
La această dată, conform datelor 
comunicate de  Agenția Națională 
Sanitară Veterinară și pentru 
Siguranța Alimentelor  (ANSVSA), 
Pesta Porcină Africană (PPA) 
evoluează în 337 de localități din 25 
de județe, cu un număr de 1.105 
focare, din acestea 15 focare fiind  în 
exploatații comerciale și 6 focare în 
exploatații de tip A. 

În alte 4 județe există doar cazuri 
la mistreți. De la prima semnalare a prezenței virusului PPA în România, pe data 
de 31 iulie 2017 și până în prezent, au fost eliminați 484.422 de porci afectați de 
boală și există 2.175 de cazuri la mistreți.

(Continuare  în  pagina  4)

Primarul municipiului Alexandria, 
Victor Drăgușin se teme că 
proiectele începute în reședința 
județului vor fi stopate odată cu 
venirea unui nou guvern.

” C a  u r m a r e  a  a p l i c ă r i i  
programului de guvernare al PSD, 
pentru prima dată în România, toate 
localitățile, indiferent din ce partid 
este primarul, au beneficiat de 
finanțările necesare rezolvării unor 

probleme ce se acutizaseră în anii de guvernare de dreapta în care prioritățile au 
fost pârtii pentru sporturile de iarnă în zone impracticabile, terenuri de fotbal în 
pantă sau bazine de înot care nu au văzut nici măcar o picătură de apa. 

(Continuare  în  pagina  4)

Puțin peste 300 de locuri de muncă sunt vacante, în 
această perioadă, în județul nostru. Mai exact, 313 locuri 
de muncă pun la dispoziție, acum, angajatorii din 

Teleorman. dintre acestea, cele mai multe sunt în 
Alexandria.

Potrivit datelor rezultate din declaratiile agentilor 
economici privind locurile de munca vacante, la data de 

11 octombrie 2019, în evidențele A.J.O.F.M. Teleorman 
sunt înregistrate 313 locuri de muncă vacante.

Din cele 313 locuri de muncă, 41 sunt pentru 

persoanele cu studii superioare, 148 pentru persoanele 
cu studii liceale, 74 pentru muncitori calificați și 50 pentru 
muncitori necalificați.

(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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Primarul Alexandriei, Victor Drăgușin 
se teme că proiectele începute
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2 EVENIMENT - ACTUALITATE

La 14 octombrie, crestinii- 
ortodocşi prăznuiesc ziua 
Sfintei Cuvioase Parascheva 
de la Iaşi, cea socotită “stea 
luminatoare a Moldovei“şi 
“ t e m e l i e  n e c l i n t i t ă  a  
creştinătăţii“.

Sfânta Parascheva este 
numită în limbaj bisericesc 
“Cuvioasa Parascheva” şi 
”Parascheva cea Noua”, iar în 
popor i se mai spune “Sfânta 
Vineri“ sau “Vinerea Mare“.

Parascheva s-a născut în 
satul Epivata din Tracia, pe 
ţărmul Mării Marmara, în 
apropiere de Constantinopol 
şi a trăit în prima jumătate a 
secolului al XI-lea  

P r o v i n e  d i n  p ă r i n ţ i  
evlavioşi şi foarte înstăriţi, 
care, alături de Parascheva, 
au mai avut un fiu, pe nume 
Eftimie, cel care cu timpul a 
ajuns Episcop al Maditului şi 
Sfânt Ierarh izvorâtor de mir.

Murind tatăl lor, Nichita, pe 
când cei doi fraţi aveau doar 
câţiva ani, mama s-a îngrijit să 
le dea o bună creştere şi o 
frumoasă educaţie, în frică de 
Dumnezeu şi în deprinderea 
rugăciunii şi a milosteniei.

Se spune că într-o zi, când 
ea avea 10 ani, a intrat în 
Sfânta Biserică şi a auzit 
aceste cuvinte dumnezeieşti: 
“Cel ce voieşte să vină după 
mine, să se lepede de sine, să 
ridice crucea sa şi să urmeze 
Mie“.

C ins t i t ă  Fec ioa ră  a  
ascultat aceste cuvinte ca pe 
o chemare a Mântuitorului 
Hristos, sporindu-şi astfel 
râvnă pentru rugăciune, 
priveghere, milostenie şi 
nevoinţă.

De multe ori, tânăra 
Parascheva a dat săracilor 
hainele sale cele bune, 
îmbrăcând hainele acestora, 
ca şi cruciuliţa de aur pe care 
o purta la gât, înlocuind-o cu 
una de lemn, fapt pentru care 
este certata de mama ei.

După moartea evlavioasei 
mame, când ea împlinise 15 

ani, s-a retras din lume, în 
singurătate, urmând calea 
Domnului Iisus.

Moştenind o bogată avere 
de la părinţi, şi-a dăruit celor 
nevo iaş i  par tea  e i  de  
moştenire după care a mers la 
Constantinopol, închinându-
se la Moaştele Sfinţilor şi 
c ă u t â n d  p o v ă ţ u i r e  
duhovnicească.

P ă r ă s i n d  
Constantinopolul, timp de 5 
ani, se afla la o mănăstire de 
călugăriţe închinata Maicii 
Domnului, din Heracleea 
Pontului, unde a vieţuit în post 
şi rugăciune.

Dorind să se închine la 
Sfintele Locuri din Tara 
Sfântă, merge la Ierusalim, 
o p r i n d u - s e  î n  p u s t i a  
Iordanului la o mănăstire de 
maici, aducând necontenit 
laude Bunului Dumnezeu.

Într-o noapte i s-a arătat în 
vis Îngerul Domnului care i-a 
zis: ”Lasa pustia şi întoarce-te 
în patria ta, că acolo trebuie 
să laşi trupul tău pământului!”

Înţelegând că această 
poruncă este de la Dumnezeu 
şi că viaţa ei va fi scurtă, 
Cinstită Fecioara, care pe 
atunci avea numai 25 de ani, a 
revenit în patria sa, oprindu-
se la Biserica “Sf.Apostoli“ din 
satul Calicratia, aflată în 
apropiere de satul ei natal, 
Epivata.

După ce mai trăieşte încă 2 
ani, Fecioara Parascheva 

moare la 27 de ani, fiind 
îngropată lângă Sfânta 
Biserică de nişte buni creştini.

În legătură cu sfintele ei 
moaş te ,  p ros lăv i t e  de  
Dumnezeu cu faceri de 
minuni, în anul 1235, acestea 
au fost luate de împăratul Ioan 
Asan al II-lea al romanilor şi 
bulgarilor (1218 – 1241), fiind 
aşezate cu mare cinste într-o 
biserică din Tarnovo, capitala 
Bulgariei.

De aici, în 1393, moaştele 
Sfintei Fecioare au fost  
strămutate la Belgrad, iar în 
1521 au fos t  duse la  
Constantinopol la Biserica 
Patriarhiei de aici.

Mai târziu, în 1641, aceste 
moaşte, primite ca dar din 
partea Patriarhiei Ecumenice, 
au fost aduse de Voievodul 
Vasile Lupu (1634-1653), la 
I a ş i ,  î n  M o l d o v a ,  l a  
Mănăstirea ”Sf.Trei Ierarhi“, 
fiind aşezate în minunata lui 
ctitorie.

În prezent, moaştele 
Sfintei se găsesc în Catedrala 
Sfintei Mitropolii din Iaşi.

De 378 de ani de când 
moaştele Cuvioasei Maici se 
afla la Iaşi, marea sărbătoare 
din 14 octombrie are o 
însemnătate cu totul aparte 
pentru romani, numeroşi 
credincioşi din toate colţurile 
ţării venind să se închine la 
racla celei pe care o numesc 
“mult folositoare”, cerându-i 
cu toată credinţa alinare 
pentru necazurile care s-au 
abătut asupra lor, sănătate, 
spor în casă şi bucurii.

M i n u n i l e  S f i n t e i  
Parascheva sunt cunoscute 
din povestirile celor care le-au 
primit, dar multe au rămas în 
taina în taina celor care le-au 
trăit.

În semn de înaltă cinstire, 
la noi în ţara, multe biserici 
parohiale şi manăstireşti 
poar tă  h ramul  “S fân ta  
Cuvioasa Parascheva“.

Leon Armeanca 

Muzeul Judeţean Teleorman organizează sâmbătă, 12 
octombrie 2019, între orele 10.00 și 14.00, a VII-a ediţie a 
Târgului Colecţionarilor.

Manifestarea se înscrie în cadrul Proiectului expoziţional 
„Octombrie - luna colecţionarului”.

Evenimentul se va desfăşura în curtea instituţiei.
Sunt invitaţi şi aşteptaţi să participe toţi cei interesaţi, locuitori 

din Alexandria, din judeţul Teleorman sau din ţară.
Târgul Colecţionarilor favorizează comunicarea între 

colecţionari şi iubitorii de artă, istorie şi cultură, un loc al 
cunoaşterii reciproce, un loc în care colecţionarii vor putea face 
schimb de idei şi de obiecte, iar cei interesați vor putea vinde 
sau cumpăra obiecte pentru întregirea, mărirea şi diversificarea 
colecţiilor.

Toți participanții la eveniment vor putea vizita, în mod gratuit, 
expoziţia „Colecţii şi Colecţionari”, ajunsă la a VIII-a ediţie.

Cornelia RĂDULESCU

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

Cele mai noi modificări ale Codului rutier intră în vigoare 
astăzi, 12 octombrie 2019,

după ce în luna august au fost publicate în Monitorul Oficial.
Mai exact, este vorba despre Ordonanţa nr. 11/2019 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.

Astfel, şoferii care folosesc telefonul mobil vor risca, în unele 
cazuri, suspendarea permisului pentru 30 de zile şi o amendă de 
câteva sute de lei.

“În timpul conducerii pe drumurile publice a unui vehicul aflat 
în mişcare, conducătorului acestuia îi este interzisă ţinerea în 
mână sau folosirea cu mâinile în orice mod a telefonului mobil 
sau a oricărui dispozitiv mobil prevăzut cu funcţia de înregistrare 
ori redare text, foto sau video”, scrie în documentul oficial.

De asemenea şi "ţinerea în mână sau folosirea cu mâinile în 
orice mod, în timpul conducerii pe drumurile publice a unui 
vehicul pentru care nu este prevăzută obligativitatea deţinerii 
permisului de conducere, aflat în mişcare, a telefonului mobil sau 
a oricărui dispozitiv mobil prevăzut cu funcţia de înregistrare ori 
redare text, foto sau video, de către conducătorul acestuia".

Prevederile anterior menţionate intră în vigoare la 60 de zile 
de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a 
ordonanţei anterior menţionate.

În România există cinci clase de amendă, primele patru li se 
aplică persoanelor fizice, în timp ce a cincea se aplică doar 
persoanelor juridice. Astfel, amenda maximă pentru personae 
fizice (20 de puncte de penalizare) este de la 2.900 de lei, în timp 
ce pentru persoanele juridice amenda maximă (100 de puncta de 
penalizare) este de 14.500 de lei.  

Clasele de sancţiuni sunt: clasa I: 2/3 puncte-amendă; clasa a 
II-a: 4/5 puncte-amendă; clasa a III-a: 6-8 puncte-amendă; clasa 
a IV-a: 9- 20 de puncte-amendă; clasa a V-a: 21- 100 de puncte-
amendă.

Muzeul Județean Teleorman: 

 Târgul Colecţionarilor

Începând de astăzi rămâi 
fără permis dacă foloseşti 

telefonul mobil la volan

O mare sărbătoare, în calendarul creştin - ortodox 

Ziua Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iaşi 
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Presa internațională a reflectat pe larg 
căderea guvernului Dăncilă prin moțiune de 
cenzură și analizează posibilele evoluții politice 
de la București. G4Media.ro prezintă 
principalele titluri, monitorizate de agenția de 
presă RADOR.

FINANCIAL TIMES: Guvernul României 
dat jos într-un vot de neîncredere

Guvernul de centru-stânga al României a 
fost dat jos după votul de neîncredere din 
Parlament, creând perspectiva unei perioade 
extinse de incertitudine politică, într-una dintre 
cele mai sărace ţări ale UE. Înlăturarea Vioricăi 
Dancila, prima femeie premier a României, vine 
cu o lună înainte de alegerile prezidenţiale la 
care ea este candidată a Partidului social-
democrat.

„Am oprit Partidul Social Democrat să facă 
rău României”, a declarat joi Ludovic Orban, 
liderul Partidului Naţional Liberal de opoziţie, 
care a condus votul. În mandatul lor la putere, 
social-democraţ i i  au acţ ionat pentru 
dezincriminarea corupţiei, stârnind proteste în 
masă şi ameninţări cu acţiuni legale din partea 
Comisiei Europene, care a ţinut România sub 
măsuri speciale de monitorizare a statului de 
drept în ţară. Liviu Dragnea, fostul lider al 
p a r t i d u l u i ,  c ă z u t  î n  
dizgraţie, care nu a putut 
ocupa funcţia (de premier) 
din cauza condamnărilor 
pentru corupţie, a fost 
închis a doua zi după ce 
soc ia l - democ ra ţ i i  au  
adunat doar 23% din voturi 
l a  a l e g e r i l e  p e n t r u  
Parlamentul European.

Votul de neîncredere de 
joi a trecut cu 238 din 244 de voturi exprimate, 
cu cinci mai mult decât cele 233 necesare. A 
fost a patra moţiune de neîncredere în guvernul 
României din 2017, iar dna Dăncilă a fost al 
treilea premier al ţării de când Partidul Social 
Democrat a venit la putere în 2016.

Partidul Naţional Liberal al lui Orban pare 
acum pregătit să formeze un guvern de coaliţie 
interimar, după consultările de vineri cu 
preşedintele Klaus Iohannis. Iohannis a spus 
că partidele trebuie să ajungă la un consens 
asupra unui nou guvern cu un „mandat clar”, 
care să dureze până la următoarele alegeri 
parlamentare programate.

O nouă administraţie ar putea dura până la 
sfârşitul anului 2020, deşi unele partide au 
vorbit despre convocarea alegerilor anticipate, 
ceea ce este fără precedent în istoria 
postcomunistă a României. Radu Magdin, 
analist politic de la Bucureşti, a declarat că 
marja strânsă de la votul moţiunii aduce 
„numeroase complicaţii” în asamblarea unui 
nou guvern.

Dăncilă a spus că moţiunea pentru 
înlăturarea sa a fost „asemenea grupului 
semnatarilor săi, un amestec incoerent de 
falsuri”. Ea l-a acuzat pe Iohannis de „o 
superficialitate ruşinoasă” în susţinerea votului 
de neîncredere şi de obţinere de capital politic 
înaintea încercării sale de a câştiga un al doilea 
mandat.

Ea a spus că propriile sale planuri de a 

participa la alegerile prezidenţiale nu s-au 
schimbat, adăugând: „Nu mă învinovăţesc 
pentru nimic, iar guvernul va rămâne în istorie 
ca un guvern bun”. Dan Barna, liderul Uniunii 
Salvaţi România, un partid de opoziţie al cărui 
sprijin a crescut în timpul protestelor împotriva 
reformelor judiciare ale social-democraţilor, a 
numit administraţia Dăncilă „cea mai 
incompetentă” de la revoluţia României, în 
urmă cu 30 de ani.

Agitaţia politică de la Bucureşti îl poate pune 
pe viitorul comisar UE desemnat al României, 
Dan Nica, sub semnul întrebării. Iohannis a 
spus că acordul pentru un nou candidat va fi pe 
ordinea de zi la consultările sale cu partidele de 
opoziţie.

REUTERS: România se confruntă cu o 
incertitudine prelungită, după ce guvernul 
pierde un vot de încredere

Guvernul român de centru-stânga al 
premierului Viorica Dăncilă s-a prăbuşit joi, 
după ce a pierdut un vot de încredere în 
Parlament, ridicând perspectiva unei 
incertitudini politice prelungite din cauza unei 
opoziţii fragmentate.

Noi alegeri parlamentare nu sunt 
deocamdată o opţiune, deoarece România 

urmează să organizeze un 
scrutin prezidenţial luna 
v i i t o a r e .  P r i n  l e g e ,  
R o m â n i a  n u  p o a t e  
o r g a n i z a  u n  v o t  
parlamentar cu mai puţin 
de şase luni înainte de unul 
prezidenţial. Opoziţia are 
acum 10 zile pentru a 
nominaliza un nou premier, 
care va avea nevoie de 

aprobarea preşedintelui centrist Klaus 
Iohannis. Candidatul, împreună cu un nou 
cabinet, trebuie să supravieţuiască unui vot de 
încredere în Parlment, înainte de a prelua 
funcţia. „Aţi vorbit mult, dar încă am auzit cum 
intenţionaţi să guvernaţi ţara şi cu cine”, le-a 
spus Dăncilă parlamentarilor înainte de vot.

Următorul guvern se va confrunta cu sarcina 
descurajantă de a elabora un plan bugetar 
pentru 2020, care să încadreze o creştere de 
40% a tuturor pensiilor – aprobată anterior de 
Partidul Social Democrat al lui Dăncilă – fără a 
depăşi ţinta de deficit deja aflată sub presiune. 
Guvernul a fost la un pas de prăbuşire de când 
social-democraţii şi-au pierdut partenerul de 
coaliţie, în august.

Analiştii se aşteaptă ca noul guvern să fie 
format în jurul principalului Partid Liberal de 
opoziţie, care a fost în fruntea votului de joi, dar 
nu fără obstacole pe drum, deoarece opoziţia 
este fragmentată, unii susţinând un plan de 
declanşare a alegerilor anticipate.

Următoarele alegeri parlamentare din 
România, un stat membru al Uniunii Europene, 
sunt programate pentru sfârşitul anului 2020. 
„Voi asculta opţiunile partidelor şi voi propune o 
soluţie guvernamentală cu un mandat foarte 
clar care să asigure o guvernare responsabilă 
şi eficientă până la următoarele alegeri 
parlamentare, indiferent când vor avea loc 
acestea”, a spus preşedintele Iohannis după 
vot. 

Într-o țară bogată, cu oameni săraci, și candidații la 
președinția României au câte ceva; bunăoară, președintele 
unei formațiuni politice apărută din stradă, și care se dorește 
partid politic, cu sau fără ideologie, Dan Barna, președintele 
partidului Uniunea Salvați România, fost Uniunea Salvați 
Bucureștiul, are un teren în Sibiu, Rășinari, în zona 
extravilană, din anul 2016, o suprafață de 1.252 metri pătrați, 
dobândit prin moștenire.

Useristul are și un apartament în București, din anul 2007, 
cu o suprafață de 97 de metri pătrați, pe care l-a cumpărat 
împreună cu Olguța Dana Totolici. Dan Barna mai are și două 
apartamente în Sibiu, cumpărate unul în anul 2012, altul în 
2014, tot împreună cu Olguța Dana Totolici, unul de doar 32 
metri pătrați și celălalt de 77 metri pătrați. Dan Barna nu are 
mașină și nici bunuri sub formă de metale prețioase, bijuterii, 
obiecte de artă, de cult, colecții de artă și numismatică, 
obiecte care fac parte din patrimoniul cultural național sau 
universal.

Președintele USR Dan Barna are în schimb foarte multe 
conturi și depozite bancare, majoritatea în euro, dar și în lei 
românești. Astfel Barna are 7 conturi deschise la ING Bank 
România, dar și la Internațional Bank, la Global Equity Impact 
Opportuities, International Romanian Equity, la Patrimonial 
Balance, la Internațional ING Moderat, bănci cunoscute sau 
de care nimeni nu a auzit.

Dan Barna este și datornic, fiind obligat ca până în anul 
2027 să returneze băncii ING nici mai mult, nici mai puțin 
decât 202.000 lei.

Din declarația de avere, Dan Barna câștigă, ca deputat, 
128.044 ron, iar soția sa, Olguța Dana Totolici, care lucrează 
la Petrtom S.A., câștigă 354.082 lei pe an; de  remarcat este 
faptul că soția lui Dan Barna lucrează tot la Petrom, la fel ca și 
Cristi Dăncilă, soțul Vioricăi Dăncilă. Dacă are sau nu vreo 
relevanță lucrul acesta, nici nu mai contează, dar e o realitate.

Ioan DUMITRESCU

Liderul liberalilor a declarat că nu dacă nu e voință politică, 
PNL își asumă guvernarea și va forma un guvern cu candidat 
la funcția de prim-ministru în persoana lui Ludovic Orban, 
anunț făcut în premieră la emisunea Legile Puterii, moderată 
de Denise Rifai. El a spus că la PNL există disponibilitate la 
dialog și la colaborare cu orice formațiune politică alături de 
care au reușit răsturnarea Guvernului Dăncilă.

Ludovic Orban le-a transmis liberalilor, în ședința BPN de 
vineri, că trebuie să facă o analiză, o fotografie a situației la zi 
după măsurile guvernării eșuate a PSD. Liderul PNL a precizat 
că situația este gravă, deoarece gradul de îndatorare al 
României este mare, deficitul bugetar la fel.

Orban a atras atenția și asupra ritmului de îndatorare 
publică a crescut dramatic în ultimul an, astfel încât veniturile 
la buget nu pot acoperi cheltuielile. Acesta a adăugat că 
deficitul este la 2,9% din PIB, lucru destul de grav.

 „Acuma trebuie să vă spun că în analiza pe care o facem 
trebuie să avem o fotografie a situație la zi. Este o guvernare 
eșuată și situația este extrem de gravă”, a explicat liderul PNL.

„Nu suntem într-o situație politică foarte simplă. Am reușit 
să obținem 238 de voturi la moțiunea de cenzură. Aceste 
voturi au fost pentru a pune punct acestei guvernări. În 
evoluția ulterioara a situației, părerea celor implicați în 
demersul de a opri PSD, trebuie luată în considerare”, a mai 
spus liberalul.

Moțiunea de cenzură a fost adoptată, joi, în plenul reunit al 
Parlamentului, fiind 238 de voturi „pentru”, patru „împotrivă” și 
trei voturi anulate.

"Am stabilit o premieră în ultimii 30 de ani de democraţie şi 
de tranziţie, care sperăm să se încheie odată cu moţiunea de 
cenzură, anume am reuşit să dăm jos, ca Opoziţie, un guvern 
PSD. Niciodată în ultimii 30 de ani Opoziţia nu a reuşit să dea 
jos un urmaş al FSN, urmaş al fostului Partid Comunist, 
indiferent cum s-a numit el: FDSN, PDSR. Este prima dată 
când Opoziţia democratică reuşeşte să dărâme Partidul 
Comunist, travestit sub tot felul de haine mai moderne. (...) 
Cele 238 de voturi obţinute la moţiunea de cenzură au fost 
pentru a pune punct acestei guvernări. În evoluţia ulterioară a 
tuturor actorilor politici care au participat la acest efort de a opri 
PSD să facă rău României (...) va începe o perioadă de dialog, 
de consultare cu toţi posibilii parteneri pe care îi avem pentru a 
degaja o soluţie bună pentru România", a declarat 
preşedintele PNL, Ludovic Orban, la începutul şedinţei BPN al 
PNL.

Și alți prezidențiabili 
au averi

Ludovic Orban:"PNL susține
 alegeri anticipate, dacă 

va exista un pact"

Ministrul de finanțe, Eugen 
Teodorovici, a răspuns jignitor 
și pe un ton mitocănesc la 
întrebările reporterului B1TV, 
care l-a chestionat în legătură 
cu viitorul său politic după ce 
moțiunea de cenzură a fost 
adoptată în Parlament și 
guvernul Dăncilă a fost demis. 
”Sunteți liberă diseară ca să vă 

spun ce? Nu prea vă văd la 
față! (…) Îmi faceți curte? 
Faceți curte că nu vă văd 
ochișorii, dinții văd că îi aveți 
puși!”, a răspuns Teodorovici 
la întrebările reporteriței de la 
B1TV.ro. Nu este prima dată 
când Teodorovici se face 
remarcat prin limbaj suburban 
și derapaje de în exprimare.

În luna martie, Eugen 
Teodorovici l-a insultat la 
dezbaterea bugetului pe 2019 
în Comisiile de buget-finanţe, 
pe senatorul liberal Florin Cîţu. 
Teodorovici a fost surprins 
spunându-i lui Cîțu: „Eşti 
frumos! Chiparosule! După ce 
că eşti urât, mai eşti şi prost”, 
potrivit stirileprotv.ro.

Teodorovici, răspuns de mitocan 
către un reporter 

Căderea guvernului Dăncilă în presa 
internațională
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Profesiile, meseriile sau 

ocupațiile în care agenții 
e c o n o m i c i  d i n  j u d e ț u l  
Teleorman oferă locuri de 
muncă sunt : inginer mecanic, 
inginer electrotehnist, inginer 
electromecanic, proiectant 
ing iner  e lec t romecanic ,  
proiectant inginer mecanic, 
p r o i e c t a n t  i n g i n e r  
electrotehnic, medic veterinar, 
contabil, laborant chimist, 
agent vanzari, electrician de 

în t re ţ inere ş i  reparaţ i i ,  
electromecanic, tamplar, 
stivuitorist, strungar, sudor, 
lacatus mecanic, mecanic 
u t i l a j ,  s o f e r  
autocamion/masina de mare 
tonaj, bucatar, factor postal, 
vanzator, ajutor ospatar, 
operator fabricatie f lux, 
vanzator, lucrator comercial, 
muncitor necalificat, etc.

Agenţi i  economici au 
o b l i g a ţ i a  s ă  c o m u n i c e  
agenţiilor judeţene pentru 

ocuparea forţei de muncă în a 
căror rază teritorială îşi au 
sediul, respectiv domiciliul, 
locurile de muncă vacante, în 
termen de 5 zile lucrătoare de 
la vacantarea acestora. 

În situaţia în care agenţii 
economici au ocupat locurile 
de muncă declarate vacante, 
au obl igaţ ia să anunţe 
ocuparea acestora în termen 
de o zi.

Claudiu DUMITRACHE

4 SOCIAL - ECONOMIC

După căderea Guvernului Dăncilă, în urma moțiunii de 
cenzură susținută de opoziție în Parlamentul României, în 
rândul fermierilor s-a făcut simțită temerea că autoritățile nu 
vor  mai respecta calendarul referitor la plata avansului la 
subvențiile agricole către fermieri. Conducerea Agenției de 
Plăți și Intervenție în Agricultură (APIA), prin vocea 
directorului general Adrian Pintea, citat de Agroinfo, îi asigură 
pe fermieri că APIA este pregătită să demareze, în data de 16 
octombrie 2019, plata avansului la subvențiile aferente anului 
de cerere 2019, subvenții cuvenite fermierilor care au solicitat 
ajutoarele financiare din agricultură.

Începând cu data de 16 octombrie 2019, fermierii vor primi 
în conturi un avans de 70% din valoarea plăților directe pe 
suprafață și același procent din valoarea sprijinului cuplat la 
ovine și caprine.

 A g r i c u l t o r i i ,  
pentru anul de cerere 
2019, în funcție de 
c o n d i ț i i l e  d e  
eligibilitate pe care le 
îndep l inesc ,  vo r  
putea beneficia de 
bani provenind  din :  

- Schema de plată 
unică pe suprafață, 
subvenția fiind de 

102,6082 euro/ha, avansul de 70% reprezentând  71,8257 
euro/ha.

- Plata redistributivă pentru intervalul 1-5 hectare este 5 
euro/ha, avansul de 70% însemnând  3,5 euro/ha.

- Plata redistributivă pentru intervalul peste 5 hectare și 
până la 30 hectare inclusiv este 48,7127 euro/ha, avansul de  
70% din sumă fiind de 34,0988 euro/ha.

- Plata pentru înverzire este în cuantum de 59,3201 
euro/ha, avansul de 70% fiind de 41,5240 euro/ha.

- Plata pentru tinerii fermieri se ridică la 31,2477 euro/ha, 
iar avansul de 70% din această sumă este de 21,8733 
euro/ha.

În cadrul sprijinului cuplat în zootehnie, plata pentru 
ovine/caprine este de 17,7173 euro/cap de animal, iar 
avansul de 70% din această sumă este 12,4021 euro/cap de 
animal.

Plăţile pentru schemele finanțate din Fondul European de 
Garantare Agricolă  (FEGA) se fac în lei, la cursul de schimb 
valutar de 4,7496 lei/euro, stabilit de Banca Centrală 
Europeană în data de 30.09.2019 şi publicat în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene, seria C nr. 329/3. 

George ZAVERA

Puține locuri de muncă vacante 
în această perioadă

Primarul Alexandriei, Victor Drăgușin 
se teme că proiectele începute

 vor fi stopate

Porcii mistreți, vectorul principal 
de extindere a Pestei Porcine Africane 

în Teleorman 
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Prin Programul Național de Dezvoltare 

Locală, Programul Național de Dezvoltare 
Rurală, prin Compania Națională de Investiții 
sau programele de susținere a producătorilor 
locali, Guvernul PSD a finanțat dezvoltarea 
României.

Ce urmează după votul de ieri? În 
Alexandria modernizăm 11 unități de 
învățământ prin PNDL. O să 
continue programul sau o să fie 
blocate și elevii și dascălii 
“pedepsiți” politic? Compania 
N a ț i o n a l ă  d e  I n v e s t i ț i i  
construiește în Alexandria un 
stadion pentru sutele de 
sportivi din Alexandria dar și 
pentru competiții naționale. Va 
continua investiția sau îi vor 
lasă viitorii guvernanți fără posibilități de 
antrenament și recuperare, că doar știm cât s-
au luptat PNL-iștii să nu se construiască nici 
Sala Polivalentă? Vor continua proiectele 
pentru Casa de Cultură și Piața Centrală sau 
vor fi aruncate la minister într-un sertar unde a 
mai stat ani buni tot ce venea din Alexandria, 
Teleorman?

N e - a  f o s t  a p r o b a t  c u  f i n a n ț a r e  
guvernamentală din Fondul de Dezvoltare și 
Investiții proiectul de asfaltare a tuturor străzilor 
din Alexandria. Credeți că se vor mai face?

Am scris și depus fiecare proiect cu 
convingerea ca Alexandria merită să fie tratată 
în mod egal cu toate municipiile și să se 
dezvolte, după mulți ani de guvernare “dreaptă” 
în care totul era tratat după culoarea politică și 

blocat. Mă voi lupta în fiecare zi 
și cu toate armele legale ca 
angajamentele din contractele 
de finanțare asumate să fie 
respectate”, este temrea 
edilului Alexandriei.

Cu câteva ore înaintea 
căderii Guvernului Dăncilă a 
fost semnat ordinul de începere 
a lucrărilor pentru amenajarea 

spațiului ce va fi alocat tuturor pensionarilor. 
Aflat în hala veche la etaj, acesta va fi 
compartimentat cu spații destinate birourilor 
pentru toate asociațiile de pensionari legal 
constituite, spații pentru biliard, șah, rummy, 
bibliotecă și sală de lectură și zonă de 
socializare cu acces la internet.

Claudiu DUMITRACHE
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În total au fost stinse 1.547 

de focare, din acestea 96 de 
focare PPA fiind din județul 
Teleorman. 

Din cele 1.105 focare active 
de PPA la nivelul întregii țări, 
762 de focare sunt în județul 
Teleorman, din acestea 253 
focare fiind în gospodăriile 
populației și 529 de cazuri la 
mistreți.

Până la  data de 10 
octombrie 2019,  la nivel 
național au fost despăgubiți 
11.072 de proprietari, valoarea 
totală a plăților fiind de 
275.900.870 de lei. Pentru 
producătorii de suine din 
județul Teleorman  au fost 
achi tate despăgubir i  în  
valoare de 2.543.200 de lei, 
pentru 802 exploatații din 
numărul total de 808 de 
exploatații afectate de Pesta 
Porcină Africană. Cele mai 
mari despăgubiri au fost 
achitate crescătorilor de suine 
din județele : Brăila – pentru 

3.512 de exploatații, dintr-un 
total de 3.964 de exploatații 
afectate de PPA, în valoare de 
177.328.170 de lei; Tulcea – 
pentru 1.173 de exploatații, 
dintr-un total de 1.185 de 
exploatații, în valoare de 
46.622.790 de lei; Călăraşi – 
pentru 325 de exploatații, din 
cele 451 afectate, în valoare 
de 19.220.010 de lei; Ilfov – 
pentru 44 exploatații, din cele 
45 exploatațíi afectate, în 
valoare de 10.585.960 de lei.

După cum precizează 
c o n d u c e r e a  A N S V S A ,  
evoluţia bolii este permanent 
monitorizată, prin examene 
clinice şi de laborator, iar zilnic 
se  ana l i zează  s i t ua ţ i a  
existentă, se aplică măsuri şi 
se întreprind acţiuni în funcţie 
de circumstanţe. Acţiunile 
autorităţilor sunt întreprinse 
pentru a gestiona eficient 
focarele de boală, pentru a le 
lichida cât mai rapid şi pentru a 
împiedica răspândirea bolii.

ANSVSA solicită sprijinul şi 

înţelegerea cetăţenilor pentru 
respectarea măsurilor stabilite 
de autor i tă ț i le  sani tare 
veterinare la nivelul fiecărui 
județ,  având în vedere 
gravitatea bolii şi consecinţele 
economice grave generate de 
apariţia ei.

Orice suspiciune de boală 
trebuie anunţată imediat 
medicului  veter inar sau 
DSVSA judeţeană.

P e n t r u  a  î m p i e d i c a  
răspândirea bol i i ,  toate 
animalele suspecte trebuie 
sacrificate şi neutralizate, iar 
proprietarii vor fi despăgubiţi 
de către stat, în condiţiile 
prevăzute de legislaţie.

ANSVSA precizează că 
pesta porcină africană nu 
a f e c t e a z ă  o a m e n i i ,  
neexistând nici cel mai mic risc 
de îmbolnăvire pentru oameni, 
acest virus având, însă, 
impact la nivel economic și 
social. 

George ZAVERA

În perioada ianuarie-august 2019 s-au născut cu peste 10 
mii de copii mai puţini faţă de aceeaşi perioadă din 2018, 
arată datele INS analizate de Edupedu.ro. Mai mult, perioada 
analizată din 2019 are cel mai mic număr de nou-născuţi din 
2014 încoace.

În luna august 2019 s-au născut 18.408 copii, cu 115 mai 
puţini copii decât în luna iulie 2019, arată comunicatul INS. În 
total, în acest an, s-au născut 212.212 copii în primele 8 luni. 
Numărul naşterilor este cel mai mic din ultimii 6 ani.

Informaţiile vin după ce în 2018 s-au născut cei mai puţini 
copii din ultimii 50 de ani şi după ce Edupedu.ro a semnalat 
deja din urmă cu două luni că anul acesta avem o scădere şi 
mai abruptă a natalităţii în prima jumătate de an şi apoi la 7 
luni.

Numărul mic al nou-născuţilor proiectează o previzibilă 
scădere a populaţiei preşcolare şi şcolare din următorii ani. 
Asta în condiţiile în care România nu are nicio politică de 
stimulare a natalităţii, în afara concediului plătit de până la 2 
ani de creştere a copilului.

Potrivit metodologiei INS, în numărul născuţilor-vii sunt 
incluşi născuţii-vii ai căror mame aveau, la data naşterii, 
domiciliul sau reşedinţa obişnuită, pentru o perioadă de cel 
puţin 12 luni, în România.

Proiecțiile INS arată că până în anul 2060 în numai puțin 
de 19 județe din cele 42 ale României populaţia de vârstă 
preşcolară şi şcolară va scădea cu peste 50% față de anul de 
referință, 2015. Asta în condițiile în care din 2011 până în 
2015 acest segment de populație, cu vârsta între 0 și 23 de 
ani, a pierdut 6,1%, adică 328.738 de persoane.

Nu vor fi probleme în ceea ce 
privește achitarea către fermieri

 a subvențiilor agricole! 

INS: În primele 8 luni 
din 2019 s-au născut cei mai
 puţini copii din ultimii 6 ani
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Consiliul Județean Teleorman va premia 
excelența în educație în cadrul unei gale de 
premiere a celor mai performanți elevi 
teleormăneni și a îndrumătorilor lor.

Miercuri, 16 octombrie 2019, începând cu ora 
11,30, în sala de întruniri publice din Palatul 
administrativ al județului Teleorman va avea loc 
festivitatea de premiere a elevilor teleormăneni 
care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele 
și concursurile școlare naționale și internaționale 
în anul școlar 2018-2019.

La această ediție, toate premiile care vor fi 
oferite vor fi substanțial mai mari comparativ cu 
anii trecuți, suma acordată fiind de 90.550 de lei.

Președintele Ionel Dănuț Cristescu va oferi, din 
partea Consiliului Județean Teleorman, premii 
pentru rezultatele meritorii obținute, atât elevilor, 
cât și profesorilor care i-au pregătit.

După noul regulament de premiere, cuantumul 

stimulentelor financiare alocate, reprezentând 
valoarea netă a premiilor care vor fi acordate sunt, 
de această dată, în concordanță cu așteptările lor 
și prestigiul premiilor obținute.  

Astfel, premiul I sau medalia de aur la 
olimpiadele școlare, etapa internațională, este de 
2.400 de lei pentru un elev și 1.200 lei pentru 
profesor, iar la faza națională, premiul întâi este de 
1.600 de lei/elev și 800 lei/profesor.

Pe lângă selecția celor mai performanți elevi și 
recompensarea lor pentru rezultatele obținute, 
hotărârea de a premia elevii și profesorii 
îndrumători are un impact pozitiv deosebit, 
ajutând atât pe cei premiați, cât și pe colegii lor, la 
stabilirea unor standarde de performanță ridicate, 
care îi determină să se specializeze la cel puțin 
câteva discipline.

Cornelia RĂDULESCU

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

ADEVĂR
Ce efect ai tu
asupra mea, nimeni
nu l-a avut:
gust de mere coapte,
uneori,
pelinul depărtării…

Ce efect ai tu
asupra mea?
Dureri de cap când
nu te văd o zi…

Ce efect ai tu
asupra mea?
Îmi cresc coarne
de cerb
când mă bagi în
seamă…
Nu mă încap în
piele de fericire,
atunci rezist
oricărei trăiri…

Ce efect ai tu
asupra mea?
Trăiesc, trăiri
în viaţa plină
de iubire…

Ce efect ai tu
asupra mea?
Iubire…

EPILOG
Moartea poetului
nu aduce uitare…
Va rămâne etern
șevaletul toamnei…

Locul poetului
nu este aici…
E printre Îngerii ce
plouă peste el cu
lacrimi de stele…

Moartea poetului
nu se va uita în timp…

AMĂGIRE
Aveai încredere
în mine pânâ în
seara aceea blestemată
când inocent cum sunt
întotdeauna ți-am
mărturisit iubirea…

Atunci ai rămas
numele meu –
cuvânt ce va dăinui
în timp,
lacrimă într-o singură
inimă…

Mihail TĂNASE

Primul hub antidepresie din România a fost lansat, 
joi, alături de un Telverde funcţional 24/7, psihoterapeuţii 
spunând că prevenţia va duce la scăderea numărului 
pacienţilor cu depresie şi mai puţini oameni vor suna la 
112 cu cazuri de atac de panică, anxietate sau suicid, 
potrivit agenţiei de presă Mediafax.

„Suntem în tratative cu Ministerul Sănătăţii ca să 
facem un protocol, astfel încât Tel Verde să fie conectat 
la sistemul de urgenţă şi noi să putem să asigurăm cu 
rapiditate intervenţia 112, pentru că doar dânşii pot face 
acţiunile pe internare nevoluntară, de exemplu”, spune 
psihoterapeutul Yolanda Creţescu, care este şi 
promotorul acestui proiect.

Creţescu a mai spus că unul dintre motivele care au 
fost puse bazelor pentru un astfel de hub este statistica 
îngrijorătoare potrivit căreia unul din 10 români suferă de 
depresie fără să ştie.

„Deprehub l-am gândit să fie primul hub antidepresie 
din România (...) ne-am gândit să schimbăm puţin 
paradigma în intervenţie, în prevenţie şi diagnostic, atât 
în depresii, cât şi în anxietate, astfel încât să aducem 
specialiştii aproape de beneficiarii noştri”, mai spune 
psihoterapeutul.

Psihoterapeutul a mai spus că, odată cu prevenţia, va 
putea fi scăzut numărul de viitori pacienţi de depresie.

„Vom putea să eliberăm, dacă vreţi, 112 de acele 
cazuri de atac de panică, de anxietate, de burnout, 
suicid şi este foarte important să înţelegem că dacă noi 
investim în prevenţie, vom putea evita intervenţia”, a 
completat Creţescu.

Psihoterapeutul Yolanda Creţescu a menţionat că 
prevenţia este cu atât mai importantă cu cât intervenţia 
propriu-zisă nu doar costă foarte mult societatea, ci şi 
aglomerează sistemul naţional medical, despre care, 
spune aceasta, „oricum este depăşit”. „Sistemul 
românesc de sănătate nu mai poate să facă faţă, stresul 
cotidian, lipsa educaţiei, lipsa informării ne fac să 
ajungem într-o situaţie limită fără să ne dăm seama”, 
informează Yolanda.

Yolanda Creţescu a precizat că Hub-ul îşi propune să 
introducă programe de sănătate emoţională şi în 
corporaţii.

„Noi ne-am propus să eliminăm aceste pericole şi să 
ne ducem noi în corporaţii şi să facem aceste training-uri 
de prevenţie, iar Deprehub va avea o evaluare gratuită, 
un screening gratuit, imediat, la un click distanţă”, 
conchide psihoterapeutul.

Constelaţia Lirei

În urma unor informări 
transmise la Casa Națională de 
Asigurări de Sănătate din partea 
unor pacienți cu amiotrofie 
musculară spinală, prin care se 
comunică intenția de a organiza 
un protest în fața sediului 
inst i tuț iei în data de 14 
octombrie 2019, începând cu 
ora 10.00, conducerea CNAS a 
transmis o invitație către toate 
asociațiile care reprezintă 
pacienții cu amiotrofie spinală, 
pentru data de 14 octombrie 
2019, ora 9.00, de a participa la 
o întâlnire pe tema accesului 
pacienților la tratamentul cu 
medicamentul nusinersen.

„Am discutat cu mai multe 
asociații de pacienți pe acest 
subiect, dar se pare că nu cu 
toate. Invitația de luni are scopul 
de a oferi detalii pacienților 
pr iv ind accesul  la acest 
t r a t a m e n t  t u t u r o r  c e l o r  

interesați. Am ales să organizez 
această întâlnire cu o oră 
înaintea protestului, astfel încât 
să nu împiedic desfășurarea lui, 
dar să mă asigur că cei care 
doresc să protesteze știu foarte 
bine care este intenția CNAS și 
cunosc în detaliu situația. Sper 

ca toate asociațiile interesate să 
dea curs acestei invitații. De 
altfel, dacă există și alte asociații 
interesate de acest tratament, 
vor fi binevenite la întâlnirea de 
luni”, a declarat Vasile Ciurchea, 
președintele CNAS.

Cornelia RĂDULESCU

Gală de premiere

Federațiile studenților la Medicină, Farmacie și 
Stomatologie declanșează greva japoneză, 
potrivit unui mesaj publicat pe pagina de 
Facebook. Aceștia susțin că situația de 
instabilitate politică creată după trecerea moțiunii 
de cenzură la adresa Guvernului creează 
premisele prelungirii crizei Rezidențiatului.

Redam integral mesajul absolvenților de 
medicină:

“Dragi colegi,
În urma instabilității 

încă existente cu 
p r i v i r e  l a  d a t a  
e x a m e n u l u i  d e  
rezidențiat, FASMR, 
FASFR şi FSMDR 
demarează GREVĂ 
J A P O N E Z Ă  a  
s t u d e n ț i l o r  d i n  
domeniul sănătății și 
încurajăm membrii 
societății civile să ni se 
alăture. #Rezi

Deşi am solicitat 
instituții lor statului 
s o l u ț i o n a r e a  
problemei vizând organizarea examenului de 
rezidențiat înainte de ziua moțiunii de cenzură, 
acest lucru nu s-a întâmplat. Ne menținem 
neutralitatea politică și dorința de a rămâne în 
afara oricărei discuții politice, însă solicităm clasei 
politice să înțeleagă importanța soluționării de 
urgență a acestei probleme, fără a pune în pericol 
viitorul unei întregi generații de viitori medici, 

farmacişti şi medici stomatologi. În urma moțiunii 
de cenzură ne aflăm într-o situație de instabilitate 
politică, în care nu se va putea clarifica situația 
examenului de rezidențiat nici după ziua de 
mâine, când are loc ultima şedinţă a actualului 
guvern.

Federația Asociațiilor Studenților în Medicină 
din România (FASMR), împreună cu Federația 
Asociațiilor Studenților Farmaciști din România 

(FASFR) și Federația 
Studenților în Medicină 
Dentară din România 
(FSMDR), demarează 
greva japoneză a 
s t u d e n ț i l o r  d i n  
domeniul sănătății și 
vă încurajează să 
diseminați acest mesaj 
în rândul colegilor.

C U M  P O Ț I  
PARTICIPA? Fă rost 
de o mască medicală, 
scrie pe ea #Rezi, 
poarta masca fie în 
mod uzual fie la mână 
pe post de banderolă și 

postează pe site-urile de socializare o poză cu tine 
și masca cu mesajul #Rezi.

În cazul în care greva japoneză nu va da 
rezultate, vrem să evaluăm dorința colegilor de a 
protesta activ în fața acestei situații, așa că te 
invităm să completezi următorul form (30 de 
s e c u n d e ,  f ă r ă  d a t e  p e r s o n a l e ) :   
https://forms.gle/ASbTJCCcDuWBuD4R6“

CAS Teleorman:

Accesul la tratamentul cu nusinersen

Studenții la Medicină și Farmacie declanșează 
greva japoneză pentru criza Rezidențiatului

Unul din 10 români suferă
 de depresie fără să ştie
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Oamenii de stiinta au gasit pentru prima data, in largul 
coastelor spaniole din Marea Mediterana, corali care au 
reinceput sa creasca dupa ce specialistii in oceanologie i-au 
crezut morti in urma unui val de caldura, oferind astfel o raza de 
speranta pentru barierele de corali din lumea intreaga, grav 
afectate de schimbarile climatice.

Descoperirea a fost facuta cu ocazia unor expeditii marine 
efectuate in proximitatea insulelor spaniole Columbretes, de 
Diego Kersting si Cristina Linares, cercetatori la Universitatea 
Libera din Berlin si la Universitatea Barcelona. Studiul lor a fost 
publicat, miercuri, in revista Science Advances, citata de AFP.

Din 2002, cei doi cercetatori au monitorizat 243 de colonii 
din specia de corali Cladocora caespitosa si au documentat cu 
rigurozitate mortalitatea coralilor provocata de incalzirea climei 
si a apei marine.

"Intr-o zi, am inceput sa vedem polipi vii in acele colonii pe 
care le credeam complet moarte", a explicat Diego Kersting. "A 
fost o mare surpriza", a adaugat el.

Coloniile de corali sunt constituite din vietuitoare marine 
minuscule, denumite polipi, care secreta un exoschelet din 
carbonat de calciu (calcar).

Valurile de caldura ucid aceste vietuitoare marine, fie pur si 
simplu printr-un exces de caldura, fie prin ejectarea din 
organismele lor a unor specii de alge care le procura 
nutrimentele necesare vietii; acest fenomen este cunoscut sub 
denumirea de "albirea coralilor".

Un sfert din coloniile de corali din jurul insulelor 
Columbretes au murit din cauza caniculei din anul 2003.

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

GABRIS IMPEX SRL, J34/628/1993, CUI 3927339, pierdut Certificat constatator nr 
5638/21.03.2013 pentru punct de lucru Depozit materiale de construcții, situat în Roșiorii de 
Vede, str. Dunării nr. 174. Îl declar nul.

Anunţ

Primăria comunei Sfințești, județul Teleorman, în calitate de autoritate contractantă, cu 
sediul în comuna Sfințești, județul Teleorman, având CUI 6692024, cu tel. 0760654927, 
reprezentată prin Isvoranu Ion, în calitate de Primar, organizează la data de 4.11.2019, la sediul 
Primăriei comunei Sfințești, licitație publică deschisă pentru vânzarea proprietății imobiliare 
“Teren extravilan având suprafața de 1460 mp, amplasat în satul Sfințești, comuna Sfințești”, 
aparținând domeniului privat de interes local al comunei Sfințești.

Relații se pot obține la sediul primăriei comunei Sfințești sau la telefon 0766492614.
Ofertele se vor depune până la data de 31.10.2019 la sediul Primăriei comunei Sfințești, în 

două plicuri închise și sigilate. Vor participa la licitație doar ofertele declarate valabile de către 
comisia de evaluare.

Anunţ

privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
SC RCS&RDS SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a 

acordului de mediu pentru proiectul ,,Construire stație de bază pentru servicii de 
comunicații electronice", propus a  fi amplasat în comuna Uda Clocociov, sat Uda Paciurea, 
județul Teleorman.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului Teleorman din Alexandria, str. Dunării nr 1, judetul Teleorman, în zilele de luni-joi 
între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului 
Teleorman.

Anunţ public

privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
OUAI Uda Clocociov anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a 

acordului de mediu pentru proiectul ,,Modernizarea plotului de irigații SPP 20 aferent OUAI 
Uda Clocociov – SPP 20, din sistemul hidroameliorativ Olt Călmățuiu, județul 
Teleorman", propus a fi amplasat în comunele Uda Clocociov și Slobozia Mândra, județul 
Teleorman.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Teleorman din 
Alexandria, str. Dunării nr 1, judetul Teleorman, în zilele de luni-joi între orele 8.00-16.30 și 
vineri între orele 8.00-14.00 și la sediul titularului din comuna Uda Clocociov, jud. Teleorman.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Teleorman din Alexandria, str. Dunării 
nr 1, judetul Teleorman, de luni-joi între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00.

Anunţ public

privind decizia de emitere a acordului de mediu
OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de 

mediu pentru proiectul ,,Lucrări amenajare careu de foraj și drum de acces, foraj, echipare 
pentru producție, LEA și conductă amestec sonda 1708 bis Talpa",amplasat în 
extravilanul comunei Talpa, tarlaua 33, județul Teleorman.

Proiectul acordului de mediu și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate 
la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din Alexandria, str. Dunării nr 1, judetul 
Teleorman, în zilele de luni-joi între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00, precum și 
la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro

Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul APM Teleorman din Alexandria, str. 
Dunării nr 1, judetul Teleorman, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de 
internet a Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman.

Anunţ public

privind dezbaterea publică
Comuna Ciolănești anunță publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul 

asupra mediului pentru proiectul “Introducere sistem centralizat de canalizare și stație de 
epurare în satul Baldovinești, comuna Ciolănești, județul Teleorman”, propus a fi 
amplasat în comuna Ciolănești, sat Baldovinești, jud. Teleorman.

Tipul deciziei posibile luate de APM Teleorman poate fi emiterea acordului de mediu sau 
respingerea solicitării de emitere a acordului de mediu.

Raportul poate fi consultat la sediul APM Teleorman  din mun. Alexandria, str. Dunării nr. 1, 
jud. Teleorman, în zilele de luni-joi, între 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00.

Documentul menționat este disponibil și la următoarea adresă de internet: 
http://apmtr.anpm.ro

Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la sediul 
Primăriei comunei Ciolănești, din comuna Ciolănești, jud. Teleorman, în data de 18.11.2019 
începând cu ora 11.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/ opinii/ observații privind documentul 
menționat la sediul APM Teleorman din mun. Alexandria, str. Dunării nr. 1, jud. Teleorman, până 
la data de 18.11.2019 (data dezbaterii publice).

Anunţ public

Papa Francisc va cere abolirea armelor nucleare în 
discursuri pe care le va susţine în timpul vizitei sale oficiale 
programate în Japonia, luna viitoare, a anunţat biroul de presă 
al suveranului pontif, potrivit Kyodo News, citat de agenţia de 
presă Mediafax.

Papa va merge şi la Tokyo, pentru a se întâlni cu 
supravieţuitori ai seismului care a devastat nord-estul Japoniei 
în martie 2011.

" S u n t  
p r o f u n d  
impresionat şi 
am un mare 
respect pentru 
J a p o n i a  
atunci când 
citesc poveşti 
despre martiri 
ş i  d e s p r e  
experienţele 
victimelor de 

la Hiroshima şi Nagasaki", le-a spus papa unor jurnalişti 
japonezi, potrivit Vatican News.

Papa a mai spus că admiră modul în care victimele au reuşit 
să se ridice după "acea încercare infernală", descriind 
bombardamentele atomice de la finalul celui de-Al Doilea 
Război Mondial drept "monstruoase".

"Deci, acum, repet un adevăr: utilizarea energiei atomice în 
război este imorală", a mai spus papa, care va aprinde "Făclia 
Păcii", adusă de la Vatican, la Nagasaki Peace Park şi 
Hiroshima Peace Memorial Park, potrivit oficialilor japonezi.

Pe 6 august 1945, bombardierul B-29 "Enola Gay" a decolat 
de pe aeroportul militar american din insula Tinian, aflată în 
arhipelagul Marianelor, iar bomba pe care o transporta, "Little 
Boy", a fost lansată spre Hiroshima în jurul orei locale 08.15. 
Proiectilul a explodat după 45 de secunde, deasupra centrului 
oraşului japonez. Până la sfârşitul acelui an, aproximativ 
140.000 de oameni din localitate au murit.

Trei zile mai târziu, bomba "Fat Man" a provocat distrugerea 
localităţii Nagasaki, ucigând circa 74.000 de oameni. După 
capitularea Japoniei, cel de-Al Doilea Război Mondial a luat 
sfârşit.

Francisc este al doilea papă care vizitează Japonia după 
Ioan Paul al II-lea, în 1981.

Cu 1,3 miliarde de adepţi la nivel mondial, Biserica catolică 
este cea mai mare dintre cele creştine, însă, în Japonia, este în 
minoritate.

Înainte de a vizita Japonia, papa va merge în Thailanda, 
începând din 20 noiembrie.

După ce au fost decimați 
de căldură, coralii din Marea

 Mediterană au început 
să renască

Papa Francisc va cere 
abolirea armelor nucleare



1492: Cristofor Columb a acostat în Insulele Bahamas, 

crezând că a ajuns în Asia de Est și nerealizând că a ajuns în 

apropierea coastelor Americii.

1808: Napoleon 

I și Alexandru I 

s e m n e a z ă  

convenția prin 

c a r e  R u s i a  

a n e x e a z ă  

Moldova și Țara 

Românească.

1863: A murit 

Andrei Mureșanu, 

poet, creatorul marșului revoluționar de la 1848 (n. 1816).

1865: S-a născut  Arthur Harden, chimist englez, laureat 

Nobel (d. 1940).

1896: S-a născut Eugenio Montale, poet italian, laureat al 

Premiului Nobel (d. 1981).

1924: A murit Anatole France, autor francez, laureat al 

Premiului Nobel (n. 1844).

1935: S-a născut Luciano Pavarotti, tenor italian (d. 2007).

1946: A fost înființat Institutul de Endocrinologie "C.I. 

Parhon", din București.

1964: Sovieticii au lansat Voskhod I în spațiu, prima navă 

spațială capabilă să transporte trei persoane pe orbita 

Pământului.
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Sâmbătă 12 Octombrie 2019

08:20 Aventura urbană 09:20 
Constructorii de visuri 09:50 Yanxi, 
palatul suspinelor 10:50 Levintza 
prezintă 11:20 Observator i  la 
Parlamentul European 11:50 Festivalul 
Internaţional de Folclor „Cântecele 
munţilor” 13:40 Rugby: Irlanda – 
Samoa 15:45 Handbal masculin: AHC 
Potaissa Turda - CSA Steaua 
Bucuresti 17:30 Iubiri celebre 18:00 
Ora regelui 19:00 Teleenciclopedia 
20:00 Telejurnal 21:00 Dosar România 
22:00 Napoléon 23:00 Profesioniştii... 

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 12 Octombrie

Relatiile sociale ar 
putea fi afectate de o 
deziluzie pe plan 
s e n t i m e n t a l .  N u  
refuzati comunicarea 
cu cei din jur si 
exprimati-va clar, 
p e n t r u  a  e v i t a  
neintelegerile! 

Aveti tendinta sa 
cr i t icat i  pe toata 
lumea. Va sfatuim sa 
nu exagerati. Dupa-
amiaza va simtit i  
foarte bine ntr-o vizita 
la prieteni. Acordati 
mai multa atentie 
persoanei iubite.

Totul pare sa va 
mearga perfect si 
nimic nu va poate 
indispune. Sunteti 
nerabdator sa va 
e x p r i m a t i  s i  s a  
a c t i o n a t i .  D u p a -
amiaza este posibil sa 
deveniti capricios.

Sunteti decis sa 
f a c e t i  s c h i m b a r i  
radicale in privinta 
relatiilor sentimentale. 
Planurile pe care vi le-
ati facut pentru azi au 
mari sanse de reusita, 
dar trebuie sa aveti 
rabdare. 

R e z o l v a t i  o  
problema financiara 
care va streseaza. 
Este o zi buna pentru 
c o n s o l i d a r e a  
prieteniilor si intalniri 
importante. Ascultati 
sfaturile partenerului 
de viata!

Dimineata aveti de 
facut cateva drumuri 
scurte in interes 
p e r s o n a l .  V a  
recomandam sa fiti 
foarte atent cu banii si 
cu  documente le .  
Evitati discutiile in 
contradictoriu!

V a  i n d i s p u n  
pierderile pe care le-
ati suferit cu o afacere 
n e r e n t a b i l a .  
Traversati o perioada 
in care credeti ca toti 
va sunt impotriva si ca 
nu va iese nimic. Nu 
fiti pesimist! 

N e r v o z i t a t e a  
c a u z a t a  d e  
problemele financiare 
v a  p o a t e  c r e a  
probleme la serviciu. 
Va recomandam sa va 
pastrati calmul. Dupa-
amiaza, limitati-va la 
activitati de rutina!

Primiti o veste 
proasta de la o ruda 
din alta localitate. 
Sunteti nevoit sa 
f a c e t i  c h e l t u i e l i  
neprevazu te .  Un  
prieten va ajuta sa 
treceti peste aceasta 
perioada mai dificila.

BERBEC

S-ar putea sa va 
suparati pe un prieten 
care nu va returneaza 
un imprumut. Nu va 
ambalati, nu o face 
i n t e n t i o n a t !  Va  
recomandam sa fiti 
intelegator cu cei din 
jur. 

R e l a t i i l e  
sentimentale se pot 
tensiona din cauza 
d i s c u t i i l o r  i n  
contradictoriu. Va 
recomandam sa fiti 
mai atent cum vorbiti. 
La nervi, este posibil 
sa rostiti cuvinte grele. 

Ar fi bine sa va 
rezolvati problemele 
importante dimineata, 
cand suntet i  mai 
e n e r g i c .  D u p a -
amiaza, s-ar putea sa 
fiti dezamagit de un 
prieten in care ati avut 
incredere. 

TAUR GEMENI RAC

LEU FECIOARĂ BALANŢA SCORPION

SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI

Semnificaţii istorice pentru 

07:00 Ştirile Pro Tv 10:00 I 
Like IT 10:30 Superspeed la Pro 
TV 11:00 Stuart Little – Şoricelul 
familiei 2 12:30 Masterchef 
15:00 Vocea României 18:00 
Ştirile Pro Tv 19:00 Fotbal Euro 
2020: Feroe – România – Studio 
21:30 Agentul de la U.N.C.L.E. 
23:45 Șefi de coșmar 2 02:00 
Lumea de Dincolo: Războaie 
Sângeroase

07:00 Observator 09:30 
Clopoțica și Zâna Pirat 11:00 
N a n n y  M c P h e e :  M a r e a  
înfruntare 13:00 Observator 
13:15 Sacrificiul 15:45 Chefi la 
cuțite 19:00 Observator 20:00 Te 
cunosc de undeva 23:15 Schimb 
de dame 01:30 Trage tare și te 
scoți 03:15 Observator 04:00 
N a n n y  M c P h e e :  M a r e a  
înfruntare

07:30 Pastila de râs 08:45 
Teo Show 11:00 Sport, dietă şi 
o vedetă 12:00 Știrile Kanal D 
13:00 În căutarea adevărului 
15:00 Vacanţa Mare: Leana s-
a întors! 16:00 Puterea 
dragostei 18:00 Știrile Kanal D 
19:00 Puterea dragostei 20:00 
Se strigă darul 22:00 Îmi place 
dansul 01:00 Știrile Kanal D 

07:20 Paradisul femeilor 
10:30 Flash monden 11:00 
Secrete de stil 11:30 Cu lumea-
n cap 13:30 Sosesc păsările 
călătoare 16:00 Misterele 
Bucureștilor 18:00 Focus 18 
19:30 Flash monden 20:00 
Mircea 23:00 Bătălia pentru 
Haditha 01:00 Ce-și doresc 
femei le 04:00 Mistere le 
Bucureștilor 

08:30 Ce spun românii 
10:30 La bloc 12:45 Cumplitul 
adevăr 14:45 Întoarcerea la 
laguna a lbast ră  16:45 
Afurisitul de telefon! 18:45 La 
bloc 20:30 Croitoreasa 22:45 
Weekend cu mama 00:45 
Croitoreasa 02:45 Weekend 
cu mama 04:15 La bloc 06:30 
Marvel Anime

07:00 Documentar 360° Geo 
08:00 România…în bucate 09:00 
Sid, micul savant 10:00 Mic dejun cu 
un campion 11:00 Handbal feminin: 
Hc Dunărea Brăila – SCM Craiova 
13:00 Gala Umorului 15:00 Femei de 
1 0 ,  b ă r b a ț i  d e  1 0  1 7 : 0 0  
C a m p i o n a t e l e  M o n d i a l e  d e  
g i m n a s t i c ă  a r t i s t i c ă  1 8 : 0 0  
Memorialul Durerii 19:00 Telejurnal 
20:10 Înainte și după 22:10 În 
apărarea fiului 23:45 Zile cu stil 00:15 
MotorVlog

07:50 Wall-E 09:20 Man of 
Steel: Eroul 11:45 Speed 2: 
Croazieră infernală 13:45 A 
doua şansă 15:25 Acvila 
legiunii a IX-a 17:15 Whiskey 
Cavalier 18:00 Escadronul de 
foc 20:00 Incredibilii 2 22:00 
Hellboy 00:00 Legea nopţii 
02:10 Talladega Nights: Balada 
lui Ricky Bobby 03:50 Greu de 
ucis

Redacţia ISSN: 1843-4037

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

Vrei să fii zilnic la curent cu cele mai importante ştiri din judeţul tău, dar nu ai timp 
de pierdut pentru a sta la coadă la chioşcurile de ziare? De acum cotidianul MARA 
vine la tine acasă. Decupează talonul de abonament din ziar, achită în contul 
RO55CECETR0101RON0427628, deschis la CEC BANK Alexandria suma 
aferentă lunilor de abonament alese şi expediază talonul de abonament + copia 
chitanţei de plată pe adresa cotidianului MARA: Alexandria, Str. Libertăţii, nr. 271, Bl. 
L4 sau pe fax. 0347/80.44.48 sau poţi veni direct la sediul cotidianului şi de luna 
următoare ziarul MARA vine la tine la uşă.

Cotidianul MARA vine la tine acasă

Talon de abonament

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

12 Octombrie
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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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“Tricolori mici" au zdrobit 
U c r a i n a  l a  s c o r  d e  
neprezentare, iar George 
Ganea a fost titular în 
naționala lui Mirel Rădoi. 
Atacantul de 20 de ani a fost 
exigent cu el însuși.

"Eu știu că tata vine mereu 

să mă urmărească când poate 
și încerc să joc bine ca să îl fac 
mândru de mine. Cred că mai 
am mult până când o să-l fac 

mândru pe tata.
Mai intâi să ajung la 

naționala mare ca să-l fac 
mândru pe tata. Apoi vreau să 
ajung oriunde într-o ligă de 
top. Mă motivează mai mult, 
dar nu simt nicio presiune că 
port numele Ganea", a spus 

George Ganea la final.
George Ganea a ratat o 

ocazie în minutul 6, la o 
centrare a lui Moruțan, însă 

atacantul a luftat. În minutul 
76, a fost înlocuit cu Adrian 
Petre.

După debutul cu înfrângere 
în preliminariile Euro 2021, 1-2 
cu Danemarca, România a 
învins Ucraina, iar acum 
urmează o partida foarte grea, 
cu Irlanda de Nord.

"A fost un joc puțin dificil la 
început, dar după primul gol, 
am început să le punem 
probleme. Noi nu avem frică 
de nimeni și cred că o să fim pe 
primul loc. Gică Hagi m-a 
ajutat mult că m-a luat la 
Viitorul și m-a pus pe picioare", 
a spus Ganea la final.

Partida România U21 - 
Irlanda de Nord U21 e pe 14 
octombrie, de la ora 20:30, pe 
s t a d i o n  u l  “ A n g h e l  
Iordănescu”, din Voluntari.

Tot atunci se dispută și 
Finlanda - Danemarca, în 
aceeași grupă.

SPORT

România a ajuns, în cursul zilei de joi, în Feroe. Tricolorii 
au fost întâmpinați de o vreme năpraznică, dar Cosmin 
Contra nu a ținut cont de acest lucru și a programat un 
antrenament pentru ca Stanciu și compania să se 
acomodeze cu atmosfera și vremea de acolo.

Terenul de antrenament este în Argir, un sat aflat la nici 4 
kilometri de capitala Torshavn și hotelul tricolorilor.

România va fi arbitrată în Insulele Feroe de o brigadă de 
arbitri din Azerbaidjan. Aliyar Aghayev, care va împlini în 
această lună 32 de ani, va conduce partida de la Torshavn.

Tricolorii s-au cazat la hotelul Foroyar, din Torshavn, și au 
avut surpriza să dea peste trei români din Băilești, anunță 
frf.ro. Aceștia lucrează de 10 ani ca bucătari.

Cei trei au dezvăluit și câteva dintre specialitățile pe care 
le pregătesc.

”Se mănâncă multă carne de oaie, vită și pește. Ceva 
inedit? Carne de balenă pusă la saramură cu puțin pește 
uscat deasupra!”.

Alexandru Paşcanu e 
dispus la orice sacrificiu 
pentru a juca alături de 
naţionala României la 
Jocurile Olimpice de anul 
viitor, de la Tokyo.

Fundaşul lui CFR Cluj 
a dezvăluit că a inserat în 
contractul cu ardelenii, 
semnat în această vară, o clauză care îi permite să joace la JO, 
în cazul calificării "tricolorilor" la competiţia din capitala 
Japoniei.

"Nu am început foarte bine grupa, suntem fericiți că am 
câștigat. În plus, aveam o revanșă de luat în fața Ucrainei. 
Toată România avea o revanșă de luat, nu doar noi. Suntem 
foarte fericiți că i-am bătut. Au venit și bunicii să mă susțină, 
este o onoare pentru toată familia ca eu să reprezint țara. Sper 
că toți românii s-au bucurat pentru noi.

Eu am o clauză în contractul cu CFR pentru a fi lăsat să joc 
la Jocurile Olimpice. Am muncit mult pentru asta și nu vreau să 
lipsesc. Abia aștept experiența de vara viitoare", a declarat 
Paşcanu, care anunţase încă din momentul în care era la 
"tineretul" lui Leicester că va solicita o astfel de clauză în 
contractul cu viitoarea sa echipă.

Alexandru Paşcanu a sosit la CFR Cluj de la Leicester City
Apărătorul în vârstă de 21 de ani a analizat bătălia pentru 

calificare la Europeanul din 2021, din Ungaria şi Slovenia.
"Mai sunt multe meciuri până la calificare. Părerea mea e că 

va fi o luptă cu Danemarca și Ucraina, dar și Finlanda e de luat 
în seamă. Ei au făcut două rezultate bune, au bătut Ucraina. 
Este o grupă echilibrată, dar sperăm să obținem calificarea la 
Euro, deoarece ce s-a întâmplat asta-vară a fost cu adevărat 
fantastic pentru echipă, dar și pentru țară.

Am făcut o ședință mică după meci, domnul Rădoi ne-a 
felicitat pentru jocul din repriza a doua. Nu am început foarte 
bine în prima parte, dar sunt fericit că am jucat altceva în partea 
a doua.

Cu toții ne simțim responsabili, pentru că știm că 
reprezentăm o țară întreagă. Oricine și-ar dori să fie în locul 
nostru, de aceea noi trebuie să luptăm pentru toți românii", a 
mai spus fundaşul campioanei României.

Două meciuri a jucat Alexandru Paşcanu de la sosirea la 
CFR Cluj, de la echipa Under 23 a lui Leicester.

România a ajuns în Feroe!
 Tricolorii au dat peste o 

vreme năpraznică! 

Alexandru Paşcanu, clauză
 surprinzătoare impusă

 lui CFR Cluj

Mihai Costea ar putea fi protagonistul unei 
reveniri spectaculoase în fotbalul românesc. 
Atacantul de 31 de ani care și-a petrecut 
ultimele trei sezoane în fotbalul din zona arabă 
poate ajunge la FC ”U” 
Craiova 1948.

”Nilă” a bătut palma 
cu Adrian Mititelu, dar a 
pus o singură condiție 
pentru a îmbrăca din 
nou tricoul oltenilor. 
Acesta vrea ca echipa 
să promoveze în Liga 2, 
l a  f i n a l u l  a c e s t e i  
s t a g i u n i ,  s u s ț i n e  
sport.ro.

Șansele ca echipa lui 
Mititelu să urce în Liga 2 
par destul de mari în 
acest moment. Craiovenii sunt pe primul loc în 
Seria 4 a Ligii 3, cu 6 victorii și un egal, după 
primele 7 etape.

Mihai Costea, transferat de la Craiova la 
FCSB în 2011, deși jucătorii erau sub sechestru

Mihai Costea s-a transferat de la Craiova la 
FCSB în vara lui 2011. Cu toate acestea, pe 31 

ianuarie 2011, adică mai devreme cu o 
jumătate de an, ANAF a pus sechestru pe 
drepturile federative ale jucătorilor lui Mititelu.

În total, erau 39 de fotbaliști, printre care și 
Mihai Costea. La acea 
vreme, SC Fotbal 
Club U Craiova SA 
avea datorii la stat în 
valoare totală de 
9.906.095 de lei, bani 
pe care Fiscul încerca 
s ă - i  o b ț i n ă  p r i n  
executare silită.

După plecarea de 
l a  F C S B ,  M i h a i  
Costea a rămas fără 
echipă o perioadă, iar 
apoi a mai jucat la 
Voluntari, Al Ittihad 

Kalba, Fujairah și Al Arabi. Din octombrie 2018 
a rămas fără echipă și s-a antrenat cu Viitorul 
Dăeşti, din Liga a patra.

Potrivit site-ului de specialitate, cota actuală 
de piață a lui Mihai Costea este de 150.000 de 
euro, iar cea mai mare a fost de 1,5 milioane de 
euro, în februarie 2010.

România U21 - Ucraina U21 3-0 | 

George Ganea: "Trebuie să merg la naționala
 mare ca să-l fac mândru pe tata" 

Mihai Costea, aproape 
de o revenire spectaculoasă în România.

 La ce club ar putea juca
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