16:25 
Renegaţii 18:05 Eu, Tonya 
20:00 Cum scăpăm de Coana 
Mare? 21:45 Îngerii lui Charlie 
23:20 Mecanicul 00:50 Cu ochii 
larg închiși 03:25 Ocean's 
Thirteen - Acum sunt 13
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Vrei să fii zilnic la curent cu cele mai importante ştiri din judeţul tău, dar nu ai timp 
de pierdut pentru a sta la coadă la chioşcurile de ziare? De acum cotidianul MARA 
vine la tine acasă. Decupează talonul de abonament din ziar, achită în contul 
RO55CECETR0101RON0427628, deschis la CEC BANK Alexandria suma 
aferentă lunilor de abonament alese şi expediază talonul de abonament + copia 
chitanţei de plată pe adresa cotidianului MARA: Alexandria, Str. Libertăţii, nr. 271, Bl. 
L4 sau pe fax. 0347/80.44.48 sau poţi veni direct la sediul cotidianului şi de luna 
următoare ziarul MARA vine la tine la uşă.

Cotidianul MARA vine la tine acasă

Talon de abonament

Persoana fizică: Numele _______________ Prenumele ________________
Vârsta ______ Profesia __________________________________________ 
Persoană juridică: Nume firmă ___________________________________ 
Domeniul de activitate __________________________________________
CUI _____________ Cont __________________ Banca ________________
Vei primi abonamentul la adresa:
Str. _______________ nr ______ Bl. ______ Sc. ______ Et. _____ Ap. _____
Localitatea ________________ Cod poştal ____________ Judeţul _______
Tel _______________Fax _____________E-mail______________________
Doresc să achiziţionez un abonament la cotidianul MARA începând cu luna 

16 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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Gabriel Tamaș a trecut 
peste problemele pe care le-a 
avut în ultimele luni în Israel și 
va putea reveni în România. 
Din informațiile Digi Sport, 

jucătorul de 35 de ani a mers în 
cursul zilei de duminică, 14 
iulie, să își ridice pașaportul și 
va ajunge în țară cel târziu luni.

Tamaș a primit câteva zile 
l i b e r e  î n a i n t e  d e  
cantonamentul celor de la 

Hapoel Haifa, care se va 
desfășura în Bucureșt i .  
Israelienii vor ajunge în 
capitala României în cursul 
zilei de marți și se vor caza la 

un hotel de lângă București. 
Din informațiile Digi Sport, 
Tamaș și compania se vor 
antrena la baza Federației 
Române de Fotbal de la 
Buftea.

Gabriel Tamaș a făcut 

muncă în folosul comunității
Gabriel Tamaș și-a ispășit 

pedeapsa. Internaționalul 
român a făcut două luni de 
muncă în folosul comunității 
după ce a fost prins că a 
c o n d u s  s u b  i n f l u e n ț a  
băuturilor alcoolice.

Între timp, Tamaș și-a 
prelungit cu un an contractul 
cu israelienii. Fundașul român 
a fost unul dintre cei mai buni 
oameni ai celor de la Hapoel în 
sezonul trecut.

”Sunt foarte fericit că s-a 
terminat acest scandal, aşa 
cum îl numiţi voi în Israel. 
Acum trebuie să mă supun 
deciziei luate de judecător şi 
să fac două luni de muncă în 
folosul comunităţii. Pot răsufla 
uşurat, sunt foarte fericit.

Sunt puţin supărat de ceea 
ce s-a întâmplat, dar legea e 
lege, trebuie respectată. Din 
punctul meu de vedere a fost 
un abuz de putere, însă este 
numai  punctu l  meu de 
vedere", a spus Tamaș, după 
ce a ieșit de la întâlnirea cu 
procurorii de pe 14 mai.

SPORT

Ianis Hagi a debutat la Genk, echipa care l-a transferat 
săptămâna trecută, de la Viitorul, pentru opt milioane de 
euro.

Fostul căpitan al Viitorului a fost introdus în minutul 74 al 
amicalului dintre campioana Belgiei şi croaţii de la 
Lokomotiva Zagreb, din finalul cantonamentului lui Genk din 
Olanda.

Fotbalistul în vârstă de 20 de ani a avut şi prima şansă de 
gol în tricoul lui Genk, care s-a impus cu 3-0, graţie reușitelor 
lui Ito, din minutul 32, și Benson, din minutele 72 şi 90+1.

"În minutele de final a venit prima șansă de gol a 
românului. Șutul său din afara careului a fost blocat de un 
fundaș croat", a amintit site-ul oficial al noii echipe a lui Ianis 
Hagi.

Genk va debuta oficial în noul sezon sâmbătă, când va 
disputa Supercupa Belgiei contra celor de la Mechelen.

Simona Halep a urcat trei poziţii, de pe locul 7 pe 4, cu 5.933 
puncte, în noul clasament WTA, după triumful din finala de la 
Wimbledon, cu Serena Williams. Românca a urcat şi pe locul 2 
în ierarhia pentru Turneul Campioanelor, cu 4.427 de puncte.

Liderul mondial este în continuare Ashleigh Barty, cu 6.605 
de puncte. Australianca e prima şi în ierarhia pentru Turneul 
Campioanelor, cu 4.885 puncte.

Mihaela Buzărnescu a coborât două poziţii, până pe locul 
55 WTA, cu 1.046 puncte, iar Sorana Cîrstea a coborât patru 
locuri, până pe 81, cu 709 puncte.

Monica Niculescu a revenit în top 100, după ce a urcat de 
pe locul 111 pe 99, cu 616 puncte. Irina Begu s-a menţinut pe 
112, cu 564 de puncte.

În top 200 WTA mai sunt Ana Bogdan, care a urcat de pe 
locul 132 pe 127, cu 498 de puncte, Gabriela Ruse, în coborâre 
de pe 176 pe 178, cu 332 de puncte, şi Irina Bara, în urcare de 
pe 188 pe 184, cu 324 de puncte.

Raluca Olaru, cel mai bine clasată româncă la dublu
Cel mai sus dintre româncele din clasamentul la dublu este 

Raluca Olaru, care s-a menţinut pe locul 39, cu 1.845 de 
puncte.

Monica Niculescu a urcat de pe 46 pe 44, cu 1.727 de 
puncte, iar Irina Begu a coborât şase locuri, până pe 47, cu 
1.650 puncte.

Mihaela Buzărnescu a coborât 24 de poziţii, de pe 50 pe 74, 
cu 1.182 de puncte, Irina Bara a urcat de pe 81 pe 80, cu 1.076 
de puncte, iar Andreea Mitu a rămas pe 86, cu 984 de puncte.

În ierarhia WTA la dublu, Simona Halep s-a menţinut pe 
locul 170, cu 426 de puncte.

Campioana de anul trecut de la Wimbledon, Angelique 
Kerber, eliminată anul acesta din turul secund, a ieşit din top 
10: a coborât opt poziţii, de pe locul 5 până pe 13.

Ianis Hagi a debutat pentru Genk. 
Ce a scris site-ul campioanei 

Belgiei despre român

Simona Halep a urcat pe 
locul 4 WTA. Patru românce în

 top 100 şi opt în top 200
Dennis Man e încântat de noul sistem de joc 

al FCSB-ului, 4-3-3, introdus după venirea 
antrenorului Bogdan Andone. Man a intrat în 
minutul 52 și a înscris la prima atingere de 
b a l o n  î n  
victoria cu 4-3 
contra lui FC 
Hermnannstad
t.

"Am vorbit 
și cu băieții și e 
mult mai bine, 
a v e m  m a i  
multe soluții de 
a  pasa,  ne 
găsim mai bine 
pe teren. Mai 
avem mult de 
lucru cu acest 
s is tem, mai  
a l e s  î n  
defensivă. Vînă a jucat foarte bine, ne bucurăm 
că a venit, avem nevoie de el, a mai jucat în 4-3-
3 și știe foarte bine despre ce e vorba. Am făcut 
un meci foarte bun, chiar dacă am luat trei goluri 
am stat bine și pe defensivă. Nu cred că a fost 
penalty. Nu cred că am mai marcat la prima 

atingere, e prima oara, important e că echipa a 
câștigat", a declarat Man.

Dennis Man, convins că Europeanul de 
tineret va ajuta FCSB-ul

Mijlocașul 
FCSB-ului e 
s i g u r  c ă  
evoluțiile de la 
Europeanu l  
de tineret vor 
aduce un plus 
și jocului "roș-
albaștrilor" în 
acest sezon.

"Campion
atul European 
a fost ceva 
foarte frumos, 
fantastic. Ne-
a prins bine, 
în Liga 1 o să 

ne descurcăm mult mai bine. Suntem și mulți 
Under 21, ne bucurăm că ajutăm echipa noi, cei 
tineri", a mai spus Man.

5,5 milioane de euro e suma la care este 
evaluat Dennis Man (20 de ani) de către 
transfermarkt.de.

Gabriel Tamaș revine în România! 
Hapoel Haifa, cantonament la București

Dennis Man, entuziasmat de noul sistem de 
joc al FCSB-ului: "E mult mai bine" 
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