
Având în vedere confirmarea 
celui de al doilea caz de infecție 
cu virusul WEST-NILE la un 
pacient din județul Teleorman, 
Direcția de Sănătate Publică 
Teleorman precizează că este 
vorba de o pacientă de sex 
feminin, în vârstă de 62 de ani, 
pensionară,  cu domici l iu l  
declarat în localitatea Beuca.

Cazul a fost declarat inițial 
suspect, în data de 3 septembrie 2019, la DSP TR. de către Spitalul Clinic de Boli 
Infecțioase și Tropicale „Dr. V.Babes” București, acolo unde pacienta a fost 
internată, cu diagnosticul de Meningo-Encefalită.

(Continuare  în  pagina  7)

În primele 7 luni ale anului 
2019, ca urmare a implementării 
Programului Naţional de Ocupare 
a Forţei de Muncă, prin intermediul 
AJOFM Teleorman au fost 
încadrate în muncă 5.026 
persoane, dintre care 2.286 femei. 

Din totalul persoanelor ocupate 
până la data de referință, 2.599 au 
peste 45 de ani, 1.014 au vârsta 
cuprinsă între 35 și 45 de ani, 784 
au între 25 și 35 de ani, iar 629 sunt 
tineri sub 25 de ani .

(Continuare  în  pagina  4)

La început de an școlar, polițiștii Inspectoratului de 
Poliție Județean Teleorman, pompierii și jandarmii, alături 
de specialiști din cadrul Agenției Naționale Antidrog -  
Teleorman au fost prezenți în mijlocul comunității, unde 
au purtat discuții cu părinții și copiii despre siguranța celor 
mici.

Activitățile au loc în cadrul campaniei “10 PENTRU 
SIGURANȚĂ”, campanie derulată de către Ministerul 
Afacerilor Interne la nivel național cu scopul de a preveni 
victimizarea minorilor.

 Conform calendarului campaniei, acțiunile 

desfășurate la sfârșitul săptămânii trecute în municipiiile 
Alexandria și Roșiori de Vede au vizat creșterea gradului 
de informare a elevilor și părinților în legătură cu riscurile 
infracționalității în unitățile de învățământ și în zonele 
adiacente acestora.

Cu acest prilej, polițiștii au distribuit materiale de 

informare și prevenire, adresate atât elevilor, cât și 
părinților și profesorilor, pentru siguranța în lumea reală și 
cea virtuală.

(Continuare  în  pagina  2)

Ziarul tuturor teleormănenilor care au ceva de spus

Un ziar care nu tace, nu minte, nu iartă şi spune lucrurilor pe nume
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(€) 1 EUR 
4.7318 lei

($) 1 USD
4.2843 lei

1 XAU 
205.9411 lei

(£) 1 GBP 
5.2816 lei
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DSP Teleorman:

 Al doilea caz de infecție cu virusul 
WEST-NILE, în Teleorman

BJ „Marin Preda” Teleorman:

Inovație în serviciile 
de bibliotecă

Peste 5.000 de teleormăneni 
şi-au găsit un loc de muncă în 

primle 7 luni ale anului

IȘJ Teleorman:

Controale 
la unitățile 

școlare din județ

10 reguli pentru siguranță! Copiii 
sunt prioritari
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(urmare  din  pagina  1)
Elevii de toate vârstele au fost îndemnați să 

fie precauți atunci când întâlnesc persoane 
necunoscute sau vorbesc cu acestea, să nu 

accepte sugestii venite din partea unor 
necunoscuți, indiferent de cât de prietenoși 
par aceștia și cât de atractive le sunt 
propunerile, să nu intre în dispute cu colegii, 

să nu se manifeste violent și să nu cedeze 
eventualelor propuneri de a consuma 
substanțe interzise. Au fost îndrumați să ceară 
ajutorul părinților, profesorilor și specialiștilor 
în materie de prevenire, să respecte regulile 
de circulație în drumul spre școală/casă și să 
fie atenți permanent la ce se întâmplă în jurul 
lor. 

De asemenea, aceștia au fost informați cu 
privire la consecințele devastatoare ale 
consumului de droguri și modalitățile de 
evitare a victimizării din astfel de infracțiuni, cu 
privire la beneficiile și pericolele internetului și 
riscurile la care se expun prin publicarea de 
date personale sau fotografii indecente.

Părinților le-au fost făcute recomandări cu 
privire la cunoașterea preocupărilor și 
anturajului copiilor, utilizarea programelor de 
control parental și supravegherea celor mici.

C.D.

Raed Arafat, secretar de stat în Ministerul Afacerilor 
Interne, a prezentat vineri, în conferință de presă, stadiul în 
care se află cele 14 măsuri propuse pentru sistemul 112 după 
tragedia din Caracal.

Printre acestea, Arafat a subliniat ”implementarea 
tehnologiei de localizare pe baza informațiilor obținute la 
nivelul terminalului mobil, inclusiv tehnologie de tip AML”, 
care va putea oferi salvatorilor informațiile de localizare în 
mod mai precis, ”aceste elemente generând o reducere 
semnificativă a timpului de gestionare a urgenței”, a adăugat 
Arafat.

O altă măsură a precizată este ”identificarea utilizatorilor 
de cartele prepay atunci când apelează numărul de urgențe 
112”: ”Procesarea mai rapidă a urgenței și facilitarea 
localizării acestor apelanți, concomitent cu descurajarea 
apelării abuzive a 112 și a apelurilor false”, a mai declarat 
secretarul de stat.

Raed Arafat a vorbit și despre introducerea numărului 114, 
care nu va fi format de cetățeni:

”Este un număr care, în paralel cu apelarea 112 pleacă prin 
el mesajul care dă locația persoanei, deci este un număr pe 
care telefonul îl apelează automat și trimite poziția persoanei 
care a apelat 112. Dar trebuie să fie apelat și testat, 
bineînțeles, și pentru asta a fost realizat acest demers”.

”Măsura 4 vizează asigurarea unei alternative de 
localizare a apelanților până la implementarea facilității AML 
prim promovarea aplicației 112, dezvoltată la nivelul STS (…) 
Apelăm la populație să descarce aplicația Apel 112 și să o 
instaleze pe telefon ca să o poată folosi dacă vor trebui să 
transmită poziția către centru”, a mai adăugat Raed Arafat.

Secretarul de stat a mai anunțat că, la nivelul STS, se 
derulează un proces de evaluare a infrastructurii necesare, 
urmând a fi transmis necesarul de fonduri, dar și că primele 
cursuri de instruire ale dispecerilor 112 vor începe în 
septembrie.

SC Mara Prod Com SRL angajează personal 
supermarket. Relații la sediul societății din Alexandria, Str. 
Abatorului, Nr. 1 Bis. Telefon: 0247/314.575

***
SC Mara Prod Com SRL angajează escavatoriști și 

buldoescavatoriști. Relații la telefon 0766.279.773.
***

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

10 reguli pentru siguranță! Copiii 
sunt prioritari

De luni, 9 septembrie 2019, românii pot 
accesa programul Casa Verde 2019 prin care 
pot primi o finanţarea de 20.000 de lei pentru 
instalarea de sisteme fotovoltaice pentru 
generarea de curent electric.

Programul Casa Verde 2019 este 
reglementat prin Ordinul Ministerului Mediului 
nr. 1.287/2018 pentru aprobarea Ghidului de 
finanţare a Programului privind instalarea 

sistemelor de panouri fotovoltaice pentru 
producerea de energie electrică, în vederea 
acoperirii necesarului de consum şi livrării 
surplusului în reţeaua naţională.

Programul Casa verde fotovoltaice are un 
buget de 636 de milioane de lei. Prin acest 
program se finanţează suma de 20.000 de lei 
pentru un beneficiar, persoană fizică.

Cele 14 puncte ale 
lui Arafat

Celebrul constructor auto 
Ferrari a lansat două noi 
decapotabile. Motoarele 
acestora dezvoltă viteze 
comparabile cu ale unui 
avion la decolare. Fiecare 
c o s t ă  c a m  c â t  1 0  
garsoniere din București. 
Iar cele două deschid o 
serie în care italienii vor 
să facă 15 modele noi în 
următorii trei ani.

Ferrari 812 GTS este o 
mașină uimitoare: are un 
motor de 800 de cai putere cu 
ajutorul căruia atinge viteza 

de o sută de kilometri pe oră în 
aproape t re i  secunde.  
Decapotabila-săgeată poate 

să meargă cu 340 de kilometri 
pe  oră  ș i  lasă contu l  
proprietarului cu 336.000 de 

euro în minus.
812 GTS nu este singurul 

model nou prezentat de 
Ferrari. Producătorul 
italian a lansat și F8 
Spider, dotat cu propulsor 
V8  tw in - t u rbo  ca re  
generează 720 de cai 
putere. Ajunge la o sută 
de kilometri pe oră în 
aproape 3 secunde și 
atinge viteza maximă de 
340 de kilometri pe oră. 

Este un pic mai ieftin decât 
812 GTS: va costa 262 de mii 
de euro.

S-a dat startul programului pentru 
panouri fotovoltaice

Ferrari a lansat două decapotabile 
cu viteze comparabile cu ale unui avion la decolare
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Liderii USR și PLUS, Dan 
Barna și Dacian Cioloș, au 
propus luni președintelui 
Român ie i  ș i  pa r t i de lo r  
parlamentare din Opoziție un 
acord politic și parlamentar 
astfel încât să poată fi 
organizate alegeri anticipate 
odată cu alegerile locale, 
”pentru a scoate România din 
criza politică și morală în care 
a fost dusă de PSD”.

Anunțul a fost făcut de 
preşedintele USR, Dan Barna, 
care a făcut un apel la PNL, 
UDMR, grupul minorităţlor 
naţionale, Pro Româia şi 
ALDE să semneze un „pact” 
prin care să se „angajeze” că 
vor organiza alegeri anticipate 
la începutul verii viitoare, în 
data de 6 iunie, odată cu 
alegerile locale.

„În momentul în care toţi 
liderii politici actuali care spun 
de fiecare dată când sunt 
întrebaţi să sunt asumaţi şi 
decişi să scoată ara din criză 
vor semna  acest pact pentru 
anticipate, în acel moment 
alegerile anticipate vor putea fi 
realizate. Tot ce trebuie făcut 
este ca parlamentarii actuali – 
şi USR contribuie cu toţi 
parlamentarii – să-şi asume 
renunţarea la confortul celor 
ş a s e  l u n i  d e  m a n d a t  

suplimentar, scoţând Româna 
sin această criză. Acesta este 
obiectivul acestuo pact şi le 
c e r  p a r l a m e n t a r i l o r  
responsabili să-i asume acest 
pact, le cer liderilor politici ai 
celorlalte partide să=şi asume 
semnarea acestui  pact,  
i n c l u s i v  p r e ş e d i n t e l u i  
României, pentru că în felul 
acesta dăm mesajul de 
responsabilitate pe care votul 

din 26 mai îl exprimă foarte 
clar”, a spus Dan Barna, citat 
de News.ro.

Barna a precizat că este un 
„fals argument” că nu se pot 
organzia anticipate, precizând 
parlamentarii USR sunt de 
acord să renunţe la mandat 
înainte de noiembrie 2020.

„Prin acest pact salvăm 
şase luni pentru România 
ceea ce contează enorm 
pentru ţară” a spus Dan Barna.

La rândul său, liderul 
PLUS, Dacian Cioloş, a 
declarat că un astfel de pact 
este „singura soluţie logică şi 
viabilă” prin care „poporul să 
nu fie ocolit”.

Cioloş a sus că USR-PLUS 
este pregăti tă să preia 
guvernarea, dar Al ianţa 
doreşte să guverneze având 
legitimitatea votului.

„Noi suntem pregătiţi să 

intrăm la guvernare, dar 
pentru asta avem nevoie de 
legitimitatea votului, ca să 
l u ă m  a n u m i t e  m ă s u r i .  
Semnăm acest pact, abia de 
acolo încolo începem să 
discutăm despre ceea ce e de 
făcut în România” a spus 
Dacian Cioloş.

Acesta a precizat că Alianţa 
USR-PLUS va  ven i  î n  
per ioada următoare  cu  
„măsuri” care trebuie luate 
pentru România, spunând că 
alianţa nu vrea să rezolve doar 
„urgenţe, ici şi colo”

„Apelul nostru este către 
nişte oameni responsabili, 
pentru că asta presupunem că 
sunt membrii Parlamentului”, a 
spus Dacian Cioloş.

Acesta a adăugat că „se pot 
organiza anticipate pentru că 
totul ţine de voinţa noastră şi 
de obiectivul pe care-l avem”.

Cioloş a mai precizat că 
moţiunea de cenzură faţă de 
guvernul condus de Viorica 
Dăncilă ar trebui depusă 
imediat ce sunt strânse 
semnăturile necesare.

„ I m e d i a t  c e  a v e m  
s e m n ă t u r i l e  n e c e s a r e  
moţiunea de cenzură ar trebui 
depusă”, a mai spus Dacian 
Cioloş, acuzând „lipsă de 
competenţă, lipsa de viziune” 
a Guvernului, dar şi faptul că 
şeful guvernului este candidat 
pentru prezidenţiale şi „nu-i stă 
deloc mintea” la problemele pe 
care trebuie să le rezolve 
pentru ţară.

Întrebat dacă a avut discuţii 
despre acest pact cu cei 
cărora le propune organizarea 
de anticipate, Dan Barna a 
spus că a discutat „cu fiecare” 
d i n t r e  a c e ş t i a  d e s p r e  
posibilitatea organizării de 
alegeri anticipate.

Născut în satul Pleașov din comuna Saelele, județul 
Teleorman, urcând rând pe rând pe treptele ierarhiei politice, 
trecând pe la Prefectură, pe la Consiliul Județean, Liviu 
Nicolae Dragnea a ajuns președintele celei mai mari 
formațiuni politice din țară, al Partidului Social Democrat. Nu 
a reușit să devină prim-ministru, lucru pe care și l-a dorit 
foarte mult, dar a ajuns însă la închisoare unde trebuie să 
ispășească o pedeapsă de trei ani și jumătate.

Ajuns ca toți pușcăriașii care sunt mai întâi în carantină 21 
de zile la închisoarea Rahova, Liviu Nicolae Dragnea nu a 
vrut să mai părăsească Rahova pentru alt penitenciar, iar 
dorința i-a fost îndeplinită; aici își va petrece toată perioada 
de detenție. Aici însă nu are aceleași drepturi și libertăți ca pe 
insula Belina, în Brazilia sau în luxoasa vilă de pe șoseaua 
Kiseleff. În închisoare Dragnea a fost amprentat ca oricare 
borfaș, i s-au preluat probe biologice, a fost fotografiat față și 
profil, a fost supus unui examen medical și i-a fost studiat 
comportamentul și personalitatea. Deținuții din regim închis, 
așa cum este Dragnea, pot presta munci, activități educative, 
culturale, terapeutice și sportive. Dragnea are dreptul la o oră 
de plimbare zilnică în aer liber. Dragnea se poate spăla de 
două ori pe săptămână cu apă caldă, iar ca mâncare are o 
hrană variată, conform vârstei și stării de sănătate. Fostul 
președinte al PSD-ului are dreptul la zece telefoane pe lună, 
în țară sau în afara țării, cu durata maxima de 60 de minute. 
De asemenea Dragnea poate primi cinci vizite pe lună, iar 
pentru vizita intima Liviu Dragnea trebuie să facă o solicitare 
scrisă care apoi să fie aprobată de directorul penitenciarului, 
astfel încât, pentru vizitele intime deținutul Dragnea putând fi 
vizitat doar de iubita sa, Irina. Dragnea poate primi un pachet 
pe lună de maximum 10 kilograme. Și lui Dragnea îi este 
interzisă primirea de produse alimentare care necesită 
încălzire, coacere sau fierbere. Aflat în închisoare, Liviu 
Dragnea poate primi și lei și valută prin mandate poștale, bani 
cu care își poate face cumpărăturile de la punctele 
comerciale din închisoare. Programul lui Dragnea este foarte 
riguros în închisoare; astfel deșteptarea și apelul de 
dimineață sunt la ora 5, la 5,30 masa de dimineață, la ora 6 
încep activitățile, la 12 are loc masa de prânz, apoi alte 
activități; de la 15 la 17 are loc plimbarea în aer liber, la 17,30 
masa de seară, la ora 19 apelul, iar la ora 22 stingerea.

În închisoare Dragnea nu are viața din Kiseleff, nici din 
Brazilia, ci are viață de pușcăriaș, în timp ce acasă foștii 
colegi de partid îi duc dorul, iar alții însă se bucură că Dragnea 
a ajuns în sfârșit la pușcărie.

Ioan Dumitrescu

Preşedintele PRO România, Victor Ponta, precizează că 
formaţiunea pe care o conduce nu va susţine în Parlament un 
nou Executiv condus de Viorica Dăncilă şi nu va face parte 
dintr-un guvern de dreapta.

„Nu vom vota pentru un nou Guvern 'Dăncilă 2' la fel de 
incompetent şi incapabil ca şi cel de azi. (…) Pentru formarea 
unui nou guvern până la alegerile parlamentare din 2020 PRO 
România va încerca să formeze o majoritate de centru stânga 
(evident fără Dăncilă), care să fie capabilă să revină la buna 
guvernare din 2012 – 2015. Nu vom face parte dintr-un guvern 
de dreapta PNL-USR – şi nu considerăm că aceştia au soluţii 
realiste pentru scoaterea României din dezastrul în care a fost 
adusă ţara de către Dragnea şi Dăncilă”, a scris Ponta marţi pe 
Facebook.

El a adăugat că, după respingerea în Parlament a 
restructurării guvernamentale propuse de Viorica Dăncilă, 
PRO România îi va cere demisia, iar dacă acest lucru nu se va 
întâmpla, va vota moţiunea de cenzură.

„Îl vom susţine pe Mircea Diaconu în alegerile prezidenţiale 
pentru a avea în turul al doilea UN OM decent, serios, capabil 
să ofere României un alt fel de politică – vom demasca 
falsitatea şi nocivitatea candidaturii Vioricăi Dăncilă – o 
marionetă a lui Dragnea şi a baronilor, dispusă să distrugă 
social-democraţia pentru nişte interese meschine”, a 
menţionat Ponta.

Viața în pușcărie

Ponta: Nu vom vota pentru
 un Guvern ”Dăncilă 2”

Secretarul general al PSD, vicepremierul 
Mihai Fifor, susţine că Guvernul Dăncilă nu va 
renunţa în cazul în care nu va obţine din prima 
votul de încredere în Parlament, transmite 
Agerpres.

„Vom merge săptămâna 
viitoare în Parlament să 
cerem votul pentru guvern. E 
prea mult spus un 'vot de 
încredere pentru guvern'. 
Este un vot de calibrare şi 
validare pentru o nouă 
variantă a Cabinetului. Dacă 
nu trece, venim cu altă 
variantă până convingem 
Parlamentul că ţara trebuie 
totuşi să fie guvernată”, a 
scris Fifor marţi, pe Facebook.

În opinia sa, votul în Parlament va fi unul 
favorabil Guvernului Dăncilă.

„Dovada e chiar incapacitatea cronică a 
partidelor din Opoziţie de a strânge o majoritate 
şi de a propune o alternativă coerentă la actuala 

guvernare. Iar dacă majoritatea nu este la ei, 
înseamnă că tot asediul acesta de mai bine de 
trei ani asupra guvernării PSD nu este decât 
ipocrizie şi politicianism de duzină”, se arată în 
postare.

Preşedintele PSD, Viorica 
Dăncilă, a anunţat, luni seară, 
că săptămâna viitoare va cere 
în Par lament  votu l  de 
încredere pentru Guvern.

Dăncilă a declarat, într-o 
conferinţă de presă susţinută 
la finalul şedinţei Comitetului 
Executiv Naţional al PSD, că 
nu îi este teamă de un vot 
negativ în legislativ. Premierul 
a menţionat că nu s-a stabilit 

deocamdată dacă Guvernul va merge pe 
varianta restructurării sau pe cea a remanierii, 
dar că în eventualitatea în care se va opta 
pen t ru  res t ruc tu ra re ,  noua  fo rmu lă  
guvernamentală ar urma să aibă 19 ministere 
plus funcţia de prim-ministru.

Alianța USR PLUS propune președintelui 
Iohannis și partidelor de opoziție un acord 

politic și parlamentar pentru alegeri anticipate
 odată cu localele din 2020

Fifor despre votul de încredere pentru Guvern:

 Dacă nu trece, venim cu altă variantă 
până convingem
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În funcţie de rezidenţă, din 

totalul persoanelor încadrate în 
muncă, 1.935 provin din mediul 
urban, iar 3.091 persoane sunt 
din mediul rural.

Din punct de vedere al 
nivelului de pregătire al 
persoanelor pentru care s-a 
identificat un loc de muncă, cele 
mai multe persoane au studii 
liceale (1.902), urmate de cele 

cu studii gimnaziale (1.602). 
Numărul  celor cu studi i  
profesionale/arte si meserii 
este de 1.229, cei cu studii 
postliceale sunt 75 iar cei cu 
studii universitare  sunt în 
număr de 136.

Din numărul  to ta l  de 
persoane care au fost angajate 
pr in  in termediu l  AJOFM 
Teleorman, 4.940persoane fac 
parte din categoria celor greu 

sau foarte greu ocupabile. 
Precizăm că încadrarea într-o 
categorie de ocupabilitate se 
real izează ca urmare a 
act iv i tăţ i i  de prof i lare a 
persoanelor înregistrate în 
evidenţele noastre.

Pentru integrarea pe piaţa 
muncii, persoanele aflate în 
căutarea unui loc de muncă 
înregistrate în baza de date a 
agenţiei teritoriale pentru 

ocuparea forţei de muncă în a 
cărei rază au domiciliul sau 
reşedinţa beneficiază de 
pachete personalizate de 
măsuri active prevăzute de 
Legea nr.76/2002 privind 
sistemul asigurărilor pentru 
şomaj şi stimularea ocupării 
forţei de muncă, modificată şi 
completată.

Astfel, în primele 7 luni ale 
a n u l u i  2 0 1 9 ,  n u m ă r u l  

persoanelor care au beneficiat 
d e  a s i s t e n ţ ă  p e n t r u  
înregistrarea în evidenţă ca 
persoane aflate în căutarea 
unui loc de muncă, în vederea 
asigurării protecţiei sociale 
privind acordarea indemnizaţiei 
de şomaj sau cuprinderea în 
măsuri active, a fost de 6.555 
persoane.

C.D.

Peste 5.000 de teleormăneni şi-au găsit un loc de muncă în 
primle 7 luni ale anului

În conformitate cu Ordinul Prefectului Judeţului 
Teleorman nr.483/20.08.2019, în perioada 26.08-
04.09.2019 au fost verificate unităţile de învăţământ 
de pe raza judeţului Teleorman de către echipe mixte 
constituite din reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului, 
Direcţiei de Sănătate Publică, Inspectoratului Şcolar 
și Inspectoratului pentru Situații de Urgență, în 
vederea constatării stadiului pregătirii unităţilor 
şcolare pentru începerea în bune condiţii a anului 
şcolar 2019-2020.

Controalele igienico-sanitare au vizat următoarele 
aspecte: existența autorizației sanitare de 
funcționare; respectarea structurii funcționale; starea 
clădirilor; starea terenului pentru joacă sau sport; 
starea spațiilor de învătământ; asigurarea 
corespunzătoare a microclimatului; starea spațiului 
pentru lapte-corn; starea de igienă a grupurilor 
sanitare; modul de aprovizionare cu apă potabilă; 
modul de colectare și evacuare a deșeurilor; dotarea 
cu materiale si ustensile pentru curățenie și 
dezinfecție.

Verificările au fost încheiate cu note de control, în 
prezența conducerii unităților de învătământ și a 
reprezentantilor primăriilor, cuprinzând recomandări 
și termene de îndeplinire.

La inceputul acțiunii de verificare, situația unităților 
școlare se prezenta astfel:

Număr total unități- 353, din care: Licee- 22 din 
care: în mediul urban 18, 17 autorizate, neautorizat 1; 
în mediul rural 4, autorizate 4; Școli- 123, din care: în 
mediul urban 20, autorizate 20; în mediul rural 103, 
autorizate 94, neautorizate 9; Grădinițe- 201, din 
care: în mediul urban 35, autorizate 35; în mediul rural 
166, autorizate 131, neautorizate 35; CENTRUL 
ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ- 2– autorizate 
sanitar; Palatul Copiilor și Cluburile Copiilor– 4, 
autorizate sanitar; Școala Postliceală Sanitară– 1– 
autorizată sanitar.

Au fost verificate 353 unităţi de învăţământ din 
care: 123 şcoli, 201 grădiniţe, 22 licee și 2 centre 
școlare de educație incluzivă, 4 Palatul Copiilor și 
Cluburile Copiilor, 1 Școala Postliceală Sanitară, 
după cum urmează:

LICEE- 22 din care: în mediul urban 18, 17 
autorizate, neautorizat- 1; în mediul rural 4, autorizate 
4; Liceul Teoretic Zimnicea– mutat în altă locație, 
urmează să depună documentele pentru autorizare; 
CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ 2– 
autorizat sanitar; PALATUL COPIILOR și 
CLUBURILE COPIILOR– 4- autorizate sanitar; 
ȘCOALA POSTILICEALĂ SANITARĂ– 1– autorizată 
sanitar. 

ȘCOLI- 123, din care: în mediul urban 20, 
autorizate 20; în mediul rural 103, autorizate 94, 
neautorizate 9.

Școlile care nu au fost autorizate deoarece nu 
întrunesc condiţiile de autorizare: lipsa apei curente 
sau apa curentă neconformă- 4: Școala Gimnazială 
nr.1 Olteni, Școala Gimnazială nr.2  Perii Broșteni, 
Școala Primară Vîrtoapele de Jos, Școala Gimnazială 
Purani; lipsă apă curentă la grupurile sanitare- 1 
Școala Gimnazială Bujoreni; lipsă grupuri sanitare 
amenajate cu obiecte sanitare neracordate la 
instalație- 1: Școala Gimnazială Mavrodin; nu au 
depus documentatia pentru autorizare- 2: Școala 
Gimnazială nr.1 Călugaru, Școala Gimnaziala nr.2 
Valea Ciresului; o școală este cu schimbare de 
structură– Școala Gimnazială Crângeni. 

În cadrul controalelor au mai fost constatate 

următoarele deficiențe: Școala Gimnazială Uda 
Clocociov- structura a fost modificată- s-a ridicat 
autorizația sanitară de funcționare; Școala 
Gimnazială Slobozia Mîndra- lipsă apa curentă la 
grupurile sanitare exterioare– s-a ridicat autorizația 
sanitară de funcționare; Școala Gimnazială Beciu- 
lipsă apa curentă la grupurile sanitare exterioare– s-a 
ridicat autorizația sanitară de funcționare; Școala 
Gimnazială Nanov- lipsă trusa medicală de prim 
ajutor, cabine WC fără bazine deși exista racord la 
apa curentă - remediere deficiențe- termen 
06.09.2019; Școala Gimnazială Călinești- grupuri 
sanitare nefinisate- termen remediere- 06.09.2019; 
Școala Gimnazială Nenciulești- nu s-au terminat 
lucrările de reparații și igienizare- termen remediere- 
06.09.2019; Școala Gimnazială Vedea- lipsă trusa 
medicală de prim ajutor, lipsă bazine la cabine WC– 
termen remediere- 06.09.2019; Școala Gimnazială 
nr.1 Videle- lumina naturală vine din partea dreaptă in 
sala de clasă- termen de remediere- 06.09.2019; 
Școala Gimnazială Mîrzanești- grup sanitar 
necorespunzător– termen remediere 30.09.2019.

Menționăm că pentru nerespectarea termenelor 
stabilite se vor aplica sancțiuni contravenționale 
conform legislației sanitare in vigoare.

GRĂDINIȚE– 201, din care: în mediul urban 35, 
autorizate sanitar 35; în mediul rural 166, autorizate 
sanitar 131, neautorizate 35. 

Grădiniţele din mediul rural nu au fost autorizate 
sanitar din următoarele motive: 19 din lipsa apei 
curente sau apa neconformă: Grădinița cu P.N. nr.2 
Puranii de Jos, Grădinița cu P.N. nr.1 Puranii de Sus, 
Grădinița cu P.N. nr.1 Scurtu Mare, Grădinița cu P.N. 
nr.2 Baldovinești, Grădinița cu P.N. nr.1 Gârdești,  
Grădinița cu P.N. nr.2 Vârtoapele de Jos, Grădinița cu 
P.N. nr.3 Gărăgău, Grădinița cu P.N. nr.3 Albesti, 
Grădinița cu P.N. nr.1 Frăsinet, Grădinița cu P.N. nr.1 
Nenciulești, Grădinița cu P.N. nr.1  Călmățuiu de Sus, 
Grădinița cu P.N. nr.2 Băcălești, Grădinița cu P.N. nr.2 
Văcărești, Grădinița cu P.N. nr.2 Comoara, Grădinița 
cu P.N. nr.2 Prunaru, Grădinița cu P.N. nr.1 Bujoreni, 
Grădinița cu P.N. nr.1 Năsturelu, Grădinița cu P.N. nr.2 
Zimnicele, Grădinița cu P.N. nr.2 Năvodari; 6 nu au 
depus documentația pentru autorizare- Grădinița cu 
P.N. nr.1 Merenii de Sus, Grădinița cu P.N. nr. 2 
Târnava, Grădinița cu P.N. nr.1 Călugaru, Grădinița cu 
P.N. nr.3 Valea Cireșului, Grădinița cu P.N. nr.1 
Vârtoapele de Sus, Grădinița cu P.N. nr. 2 Balta 
Sărată;1 din lipsa grupurilor sanitare conforme 
Grădinița cu P.N. Mavrodin; 1 lipsa documente care 
sa ateste proprietatea- Grădinița cu P.N. nr.1 Siliștea; 
1 a fost mutată în alt spatiu față de cel autorizat- 
Grădinița cu P.N. Uda Clocociov;  3 au schimbat 
structura funcțională: Grădinița cu P.N. nr.1 Segarcea 
Deal, Grădinița cu P.N. nr. 1 Crângeni, Grădinița cu 
P.N. nr. 3 Bujoru( mutat in alt spațiu); 1  unitate in 
reabilitare– Grădinița cu P.N. nr.3 Ionașcu; 1 unitate a 
depus documentația pentru autorizare sanitară- 
Grădinița cu P.N. nr.3 Moldoveni. 

Se menționează faptul că Grădinița cu P.N. nr.1 
Olteni și Grădința cu P.N. nr. 2 Perii Broșteni sunt 
închise spre demolare .

În cadrul controalelor au mai fost constatate 
următoarele deficienţe: Grădinița nr. 1 Nanov- lipsă 
trusă prim ajutor– termen remediere- 06.09.2019; 
Grădinița cu P.N. nr. 2 Nanov- lipsă trusă prim ajutor– 
termen remediere- 06.09.2019; Grădinița cu P.N. nr.1 
Călinești- anexe sanitare nefinisate și nedotate 
complet- termen remediere- 06.09.2019;

Grădinița cu P.N. nr.2 Părul Rotund –finisaje 
exterioare deteriorate- termen remediere-
06.09.2019; Grădinița cu P.N. nr.1 Vedea- lipsă trusă 
medicală prim ajutor, la grupurile sanitare obiectele 
sanitare neconforme vârstei- termen remediere- 
06.09.2019; Grădinița cu P.N. nr.2 Dulceanca- lipsă 
trusă medicală prim ajutor, la grupurile sanitare 
obiectele sanitare neconforme vărstei- termen 
remediere- 06.09.2019; Grădinița cu P.N. nr. 4 
Coșoteni- lipsă trusă medicală prim ajutor, la grupurile 
sanitare obiectele sanitare neconforme vârstei- 
termen remediere- 06.09.2019; Grădinița cu P.N. nr.3 
Albești- lipsa trusa medicală prim ajutor, la grupurile 
sanitare obiectele sanitare neconforme vârstei- 
termen remediere- 06.09.2019; Grădinița cu P.N. 
Băbăița- lipsă finisaje adecvate la grupurile sanitar 
(gresie, faianță)- termen de remediere- 01.11.2019; 
Grădinița cu P.N. nr.3 Siliștea (gard imprejmuitor cu 
panouri lipsă- termen remediere 01.10.2019;

Grădinița cu P.N. nr.1 Furculești– lipsa apă curentă 
la grupul sanitar, apa neverificata de un laborator 
acreditat pentru potabilitate, gardul împrejmuitor cu 
multe spații lipsa, cu pericol de accidentare– termen 
remediere- 06.09.2019; Grădinița cu P.N. nr.5 
Cartojanca- apa curenta din unitatea școlară este din 
sursă proprie și nu este verificată pentru potabilitate 
cu un laborator acreditat, lipsa apă curentă la grupul 
sanitar- termen remediere 06.09.2019; Grădinița cu 
P.N. nr.6 Parisești– apa curentă din unitatea școlară 
este din sursă proprie și nu este verificată pentru 
potabilitate cu un laborator acreditat, lipsa apă 
curentă la grupul sanitar- termen remediere 
06.09.2019; Grădinița cu P.N. nr 4 Fotăchești- apa 
curentă din unitatea școlară este din sursa proprie și 
nu este verificată pentru potabilitate cu un laborator 
acreditat, lipsa apă curentă la grupul sanitar- termen 
remediere 06.09.2019; Grădinița cu P.N. Coșoaia- 
apa curentă din unitatea școlară este din sursa 
proprie și nu este verificată pentru potabilitate cu un 
laborator acreditat, lipsa apă curentă la grupul 
sanitar- termen remediere 06.09.2019; Grădinița cu 
P.N. nr. 2 Cernetu- grup sanitar necorespunzător (fără 
apa curenta) – în curs de reabilitare; 

Grădinița cu P.N. nr.2  Odobeasca– lipsa apă la 
grupul sanitar; Grădinița cu P.N. nr.1 Drăgănești 
Vede– lipsă apă curentă în unitate și la grupul sanitar. 

Pentru nerespectarea termenelor stabilite se vor 
aplica sancțiuni contravenționale conform legislației 
sanitare în vigoare.

Având în vedere Planul național de acțiuni 
tematice de control în sănătate publică aprobat pentru 
anul 2019, precum și atribuțiile Ministerului Sănătății 
pentru asigurarea activităților școlare în condiții 
igienico-sanitare corespunzătoare, compartimentul 
Control în sănătate publică din cadrul DSP Teleorman 
va desfășura acțiuni de control în perioada 12.09-
29.09. 2019 privind unitățile de învățământ preșcolar, 
școlar și liceal, acțiune în cadrul căreia se vor verifica 
unitățile școlare neautorizate sanitar și a celor la care 
s-au depistat neconformități. 

Din unitătile neautorizate, 3 au obținut deja 
autorizația, iar 14 sunt în curs de autorizare.

Astfel, rămân 42 neautorizate (dintre care o școală 
cu schimbare de structură- Crângeni și 2 gădinițe 
închise pentru demolare- Grădinița cu P.N. nr. 1 Olteni 
și Grădinița cu P.N. nr. 2 Perii Broșteni), dintre care 14 
sunt în curs de autorizare.

 
Cornelia RĂDULESCU

IȘJ Teleorman:

Controale la unitățile școlare din județ
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clinice la internare au fost: febră, 
frison, cefalee, greață, vomă, 
fotofobie, redoare de ceafă, 
forma clinică de boala fiind 
medie.

Î n  c e e a  c e  p r i v e ș t e  
an tecedente le  persona le  
patologice ale pacientei ,  
aceasta prezintă boli asociate: 
cardiovasculare, HTA.

În timpul internării, pacientei i 
s-au recoltat probe de sânge și 

LCR-lichid cefalorahidian, care 
au fost trimise la Institutul 
Național Cantacuzino, pentru 
stabilirea cu certitudine a 
diagnosticului.

În data de 9 septembrie 
2019, DSP Teleorman a primit 
buletinul de confirmare al 
diagnosticului de la Institutul 
Național Cantacuzino.

Pacienta NU a fost externată 
încă din spital, având stare 
generală ameliorată.

Direcția de Sănătate Publică 

Teleorman a avertizat din timp, 
cu mult înainte de apariția 
acestui caz, AAPL-primăriile 
(toate) din județ de pericolul pe 
care îl reprezintă populațiile de 
țânțari în perioada sezonului 
estival (din luna mai până în luna 
o c t o m b r i e ) ,  c o n f o r m  
prevederilor din Ordinul M.S. nr. 
119/2014 pentru aprobarea 
Normelor de igienă şi sănătate 
publică privind mediul de viaţă al 
populaţiei, art.82.

Cornelia RĂDULESCU

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

Gutuia este, pe bună dreptate, fructul miraculos al 
toamnei. Beneficiile  acestui fruct galben ca soarele sunt 
uimitoare! Nu degeaba i se spune fructul de aur.

Este copt exact la timp, cât să ne întărească 
imunitatea. Are o capacitate incredibilă de a preveni 
cancerul, de a ajuta la slăbit, de a îmbunătăți sistemul 
digestiv, de a reduce colesterolul și de a stimula sistemul 
imunitar.

Previne bolile gastrointestinale, calmează inflamația, 
ne face pielea mai frumoasă, ne scade tensiunea 
arterială, previne reacțiile alergice și stimulează circulația 
în sistemul cardiovascular.

Gutuia se consumă mai greu, fiind ușor înecăcioasă, 
de aceea este mai bine să o consumi rasă, alături de măr. 
Se poate amesteca și în plăcintă, alături de măr, rezultatul 
fiind spectaculos.

100 g gutuie conțin, potrivit USDA: 84 g apă, 57 calorii, 
0.4 g proteine, 0.1 g grăsime, 15.3 g carbohidrați, 1.9 g 
fibre, 11 mg calciu, 0.7 mg fier, 8 mg magneziu, 17 mg 
fosfor, 197 mg potasiu, 4 mg sodiu, 0.04 mg zinc. Gutuile 
contin 37% din doza zilnica recomandata de vitamina C in 
100 de grame.

Așadar, consumul de gutuie este mai mult decât 
recomandat, însă fără excese. Nu au fost identificate 
efecte adverse ale acestui fruct, iar toate sursele îl 
prezintă ca un ajutor de nădejde în dieta zilnică, mai ales 
toamna, când ne pregătim să ne creștem imunitatea.

Însă o gutuie medie pe zi, rasă, fără sâmburi, dar cu 
coajă, vă va reda strălucirea părului și o bună circulație 
sanguină. Fiind intensificat fluxul de sânge, va stimula 
foliculii de păr.

Cantitatea notabilă de potasiu a gutuii optimizează 
tensiunea arterială. Potasiul este unul dintre mineralele 
esențiale, întrucât facilitează transferul de fluide efectiv în 
celule și normalizează tensiunea, relaxând vasele de 
sânge, reducând presiunea asupra sistemului 
cardiovascular.

Astfel, scad riscurile bolilor de tipul ateroscleroză, 
implicit riscul de a dezvolta boli de inimă, atac vascular 
cerebral sau infarct.

DSP Teleorman:

 Al doilea caz de infecție cu virusul 
WEST-NILE, în Teleorman

Săptămâna trecută, la Biblioteca Națională a 
României (Sala Sergiu Celibidache) a avut loc un 
prim eveniment în cadrul seriei „Întâlnirile 
profesionale ale Bibliotecii Naționale”, cu tema 
„Inovație în serviciile de bibliotecă (tehnologia 
informației în biblioteci– aplicații și proiecte 
inovatoare; biblioteca în sprijinul cunoașterii 
științifice)”. 

Programul a debutat cu un cuvânt de 
deschidere al directorului general al Bibliotecii 
Naționale a României, Carmen Mihaiu, și a 
continuat cu prezentarea unor teme de interes 
pentru participanți.

Astfel, Nicolaie Constantinescu, comunitatea 
Kosson, a prezentat aplicația „Bibliokulus sau 
cum se poate realiza o evidență primară a 
depozitului cu ajutorul telefonului mobil”, în timp 
ce drd. Lenuța Ursachi, Universitatea „Dunărea 
de Jos”, a venit în fața bibliotecarilor cu o realizare 
a bibliotecii universitare gălățene privind 
„Depozitul digital instituțional și catalogul online 
de bibliotecă, instrumente de integrare a 
serviciilor de referințe la distanță”.

Prima parte s-a încheiat cu alocuțiunea ținută 
de dr. Adriana Borună, de la Biblioteca Națională a 
României, despre accesibilizarea bibliotecilor 
pentru persoanele cu diferite tipuri de dizabilități, 
pentru ca, după o scurtă pauză, să fie prezentate 
următoarele subiecte: „Faptele contează! 
Bibliotecile, avocați ai adevărului”– lector dr. 
Robert Coravu, Universitatea din București, 
„Bibliotecile și educația pentru știință”– dr. Claudia 
Șerbănuță, Fundația Progress, „Bibliotecile și 
comunicarea (pseudo)științei ”– drd. Mihai 
Constantinescu, Universitatea din București.

Finalul a aparținut concluziilor pe marginea 
temelor prezentate, fiind un adevărat schimb de 
experiență profesională și bune practici între 
diferite tipuri de biblioteci, cu atât mai mult cu cât 
au fost prezenți bibliotecari din biblioteci publice, 
școlare și universitare.

Biblioteca Județeană „Marin Preda” Teleorman 
a fost reprezentată la eveniment de Viorel Fota, 
manager, Livia Badea și Nicoleta Alexe, 
bibliotecare.

Cornelia RĂDULESCU

Guvernul retrage afirmațiile 
premierului Viorica Dăncilă și 
ale purtătorului de cuvânt Nelu 
Barbu, privitoare la adoptarea 
unui proiect de HG privind 
pragul de 100 de lei impus 
autorități lor locale pentru 
acordarea burselor pentru elevi, 
potrivit unei rectificări făcute de 
Guvern. La scurt timp după 

anunțul oficial, reprezentanții 
Guvernului au anunțat Edupedu 
că „a fost vorba despre o 
greșeală a celor de la Ministerul 
Educației”.

Dezmințirea vine după ce la 
începutul ședinței de Guvern 

premierul Viorica Dăncilă a 
anunțat că următoarele:

„Printr-o hotărâre pe care o 
vom adopta astăzi, stabilim un 
prag valoric sub care bursele de 
performanță, de merit, de studiu 
și de ajutor social de care 
b e n e f i c i a z ă  e l e v i i  d i n  
învățământul preuniversitar, să 
nu poată scădea. Luăm această 

deciz ie pentru a reduce 
diferențele foarte mari cu privire 
la cuantumul burselor alocate de 
către administrațiile publice 
locale.”

Potrivit analizei Guvernului, 
au fost constatate discrepanțe 

î n t r e  s u m e l e  a l o c a t e  
burselor/fiecare categorie de 
b u r s ă /  j u d e ț / u n i t a t e  
administrativ-teritorială, fiind 
acordate burse de la 8 lei până la 
1.000 de lei.

Purtătorul de cuvânt, Nelu 
Barbu, a anunțat la rândul său:

„Bursele de performanță, de 
merit, de studiu și de ajutor 
social acordate, începând cu 
anul școlar 2019-2020, elevilor 
din învățământul preuniversitar 
de stat cu frecvență, vor avea un 
cuantum minim de 100 de lei.”

De fapt Guvernul aprobase 
un cu totul alt proiect de HG, 
unul care prevede: „Cuantumul 
minim este cel stabilit de 
autoritățile administrației publice 
locale, aflat în plată în anul 
școlar 2018-2019. Autoritățile 
deliberative ale administrației 
publice locale pot stabili un 
cuantum mai mare al burselor, în 
f u n c ț i e  d e  p o s i b i l i t ă ț i l e  
f i n a n c i a r e  a l e  
u n i t ă ț i l o r / s u b d i v i z i u n i l o r  
administrativ-teritoriale”.

Asta înseamnă că bursele de 
anul acesta vor fi cele date anul 
trecut, cuprinse între 8 și 1.000 
de lei.

BJ „Marin Preda” Teleorman:

Inovație în serviciile de bibliotecă

Gafă: Guvernul a anunțat greșit 
că a stabilit cuantum minim de 100 de lei pentru 

burse. De fapt bursele rămân cum erau

Regulile oficiale stabilite pentru Bacalaureatul din vara 
anului 2020 și publicate în Monitorul Oficial sunt marcate 
de 2 schimbări majore, esențiale pentru corectitudinea 
notelor obținute în final de elevi: Ministerul Educației 
desființează oficial corectarea încrucișată între județe a 
lucrărilor realizate de elevi la Bacalaureat – procedură 
introdusă în 2015 de Sorin Cîmpeanu pentru reducerea 
fraudelor și a acuzațiilor de mită pentru corectură. Și 
același Minister elimină obligativitatea ca profesorii care 
evaluează lucrările și pun notele la BAC 2020 să fi fost 
formați înainte, ca evaluatori.

Din 2015 și până acum, pentru ca fraudele la corectare 
să fie reduse, lucrările elevilor de la Bacalaureat erau 
corectate și notate în alt județ decât cel în care absolvenții 
de liceu susțineau examenele.

Eliminarea celor două condiții de corectitudine a 
examenului este realizată pentru Bacalaureatul din vara 
lui 2020, an cu două rânduri de alegeri: locale și 
parlamentare.

Ordinul privind organizarea și desfășurarea 
examenului de bacalaureat național 2020 care vine cu 
modificările acestea a fost publicat vineri seară în 
Monitorul Oficial, sub semnătura ministrului interimar al 
Educației, Daniel Breaz.

Fructul de aur al toamnei

Ministerul Educației desființează 
corectarea încrucișată între județe 

a lucrărilor de la Bacalaureat 
și elimină obligativitatea ca 
profesorii corectori să fi fost 
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Tone de mâncare sunt 
irosite la nivel mondial, iar 
una dintre soluțiile pentru a 
combate această problemă 
e s t e  „ o r a  f e r i c i t ă ” ,  
i m p l e m e n t a t ă  î n t r - u n  
supermarket din Finlanda, 
relatează publicația The New 
York Times.

În cazul supermarketului 
din Finlanda, „Ora fericită” nu 
se referă la băuturi, cum se 
întâmplă în mod normal, ci la 
alimente, aflate la doar 
câteva ore distanță de 
termenul de expirare, potrivit 
Mediafax.

M â n c a r e a  c a r e  s e  
apropie de termenul de 
expirare intră la reducere la 

o ra  21.00 în  900 de 
supermarketuri S-market din 
Finlanda, prețurile fiind cu 
aproximativ 30%-60% mai 
mici.

Inițiativa face parte dintr-o 
campanie de doi ani pentru 
reducerea mâncării irosite și 
a fost denumită „Ora fericită” 
pentru a atrage clienții, 
datorită legăturii acesteia cu 
reducerile la mâncare și 
băutură din restaurante.

Aproximativ o treime din 
mâncarea produsă pentru 
consum uman este irosită la 
nivel mondial, conform 
Organizației pentru Mâncare 
și Agricultură din cadrul 

ONU. În cifre, această 
estimare se ridică la 1.3 tone 
de mâncare irosită anual, în 
valoare de aproximativ 680 
de miliarde de dolari.

Toată mâncarea în exces 
contribuie la schimbările 
climatice, conform oamenilor 
de știință. Aproximativ 8-
10% dintre emisiile de gaze 
sunt legate de pierderile 
alimentare, din momentul 
producerii până în cel al 
l i v ră r i i  ș i  consumăr i i ,  
conform unui raport al 
fondului interguvernamental 
pentru Schimbare Climatică.

Pentru consumator i ,  
reducerea cantități i  de 
alimente irosite este una 

dintre acțiunile prin care pot 
ajuta planeta.

„S-a pus mult accent pe 
energie. Dar schimbările 
climatice au legătură la fel de 
mult cu alimentele”, a 
declarat Paul Behrens, 
profesor al Universității 
Leiden din Olanda.

Reducerea mâncăr i i  
irosite la nivel mondial este o 
p r o v o c a r e ,  d e o a r e c e  
încercarea de a vinde cât 
mai multe alimente este 
parte a oricărei companii și 
acest obicei este integrat în 
culturile „mănâncă-cât-de-
mult-poți”.

Sotia: Ce e cu fața asta fericita?

Sotul: Scuze, nu te-am vazut!

***

Un polițai inalt, cu mustacioara, vorbeste cu un pusti:

– Mai țâncule, iti place mustața mea ?

– Da nene.

– Mai țâncule, da` tie iti place cascheta mea ?

– Da nene.

– Pai vad ca tie ti-ar place sa fii polițai, nu-i asa ?

– Da, nene, dar e prea tarziu.

– Cum asa, mai ai atata timp…

– Nu, nene, e prea tarziu, am trecut deja intr-a cincea…

Pastila de râs

Klaus Littman, un artist elveţian, a 
transformat un stadion din Austria într-o 
pădure, fiind inspirat de către un desen al lui 
Max Peintner.

În general, stadioanele de fotbal sunt locul 
în care natura pare a fost scoasă cu totul afară, 
lasând loc doar omului şi acţiunilor acestuia.  
Tituşi, un artist elveţian a reuşit să readucă 
natura în mijocul unui astfel de stadion, într-un 
efort de a atrage atenţia asupra încălzirii 
globale, notează CNN.

Klaus Littmann, un artist din Elveţia, a 
transformat arena de fotbal din Klagenfurt, un 

oraş din landul austriac Carinthia, într-o pădure 
în care pot fi regăsiţi mai bine de 300 de copaci. 
Opera de artă intitulată „For Forest -- The 
Unending Attraction of Nature” (Pentru 
Pădure- Atracţia neîntreuptă a naturii”) este 
deschisă publicului larg din 8 septembrie până 
la finele lunii octombrie. Vizitatorii acestei 
„păduri” vor putea să se plimbe printre specii de 
copaci: arini, salcie albă, carpen, arţar de câmp 
sau ştejar.

Ideea acestei instalaţii artistice a fost 
propusă în urmă cu mai bine de 30 de ani, de 
către artistul austriac Max Peintner. Acesta a 
avut viziunea unei lumi distiopice în care natura 
va fi restrânsă la spaţii clar delimitate. Aceiaşi 
ideea etse reluată şi în cadrul instalaţiei 
artisitice de pe stadionul de fotbal, atrâgând , în 
acelaşi timp, atenţia asupra încălzirii globale şi 
a reducerii suprafeţelor împădurite.

Echipa de liga a doua, Austria Klagenfurt, 
care foloseşte în mod obişnuit stadionul îşi va 
juca meciurile pe un stadion din apropiere. 
După sfârşitul expoziţiei, copacii folosiţi vor fi 
plantaţi într-o zonă publică, aflată în 
proximitatea stadionului.

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

Mincă Gh. Cristina I.I., cu sediul în com. Drăgănești de Vede, sat Văcărești, jud. Teleorman, 
CUI 38884427, F34/62/2018, pierdut Certificat constatator nr. 3182/16.02.2018 pentru sediu. 

Îl declar nul.

Anunţ

ȘTEFALEX SRL, cu sediul în Alexandria, str, Dunării, bl. I22, sc. D, et. 1, ap. 54, jud. 
Teleorman, pierdut Certificat constatator nr. 11323/12.04.2007. Îl declar nul.

Anunţ

Măsura implementată 
de supermarketuri în 

Finlanda pentru a combate
 irosirea de mâncare

Un arheolog din Egipt a 
descoperit un „labirint de 
t u n e l u r i  s u b t e r a n e ”  î n  
apropierea unuia dintre cele 
mai faimoase situri piramidale, 
potrivit unui documentar 
Channel 5.

Orașu l  Saqar ra  es te  
cunoscut pentru Piramida lui 
Djoser, construită cu circa 27 
de secole î.Hr., în timpul celei 
de-a treia dinasti.

Piramida este o structură 
cu șase n ive lur i ,  însă 
arheologii au descoperit 
lucruri și mai uimitoare sub 
suprafață - o adevărată "lume 
subterană".

„Există sute de metri de 
tuneluri construite pentru a 
crea ceva incredibil", a spus 
istoricul Bettany Hughes, care 
a explicat și de ce mormântul 
ascuns era atât de central 
pentru egiptenii antici. "Acesta 
este un palat subteran, nu este 
unul obișnuit".

Un sistem urias de pesteri, 
grote si incaperi subterane se 
afla ascuns sub uriasele 

piramide din platoul Giza, a 
susținut și Andrew Collins, un 
explorator britanic, care este 
convins ca a descoperit 
m i s t e r i o a s a  l u m e  
subpamanteana a faraonilor 
egipteni.

„Exista o zona imensa, 
neatinsa pana acum de 
arheologi, care reprezinta un 
ecosistem extrem de elaborat 

in care traiesc lilieci, serpi 
veninosi, paianjeni din specii 
rare si, posibil, organisme inca 
necunoscute oamenilor de 
stiinta", afirma britanicul, 
potrivit Descopera.ro. Collins, 
care va publica o carte despre 
descoperirile sale in luna 
septembrie, a anuntat ca a 
descoperit intrarea intr-o lume 

subterana, dupa ce a citit 
memoriile unui diplomat din 
secolul al XIX-lea.

„In scrierile sale, consulul 
britanic Henry Salt, povesteste 
cum a investigat un sistem 
gigantic de catacombe in anul 
1 8 1 7 ,  i n  c o m p a n i a  
exploratorului italian Giovanni 
Caviglia. In document se 
spune ca acestia au explorat 
pesterile pe sute de metri, 
pana in momentul in care au 
descoperit patru incaperi 
uriase din care pareau sa 
porneasca alte tuneluri si 
grote" ,  sust ine acelasi  
Collins.

Conform englezului, vechii 
egipteni cunosteau aceste 

pesteri, numele vechi al 
p la toulu i  Giza,  Rostau,  
insemnand nimic altceva decat 
„intrarea in tuneluri" Acesta 
este convins ca incaperile 
subterane sunt vechi de zeci 
sau poate chiar sute de mii de 
ani, si ca in ele se ascund 
secrete nebanuite ale istoriei 
trecute.

Pădurea care creşte în mijlocul unui 
stadion de fotbal din Austria

Labirint de tuneluri secrete, sub piramidele din Egipt



1524: S-a născut Pierre de Ronsard, poet francez (d. 
1585).
1798: S-a născut Franz Ernst Neumann, fizician şi 

matematician german (d. 1895).
1816: S-a născut Carl 

Zeiss, inginer mecanic 
german,  c reatoru l  
instrumentului optic 
(d. 1888).
1853: Pentru prima 

d a t ă  s e  u t i l i z e a z ă  
telegraful electric.
1875:  S-a  născut  

Ştefan Octavian Iosif, 
poet român (d. 1913).
1924: S-a născut Ion 

Rotaru, critic şi istoric 
literar român (d. 2006).
1 9 4 4 :  O f e n s i v a  

trupelor germano-ungare 
în retragere, în zonele 
Crişana şi Banat.
1985: A murit Ion Frunzetti, critic şi istoric de artă, poet, 

publicist, eseist şi traducător român (n. 1918).
2001: Peste 3.000 de oameni îşi pierd viaţa în atacurile 

teroriste din 11 septembrie din SUA. În atentatele 
teroriste, de o amploare fără precedent, de la New York şi 
Washington, DC, au fost distruse turnurile gemene din 
complexul comercial World Trade Center (WTC) din New 
York şi o parte din clădirea Pentagonului din Washington 
D.C.
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07:00 Matinal 10:00 Tezaurul 
Romaniei de la Moscova 11:00 
Adevăruri despre trecut 12:00 
Legende le  pa la tu l u i :  Rege le  
Geunchogo 13:00 Tribuna partidelor 
parlamentare 13:30 Cooltura 14:00 
Telejurnal 15:10 Convieţuiri 16:50 
Legende le  pa la tu l u i :  Rege le  
Geunchogo 18:00 Handbal feminin: 
CS Minaur Baia Mare - CSM Bucuresti 
20:00 Telejurnal 21:00 România 9 
22:10 Comoara aşilor 23:45 Moment 
Art

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 11 Septembrie

S - a r  p u t e a  c a  
partenerul de viata sa 
va reproseze ca ati 
cheltuit mult. Incercati 
s a  v a  s t a p a n i t i  
n e r v o z i t a t e a !  V ă  
sfătu im să ev i ta t i  
d i s c u t i i l e  i n  
contradictoriu cu o 
femeie. 

Este posibil sa fiti 
i m p l i c a t  i n t r - u n  
scandal la serviciu din 
cauza barfelor unei 
colege. Dupa-amiaza 
primiti o suma mare, 
cu care reusiti sa va 
rezolvati problemele 
financiare.

Este recomandabil 
sa evitati sa conduceti 
masina. In general, ati 
face bine sa fiti mai 
prudent decat de 
obicei. La locul de 
munca si in afaceri, ar 
fi bine sa evitati 
speculatiile.

Aveti mult de lucru 
si va enerveaza ca nu 
va sprijina nimeni. Nu 
faceti afirmatii pe care 
le regretați mai tarziu! 
Dupa-amiaza aflati ca 
un cunoscut a fost 
i m p l i c a t  i n t r - u n  
accident.

S-ar putea sa aveti 
o controversa cu 
seful direct si sa 
reactionati impulsiv. 
Va sfatuim sa fiti 
prudent. Ar fi bine sa 
va odihniti mai mult si 
sa amanati activitatile 
foarte solicitante.

Aflati ca trebuie sa 
plecati intr-o calatorie 
de afaceri. Partenerul 
de viata ar putea fi 
nemultumit. Astăzi 
s u n t  f a v o r i z a t e  
activitatile casnice si 
relatiile cu membrii 
familiei.

O disputa cu sefii s-
a r  p u t e a  s a  s e  
soldeze cu anularea 
unei delegatii. Din 
c a u z a  o b o s e l i i ,  
resimtiti o stare de 
tensiune. Va sfatuim 
sa evitati discutiile in 
contradictoriu.

Va irita problemele 
care apar din cauza 
neintelegerilor cu un 
partener de afaceri. 
Comunicarea este 
esentiala! Ar fi bine sa 
ascultat i  sfaturi le 
celorlalti si sa fiti mai 
maleabil. 

C a t e v a  
e v e n i m e n t e  
neprevazute va pot 
face sa acumulati 
intarzieri suparatoare. 
Daca v-ati propus sa 
incercati o afacere, va 
sfatuim sa nu va faceti 
planuri prea mari. 

BERBEC

S-ar  putea sa 
i ncepe t i  o  noua  
activitate, de pe urma 
careia veti castiga 
bine. Seara, s-ar 
putea sa aflati de la 
un pr ie ten ca o 
cunostinta a avut un 
accident de circulatie.

Este posibil ca o 
r u d a  s a  n u - s i  
respecte promisiunea 
de a va imprumuta o 
suma de bani. Nu 
este cazul sa-i faceti 
reprosuri. Incercati sa 
fiti mai intelegator cu 
cei din jur! 

S-a r  pu tea  ca  
atmosfera tensionata 
din jur sa va incurce 
planurile de afirmare 
i n  s o c i e t a t e .  Va  
sfatuim sa evitati 
intalnirile cu prietenii, 
p e t r e c e r i l e  s i  
deplasarile cu masina.

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 Visuri 
la cheie 22:30 Masterchef 
23:30 Ştirile Pro Tv 00:00 
C e a l a l t ă  f e m e i e  0 2 : 1 5  
Masterchef 03:00 Vorbeşte 
lumea 05:00 Ce spun românii

07:00 Observator 08:00 
Neaţa cu Răzvan şi Dani 12:00 
Observator 14:00 Cennet 16:00 
Observator 17:00 Acces direct - 
c u  M i r e l a  Va i d a  1 9 : 0 0  
Observator 20:00 Sacrificiul – 
Premiera 22:15 Misiune de 
salvare 00:30 Xtra Night Show 
01:30 Intrusul 02:30 Observator 
03:15 Acces direct 05:00 Intrusul 
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 Lacrimi la Marea Neagră 
23:30 Cash Taxi 00:30 Știrile 
Kanal  D 01:30 Puterea 
dragostei 04:30 În căutarea 
adevărului

07:20 Paradisul femeilor 
10:00 Starea naţiei 11:30 
Happy News 14:00 Camera de 
râs  15:05 Focus 16:00 
Paradisul femeilor 18:00 Focus 
18 - Starea sănătății 19:30 
Mama mea gătește mai bine 
20:30 Cronica cârcotaşilor 
22:30 Starea naţiei – Betman 
23 :30  Focus  d in  in ima 
României 00:00 Trăsniți

07:15 Înfrângerea 09:45 
La bloc 12:15 Crescându-l 
pe Waylon 14:15 Prințesa și 
soldatul 16:15 Modelul 
18 :30  La  b loc  20 :30  
Vânătoarea ultimului dragon 
22:15 Echipa de fotbal 00:00 
Vânătoarea ultimului dragon 
01:45 Echipa de fotbal 03:15 
La bloc 05:45 La Maruţă

08:05 Racheta alba 09:00 
Iubire dincolo de timp 10:00 
Festival Concurs -Amara 2018 
11:00 Drag de Marea mea! 12:00 
Tele jurnal   13:00 Cul tura 
minorităţilor 14:00 Documentar 
360° Geo 15:05 Racheta alba 
16:00 Iubire dincolo de timp 16:55 
Oanapp 17:45 Ulita spre Europa 
19:00 Telejurnal 20:10 Zorro 
22:20 Caracatița 23:25 Festival 
Concurs -Amara 2019

07:45 Stăpânul inelelor: 
Frăția inelului 10:35 Tatal 
miresei 12:15 Prestigiul 14:20 
Cavalerii mesei rotunde 16:30 
Miss Agent Secret 2: Înarmată 
și seducătoare 18:20 Talladega 
Nights: Balada lui Ricky Bobby 
20:00 Răzbunătorii: Războiul 
Infinitului 22:15 Insidious: 
Ultima cheie 00:00 Greu de 
ucis 02:05 Destinație finală
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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 
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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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* Un total de 36 de medalii dintre 
care 16 de aur pentru sportivii ai ACS 
Seishindokan si primul loc pe Cluburi la 
Cupa Romaniei si Cupa de Toamna la 
Karate SKDUN

Pe data de 07.09.2019 la Sala 
Sporturilor din Voluntari a avut loc 
Cupa de Toamna si Cupa Romaniei la 
Karate SKDUN .

Clubul nostru a participat cu un lot 
de 32 de sportivi pregatiti de catre 
sensei Caracaleanu Sorin Gabriel. 
Competitia a reprezentat o buna 
evaluare pentru sportivi inainte de 
Cupa si Campionatul Mondial de 
Karate din luna octombrie din 
localitatea Karlovy Vary, Cehia.

La finalul competitiei sportivii nostrii 
au obtinut un total de 36 de medalii 
dintre care 16 de aur, 10 de argint si 10 
de bronz acest lucru a clasat acest club 
pe primul loc .
Medalie de aur si titlul de Campioni au 
obtinut urmatorii sportivi:
NEGRILA OMERINA ANDREEA
IPPON KUMITE KIDS, 4-7 ANI, FETE, 
9-1 KYU

SIMIONESCU VLAD ANDREI  
IPPON KUMITE KIDS, 4-7 ANI, 
BAIETI, 9-8 KYU -23 kg;

MALDAIANU STEFAN CLAUDIU 
KATA INDIVIDUAL KIDS, 4-7 ANI, 
BAIETI, 8-7 KYU 
IPPON KUMITE KIDS, 4-7 ANI, 
BAIETI, 9-8 KYU +23 kg;

BADEA DAVID ALEXANDRU 
IPPON KUMITE KIDS, 4-7 ANI, 
BAIETI, 7-1 KYU

CIUREA VLAD STEFAN 
KATA INDIVIDUAL KIDS, 4-9 ANI, 
BAIETI, 6-1 KYU

BUGEAN-LEAFU ANYA
 SANBON KUMITE KIDS, 8-9 ANI, 
FETE, 7-1 KYU +29 kg

CALOTA ALEXANDRU RAZVAN 
 KATA INDIVIDUAL KIDS, 8-9 ANI. 
BAIETI, 8-7 KYU

MANEA DAVID IONUT 
SANBON KUMITE COPII, 10-11 ANI, 
BAIETI, 9-7 KYU +36 kg

VELICU MARIUS IONUT 
KATA INDIVIDUAL COPII, 10-11 ANI, 
BAIETI, 6 KYU
JIYU KUMITE COPII, 10-11 ANI, 
BAIETI, -35 kg

BUSCA EDUARD GABRIEL 
SANBON KUMITE COPII, 10-11 ANI, 
BAIETI, 6-4 KYU

CIUREA ALEXANDRA IULIA 
SANBON KUMITE COPII, 10-11 ANI, 
FETE, 9-7 KYU +38 kg
. 
IVAN MIHAI CIPRIAN 
KATA INDIVIDUAL MINICADETI, 12-
13 ANI, BAIETI, 9-7 KYU
SANBON KUMITE MINICADETI-
CADETI-JUNIORI, 12-17 ANI, BAIETI, 
9-7 KYU -45 kg

ENE SILVIU ALEXANDRU 
KATA INDIVIDUAL CADETI, 14-15 
ANI, BAIETI, 9-7 KYU

Medalie de argint si t i t lul de 
vicecampioni au obtinut urmatorii 
sportivi:
 SIMIONESCU VLAD ANDREI  
KATA INDIVIDUAL KIDS, 4-7 ANI, 
BAIETI, 9 KYU

BURCEA ANDREI MARIUS  
IPPON KUMITE KIDS, 4-7 ANI, 
BAIETI, 9-8 KYU +23 kg

BADEA DAVID ALEXANDRU 
KATA INDIVIDUAL KIDS, 4-7 ANI, 
BAIETI, 8-7 KYU 

NEDELEA MIRUNA ALEXIA  
SANBON KUMITE KIDS, 8-9 ANI, 
FETE, 7-1 KYU -29 kg

NEDELEA KARINA ANDREEA  
KATA INDIVIDUAL KIDS, 4-9 ANI, 
FETE, 8-7 KYU

TONCU DAVID ALEXANDRU 
SANBON KUMITE KIDS, 8-9 ANI, 
BAIETI, 9-8 KYU -29 kg

ANDREI MIRCEA ALIN 
KATA INDIVIDUAL COPII, 10-11 ANI, 
BAIETI, 6 KYU

TATU ALINA ALEXANDRA 
K A T A  I N D I V I D U A L  

MINICADETI+CADETI, 12-15 ANI, 
FETE, 9-7 KYU
SANBON KUMITE MINICADETI-
CADETI-JUNIORI, 12-17 ANI, FETE, 
9-7 KYU -43 kg

ION BOGDAN 
SANBON KUMITE MINICADETI-
CADETI-JUNIORI, 12-17 ANI, BAIETI, 
9-7 KYU -45 kg
Medalie de bronz  au obtinut urmatorii 
sportivi:
CAPLESCU ALEXANDRU NICOLAS  
IPPON KUMITE KIDS, 4-7 ANI, 
BAIETI, 9-8 KYU +23 kg

BURCEA ANDREI MARIUS  
KATA INDIVIDUAL KIDS, 4-7 ANI, 
BAIETI, 9 KYU

MITRAN NICOLAS ALEXANDRU 
KATA INDIVIDUAL KIDS, 4-9 ANI, 
BAIETI, 6-1 KYU

NEDELEA KARINA ANDREEA  
SANBON KUMITE KIDS, 8-9 ANI, 
FETE, 7-1 KYU -29 kg

ENE DAVID ANDREI  
KATA INDIVIDUAL KIDS, 8-9 ANI. 
BAIETI, 8-7 KYU

CRISTEA AYAN ANDREAS TEOFIL 
SANBON KUMITE KIDS, 8-9 ANI, 
BAIETI, 9-8 KYU -38 kg

BUSCA EDUARD GABRIEL 
KATA INDIVIDUAL COPII, 10-11 ANI, 

BAIETI, 6 KYU

CIUREA ALEXANDRA IULIA 
KATA INDIVIDUAL COPII, 10-11 ANI, 
FETE, 9-7 KYU

CITA ALEXANDRA MARIA 
KATA INDIVIDUAL MINICADETI, 12-
13 ANI, FETE, 6-4 KYU

ENE SILVIU ALEXANDRU 
SANBON KUMITE MINICADETI-
CADETI-JUNIORI, 12-17 ANI, BAIETI, 
9-7 KYU +45 kg

Le dorim mult succes in continuare 
copiilor la urmatoarele competitii Cupa 
Mondiala si Campionatul Mondial,  
Campionatul National pe Echipe cat si 
la competitiile din 2020. 

Oss!!!

B.P.

SPORT

Imediat după terminarea ultimului joc al finalei, fetele din 
echipa de tenis de masă a României, devenite campioane 
europene, au declarat că gândurile le zboară deja la următorul 
turneul final continental, cel din 2021, care se va desfășura la 
Cluj-Napoca.

 „Cred că formăm o echipă foarte bună, am încercat din 
răsputeri să ne apărărm titlul din 2017, am jucat foarte bine și 
ne bucurăm că am reușit să luăm din nou aurul. Ne dorim ca 
peste doi ani, la Cluj, să ne apărăm titlul. Vrem să facem 
tripla”, a afirmat Daniela Dodean.

Campioană europeană en-titre, echipa României este 
formată din Elizabeta Samara, Bernadette Szocs, Daniela 
Dodean Monteiro, Adina Diaconu și Irina Ciobanu.

România are în palmares cinci titluri de campioană 
europeană la tenis de masă pe echipe, la feminin, obținute în 
1992, 2002, 2005, 2017 și 2019.

ACS Seishindokan, primul loc pe cluburi la Cupa Romaniei si Cupa de 
Toamna la Karate SKDUN

Tricolorele vor să facă tripla 
la Cluj-Napoca!
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