
Ea e tanti Georgeta. Sau 
tanti Dida, cum îi spun oamenii. 
Alungată de familie, uitată la 
capătul satului Țigănești, 
bătrâna își duce anii grei între 
patru pereți, reci, care stau să 
cadă.

Are un fiu. Dar în casa 
murdară și sărăcăcioasă, 
singurii săi copii sunt o pisicuță 
și un cățel, pe care îi îngrijește 
din puținul care nu îi ajunge nici 
ei.

(Continuare  în  pagina  4)

 ITM Teleorman a 
desfășurat în perioada 
ianuarie- noiembrie 2019 
următoarele campanii în 
domeniul securităţii si 
sănătaţii in muncă:

-  Organizarea ş i  
d e s f ă ş u r a r e a  
Săptămânii Europene de 
Securitate şi Sănătate în 
Muncă ;  P reven i rea  
riscurilor generate de 
substanţe periculoase, 

sub egida Agenţiei Europene pentru Securitate şi Sănătate în Muncă. 
(Continuare  în  pagina  4)

Au trecut 30 de ani care ne-au învrăjbit unii împotriva 
altora, dând senzația că țara este încă neașezată.

De la Revoluția din decembrie 1989, în fiecare an, 
autoritățile județene și locale îi omagiază, la Alexandria, 
pe cei care s-au jertfit, în acele zile fierbinți, pentru 
democrație și pentru o viață în libertate.

Și în acest an, la Monumentul Eroilor Martiri din 
municipiul Alexandria a avut loc pe 22 decembrie 2017, 

începând cu ora 10:00, ceremonia publică de 
comemorare a eroilor Revoluției Române, organizată de 

Instituția Prefectului Județului Teleorman, Asociatia „22 
Decembrie 1989”, Consiliul Județean Teleorman, 
Primăria Municipiului Alexandria, Garnizoana Alexandria 
și Episcopia Alexandria și Teleormanului.

(Continuare  în  pagina  2)

Ziarul tuturor teleormănenilor care au ceva de spus
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Anul XIII, serie nouă, nr. 3351, Marți 24 Decembrie 2019, preţ 0,75 leiCOTIDIAN INDEPENDENT

E-mail: ziarulmara@email.com      www.ziarulmara.ro

(€) 1 EUR 
4.7716 lei

($) 1 USD
4.3036 lei

1 XAU 
205.4350 lei

(£) 1 GBP 
5.5874 lei

(Gramul
de aur)

2

Poveste despre 
Moş Crăciun 

Sfintele Sărbători ale 

Crăciunului și Noul An să 

aducă tuturor 

teleormănenilor  bucurie 

în case, mult noroc și 

sănătate alături de cei 

dragi! Să fim mai buni şi 

să privim înainte cu 

încredere, ştiind că dacă 

avem credinţă, drumul 

din faţa noastră va fi 

presărat cu împliniri

Crăciun fericit și 

La multi ani!

Florică Mara

ITM Teleorman:

Campanii în domeniul securităţii si 
sănătaţii în muncă

Alungată de familie, 
o bătrână își duce anii grei între patru

 pereți, reci, care stau să cadă

Eroii Revoluției Române din Decembrie '89, 
comemorați la Alexandria
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(urmare din  pagina  1)
Ziua de 22 Decembrie este închinată 

memoriei eroilor Revoluției Române și 
celebrată, an de an, de către reprezentanții 
grupurilor parlamentare, autorităților publice 
judeţene și locale, filialelor veteranilor de 
război, filialei cadrelor militare în rezervă şi în 
retragere, filialelor partidelor politice, 
servicii lor publice deconcentrate ale 
ministerelor, operatori lor economici,  
s i n d i c a t e l o r  ş i  o r g a n i z a ț i i l o r  
n o n g u v e r n a m e n t a l e ,  o r g a n i z a ț i i l o r  
revoluționarilor, tinerilor.

Toți cei amintiți mai sus au depus coroane 
și jerbe de flori în fața Monumentul Eroilor 
Martiri din municipiul Alexandria la ceremonia 
militară prilejuită de sărbătorirea „ZILEI 
VICTORIEI REVOLUȚIEI ROMÂNE ȘI A 
LIBERTĂȚII”.

Au fost susținute discursuri cu trimitere în 
trecut prin care fiecare dintre cei prezenți ne-

au reamintit faptul că suntem o țară care a 
pătimit pentru ca sentimentul de libertate să nu 
îl abandonăm nicicând din sufletele noastre.

Primul care a luat cuvântul a fost primarul 
Alexandriei, Victor Drăgușin, fiind vizibil 
emoționat, ca în fiecare an, privind 
comemorarea acestui eveniment. Despre 
importanţa evenimentelor din decembrie 1989 
a continuat să ne vorbească și președintele 
Consiliului Județean Teleorman, Dănut 
Cristescu.

Inclusiv prefectul Județului Teleorman, 
Liviu Dumitrașcu a continuat să ne vorbească 
și să ne reamintească, prin discursul său, 
însemnătatea acestei zile în rândul 
cetățenilor.

Evenimentul s-a încheiat cu defilarea 
detașamentului de onoare al garnizoanei 
Alexandria.

Claudiu DUMITRACHE

Naşterea Domnului sau Crăciunul este pentru lumea 
creştină o mare sărbătoare a credinţei şi a luminii. E 
momentul în care ne amintim că avem suflete de copii şi ne 
bucurăm să dăruim şi să primim.

Referindu-ne la Moş Crăciun, cel darnic şi bun, de prea 
puţine ori ne-am întrebat de unde îşi are acesta originile.

Potrivit tradiţiei povestea lui Moş Crăciun a început în 
Scandinavia, acolo unde zeul suprem în mitologia nordică era 
aşa-zisul Odin.

Acesta era un om înalt cu barbă mare, despre care se 
spune că obişnuia să călătorească pe cer în timpul solstiţiului 
de iarnă, hotărând cine va muri şi cine va prospera în anul 
următor.

În ajunul sărbătorii, cunoscută sub numele de “Yule“, zeul 
le oferea daruri copiilor. Aceştia îşi umpleau ghetele cu 
legume şi primeau de la Odin dulciuri, în schimb.

Cu timpul, în secolul al IV-lea apare primul predecesor al 
lui Moş Crăciun  din tradiţia creştină: Sfântul Nicolae.

La începutul secolului al XVII-lea, legenda Moşului a ajuns 
prin intermediul coloniştilor olandezi, care îl numeau pe Moş 
Nicolae “Sinterklaas“, şi în America. Dar legenda a devenit 
cunoscută două sute de ani mai târziu.

Povestea Moşului a aprins imaginaţia pastorului american 
Clement Moore, care a scris un poem pentru copiii săi despre 
un spiriduş vesel care împarte cadouri din sania să trasă de 
reni.

A fost publicată pentru prima dată în ziarul “Sentinel“ din 
New York pe 23 septembrie 1823, iar creaţia acestuia a 
devenit în anii următori foarte căutată, ajungând în mai multe 
cotidiene din Statele Unite, fiind tradusă şi publicată apoi în 
întreaga lume.

Dar nimeni nu ştia cum arată acest Moş. O imagine relativ 
familiară a Moşului a fost creată în anul 1863 de către 
Thomas Nast, desenator şi caricaturist al ziarului “Harpers 
Weekly”, care l-a prezentat pe Moş Crăciun într-o tunică 
roşie îmblănită, cu o centură lată de piele.

Thomas Nast e şi cel care a promovat în 1885 ideea ca 
reşedinţa lui Moş Crăciun se afla la Polul Nord.

Această problemă a apărut în 1925 când s-a descoperit că 
nu existau reni la Polul Nord, aşa ca reşedinţă Moşului a fost 
mutată în Laponia.

Dincolo de toate Crăciunul rămâne momentul în care 
putem atinge un echilibru între semnificaţia religioasă şi 
aspectul comercial care a cuprins această sărbătoare a 
bucuriei şi veseliei.

Să nu uităm că minunata sărbătoare are în atenţie cel mai 
important lucru:  omul şi familia.

Aşadar, să ne bucurăm de venirea lui Moş Crăciun, de 
Sărbătoarea Naşterii Domnului, “maica tuturor 
sărbătorilor“, după cum spunea Sfântul Ioan Gură de Aur.

Leon Armeanca 

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

Eroii Revoluției Române din Decembrie '89, 
comemorați la Alexandria

Directorul  Executiv al Casei Județene de Pensii Teleorman, alături de întreg 

personalul instituției, urează pensionarilor și asiguraților sistemului public de pensii ca 

Sfintele Sărbători ale Craciunului și Anului Nou să le aducă sănătate, liniște sufletească 

și împlinirea dorințelor și gândurilor de viitor alături de cei dragi! Sărbători Fericite!

Florea-Emilian Bomboe, Director Executiv

Poveste 
despre Moş Crăciun 

Poliția Română îndeamnă 
la vigi lență în această 
perioadă a sărbătorilor, în 
care infractorii se pot deghiza 
în colindători și pot fura 
diverse bunuri. În plus, aveți 
grijă ce postați pe rețelele 
sociale: nu de puține ori hoții 
au făcut surprize proprietarilor 
care s-au lăudat pe Facebook 
că au plecat de acasă.

„E o perioadă în care 
gândurile sunt cu totul în altă 
parte și se omite să fii atent la 
lucrurile personale, la casă, la 
portmoneu, la haină, cel puțin 
în aglomerația asta se 
întâmplă foarte des să rămâi 
fără bunuri”, explică un client 
din supermarket.

În fiecare oră, la nivel 
național sunt reclamate în 

medie cel puțin trei furturi. 
Anual, au loc în jur de 30.000 
de astfel de fapte. Cele mai 
multe sunt furturi din locuințe, 
urmate de curți, anexe și 
gospodării - arată datele 
Poliției Române.

Hoților nici nu le este greu 
să acționeze în unele cazuri, 
spun polițiștii. Și asta din 
cauza obiceiului ca plecările 
d e  a c a s ă  ș i  i n c l u s i v  
destinațiile să fie făcute 
publice pe rețelele sociale.

„Când plecați de acasă nu 
postați asta pe rețelele 
sociale!” - este sfatul poliției.

„Au fost situații în care hoții 
s-au inspirat de pe rețelele 
soc ia le  ș i  au  săvârș i t  
i n f r a c ț i u n i  î n  l i p s a  
proprietarilor care și-au 

promovat plecarea de acasă 
pe rețele”, spune Sorin 
Stănică, comisar-șef al 
Institutul de Prevenire.

Po l i ț i ș t i i  r ecomandă  
măsuri suplimentare pentru 
protecția locuințelor, dacă 
suntem plecați mai mult timp.

„A ne utila locuința cu o 
încuietoare solidă și să le 
închidem, să le folosim, avem 
situații de furturi în care hoții 
păt rund pe ușa u i ta tă  
deschisă de proprietari”, 
spune Sorin Stănică.

Pentru a fi și mai liniștiți 
când plecați în vacanță, puteți 
opta pentru sisteme tehnice, 
alarme sau camere video. 
Mare atenție: este necesar să 
le activați înainte de a părăsi 
locuința.

Numărul autoturismelor "verzi" cumpărate 
de români, în primele 11 luni ale anului, a 
crescut cu aproape 50% în comparaţie cu 
intervalul similar din 2018, ajungând la 6.015 
de un i tă ţ i ,  a ra tă  date le  Asoc ia ţ ie i  
Producătorilor şi Importatorilor de Autoturisme 
(APIA), consultate de Agerpres.

La nivel general, ponderea maşinilor 
ecologice în totalul pieţei autohtone se 
situează la 3,8%, comparativ cu 2,8%, 
raportat în primele 11 luni din anul anterior.

Datele centralizate de APIA relevă, 
totodată, că majoritatea autoturismelor 
prietenoase cu mediul sunt hibride - cu 4.260 
de unităţi, în creştere cu 34,4% comparativ cu 
perioada ianuarie - noiembrie 2019. Acestea 
sunt urmate de autoturismele electrice - cu 
1.402 exemplare (+150,4%) şi de cele plug-in 
(353 de unităţi, +22,6%).

Podiumul celor mai comercializate 
autoturisme full electrice este condus, la 11 
luni, în ordine, de: Renault - cu 378 de unităţi, 
Nissan (375) şi BMW (214). Ierarhia continuă 
cu Volkswagen (203 unităţi), smart (161), 

Jaguar (34), Audi (18), categoria "Alte mărci" 
(16) şi Mercedes-Benz (3).

În acelaşi timp, cele mai multe autoturisme 
hibride vândute în România, în perioada 
analizată, au fost înregistrate de: Toyota - cu 
3.624 de unităţi, Lexus (226), Suzuki (109), 
Ford (88), Honda (79), Kia (67), Hyundai (64) 
şi Land Rover (3).

De asemenea, în clasamentul vânzărilor 
de autoturisme plug-in conduce Mitsubishi - cu 
133 de exemplare, urmată de Volvo - cu 74 de 
unităţi, BMW (50), Land Rover (38), Porsche 
(35), Mercedes-Benz (10), Toyota (9) şi Mini 
(4).

Statistica APIA menţionează faptul că, 
numai la nivelul lunii noiembrie, au fost 
comercializate 732 de autoturisme ecologice, 
în creştere cu 33,33%, comparativ cu luna 
octombrie, când s-au vândut 549 de unităţi.

Pe parcursul lunii noiembrie, vânzările de 
maşini electrice şi hibride au avut o cotă de 
4,7% în total piaţă, superioară celei 
înregistrată cu o lună în urmă (3,2%).

Hoți deghizați în colindători. Mare atenție cui 
deschideți ușa!

Peste 6.000 de autoturisme ecologice, achiziţionate 
de români, în 11 luni
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USR a transmis Guvernului PNL peste 60 de 
amendamente la legea bugetului pentru 2020, 
care vizează tăierea fondurilor pentru 
academiile de știință, suplimentarea investițiilor 
în educație și infrastructură, dar și creșterea 
transparenței instituționale și digitalizarea, 
potrivit unui comuncat de presă al partidului.

Prin amendamentele trimise Guvernului 
Orban, USR cere tăierea fondurilor pentru 
”academiile de politruci și sinecuriști”. Sumele 
acordate Academiei de Științe ale Securității 
Naționale și Academiei Oamenilor de Știință din 
România nu se justifică, în opinia USR.

”Reputația sistemului de învățământ și 
cercetare de stat a suferit enorm din cauza 
scandalurilor legate de plagiate, falși doctori 
sau falși profesori. Cele două academii sunt o 
risipă de fonduri și nu contribuie în niciun fel la 
îmbunătățirea sistemului de învățământ și 
cercetare de stat”, se subliniază în comunicatul 
citat.

Cele mai multe amendamente depuse de 
USR vizează suplimentarea fondurilor pentru 
investiții în infrastructură. Printre acestea se 
numără:

– Suplimentarea cu 160.000 mii lei a 
fondurilor pentru întreținerea infrastructurii 
rutiere

– Plata avansului pentru drumul de legătură 
autostrada A1 Arad-Timișoara-DN 69

– Fonduri pentru realizarea podului de peste 
râul Arieș, județul Cluj

– Efectuarea unui studiu de fezabilitate 
pentru extinderea Aeroportului Iaşi

– Suplimentarea fonduri lor pentru 
autostrada București-Brașov

– Fonduri pentru reabilitarea pasajului de pe 
DN6 peste Centura București

– Fonduri pentru varianta de ocolire a 
Sighișoarei

De asemenea, USR a depus multe 
amendamente pentru îmbunătățirea condițiilor 
din sistemul de educație, de la reabilitarea 
școlilor la angajarea de profesori logopezi și 
consilieri pentru elevi:

– Fonduri pentru expertizarea seismică a 
clădirilor în care se află școli

– Fonduri pentru dotarea a 400 de școli de 
stat cu grupuri sanitare

– Extinderea Programului-pilot de acordare 
a unui suport alimentar pentru preșcolarii și 
elevii

– Dublarea sumei alocate pentru a asigura 1 
psiholog/ consilier școlar la 400 de elevi, în loc 
de 800

– Dublarea sumei alocate pentru lucrări de 
renovări la cele peste 2.000 de școli în stare 
precară, fără laboratoare de științe și săli de 
sport

– Finanțarea a 200 de posturi pentru 
profesori consilieri pentru sprijinirea elevilor în 
alegerea carierei

– Fonduri pentru 100 de posturi de profesori 
logopezi

– Majorarea bugetului pentru fondul de 
dezvoltare instituțională (FDI)

Unul dintre amendamentele importante 
depuse de USR introduce în legea bugetului 
pentru anul viitor obligația Ministerului 
Finanțelor Publice de a publica pe site toate 
comunicările din partea ordonatorilor principali 
de credite, precum virările, redistribuirile și 
modificările de credite.

”Amendamentul USR aduce un plus de 
transparență în modul de gestionare a 
bugetului statului în condițiile în care pe 
parcursul anului apar multe modificări la 
proiectul adoptat de Parlament”, se mai arată în 
comunicat.

Un alt amendament important al USR 
vizează fonduri pentru efectuarea unui studiu 
de fezabilitate pentru a interconecta sistemele 
informatice ale instituțiilor de stat.

”România se află pe ultimul loc din UE în 
ceea ce privește serviciile publice digitale. 
Realizarea acestui studiu de fezabilitate a fost 
prevăzută în Strategia Națională Agenda 
Digitală România, dar nu a fost niciodată 
bugetată”, mai avertizează USR.

Premierul Ludovic Orban a primit ieri 
dimineață la guvern o delegație a USR condusă 
de Dan Barna, pentru a discuta despre 
amendamentele USR la legea bugetului pentru 
2020.

Barbu Costel, fostul primar al comunei teleormănene 
Suhaia, a devenit noul secretar general adjunct al 
Guvernului. Barbu Costel este omul de încredere al 
premierului liberal Ludovic Orban. Barbu Costel a fost 
condamnat definitiv pentru incompatibilitate în perioada în 
care era primar al comunei Suhaia. Mai bine de doi ani în care 
era primar al comunei Suhaia, soția lui Barbu Costel îi era 
subordonată în cadrul primăriei Suhaia, fapt sesizat de 
Agenția Națională de Integritate.

Barbu Costel a fost unul dintre ”loialiștii” lui Ludovic Orban 
în momentul în care acesta a ajuns în fruntea Partidului 
Național Liberal. Ajuns prim-ministru, Ludovic Orban l-a 
desemnat pe Costel Barbu în funcția de secretar general 
adjunct al Guvernului.

Barbu Costel, cunoscut și sub porecla de Bitanu, a fost 
declarat incompatibil de ANI în anul 2013, și a pierdut funcția 
de primar în anul 2015. Ulterior, soția sa a fost aleasă primar 
al comunei Suhaia. Potrivit documentelor  ANI, Costel Barbu 
s-a aflat în perioada 12.06.2008 - 10.11.2010 în relații 
ierarhice directe cu soția sa, Polexia Georgiana Barbu, care 
lucra ca referent în cadrul compartimentului de impozite și 
Taxe din cadrul primăriei Suhaia. Erau zvonuri precum că 
soția primarului Barbu Costel lucra în primărie încă din anul 
2004. Costel Barbu a atacat decizia ANI în justiție, dar 
degeaba. În anul 2015, Înalta Curte de Casație și Justiție a 
respins ca nefondat recursul înaintat de Barbu Costel. După 
aceea, în anul  2016, soția sa, Polexia Georgiana Barbu, a 
candidat și a câștigat funcția de primar în comuna Suhaia.

Astăzi Barbu Costel, poreclit Bitanu, este socotit drept 
”cureaua de transmisie” între conducerea centrală și cea 
locală a Partidului Național Liberal, formațiune politică aflată 
la guvernare. De altfel imagini cu Barbu Costel și cu Ludovic 
Orban sau președintele României Klaus Werner Iohannis au 
circulat de mai mult timp în spațiul virtual, fapt ce a dat de 
gândit și unor liberali teleormăneni.

În anul 2016 un anume ziar scria că la locuința lui Costel 
Barbu ar fi descins mascații, într-un dosar de evaziune 
fiscală, care însă nu avea legătură cu activitatea sa de primar, 
ci de administrator de firmă. La vremea aceea Costel Barbu 
era copreședinte al Organizației județene Teleorman a 
Partidului Național Liberal. Nu a fost găsit însă nimic în 
neregulă, susțin unele surse. Astăzi, Costel Barbu, apropiatul 
lui Ludovic Orban, este numit secretarul adjunct al 
Guvernului Orban.

Ioan DUMITRESCU

Partidul Social 
D e m o c r a t  a  
d e p u s  3 5  d e  
amendamente la 
legea bugetu l  
pentru anul viitor, 
pe care Guvernul 
Orban își asumă, 
luni, răspunderea 
î n  f a ț a  
Par lamentu lu i .  
Amendamentele 
d e p u s e  d e  
p a r l a m e n t a r i i  
PSD implică cheltuieli bugetare de 41 de miliarde de lei, care 
ar crește deficitul cu peste 4% din PIB.

Printre amendamentele depuse de PSD se numără cel 
referitor la suplimentarea cu 6 miliarde de lei pentru 
asigurarea dublării alocațiilor, după ce legea a fost adoptată 
de Parlament, dar și suplimentarea bugetului  cu 19 miliarde 
pentru primari. De asemenea se propune alocarea a 3,4 
miliarde pentru programul Start Up Nation, 7 miliarde pentru 
modernizarea spitalelor, și 2 miliarde pentru programul de 
irigații.

PSD vrea bani pentru creșterea burselor elevilor - 600 de 
milioane de lei, 500 de milioane pentru PNDL, 900 de 
milioane pentru crescătorii de păsări, 260 de milioane pentru 
programul Mierea în școli, 300 de milioane pentru Programul 
suinelor și 310 milioane suplimentarea subvenției pentru 
motorină, pentru agricultori,

La sursa de finanțarea, majoritatea amendamentelor 
depuse de PSD prevăd „creșterea colectării și reducerea 
evaziunii fiscale”.

Surse din partid au declarat pentru Digi24.ro încă de 
săptămâna trecută că președintele interimar al PSD, Marcel 
Ciolacu va contesta bugetul la CCR, după asumarea 
răspunderii.

De la Suhaia în Guvern

PSD a depus amendamente 
care suplimentează cheltuielile 

cu peste 40 de miliarde de lei

Gabriela Scutea, procuror 
la Parchetul Curții de Apel 
Brașov, s-a înscris pentru 
funcția de procuror general al 
Român ie i ,  a  con f i rmat  
aceasta pentru G4media.ro.

”Experiența acumulată în 
c a d r u l  p a r c h e t e l o r ,  
competitivitatea și stilul de 
lucru interdisciplinar angajate 
î n  c a d r u l  a c t i v i t ă ț i i  
desfășurate în toate instituțiile 
conform CV-ului conturează 
un profil apt să susțină 
provocările funcției de vârf în 
ierarhia MP. Ca procurori, 
consider că obiectivul nostru 
este acela de a găsi căile prin 
care rolul constituțional să fie 
mai bine exercitat, de aceea 
compararea viziunilor cât mai 
multor colegi procurori despre 
funcționarea instituției nu 
poate fi decât benefică”, a 
arătat Gabriela Scutea în 
cererea de înscriere.

Scutea a fost secretar de 
stat în Ministerul Justiției în 
perioada OUG 13. Potrivit 
unor surse, ea a făcut parte 
din echipa care l-a convins pe 
ministrul Justiției de la acea 

vreme, Florin Iordache, să 
accepte un termen de 10 zile 
pentru intrarea în vigoare a 
ordonanței care impunea un 
prag la abuzul în serviciu și îl 
salva pe Liviu Dragnea de 
dosarul angajărilor fictive. În 
termenul de 10 zile au izbucnit 
însă proteste masive care au 
d e t e r m i n a t  G u v e r n u l  
Grindeanu să emită o nouă 
OUG de anulare a celebrei 
OUG 13.

Scutea a fost adjuncta 
procurorului  general  a l  
României, Laura Codruța 
Kovesi, iar între 2013 și 2016 
a fost Înalt Reprezentant al 
Ministerului  Just i ț ie i  la 
Comisia Europeană.

Ministrul Justiţiei, Cătălin 
Predoiu, a afirmat, luni 
dimineață, că este „foarte 
important” ca procurorii din 
funcţii de conducere să fie 
numiţi pe post, pentru a 
începe o reformă în Ministerul 
Public.

Întrebat de jurnalişti la 
intrarea în Ministerul Justiţiei 
cât de important este să să 
înscrie procurorii în procedura 

de numite la şefia Parchetului 
Genera, DNA şi DIICOT, 
Predoiu a răspuns: „Este 
foarte important, stabilitatea 
sistemului este importantă, 
este important să avem 
procurori-şefi, prim adjuncţi, 
adjuncţi, şefi de secţie, 
adjuncţi de şefi de secţie 
numiţi conform procedurii 
legale, stabil, pe post, care să 
poată să înceapă o reformă în 
M i n i s t e r u l  P u b l i c ,  s ă  
impulsioneze activitatea 
procurorilor, cu respectarea 
tuturor garanţiilor, astfel încât 
să punctăm faţă de cetăţeni, 
faţă de Comisia Europeană, 
faţă de magistraţi – în sensul 
calităţii, în sensul ritmicităţii 
activităţii, tot ce aşteaptă 
societatea de la Ministerul 
Public”.

El a adăugat că marţi 
dimineaţă va fi verificat 
dosarul fiecărui candidat, 
pentru a se vedea dacă are 
toate documentele cerute prin 
procedură, urmând ca lista cu 
aceştia să fie afişată până în 
ora prânzului.

Amendamentele depuse de USR la 
legea bugetului

Încă un candidat pentru șefia Parchetului General: 

Gabriela Scutea, fosta adjunctă a lui Kovesi 
și omul care a salvat situația la OUG 13
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Și-ar încălzi sufletul și oasele bătrâne lângă 

sobă, dar femeia nu are nici lemne de foc. Nu 
are din ce cumpăra. Nu are pensie. Nu primește 
niciun ajutor. Ușa casei e veche, șubredă și 
lasă vântul să pătrundă. Pe jos, nici urmă de 
podea. Totul e rece.

Cu picioarele fără încălțări, iese în prag și 
plânge în brațele celor care îi mai sar în ajutor. 
Câțiva jandarmi au aflat de viața grea a bătrânei 
și au încercat să i-o aline. Echipa s-a mărit între 
timp și tanti Dida îi privește cu ochii roșii de 
plâns atunci când îi aduc lemne și alimente de 
parcă și-ar primi copiii și nepoțiii.

E aproape surdă, dar își striga durerea ca să 
ajungă și la Dumnezeu. Ar vrea să țipe că e om, 
e mamă, că suferă, că nu mai poate.

În prag de sărbători, bunica părăsită nu face 
cozonaci, nici caltaboș, șsa cum fac bunicile 
noastre. Își coace o ceapă în sobă și o înghite 
cu amar. În timp ce noi, oamenii obișnuiți 
alergăm după cumpărăturile de Crăciun, ne 
împodobim casa și masa, tanti Dida a uitat șirul 
zilelor, la margine de Țigănești.

Sunt glasuri care în loc să ajute, spun că a 
plecat de bunăvoie din casă pentru ca nu se 
înțelegea cu nora, alții se întrebă ce a făcut 
toată viața de nu are o pensie. Oricare ar fi 
situația, oricare i-ar fi păcatele, nicio ființă 
umană nu merită să traiască în asemenea 
condiții.

Bătrâna înțelege că deși e ajutată, pentru ea 
nu sunt multe speranțe de bine. Știe că 
fasoalea poate fi păstrată mult timp. Boabele 
uscate o pot ajuta să supraviețuiască.

Dar parcă nu foamea și frigul o dor mai tare. 
Se așează la poze, între tinerii jandarmi și 
privește așa cum privea în tinerețe atunci când 
fotograful mergea prin sate să facă poze de 
familie.

E singură. Nu numai de sărbători. E singură 
până la sfârșitul vieții. După ce oamenii care îi 
mai aduc alinare închid ușa și pleacă, bătrâna 
rămâne din nou pustie, în disperare. Pe care și-
o strigă cu foc în timp ce la piept încalzește un 
pui de pisică: “O să mor, mamă! Eu mor aici!”.

Claudiu DUMITRACHE

4 SOCIAL - ECONOMIC
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I T M  Te l e o r m a n  a  

participat la sesiunea de 
comunicări organizată de 
I T M  H u n e d o a r a  l a  
Petroşani în perioada 16-18 
octombrie 2019 cu 2 lucrări 
de specialitate şi totodată a 
organizat la Alexandria, la 
sediul ITM Teleorman un 
s i m p o z i o n  d e d i c a t  
Săptămânii Europene de 
Securitate şi Sănătate în 
Muncă, având ca temă 
P r e v e n i r e a  r i s c u r i l o r  
generate de substanţe 
periculoase. Au participat 
42 de reprezentanţi ai 
angajatorilor, angajatori, 
sindicate, patronate, presa.

- Campanie naţională 
„Program educaţ iona l  
privind prevenirea în mediul 
lucrat iv şi  consi l ierea 
profesională timpurie a 
e l e v i l o r  d i n  c i c l u l  
gimnazial.”- Proiect AVE, 
pentru care a fost numit, 
prin decizie, grupul local de 
lucru. În cursul lunii mai a 
fost încheiat Protocolul de 
p a r t e n e r i a t  p r i v i n d  
colaborarea în cadrul 
proiectului „AVE-Asta Vreau 
Eu” între Inspectoratul 
Şcolar Judeţean Teleorman 
şi Inspectoratul Teritorial de 
Muncă Teleorman, fiind 
s e l e c t a t e  d e  c ă t r e  
I n s p e c t o r a t u l  Ş c o l a r  
Judeţean Teleorman şcolile 
participante, iar în cursul 
lunii iunie au avut loc două 
şedinţe de instruire a 
cadrelor didactice din 
unităţile şcolare selectate 
să participe la proiect.

În lunile septembrie-
noiembrie modulele ssm au 
fost predate la cursuri 
elevilor de către profesori, 
i a r  l a  ş e d i n ţ e l e  d i n  
noiembrie, la orele de 
predare a modulelor ssm au 
participat şi inspectori de 
muncă ai ITM Teleorman, 
elevii prezentând şi creaţii 
cu teme specifice securităţii 
şi sănătăţi i  în muncă 
(scenete, desene).

A fost organizată şi o 
vizită la o unitate economică 
d i n  j u d e ţ ,  c o n f o r m  
metodologiei Campaniei 
naţionale.

- Campanie naţională 
p r i v i n d  o b l i g a ţ i i l e  
a n g a j a t o r i l o r  d e  a  
implementa,  pe baza 
principiilor generale de 
prevenire, a măsurilor 
necesare pentru asigurarea 
securităţi i  şi protecţia 
l u c r ă t o r i l o r  c a r e  î ş i  
desfăşoară activitatea la 
înălţime.

P r i m a  e t a p ă  s - a  
desfăşurat în lunile martie-
mai 2019, având loc la 
sediul ITM Teleorman trei 

şedinţe de informare şi 
conştientizare, la care au 
participat reprezentanţii 
unui număr de 34 societăţi 
de profil, din luna iunie 
2019, desfăşurându-se 
etapa de controale în teren. 
Î n  c o n f o r m i t a t e  c u  
metodologia Campaniei, în 
luna noiembrie a fost 
verificat modul de realizare 
a măsurilor dispuse în 
controalele efectuate în 
lunile anterioare la unităţile 
de profil. Dacă în etapa de 
c o n t r o l  d i n  l u n i l e  
precedente la 22 angajatori 
au fost identificate 44 
deficienţe pentru care s-au 
aplicat 44 sancţiuni, dintre 
care 40 avertismente şi 4 
amenzi în valoare totală de 
28000 lei. În etapa de 
ver i f icare a real izăr i i  
măsurilor dispuse au fost 
controlate 9 unităţi şi s-a 
constatat realizarea în 
to ta l i ta te a măsur i lor  
dispuse anterior.

- Campanie naţională 
p r i v i n d  v e r i f i c a r e a  
respectării prevederilor 
referitoare la autorizarea 
funcţionării din punct de 
vedere al securităţii şi 
sănătăţii în muncă, conform 
H.G. nr.1425/2006, cu 
modificările  şi completările 
ulterioare.

S-a făcut popularizarea 
campaniei, atât în presa 
l o c a l ă ,  c â t  ş i  p r i n  
transmiterea de adrese la 
instituţiile locale. Au fost 
controlate 81 entităţi din 
grupul ţintă al Campaniei şi 
pentru neconformităţile 
constatate au fost aplicate 
sancţiuni contravenţionale 
şi au fost dispuse măsuri 
ferme de remediere.

În perioada ianuarie– 
noiembrie au fost eliberate 
de către ITM Teleorman 115 
certificate constatatoare.

- Campanie naţională de 
supravegherea  p ie ţe i  
produselor industriale din 
domeniul de competenţă al 
Inspecţiei Muncii, conform 
Programulu i  sec tor ia l  
p e n t r u  a n u l  2 0 1 9 ,  
coordonat de către Comisia 
Europeană.

Inspectorii de muncă 
desemnaţi să realizeze 
controale temat ice la 
s o c i e t ă ţ i l e  c a r e  
c o m e r c i a l i z e a z ă  
echipamente prevăzute în 
Metodologia campaniei au 
efectuat pe parcursul 
i n t e r v a l u l u i  d e  t i m p  
ianuarie- noiembrie 2019 un 
număr de 44 controale 
specifice şi au verificat 
conformitatea a 19 produse. 
Nu s-au identificat produse 
neconforme.

Cornelia RĂDULESCU

ITM Teleorman:

Campanii în domeniul 
securităţii si 

sănătaţii în muncă

Alungată de familie, o bătrână își duce 
anii grei între patru pereți, reci, 

care stau să cadă

Imaginea alăturată prezintă 
Calea Dunării din municipiul 
Roșiorii de Vede, fotografiată 
din centrul orașului spre 
primărie, probabil în anii 1929-
1930.

Imaginea este preluată de 
pe o carte poștală ilustrată, 
tipărită la Librăria Gavril 
Necșulescu, care își avea 
sediul în prima casă cu etaj de 
pe partea din dreapta străzii.

La acea vreme trotuarele 
erau pavate cu dale de beton 
pătrate (cca 70 cm pe latură), 
rigolele erau formate din dale 
de bazalt („piată cubică”), iar 
carosabilul încă nu era pavat.

Străda din fotografie a 
rămas aproape neschimbată 
până la cutremurul din anul 
1977.

Toate imobilele au fot 
demolate în acel an, după care 
pe partea estică a străzii s-a 
amenajat Parcul Central, iar 
pe partea vest ică s-au 
construit blocuri de locuințe- 

„D”-urile cu șapte nivele și 
spații comerciale la parter și 
etajul unu.

Sursa: Eugen Ovidiu Vlad

Cornelia RĂDULESCU

Proiectele in i ţ ia te de 617 uni tăţ i  
administrativ-teritoriale vor intra la finanţare, 
din fonduri europene, conform normelor din 
ordonanţa de urgenţă adoptată de Guvern la 
finalul săptămânii trecute. Ioan Marcel Boloş, 
ministrul Fondurilor Europene, a declarat că 
adoptarea acestui act normativ era necesar 
deoarece multe dintre proiectele de 
infrastructură au fost 
întârziate de guvernele 
anterioare.

Ministrul de resort a 
precizat:  "Este vorba 
despre proiecte privind 
infrastructura de apă şi 
canalizare şi infrastructura 
de transport. În cele 617 
unităţ i  administrat iov-
teritoriale, avem 4 milioane 
de cetăţeni, care, după 
realizarea proiectelor, vor 
beneficia de serviciile de apă şi canalizare, atât 
de necesare pentru traiul zilnic al fiecăruia. 
Este vorba despre 23 de proiecte derulate în 
toate zonele ţării, iar valoarea lor totală se ridică 
la 4,2 miliarde euro".

În acest moment, 30% dintre localităţile din 
mediul rural din ţara noastră nu beneficiază de 

serviciile de distribuire centralizată a apei şi de 
canalizare.

Prin acelaşi act normativ, a fost creat un 
mecanism care va face posibilă redirecţionarea 
banilor europeni, necheltuiţi pe alte programe, 
către proiectele din Programul Operaţional 
Regional ce privesc reţelele de iluminat public, 
regenerarea şi dezvoltarea urbană, precum şi 

învăţământul.
De altfel, în educaţie, vor 

fi alocaţi 554 de milioane de 
euro pentru contractele de 
finanţare a unor lucrări 
privind mai multe creşe, 
grădiniţe, şcoli, licee şi 
universităţi din ţară.

O altă măsură prevăzută 
în ordonanţa de urgenţă 
privind fondurile europene 
este finanţarea proiectelor 
privind întreprinderile mici 

şi mijlocii. Astfel, sunt deblocate 150 milioane 
de euro pentru achiziţia de echipamente pentru 
proiectele aflate în lista de rezervă a 
Programului Operaţional Regional, dar 
ministrul Boloş nu exclude şi lansarea unui nou 
apel, în acest sens, pentru mediul de afaceri din 
ţara noastră.

Repere teleormănene:

Roșiorii de Vede, Calea Dunării, 1930

Guvernul a deblocat finanţarea proiectelor 
de infrastructură
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Sezonul rece nu este deloc prietenos cu pielea 
noastră, mâncărimea sau pruritul reprezentând o 
problemă des întâlnită odată cu apariţia 
temperaturilor scăzute, fiind cauzate cel mai 
adesea de uscarea în exces a pielii. Dr. Laurenţiu 
Vlădău spune că fără tratament şi modificări ale 
stilului de viaţă pruritul poate persista toată iarna. 
Din fericire, însă, există modalităţi de a menţine 
pielea sănătoasă şi hidratată nu doar în sezonul 
rece, ci pe întreg parcursul anului.

Senzaţia de mâncărime a pielii pe timp de iarnă 
poate apărea oricărei persoane, însă cele cu 
istoric de eczemă, rozacee, dermatită, alergii, 
astm sau piele sensibilă sunt mai predispuse spre 
a dezvolta această problemă.

“Xeroza sau uscarea pielii este o afecţiune 
dermatologică foarte frecventă, caracterizată 
printr-o lipsă a cantităţii corespunzătoare de apă 
în cel mai superficial strat al pielii, epidermul. 
Factori specifici iernii, cum ar fi aerul rece, 
umiditatea scăzută şi vântul, trecerea de la cald la 
frig şi invers, precum şi spălarea frecventă a 
mâinilor şi duşurile fierbinţi favorizează uscarea 
pielii şi pierderea uleiurile naturale care ii menţin 
hidratarea. Zone precum braţele, mâinile şi 
picioarele tind să fie mai afectate de această 
problemă, fiind totodată şi cele mai expuse 

factorilor externi. Pe măsură ce pielea devine 
uscată ea va deveni şi mai sensibilă şi predispusă 
la apariţia de erupţii cutanate şi prurit”, explică Dr. 
Laurenţiu Vlădău, dermatolog.

În cazuri excepţionale, pielea uscată poate fi, 
de asemenea, un efect secundar al unor 
medicamentesau al anumitor boli ale pielii.

Măsurile simple de prevenire şi tratament sunt 
foarte eficiente în tratamentul pielii uscate, 
afectată de prurit.

“Un prim pas de bază este evitarea produselor 
cosmetice şi de îngrijire agresive cu pielea – 
deodorante, săpunuri antebacteriene, creme cu 
parfum etc. – şi înlocuirea lor cu produse de 
curăţare uşoare, fără parfum. Apoi este necesară 
blocarea umidităţii în piele prin aplicarea unui 
produs hidratant de mai multe ori pe zi, în special 
după baie şi spălare pe mâini. Uleiurile naturale, 
cum ar fi uleiul de măsline şi uleiul de cocos sau 
gelul de aloe vera conţin atât elemente 
antibacteriene, cât şi hidratante, şi pot calma 
pielea uscată, crăpată, caracteristică erupţiilor din 
sezonul rece. Cremele topice pe baza de cortizon, 
disponibile cu sau fără reţetă, pot ajuta la 
reducerea roşeţii, mâncărimii şi inflamaţiei pielii”, 
explică specialistul dermatolog.

Menţinerea corpului hidratat poate ajuta 
totodată la menţinerea hidratarii pielii. Este 
recomandat consumul a cel puţin 2 litri de lichide 
pe zi, inclusiv ceai, cafea, ciocolată caldă sau 
oricare altă băutură caldă preferată pe timp de 
iarnă. Suplimentele pe bază de vitamina D pot 
ajută şi ele la ameliorarea senzaţiei de 
mâncărime. De asemenea, folosirea unui 
umidificator în dormitor sau în alte zone ale casei 
utilizate frecvent poate compensa uscarea aerului 
cauzată de sistemele de încălzire centrală.

Cel mai adesea pruritul se va ameliora odată 
cu adoptarea de schimbări în stilul de viaţă. 
Mâncărimea pielii pe timp iarnă nu este o urgenţă 
medicală, dar dacă simptomele continuă după 
după încercarea unor remedii la domiciliu sau 
dacă erupţia devine dureroasă, poate fi necesară 
prezentarea la medic.

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

Perioada de Craciun este cea mai frumoasa, atat 
pentru adulti, cat mai ales pentru copii: orasul este 
impodobit, peste tot se aud colinde, lumea este agitata 
in cautarea cadourilor perfecte. Dar Sarbatorile 
inseamna mai mult de a-l astepta pe Mos Craciun si a 
primi daruri.

Cand vorbim de Craciun ne referim si la bunatate, 
iertare, darnicie, familie. Iata cateva sfaturi care sa-i 
ajute pe parinti sa le explice copiilor ce inseamna spiritul 
Sarbatorilor.

Creati un ritual de Craciun. Spiritul Sarbatorilor va 
ramane adanc intiparit in sufletul copiilor daca au 
impartit ceva special cu familia. Creati un ritual al familiei 
voastre in care sa fiti impreuna, sa faceti ceva deosebit, 
si repetati acest lucru in fiecare an. Cand va creste, 
copilul isi va aduce aminte cu placere si chiar va incerca 
sa faca acelasi lucru cu familia sa. Poate fi orice, de la un 
picnic in familie, la o vizita la muzeu, de la o reteta 
speciala de prajituri pe care sa o faceti de fiecare data de 
Sarbatori pana la o vizita la un azil de batrani sau 
orfelinat.

Invatati sa fiti recunoscatori de Craciun. In luna 
decembrie, inainte de fiecare masa, pastrati un moment 
de tacere de 30 de secunde in care fiecare dintre voi sa 
fie recunoscator pentru tot ce a primit, sa se roage 
pentru un prieten, o ruda, aflata in suferinta, sa-si puna o 
dorinta pentru anul viitor. Aceste momente de liniste va 
vor ajuta pe fiecare dintre voi sa va relaxati, sa va 
calmati, sa se stranga legaturile dintre voi si sa va 
bucurati impreuna de spiritul Sarbatorilor.

Invatati copilul sa daruiasca de Craciun. Niciodata nu 
este prea tarziu sau prea devreme sa inveti copilul sa 
daruiasca, sa-i ajute pe cei care au nevoie. Cand faceti 
cumparaturile de Craciun nu uitati sa donati cate ceva 
din cosul vostru la Banca de alimente. Si chiar este 
indicat sa va incurajati copilul sa puna el in cos 
alimentele pe care le veti dona. Puteti face ordine in 
sifonier si sa alegeti impreuna hainele care nu-i mai vin, 
la fel si jucariile, pe care sa le strangeti si sa le dati cuiva 
care are nevoie. Daca nu stiti pe nimeni nevoias, 
intrebati prietenii sau puteti duce lucrurile la o biserica 
sau la un orfelinat.

Pastrati amintirile de Craciun. Ce-ati zice daca v-ati 
filma reciproc si ati face un filmulet impreuna. 
Raspundeti fiecare la cateva intrebari de genul “Ce ti-a 
placut cel mai mult din anul acesta?”, “Cine este 
prietenul tau cel mai bun”, “Cum a fost la scoala/serviciu 
anul asta?”, “Ce vrei sa ti se intample la anul?”, “Care a 
fost cel mai dragut lucru pe care un prieten sau un 
membru al familiei l-a facut pentru tine?”. Pe langa faptul 
ca va veti distra de minune, veti contribui din plin la 
intiparirea unor momente magice in sufletul copiilor, de 
care isi vor aduce aminte cu placere cand vor creste.

Povestiti-le copiilor era cum de Craciun in copilaria 
voastra. Craciunul este un moment magic pentru fiecare 
dintre noi, indiferent de varsta. Si cum timpurile se 
schimba, traditiile se schimba, n-ar fi rau ca cei mici, 
copiii vostri, sa afle cum era Craciunul cand erati voi 
mici. Cum era cand mergeati la colindat, prin ce peripetii 
ati trecut.

Cum îi faci pe copii
 să înțeleagă spriritul 

sărbătorilor

Foarte multi copii sunt 
catalogati drept “hiperactivi”, 
insa aceasta tulburare este rar 
explicata complet. Iata cateva 
s f a t u r i  o f e r i t e  p e n t r u  
Iv i l lage.com de Frances 
Campbel l ,  ps ihoterapeut ,  
specialist in ADHD la copii si 
preadolescenti.

Este foarte greu de pus un 
diagnostic pentru Tulburarea 
hiperkinetica cu deficit de 
atentie (ADHD). Majoritatea 
copiilor sunt foarte energici 
si activi, asa ca este destul 
de dificil sa spui clar – este 
ADHD sau nu, mai ales ca 
nu exista teste medicale 
specifice si diagonosticul se 
p u n e  s t r i c t  i n  b a z a  
comportamentului copilului.

Semnele tulburarii sunt 
d i fer i te  s i  var iaza in  
intensitate de la copil la 
copil. Iata cateva caracteristici 
c o m u n e  a l e  c o p i i l o r  
diagnosticati cu ADHD.

Lipsa concentrarii. Copiii 
care sufera de ADHD nu 
reusesc sa se concentreze si 
sunt neobositi. Nu pot sta locului 
pentru a se juca sau pentru a 
indeplini o sarcina, a scrie o 
tema etc. Desigur, oricine are 
copii mici si-ar putea incadra cu 
usurinta micutii in aceasta 
categorie, asa ca nu trebuie 
generalizat, ci urmarite cu foarte 

mare atentie celelalte semne.
 Agresivitate. Copiilor care 

sufera de ADHD le este destul 
de greu sa relationeze cu ceilalti 
si de multe ori se nasc frustrari 
ce duc la un comportament 
agresiv.

Nu le este teama. Copiii care 
sufera de ADHD nu isi dau 
seama de potentialul pericol pe 
care il are o actiune de-a lor. Nu 
se tem de foc, se pot catara fara 
probleme in varful unui copac.

I m p u l s i v i t a t e .  S p u n e  
intotdeauna ce are de spus si 
chiar poate rabufni desi se afla 
intr-o situatie sociala in care stie 
ca trebuie sa pastreze linistea. 
De asemenea are obiceiul de a 
se baga in vorba cu persoane 
necunoscute sau in jocul altor 
copii, fara sa fie invitat.

I m a t u r i  e m o t i o n a l  s i  
intelectual. Copiii care sufera de 
ADHD sun t  ma i  ima tu r i  
emotional si intelectual fata de 
copiii de aceeasi varsta. Un alt 

aspect foarte greu de identificat 
intrucat copiii au un ritm diferit de 
dezvoltare. Insa cei care sunt la 
scoala pot fi urmariti dupa 
calificative. Cei cu ADHD sunt in 
urma colegilor din pricina lipsei 
de concentrare si a neatentiei.

Uituci si neindemanatici. 
Copiii hiperactivi au obiceiul de a 
uita lucruri, de a rupe sau a 
sparge obiecte.

Copiii hiperactivi au nevoie 
de mai multa atentie din partea 

parintilor si a profesorilor si 
cer asta prin comportamentul 
lor. Parint i i  trebuie sa 
inteleaga ca ADHD este o 
tulburare neurologica si nu 
are legatura cu parintii. Copiii 
cu ADHD sunt greu de 
stapanit si acasa si la scoala 
si, de multe ori, parintii se simt 
rusinati.

Este foarte greu sa 
diagnostichezi un copil cu 
ADHD. Simptomele mai sus 
mentionate pot aparea si la copii 
normali care au probleme in 
familie sau la scoala. Daca vrei 
sa fii sigur, medicul de familie 
este un inceput. Vorbeste cu el 
despre situatia din familia ta si 
cere-i sa-ti recomande un 
specialist pentru tine si pentru 
toata familia, daca este nevoie.

Daca simptomele mai sus 
mentionate persista, ar trebui 
consultat un specialist.

Pielea uscată în sezonul rece: cauze, 
prevenire şi tratament

Cum îți dai seama dacă ai un copil hiperactiv
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Trezirea în miezul nopţii îţi creează o stare de nervozitate şi 
te face să te simţi obosit în timpul zilei, dar are şi un efect 
puternic asupra sănătăţii tale fizice şi mentale.

Potrivit Fundaţiei pentru Sănătate în Somn din Sydney, o 
treime dintre australieni suferă în mod regulat de tulburări 
somn. Acest lucru are un impact semnificativ asupra stării de 
spirit, a productivităţii şi a bunăstării generale.

Experţii au dezvăluit recent şapte motive din cauza cărora 
oamenii se trezesc brusc în toiul nopţii. Căldura corpului nostru 
creşte seara şi scade când adormim, astfel încât o temperatură 
de 16-18 grade Celsius este considerată a fi ideală în dormitor, 
potrivit Mediafax.

Mulţi dintre noi obişnuiesc să bea, seara, câteva pahare de 
vin. Băutul înainte de culcare poate însemna un somn bun doar 
în prima etapă, însă, după ce efectul alcoolului dispare, ne vom 
trezi uşor din cauza factorilor de mediu.

De asemenea, toţi am auzit ideea conform căreia nu ar 
trebui să aducem niciodată biroul cu noi acasă. Când lăsăm 
stresul de la birou să ne domine şi acasă, somnul va avea de 
suferit.

Şi apneea este o afecţiune care încetineşte sau opreşte 
respiraţia, iar când dormi, ea poate determina scăderea 
nivelului de oxigen din corp.

Experţii ne sfătuiesc să încercăm să mâncăm cât mai puţin 
înainte de culcare şi reducem luminozitatea în cameră cu cel 
puţin două ore înainte de somn.

Nu în ultimul rând, sfatul medicilor este să punem deoparte 
telefonul mobil cu cel puţin o oră înainte de somn, pentru că 
atunci când ne uităm într-un ecran, creierul este păcălit că este 
încă ziuă.

Tată, de ce te-ai căsătorit cu mama?

Soţul se întoarce către soţie şi-i spune:

– Vezi? Până şi copilul se miră!

***

Două blonde hotărăsc să meargă în pădure să-şi caute 

brad de Crăciun.

După câteva ore de căutare, una dintre ele îi spune 

celeilalte: Aşa nu mai merge! Eu propun să luăm primul brad 

pe care îl găsim… indiferent dacă are globuri sau nu!”

Pastila de râs

 „Joker”, filmul cu subiect 
întunecat produs de DC 
Comics, s-a situat pe primul 
loc în topul celor mai bune 
pelicule ale anului 2019 
realizat de platforma online 
Internet Movie Database 
(IMDb), după un succes de 
box office de 1 miliard de 
dolari, arată Daily Mail.

Lungmetrajul "Joker" a 
ajuns în fruntea topului IMDB, 
bazat pe popular i tatea 
filmelor şi pe numărul de 
vizualizări de pe site.

La începutul acestei luni, 
"Joker", de Todd Phillips, a 
fost nominalizat la Globurile 
de Aur pentru cea mai bună 
dramă, cel mai bun regizor, 
cea mai bună coloană 
sonoră, dar şi pentru cel mai 
bun actor, în persoana lui 
Joaquin Phoenix. Phoenix a 

fost nominalizat şi la Screen 
Actors Guild Awards, trofeele 
acordate de Sindicatul  
actor i lor americani,  un 
puternic indicator pentru 
succesul la premiile Oscar, 
potrivit Mediafax.

Filmul lui Todd Phillips a 
învins, în topul IMDB, trei 
pelicule concurente produse 
de Marvel, precum şi două 
remake-uri Disney, printre 
care şi "Regele Leu/ Lion 
King".

Următoarele locuri din 
acest top sunt ocupate de "A 
fost odată la... Hollywood / 
Once Upon a Time in... 
Hollywood", "Răzbunătorii: 
Sfârşitul jocului / Avengers: 
Endgame", "Captain Marvel" 
şi de "It: Capitolul 2", "Regele 
Leu / The Lion King", "Omul-
Păianjen: Departe de casă / 

Spider-Man:  Far  From 
Home" ,  "A l i ta :  Îngeru l  
războinic / Alita: Battle Angel", 
"Aladin" şi "Noi / Us".

F i l m u l  " J o k e r "  î ş i  
concent rează ac ţ iunea 
originală şi nemaivăzută 
până acum pe marile ecrane 
în jurul unuia dintre cele mai 
controversate personaje 
negative din universul DC 
Comics. Cu o viziune amplă 
ş i  c o m p l e x ă ,  P h i l l i p s  
explorează traiectoria lui 
Arthur Fleck, interpretat de 
Phoenix, un individ ignorat de 
societate, cu o personalitate 
imprevizibilă, care nu poate fi 
inclus în niciun stereotip. Ce 
se obţine este un studiu de 
personaj  d ispreţu i t  de 
societate care devine nu doar 
un sumbru caz social, ci şi o 
poveste fascinantă.

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

privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
SC FAIUL BUILD RESIDENCE SRL anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de 

emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Desființare C1, C2, C3, C4, C5 – Construire 
locuință colectivă P+2E (6 unități locative) Spațiu Comercial parter și împrejmuire”, 
propus a fi amplasat în mun. Alexandria, str. Turdor Vladimirescu nr. 105, jud. Teleorman.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului Teleorman din mun. Alexandria, str. Dunării nr. 1, jud. 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 unicipiul Turnu 
Măgurele, Șos. Alexandriei, nr. 15.

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

Anunţ public

Spania a găzduit de 
curând,  la  Madr id ,  
summitul mondial pe 
teme climatice. Înaintea 
e v e n i m e n t u l u i ,  
a u t o r i t ă ț i l e  ș i - a u  
reafirmat angajamentul 
față de un viitor mai 
verde. Dar departe de 
capitală, un dezastru ecologic amenință cea mai mare lagună 
cu apă sărată din Europa. Peștii mor în masă în sudul Spaniei. 
Este o imagine dezolantă, care pune în pericol unica sursă de 
venit a pescarilor. 

Această lagună este viața lor. Manuel Martinez și Rubén 
Baca sunt pescari. Este o muncă făcută din pasiune. Lucrează 
în Mar Menor, în sudul Spaniei. Este cea mai mare lagună cu 
apă sărată din Europa.

„Pentru mine înseamnă mult. Este mai mult decât o lagună - 
este ca o mamă. Aceste ape ne hrănesc și ne asigură traiul 
zilnic”, spune Manuel Martinez, pescar.

Dar laguna piere încet. În octombrie, la mal au ajuns pești 
morți. Se sufocaseră. Pescarilor încă nu le vine să creadă. Nu 
s-a întâmplat niciodată până acum ca peștii să moară în număr 
atât de mare. Pescarii par să știe cauza.

„Poluarea e o problemă de multă vreme aici: provine din 
orașe și din agricultură. Toate reziduurile sunt aruncate în Mar 
Menor. Așa apar bacterii care distrug flora acvatică, ceea ce 
duce la o lipsă de oxigen în apă”, arată pescarul Manuel 
Martinez.

Pescarii din Mar Menor au rămas la mal atunci - pentru a 
proteja rezervele de pește. Oricum, vânzările au scăzut din 
cauza temerii că peștele ar putea fi contaminat. În același timp, 
au fost intensificate eforturile pentru a afla cauza catastrofei.

La fel ca pescarii, și activiștii de mediu sunt convinși că 
problema pornește de la deversări.

Din ce cauză ne trezim în 
toiul nopţii 

Pericol în cea mai mare 
lagună cu apă sărată a Europei

În ultima decadă, Polul Nord magnetic s-a 
deplasat cu aproximativ 55 de kilometri anual.

Mişcarea es te  una d in t re  leg i le  
fundamentale ale naturii, de la cele mai mici 
particule, şi ajungând la roiuri de galaxii. Polul 
Nord magnetic este, de asemenea, unul dintre 
acele lucruri care se află în mişcare. Totuşi, 
trebuie subliniat faptul că această schimbare a 
poziţiei încă nu este înţeleasă de către oamenii 
de ştiinţă, notează Science Alert.

Polul Nord magnetic a fost descoperit în 
anul 1831 şi, din acel an, acesta s-a deplasat 
aproximativ 2.250 de kilometri spre Siberia, 
după cum explică cercetătorii. Schimbarea 
poziţiei acestuia s-a petrecut relativ lent, ceea 
ce înseamnă că cercetătorii au putut stabili cu 
uşurinţă unde se află de-a lungul timpului. 
Totuşi, în ultima decadă, viteza acestei 
„migraţii” a crescut, ajungând la 55 kilometri pe 
an. Ce înseamnă asta? În raport cu observaţiile 
realizate de-a lungul timpului şi cu modele 
realizate de către cercetători, această evoluţie 
este neobişnuită şi îi pune în dificultate pe 
cercetători.

În prezent, oamenii de ştiinţă încă nu pot 
explica schimbările din miezul planetei care 
duc la acestă viteză crescută a Polului Nord 

magnetic. Totuşi, cartografierea câmpului 
magnetic al Pământului şi modelele ştiinţifice îi 
vor putea ajuta pe cercetători să stabilească cu 
o mai mare precizie viitoarele poziţii ale polului.

Urmărirea distribuţiei câmpului magnetic şi 
locaţia Polului Nord magnetic al Pământului 
este realizată cu ajutorul Modelului Magnetic 
Global. Acest instrument ştiinţific este 
indispensabil unei mari părţi a tehnologiei cu 
care suntem atât de familiari: GPS-ul , 
aplicaţiile pentru orientare, instrumentele 
ştiinţifice ale agenţiilor spaţiale şi, evident, 
tehnologia militară. Experţii sunt de părere că 
actualul model global va mai putea fi folosit 
până în anul 2025, înainte ca datele pe care 
acesta le oferă să devină depăşite.

''Joker'', cel mai bun film al anului 2019 
în topul IMDB

Polul Nord magnetic ''migrează'' rapid către Siberia



1524: A murit Vasco 
da Gama, navigator 
portughez (n. 1469).
1761: S-a născut 

Jean -Lou i s  Pons ,  
astronom francez (d. 
1831).
1777: O expediţie 

condusă de James 
Cook a ajuns la Insula 
Crăciunului, cel mai 
mare atol de corali din 
lume.
1818: S-a născut 

James Prescott Joule, 
fizician englez (d. 
1889).
1881: S-a născut 

Juan Ramon Jimenez, 
poet şi eseist spaniol, 
laureat Nobel (d. 1958).
1896: S-a născut Sandu Tudor, scriitor şi jurnalist 

român, apoi monah, cu numele Daniil (d. 1962).
1922: S-a născut Ava Gardner, actriţă americană (d. 

1990).
1935: A murit Alban Berg, compozitor austriac (n. 

1885).
2008: A murit Haralamb Zincă, pseudonimul literar al 

lui Hary Isac Zilberman, scriitor român (n. 1923).
2008: A murit Harold Pinter, dramaturg, poet, prozator, 

regizor, scenarist englez, laureat al Premiului Nobel pe 
anul 2005 (n. 1930).
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07:00 Matinal 10:00 Ca'n viaţă 11:30 
Yanxi, palatul suspinelor 12:30 
Legende şi mistere 13:00 Exclusiv în 
România 13:45 Din cele mai frumoase 
colinde 14:00 Telejurnal 14:50 Mesajul 
de Crăciun al Majestăţii Sale Margareta 
15:10 Maghiara de pe unu 16:30 
Întâlnire cu Moș Crăciun 17:00 
Romania veritabilă 17:35 Yanxi, palatul 
suspinelor 18:35 Bine faci, bine găseşti! 
19:40 Universul credinţei 20:00 
Telejurnal 21:10 Silent Night 23:10 
Crăciun fericit 01:15 Legende şi mistere

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 24 Decembrie

S-ar putea ca o 
disputa cu o femeie 
mai in varsta din 
familie sa va dea de 
gandit. Va sfatuim sa 
fiti mai prudent, ca sa 
evitati un scandal sau 
o deceptie pe plan 
sentimental. 

O in ta ln i re  de  
afaceri nu decurge 
conform asteptarilor. 
Nu va descurajati! Azi 
nu este o zi buna 
p e n t r u  a f a c e r i .  
Petreceti momente 
placute alaturi de 
persoana iubita. 

Chiar daca aveti 
multe probleme de 
rezolvat, va sfatuim sa 
va relaxati. Dimineata 
aveti de gand sa 
cheltuiti o suma mare. 
Fiti prudent, nu este 
un moment favorabil 
investitiilor! 

Nu este momentul 
s a  i n c e p e t i  n o i  
activitati. S-ar putea 
sa nu gasiti cele mai 
b u n e  s o l u t i i .  
Dimineata sunteti 
cam visator si aveti 
tendinta sa neglijati 
probleme importante. 

S-ar putea ca cei 
din jur sa nu va 
aprecieze ideile la 
adevarata lor valoare. 
Va sfatuim sa nu 
semnati acte oficiale 
s i  s a  a m a n a t i  
planurile referitoare la 
pornirea unei afaceri. 

S-ar putea sa fiti 
nevoit sa plecati intr-o 
d e l e g a t i e ,  s p r e  
n e m u l t u m i r e a  
partenerului de viata. 
Va recomandam sa 
dati dovada de mult 
calm, ca sa eviti o 
cearta.

S-ar putea sa nu 
intrati nici azi in 
posesia unor bani pe 
care trebuia sa ii 
primiti zilele trecute. 
A m a n a r e a  u n e i  
calatorii planificate va 
poate afecta relatiile 
sentimentale. 

Sunteti cu capul in 
nori si s-ar putea sa 
pierdeti din vedere 
probleme importante. 
Puteti rezolva tot ce v-
ati propus, daca va 
concentrati asupra 
a s p e c t e l o r  c u  
adevarat importante.

S-ar putea sa fiti 
indispus din cauza 
unui esec in afaceri. 
Relatiile cu persoana 
iubi ta pot deveni 
i n c o r d a t e  d a c a  
refuzati sa mergeti 
intr-o vizita. Va sfatuim 
sa fiti mai diplomat!

BERBEC

Amanat i  v iz i te le 
planificate pentru azi! 
Dupa-amiaza  s -a r  
putea sa castigati o 
suma importanta sau vi 
s e  p r o p u n a  o  
c o l a b o r a r e  
avantajoasa. Nu va 
grabiti sa luati o decizie!

S-ar putea sa aveti 
o neintelegere cu 
persoana iubita. Nu 
exagerati pozand in 
victima! Nu hotarati 
nimic astazi in privinta 
relatiilor sentimentale, 
pentru ca s-ar putea 
sa regretati.

Dimineata sunteti 
dezamagit de un 
partener de afaceri. 
Nu puneti la suflet! 
Sunteti energic si 
aveti mari sanse de 
reusita in tot ce faceti 
i m p r e u n a  c u  
persoana iubita. 

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  Wanted  22 :45  
Instrumente mortale: Orașul 
oaselor 01:15 Ştirile Pro Tv 
01:45 Renegata 04:30 Arena 
bucătarilor 05:00 Ce spun 
românii 06:00 Ştirile Pro Tv

07:00 Observator 08:00 
Neatza cu Răzvan şi Dani 12:00 
Observator 14:00 Dennis, 
pericol public 16:00 Observator 
16:50 Acces direct - cu Mirela 
Vaida 18:30 Ajut eu! 19:00 
Observator 20:00 Frumoasa și 
bestia 21:45 Cine este Moș 
Crăciun? 23:45 Stefan Banica - 
concert extraordinar de Craciun 
2019 02:00 Observator 

08:15 Pastila de râs 09:15 
Dragoste și ură 11:00 Puterea 
dragostei 12:00 Știrile Kanal D 
13:00 În căutarea adevărului 
15:00 Lara. Aribelle și mâna 
destinului 17:00 Puterea 
dragostei 19:00 Știrile Kanal D 
20:00 Gülperi  23:30 Familia 
sfânta - Partea I 01:30 Știrile 
Kanal  D 02:30 Puterea 
dragostei 

07:20 Paradisul femeilor 
10:00 Trăsniți 11:30 Secrete 
de stil 14:00 Camera de râs 
1 5 : 0 5  F o c u s  1 6 : 0 0  
Paradisul femeilor 18:00 
Focus 18 19:00 Trăsniți 
20:00 Socrii misterioși 22:00 
Un Crăciun regal 00:00 
Ringul 02:00 Trăsniți 03:00 
Focus 04:15 Oglinda

08:00 Crescându-l pe 
Waylon 10:15 La bloc 12:30 
Admis pe pile 14:45 Inapoi de 
Craciun 16:30 Crăciunul 
Prințesei Lebădă 18:15 La 
bloc 20:30 Acasă de Crăciun 
23:00 Ho Ho Ho 2: O loterie de 
familie 01:15 Armonie divină 
03:00 Acasă de Crăciun 05:30 
La bloc 06:15 La Maruţă

0 8 : 0 0  O a n a p p  0 9 : 0 0  
Documentar 360° Geo 10:00 
Câştigă România! 11:00 În direct cu 
viaţa 12:00 Telejurnal 13:00 Cultura 
minorităţilor 13:30 Sănătate cu de 
toate 14:00 Documentar 360° Geo 
15:00 Oanapp 16:00 Iubire dincolo 
de timp 17:00 România… în bucate 
17:40 În direct cu viaţa 19:00 
Telejurnal 20:00 Câştigă România! 
21:10 Destine ca-n filme 22:30 
Credo 00:40 Concert Colinde 
Craciun - Paula Seling

0 7 : 0 0  C o w b o y s  &  
Ext ra tereș t r i  08 :55 Lego 
Batman: Filmul 10:40 O călătorie 
cu mama 12:15 Copoi de 
Hollywood 14:05 Un Crăciun 
dulce 15:45 Pirații din Caraibe: 
Pe e și mai tulburi 17:50 Man of 
Steel: Eroul 20:00 Christopher 
Robin şi Winnie de Pluş 21:45 
Omul Furnică şi Viespea 23:35 
Cât durează o căsnicie 01:25 Un 
Crăciun dulce
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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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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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FCSB - Universitatea 
Craiova 2-0. Derby-ul finalului 
de an a început cu torțe și 
petarde pe teren. Arbitrul a 

întrerupt două minute partida 
din cauza fanilor. Jucătorii le-
au dat motiv să facă gălăgie 
suporterilor roș-albaștrilor de 
abia pe finalul reprizei.

F C S B  a  s u b o r d o n a t  
Craiova pe finalul primei 
reprize

Dennis Man și Florinel 
Coman au rezolvat partida cu 

două goluri superbe marcate 
în patru minute. Roș-albaștrii 
au primit un penalty în 
prelungirile primei reprize, 

după un fault la Coman, însă 
căpitanul Florin Tănase n-a 
nimerit poarta.

S-a terminat 2-0, iar FCSB 
a încheiat anul pe podium, în 
locul Craiovei. Echipa lui 
Vintilă este pe trei, la 5 puncte 
în spatele celor de la CFR, dar 
cu un meci mai puțin.

Ultimul loc de pe podium la 

finalul anului se decide între 
FCSB şi Craiova. În tur, 
Piţurcă a pierdut la chiar primul 
meci pe banca oltenilor. 

FCSB primeşte vizita 
victimei preferate - Craiova a 
pierdut şapte din opt dueluri pe 
terenul "roş- albaştrilor", de la 
p r o m o v a r e a  d i n  2 0 1 4 .  
Sezonul acesta, însă, a 
câşt igat deja pe Arena 
Naţională, 2-0 cu Dinamo, în 
etapa a doua.

"Bine ar fi să terminăm cu o 
victorie, ne-am consolida 
prezența în play-off", a 
declarat antrenorul FCSB-ului, 
Bogdan Vintilă.

"Cred și sper să fie un 
spectacol reușit, iar echipa 
care o să câștige să fie 
C r a i o v a " ,  a  s p u s  ș i  
"principalul" oltenilor, Victor 
Piţurcă.

FCSB trebuie să câştige 
dacă vrea să termine pe 
podium, în locul Craiovei. 
Când i-a preluat Vintilă, "roș-
albaștrii" erau penultimii în 
clasament.

SPORT

Ştefan Radu a fost titular la Lazio în victoria cu 3-1 în faţa 
lui Juventus în Supercupa Italiei, meci care a avut loc în 
capitala Arabiei Saudite, Riyadh, chiar pe stadionul echipei 
antrenate de Răzvan Lucescu, Al Hilal.

Trupa lui Simone Inzaghi a repetat isprava de acum două 
săptămâni din Serie A când s-a impus la acelaşi scor pe 
Olimpico administrând torinezilor primul înfrângere din 
campionat.

Cristiano Ronaldo a ratat trofeul cu numărul 30 din carieră
Luis Alberto a deschis scorul pentru capitolini, dar a fost 1-

1 la pauză după ce Paulo Dybala a egalat în urma unui şut al 
lui Cristiano Ronaldo respins de portar. Senad Lulic, în 
minutul 73 şi Cataldi în prelungiri dintr-o lovitură liberă după 
ce Bentancur fusese eliminat, au adus a cincea Supercupă a 
Italiei în vitrina lui Lazio.

Dacă Ştefan Radu a ridicat în braţe pentru a treia oară 
Supercupa Italiei, Cristiano Ronaldo a ratat astfel cucerirea 
celui de-al 30-lea său trofeu din carieră.

Thibaut Courtois nu a trecut încă peste cele două penalty-
uri neacordate lui Real Madrid în derby-ul cu Barcelona, de 
miercuri, de pe Camp Nou.

Portarul belgian e dezamăgit că VAR-ul nu a intervenit în 
cele două situaţii în care "galacticii" au solicitat penalty pe 
terenul marii rivale.

"Sunt în favoarea VAR, însă experienţa mea cu acest 
sistem în Liga Campionilor şi Cupa Mondială este total 
diferită de cea pe care o am în campionatul Spaniei. Cei de 
aici vor să-i ofere autoritate arbitrului, nu doresc să-l 
corecteze, cum a fost la duelul dintre Lenglet şi Varane, însă 
nu înţeleg cum de nu au intervenit la această fază", e revoltat 
goalkeeperul lui Real Madrid.

Thibaut Courtois, nemulţumit de arbitraj şi după partida cu 
Athletic Bilbao

Courtois a criticat şi arbitrajul de la partida cu Athletic 
Bilbao (0-0), de pe Santiago Bernabeu.

"Arbitrul nu a fluierat mult, ceea ce e bine, pentru că 
suntem două echipe cărora ne place jocul fizic. Singurul lucru 
pe care nu îl înţeleg este de ce nu le-a acordat galbene pentru 
trageri de timp", a atacat portarul în vârstă de 27 de ani.

Real Madrid încheie anul pe locul 2, la două puncte în 
spatele liderului Barcelona.

Ştefan Radu, la al 9-lea 
trofeu din carieră! Lazio a 

cucerit Supercupa Italiei în 
faţa lui Juventus

Thibaut Courtois pune la zid
 VAR-ul din Spania: "În Liga 

Campionilor este altfel"

Anderlecht a învins Genk, scor 2-0, în etapa 
cu numărul 20 din prima ligă a Belgiei. Chipciu a 
rămas pe bancă la gazde, în timp ce Ianis Hagi a 
fost introdus pe teren în minutul 62, după al 
doilea gol al adversarilor.

Ianis nu a avut vreo performanță notabilă în 
meciul cu Anderlecht, dar fanii lui 
Genk sar în apărarea sa. Hagi Jr 
a intrat pe teren în minutul 62, în 
locul lui Bongonda.

Pe rețelele de socializare, 
foarte mulți dintre fanii lui Genk 
spun că Ianis a fost aruncat mult 
prea târziu în teren: "Cât să-l mai 
păstrezi în teren pe Bongonda? 
Wolf a mizat prea târziu pe Ianis, 
care e un adevărat număr 10. 
Aveam nevoie de el mai 
devreme, nu la 2-0", au scris fanii 
echipei, pe rețele de socializare.

Continuă criza pentru Genk
Campioan en-titre a Belgiei a ajuns pe locul 8 

după această etapă, cu 28 de puncte. Ianis&Co. 
se află la trei puncte de Zulte Waregem, 
ocupanta ultimului loc de play-off. Genk a 
înregistrat numai trei victorii în ultimele zece 
etape.

Anderlecht a început să dea semne de viață 
și s-a apropiat la cinci puncte de play-off, după 
victoria cu Genk. Lider în Belgia rămâne Club 
Brugge, cu 46 de puncte. Antwerp, echipa lui 
Ladislau Boloni, se află pe locul 2, cu 38 de 
lungimi.

Ce spune Gică Hagi despre 
Ianis Hagi

"Regele" spune că Ianis a 
avut un an fantastic, iar în viitorul 
apropiat va deveni om de bază la 
Genk: "Ianis e al vostru, discuțati 
cu el. E un sportiv român 
talentat, a ajuns la un nivel foarte 
înalt. El se simte bine, devine 
mai bun în fiecare zi. E mai matur 
în fiecare zi. Am mare încredere 
în el și în ceilalți copii care au fost 
la U21. Ne-au arătat că au talent.

Ianis e bine, arată bine. Țineți 
minte că Ianis a avut un an 

fantastic. A câștigat trofee, a ajuns la Euro până 
în semifinale, a debutat în Champions League, a 
debutat în echipa națională... Are o perioadă în 
care joacă mai puțin, așa cum i se întâmplă 
oricărui fotbalist. El are un an foarte bun, asta e 
părerea mea", a spus Hagi.

FCSB - Craiova 2-0. 
Spectacol la ultimul meci al anului în Liga 1! 
Roș-albaștrii se impun și termină pe podium

Genk e pe tobogan, dar fanii îl apără pe 
Ianis după ultimul eșec: "E un adevărat număr 10"
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