
Ieri, la sediul județean Teleorman al 
PNL, s-a desfășurat o conferință de presă 
susținută de senatorul Eugen Pîrvulescu, 
președintele organizației județene a 
partidului.

Tema principală a întîlnirii cu mass 
media locale a fost prezentarea 
realizărilor PNL în cele de 3 luni de 
guvernare, între care abrogarea 
Ordonanței 114, liberalizarea prețurilor la 
energie, eliminarea supraaccizei la 
combustibil sau dobânzile mai mici la care 
s-a împrumutat Ministerul Finanțelor.

(Continuare  în  pagina  3)

Teleormănenii 
aflați în căutarea 
u n u i  l o c  d e  
muncă au de 
unde alege în 
a c e a s t ă  
per ioadă. 283 
locuri de muncă 
sunt disponibile la 
nivelul judeţului 
Teleorman. dintre 
acestea, 32 sunt 
p e n t r u  
persoanele cu 

studii superioare, 91 pentru persoanele calificate în diverse meserii, 81 pentru 
persoanele cu studii liceale, iar 79 pentru persoanele cu studii gimnaziale.

(Continuare  în  pagina  4)

Până la data de 31 decembrie 2019, la nivelul județului 
nostru toate unitățile administrativ teritoriale trebuiau să 
depună documentația și să obțină avizul de înființare a 
serviciului voluntar pentru situații de urgență.

Din păcate, la această dată, la nivelul județului nostru 
nu avem niciun serviciu voluntar înființat pe baza 
legislației actuale în vigoare.

Nu au fost asigurate fondurile băneşti necesare 

înfiinţării, organizării, dotării şi funcţionării serviciilor 
voluntare pentru situații de urgență conform legislației în 
vigoare (nu au fost asigurate uniforme, echipamente de 
protecţie şi de intervenţie pentru personalul operativ și 

accesorii pentru autospecialele şi utilajele existente la 
majoritatea serviciilor voluntare).

(Continuare  în  pagina  2)

Ziarul tuturor teleormănenilor care au ceva de spus

Un ziar care nu tace, nu minte, nu iartă şi spune lucrurilor pe nume
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BJ „Marin Preda” Teleorman:

Lansarea cărții 
„Îngerii soarelui” de 

Mihail Tănase

Muzeul Județean Teleorman:

 Vas antropomorf 
descoperit la Balaci

283 locuri de muncă vacante la nivelul 
judeţului Teleorman

Eugen Pîrvulescu e sigur că
 Teleormanul își va schimba culoarea

 după viitoarele alegeri

Avem lege, dar nu avem bani! 
Serviciile voluntare pentru situații de urgență din

 județul Teleorman sunt inexistente



2 EVENIMENT - ACTUALITATE

În cadrul Inspectoratului 
Teritorial de Muncă Teleorman 
se af lă în desfășurare 
Campania națională privind 
obligațiile angajatorilor de a 
i m p l e m e n t a ,  p e  b a z a  
pr incipi i lor generale de 
prevenire, măsurile necesare 
pentru asigurarea securității și 
protecția lucrătorilor care își 
desfășoară activitatea în 
șantierele temporare sau 
mobile.

Numărul de accidente de 
muncă înregistrat precum și 
gravitatea acestora au fost 
factorii determinanți pentru a 
continua și intensifica acțiunile 
de verificare și monitorizare a 
modului în care se respectă 
prevederile legale în domeniul 
securității și sănătății în 
muncă, precum și asupra 
modului în care angajatorii 
realizează, în șantierele 
temporare și mobile, măsurile 
de securitate și sănătate 
dispuse de inspectorii de 
muncă.

P e n t r u  a n u l  2 0 2 0  
campania va urmări modul de 
implementare a obligațiilor 
anga ja to r i l o r,  pe  baza  
pr incipi i lor generale de 
p r e v e n i r e ,  r e s p e c t i v  
implementarea măsurilor 
necesare pentru asigurarea 
secu r i t ă ț i i  ș i  p ro tec ț i a  

lucrătorilor care își desfășoară 
activitatea în șantierele 
temporare sau mobile.

O b i e c t i v e l e  a c e s t e i  
campanii sunt: creşterea 
gradului de conştientizare a 
angajatorilor şi a lucrătorilor 
din domeniul construcţiilor în 
c e e a  c e  p r i v e ş t e  
obligativitatea respectării 
prevederilor legale referitoare 
la securitatea şi sănătatea în 
muncă, cu precădere în 
prevenirea riscului de cădere 

de la înălțime; încurajarea 
unei abordări participative prin 
implicarea principalilor actori 
din domeniul construcțiilor 
impl icaț i  în  d iminuarea 
consecinţelor sociale şi 
economice negative care 
derivă din nerespectarea 
prevederilor legale,aplicabile 
în domeniul construcţiilor; 
promovarea bunelor practici în 
acest domeniu de activitate 
economică.

Obiective specifice:
Verificarea modului de 

implementare a măsurilor 
necesare pentru asigurarea 
secu r i t ă ț i i  ș i  p ro tec ț i a  
lucrătorilor, la angajatorii cu 
a c t i v i t a t e  î n  d o m e n i u l  
c o n s t r u c ţ i i  f o l o s i n d  
următoarele „Check – listuri”: 
organizarea  activităţilor de 
securitate  şi  sănătate  în  
m u n c ă  p e  ș a n t i e r e l e  
temporare  sau mobi le ;  
instruirea lucrătorilor; lucrul la 
î n ă l ţ i m e  ș i  a c o r d a r e a  
echipamentului individual de 
protecție; utilizarea instalațiilor 
de ridicat și protecţia împotriva 
electrocutării pe șantierele 
temporare  sau mobi le ;  
c e r i n ţ e l o r  m i n i m e  d e  
securitate şi sănătate la 
lucrările de săpături.

Campania națională se va 
des făşu ra  în  pe r i oada  
ianuarie- decembrie 2020 și 
va cuprinde patru etape în 
anul 2020.

P r i m a  e t a p ă  s e  v a  
desfășura în lunile februarie– 
martie 2020 prin mediatizarea, 
informarea, conștientizarea 
privind riscurile de cădere de 
la înălțime și organizarea de 
dezbateri în cadrul I.T.M. 
Teleorman cu principali i 
angajatori din județ.

Cornelia RĂDULESCU

(urmare  din  pagina  1)
În anumite situații există o preocupare slabă din partea 

reprezentanților administraţiei locale faţă de obţinerea fondurilor 
necesare achiziţionării de autospeciale şi a altor mijloace de 
intervenţie (autospecialele din dotarea serviciilor voluntare 
existente la această dată având o vechime de exploatare mare, 
nefiind respectat  criteriul referitor la numărul de autospeciale 
raportat la numărul de gospodării şi/sau clădiri de locuit).

Nu sunt respectate criteriile privind încadrarea cu personal a 
serviciilor voluntare pentru situații de urgență din cauza faptului 
că aceste posturi nu sunt cuprinse în organigrama unității 
administrativ teritoriale,  fapt ce a condus de multe ori la situația în 
care există şefi de servicii voluntare pentru situații de urgență fără 
pregătire sau care ocupă această funcţie prin cumul de funcții. 
Totodată în aceeași situație se află și conducătorii de 
autospeciale care nu sunt angajaţi, din motive financiare, din 
cauza imposib i l i tă ț i i  inc luder i i  acestor  funcţ i i  în  
organigrama/statul de organizare al autorităţilor publice locale, 
acesta fiind dimensionat la numărul de locuitori din U.A.T..

Până la sfârșitul anului trecut, la nivelul celor 97 de localităţi 
din judeţul Teleorman erau constituite şi funcţionau în subordinea 
consiliilor locale 93 de servicii voluntare pentru situaţii de urgenţă, 
iar în 4 localităţi (Roşiorii de Vede, Videle, Piatra și Drăgăneşti 
Vlaşca) nu au fost înființate deoarece acolo funcționează  servicii 
profesioniste, din cadrul ISU Teleorman.

Reamintim faptul că beneficiile înființării și funcționării acestor 
servicii voluntare sunt imense pentru membrii comunității, atât în 
ceea ce privește derularea activităților de informare preventivă, 
cât și pe latură operativă, intervenția rapidă a membrilor SVSU în 
situații de urgență putând rezulta cu salvarea de bunuri materiale 
și vieți omenești.

De exemplu, în cursul anului 2019, membrii celor 12 servicii 
voluntare pentru situații de urgență care au în dotare autospeciale 
de stingere cu apă și spumă funcționale au intervenit împreună cu 
pompierii profesioniști la un număr de 47 de incendii, iar alte 6 
incendii au fost stinse doar de către acestea.

Ca aspecte pozitive trebuie să remarcăm preocuparea 
autorităților locale din Olteni, Vârtoape și Tătărăștii de Sus în 
vederea dotării serviciilor voluntare din aceste localități, care au 
achiziționat autospeciale de lucru cu apă și spumă. Conform 
situației operative de la această dată, membrii SVSU de la nivel 
județean, alături de salvatorii ISU Teleorman, au acționat cu 
mijloacele din dotarea proprie pentru stingerea a 10 incendii, 
majoritatea izbucnite la nivelul locuințelor.

Reamintim autorităților locale faptul că activitatea pompierilor 
salvatori se derulează în sprijinul comunităților, iar obiectivele 
prioritare ale instituţiei noastre sunt orientate spre eficientizarea 
acţiunilor de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă, motiv 
pentru care ne manifestăm întreaga disponibilitate în asigurarea 
consultanței tehnice de specialitate în vederea intrării în legalitate 
a serviciilor voluntare pentru situații de urgență.

Preîntâmpinarea evenimentelor nedorite trebuie să rămână 
dezideratul comun ce poate fi realizat prin dezvoltarea culturii de 
securitate şi responsabilizarea fiecăruia dintre noi.

Claudiu DUMITRACHE

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

Avem lege, dar nu avem bani! 
Serviciile voluntare pentru situații 
de urgență din județul Teleorman

 sunt inexistente

Pentru a ține situația sub control, 
autoritățile zimnicene au intervenit cu mijloace 
specifice imediat cum a început să ningă. 

Prezența  v isco lu lu i  a  îngreunat  
intervențiile, astfel ca acțiunile de curățare a 
străzilor și trotuarelor au continuat și în primele 
ore ale zilei. Au fost folosite utilajele primăriei, 
cărora li s-a adăugat un camion cu lamă 
închiriat pentru a sprijini acțiunea de curățare 
a străzilor. În jurul orei 10.00 situația era sub 
control, în oraș asigurându-se circulația 
normală pe străzi și trotuare, în condiții de 
iarnă. În caz de nevoie, se ia în calcul și 
folosirea de material antiderapant (sare și 
nisip).

Situația înregistrată la primele ore ale 

dimineții a determinat autoritățile orașului și 
conducerea școlilor să suspende cursurile 
pentru o zi.

Primăria asigură toți cetățenii orașului că 
monitorizează permanent situația, fiind 
pregătită să intervină atunci când va fi nevoie.

Cornelia RĂDULESCU

Drumuri deszăpezite

ITM Teleorman: Campania națională 
privind obligațiile angajatorilor
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(urmare  din  pagina  1)
La acestea se vor adăuga efectele benefice 

pe care le vor produce Ordonanțele de urgență 
promovate în ziua precdentă votării moțiunii de 
cenzură care a condus la căderea Guvernului 
Orban.

Apoi senatorul liberal a trebuit să facă față 
tirului de întrebări ale jurnaliștilor prezenți, 
multe dintre ele incomode și la obiect.

A fost abordată și tema alegerilor locale 
viitoare, iar Eugen Pîrvulescu s-a arătat 
încrezător în șansele liberalilor de a produce 
marea schimbare: înlocuirea administrației 
locale pesediste cu una liberală. În acest sens a 
fost angajată o societate de sondare a opiniei 
publice consacrată care face măsurători în tot 

județul.
Eugen Pîrvulescu este atât de încrezător în 

succesul liberalilor încât e decis să participe la 
alegerile pentru funcția  de președinte al 
Consiliului Județean Teleorman, indiferent de 
sistemul de alegere, într-unul sau în două 
tururi.

Ziariștii prezenți l-au avertizat pe Eugen 
Pî rvu lescu că toate  prev iz iun i le  ș i  
angajamentele sale au fost înregistrate în 
agendele de lucru și vor fi analizate într-o 
întâlnire cu senatorul liberal, după ce 
evenimentele respective vor ajunge la 
momentul bilanțului.

Șt. B.

Se pare că liberalii nu au fost foarte afectați de căderea 
Guvernului Orban prin moțiunea de cenzură initiată de PSD și 
susținută de UDMR și Pro România. Nici scorul cu care a 
căzut Guvernul, de 261 de voturi, nu i-a dezarmat sau 
demobilizat.

A douazi de la moțiune, joi, senatorul Eugen Pârvulescu, 
președintele Organizației Județene Teleorman a Partidului 
Național Liberal, aflat încă de dimineață în teritoriu a declarat: 
”Cu moțiunea de cenzură, pesediștii și-au dat încă o dată 
arama pe față. Pesediștii sunt și astăzi, la peste 30 de ani de 
la Revoluție, adevărații urmași ai comuniștilor. Ei nu doresc 
decât răul acestei țări, și doresc destabilizarea structurilor 
statale. Lucrurile se vor schimba după alegerile locale și 
parlamentare anticipate, noi acum dăm zăpada care a căzut 
peste noi, și ne pregătim cu seriozitate de alegerile locale și 
parlamentare pe care trebuie să le câștigăm.”

Senatorul Eugen Pârvulescu a mai precizat că în județul 
Teleorman, Partidul Național Liberal, care are în acest 
mandat 25 de primării, după alegerile locale va conduce cel 
puțin 45 de unități administrative teritoriale, iar între acestea 
se vor afla și toate cele trei municipii, Alexandria, municipiu 
reședință de județ, Turnu Măgurele, unde candidează 
Claudiu Crăcea, și Roșiorii de Vede. În Alexandria și Roșiorii 
de Vede se fac deocamdată sondaje, pentru desemnarea 
candidatului cu cele mai mari șanse, iar rezultatele 
sondajelor vor fi cunoscute și date publicității după o lună de 
zile.

Referitor la alegerile parlamentare anticipate, senatorul 
Pârvulescu, președintele liberalilor teleormăneni, susține că 
acestea vor avea loc în preajma alegerilor locale. La alegerile 
parlamentare, indiferent că vor fi la o dată anticipată sau la 
termen, în județul Teleorman PNL va câștiga cel puțin un post 
de senator, pentru care candidează dânsul, și cel puțin două, 
dacă nu trei fotolii de deputați, iar toți parlamentarii vor fi 
teleormăneni, și nu cum s-a întâmplat în acest mandat, de 
stranieri precum  Mara Calista Daniela, un fel de Agamiță 
Dandanache care nu-și găsise alt colegiu.

De altfel cuvintele senatorului Eugen Pârvulescu vizavi de 
moțiunea de cenzură sunt la unison cu punctul de vedere al 
președintelui PNL Ludovic Orban, premierul demis: ”De ce să 
mă surprindă? Se coalizează forțele retrograde”.

Ioan DUMITRESCU

Eugen Pîrvulescu e sigur că Teleormanul 
își va schimba culoarea după viitoarele alegeri

Purtătorul de cuvânt al 
PNL, Ionel Dancă, a anunțat, 
vineri, că lista Guvernului 
Orban II și programul de 
guvernare ar urma să fie 
prezentate Parlamentului la 
începutul săptămânii viitoare.

"Urmeaza pana luni sa 
finalizam celelalte 
proceduri, respectiv 
lista Cabinetului si 
p r o g r a m u l  d e  
guvernare, iar la 
inceputul saptamanii 
v i i t o a r e  s a  n e  
prezentam in fata 
Parlamentului, cu 
aceasta lista si cu 
acest program de 
guvernare, pentru a fi 
pus in dezbatere si 
pentru a fi supus 
v o t u l u i  
Parlamentului", a 
dec lara t  Danca la  RFI  
Romania.

S e f u l  C a n c e l a r i e i  
premierului demis spera ca 
anticipatele vor avea loc in 
iunie, nu neaparat simultan cu 
localele, ci posibil la distanta 

de o saptamana sau doua.
" S u n t  p r e v e d e r i  

constitutionale, legale, care 
definesc acest calendar in 
momentul de fata. Noi am 
adoptat in ultima sedinta de 
Guvern o OUG pentru a face 
corelari intre aceste termene, 

cele din Constitutie si cele din 
legislatia electorala, astfel 
incat timpul sa fie scurtat. 
Speram ca aceasta procedura 
sa se deruleze intr-un ritm 
rapid, pentru ca Romania are 
nevoie de un Guvern cu o 

majoritate parlamentara noua, 
solida.

D a c a  n e  u i t a m  p e  
proceduri, este necesara 
consumarea unei perioade de 
60 de zile, in care sa fie 
refuzate doua propuneri de 
Guvern. Am intrat deja in 

aceasta perioada, iar 
d u p a  e x p i r a r e a  
acestei perioade, 
p r e s e d i n t e l e  
R o m a n i e i  p o a t e  
dizolva Parlamentul. 
Conform legislatiei 
electorale in vigoare, 
ar urma ca dupa 
d i z o l v a r e a  
Parlamentului, in 90 
d e  z i l e  s a  f i e  
organizate alegeri 
anticipate. Daca intra 
in  v igoare  OUG 
adoptata in sedinta 

de Guvern din 4 februarie, 
acest termen poate fi scurtat la 
50 de zile, astfel incat undeva 
probabil in luna iunie sa aiba 
loc acest vot pentru alegerile 
pr lamentare  ina in te  de 
termen", a adaugat el.

P r e ș e d i n t e l e  
Klaus Iohannis l-a 
desemnat joi  pe 
premierul  demis, 
Ludovic Orban, să 
formeze un nou 
g u v e r n ,  d u p ă  
consultările avute la 
C o t r o c e n i  c u  
partidele politice. 
Această mișcare se 
înscrie în logica declanșării alegerilor anticipate, a explicat 
Klaus Iohannis.

Avem un guvern liberal, care a venit cu o agendă 
reformatoare, care a dorit să repare greşelile guvernelor 
pesediste, a spus preşedintele Klaus Iohannis, după 
consultările de joi de la Cotroceni.

În schimb, pe de altă parte, PSD doreşte să oprească 
lucrurile, a arătat şeful statului, dând exemplul alegerii în 
două tururi a primarilor, pentru care guvernul și-a asumat 
răspunderea și care a fost temeiul moțiunii de cenzură 
depuse de PSD.

Soluţia corectă în această situaţie este întoarcerea la 
electorat, mai simplu spus înseamnă alegeri anticipate, prima 
mea opţiune - a precizat Klaus Iohannis.

La consultările de la Cotroceni, unii au fost de părere că e 
bine, alții au fost de părere că trebuie să se mai consulte în 
partid în privința alegerilor anticipate. „Până atunci, facem 
următorul pas foarte concret - desemnarea lui Ludovic Orban 
pentru a forma un nou guvern”, și-a încheiat Klaus Iohannis 
declarația de presă.

La 15 octombrie 2019, preşedintele Klaus Iohannis îl 
desemna pe liderul PNL, Ludovic Orban, în funcţia de prim-
ministru. La 4 noiembrie 2019, guvernul propus de Ludovic 
Orban a fost învestit de plenul reunit al Parlamentului, iar la 5 
februarie, Guvernul Orban a fost demis prin moţiune de 
cenzură.

Ce fac
 liberalii după moțiune

Klaus Iohannis 
îl propune premier tot pe 

Ludovic Orban

Ministrul demis al economiei, Virgil 
Popescu, spune că în Biroul Executiv al PNL 
nu s-a luat joi nicio decizie referitoare la lista 
viitorului cabinet cu care Ludovic Orban se va 
prezenta în Parlament, pentru învestire. În 
schimb, Virgil Popescu dă asigurări că la 
Bruxelles căderea Guvernului Orban nu este 
privită ca un blocaj.

Virgil Popescu nu știe dacă va fi propus tot 
el pentru portofoliul pe care îl ocupă în prezent, 
dar știe că luni va merge la Bruxelles pentru a 
discuta cu trei comisari - pe energie, piață 
internă și competitivitate. „Niciunul dintre cei 
trei comisari nu a contramandat vizita pe motiv 
că avem o criză politică în România, deci 
mesajul care s-a transmis la Bruxelles, la 
Comisia Europeană, este că acest guvern este 
un guvern care își face treaba și merge înainte 
și probabil vom avea alegeri anticipate”, a spus 
Virgil Popescu, joi seara, la Digi24.

„Avem o Constituție care trebuie respectată 
și dacă în 60 de zile două guverne succesive 
nu sunt învestite, sunt refuzate de Parlament, 
atunci președintele, cu consultarea partidelor 
politice, poate dizolva Parlamentul și trecem la 
alegeri anticipate” - aceasta este ceea ce le va 
explica Virgil Popescu oficialilor de la Bruxelles 

dacă îl vor întreba cum se ajunge la alegeri 
anticipate în România.

Ministrul demis al economiei susține că 
PSD nu are majoritatea necesară pentru a 
impune un premier. Au fost 261 de voturi la 
moțiunea de cenzură, dintre care 30 au fost 
voturile UDMR, formațiune care a spus clar că 
nu se va mai putea conta pe ea la un vot 
ulterior. Or, majoritatea necesară unei învestiri 
de guvern este de 233 de voturi, a reamintit 
Virgil Popescu.

„Noi nu căutăm nesusținerea, noi vom 
merge cu acest cabinet și dacă această 
majoritate care s-a creat contra voinței 
românilor de a avea alegeri în două tururi - că 
nu s-a creat contra Guvernului Orban, a fost o 
moțiune de cenzură depusă împotriva alegerii 
primarilor în două tururi de scrutin. Dacă așa s-
a dorit, atunci nu mergem mai departe cu acest 
guvern, mergem în Parlament, dar noi nu-l mai 
votăm. Dacă pică, mergem la președinte la 
consultări și vedem ce va spune atunci 
președintele”, a arătat Virgil Popescu. „Noi am 
votat azi în Biroul Executiv: PNL va merge la 
alegeri anticipate și vom face tot ce ține de noi 
pentru asta”, a adăugat el.

Lista cu miniștrii noului Guvern va fi prezentată 
de PNL în Parlament, săptămâna viitoare

Ministrul economiei: Probabil vom avea 
alegeri anticipate



(urmare  din  pagina  1)
Meseriile în care au fost 

comunicate locurile vacante 
sunt : director vanzari, inginer 
m e c a n i c ,  i n g i n e r  
e lec t romecanic ,  ing iner  
electrotehnist, proiectant 
inginer mecanic, proiectant 
ing iner  e lec t romecanic ,  
p r o i e c t a n t  i n g i n e r  
electrotehnic, inginer 8in 
industria alimentara, sef 
f o r m a t i e  i n d u s t r i a  
pe t ro l ie ra /pe t roch im ica ,  
manager de zona, sondor la 
forajul mecanizat si reparatii 
sonde, mecanic utilaj, oficiant 
posta telegrame, factor postal, 
operator calculator electronic 

si retele, agent de securitate, 
electrician de întreţinere şi 
reparaţii, electrician montator 
de instalatii automatizate, 
electromecanic masini si 
ech ipamen te  e l ec t r i ce ,  
electronist depanator utilaje 
calcul, rectificator universal, 
sofer de autoturisme si 
camionete, vanzator, lucrător 
comercial, lacatus mecanic, 
lacatus mecanic de intretinere 
s i  repara t i i  un iversa le ,  
instalator instalatii tehnico-
sanitare si de gaze, zidar, 
sculer-matriter, stivuitorist, 
sudor manual cu arc electric, 
sudor manual cu flacara de 
gaze, confectioner-asamblor 

articole din textile, muncitor 
neca l i f i ca t  in  indus t r ia  
c o n f e c t i i l o r ,  m u n c i t o r  
necalificat in mine si cariere, 
manipulant marfuri, etc.

Pentru a comunica locurile 
de muncă vacante, agenţii 
e c o n o m i c i  t r e b u i e  s ă  
comunice oferta la sediul 
agenţiilor locale/punctelor de 
lucru.

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

Lista de urgenţe de la Ministerul Muncii rămâne în 
continuare una foarte mare, spune ministrul Violeta 
Alexandru, care dă vina pe PSD pentru volumul uriaş de 
probleme generate de Legea Pensiilor. Totuşi, există şi veşti 
bune, mai precis legat de recalcularea pensiilor.

Ministrul demis al Muncii, Violeta Alexandru, a vorbit din 
nou despre problema recalculării pensiilor. Ea spune că, 
după o muncă intensă, s-a reuşit să se scadă de la 14.000 de 
restanțe, cu termene depășite de șase – opt luni, să se 
ajungă la numai 3.000.“Merg în continuare cu atenție pe 
acest subiect pentru a reduce la cât mai puțin posibil”, a 
declarat ministrul pentru Digi24.

Violeta Alexandru a mai detaliat şi alţi paşi pe care i-a luat 
în simplicarea procedurilor din Ministerul Muncii, cum ar fi 
cele privind accesul pensionarilor la biletele de tratament. 
Viziunea de simplificare şi eficientizare “depășește atribuțiile 
de gestionare a treburilor curente”, explică ministrul.

“Lista mea de urgențe zero este populată de tot felul de 
probleme în aplicarea Legii Pensiilor și a problemelor 
generate de această lege propusă de PSD. Sunt multe 
probleme care țin de management. Chiar încadrarea în 
termenul legal de 45 de zile și înlăturarea acestor întârzieri – 
care mergeau până la luni bune – este una dintre măsurile de 
management pe care le-am luat.

Sunt în continuare aspecte care țin de simplificare. Deja 
am făcut pași în simplificarea accesului pensionarilor la bilete 
de tratament. Același lucru îl vom face și pentru firmele care 
doresc să acceseze informații despre cei în căutarea unui loc 
de muncă. Aici aveam o viziune de simplificare, de 
eficientizare, care presupune un amplu proces de 
restructurare și care depășește atribuțiile de gestionare a 
treburilor curente”, a declarat Violeta Alexandru, potrivit 
digi24.ro.

283 locuri de muncă vacante la nivelul 
judeţului Teleorman

Conform Hotărârii de Guvern nr. 99/2020 
privind acordarea prestațiilor sub forma 
biletelor de tratament balnear, în cursul anului 
2020 prin sucursalele Societății de Tratament 
Balnear și Recuperarea Capacității de Muncă 
(SC TBRCM SA), Casa Națională de Pensii 
Publice pune la dispoziția beneficiarilor un 
număr de 59.926 bilete de tratament balnear, 
repartizate pe maximum 19 serii de trimitere, la 
care se vor adăuga un număr de locuri de 
tratament balnear contractat cu alți operatori 
economici interesați, număr care se va stabili 
după atribuirea contractelor.

Criteriile de acordare a biletelor de 
tratament balnear pentru anul 2020 aprobate 
prin Ordinul nr. 347/05.02.2020 al Președintelui 
CNPP se găsesc pe si te-ul  CNPP: 
www.cnpp.ro – secțiunea Activități CNPP/ 
Bilete de tratament.

Prima serie începe din data de 17.02.2020. 
Durata sejurului (seriei) este de 16 zile zile, iar 
durata tratamentului balnear este de 12 zile.

Informații suplimentare cu privire la datele 
de intrare/serii pot fi accesate pe pagina web a 
Casei Județene de Pensii Teleorman: 
www.pensiiteleorman.ro  - secțiunea Bilete de 
tratament.

De asemenea, persoanele interesate se pot 
adresa Compartimentului Gestiune Bilete de 
tratament, etaj. 1 din cadrul Casei Județene de 
Pensii Teleorman.

B.P.

Indicele global al preţurilor 
produselor alimentare a 
înregistrat în ianuarie 2020 un 
nou record al ultimilor 5 ani, de 
1 8 2 , 5  p u n c t e  ( 2 0 0 2 -
2004=100), conform ultimului 
raport lunar de la FAO 
(Organizaţia Naţiunilor Unite 
p e n t r u  A l i m e n t a ţ i e  ş i  
Agricultură).

Creş te rea  anua lă  a  
i n d i c e l u i  a g r e g a t  s - a  
temperat până la 11,3%, de la 
12,2% în ultima lună a anului 
trecut, pe fondul unei creşteri 
lunare de 0,7%.

P r e ţ u l  u l e i u l u i  ş i - a  
accelerat creşterea anuală 
până la 34,4%, de la 30,9% în 
luna precedentă, pe fondul 
unei creşteri lunare de 7%, iar 
preţul cărnii şi-a temperat 
creşterea anuală până la 14%, 
de la 17% în decembrie 2019, 
în condiţiile unei scăderi 
lunare de 4%.

Preţurile produselor lactate 
şi-au temperat creşterea 
anuală până la 10,2%, de la 
17% în luna anterioară, pe 

fondul unei creşteri lunare de 
0,9%, în timp ce preţul 
zahărului şi-a accelerat 
creşterea anuală până la 
10,3%, de la 6%, în condiţiile 
unui avans lunar de 5,5%.

Comunicatul de presă de la 
FAO arată că preţul uleiului, 
care a atins un maxim al 
ultimilor 3 ani, a fost influenţat 

de perspectiva reducerii 
ofertei globale, în condiţiile 
menţinerii unei cereri ridicate, 
m a i  a l e s  d i n  p a r t e a  
producătorilor de biodiesel.

În ceea ce priveşte preţul 
cerealelor, raportul FAO 
subliniază că acestea au fost 
influenţate de încetinirea 
livrărilor din Franţa, pe fondul 
grevelor care afectează 

activitatea porturilor, dar mai 
ales de publicarea unui raport 
privind introducerea cotelor de 
export de către Rusia până în 
30 iunie 2020, în condiţiile 
preţurilor ridicate de pe piaţa 
internă.

Într-un comunicat de presă 
s e p a r a t ,  r e f e r i t o r  l a  
perspectivele cererii şi ofertei 
de produse alimentare, noile 
estimări FAO arată că 
producţ ia mondială de 
cereale va atinge un nou 
record în 2019, de 2,715 
miliarde de tone, după o 
creştere cu 2,3% faţă de 
2018, pe fondul unei creşteri 
cu 4,3% a producţiei de grâu, 

până la 763,4 milioane de 
tone.

FAO mai prognozează o 
creştere cu 2,3% a comerţului 
mondial cu cereale în sezonul 
2019/2020 faţă de sezonul 
precedent, până la 420,2 
milioane de tone, în condiţiile 
unei creşteri cu 3,4% a 
comerţului cu grâu, până la 
174 milioane de tone.

Casa Națională de Pensii 
pune la dispoziția beneficiarilor un număr

 de 59.926 bilete de tratament balnear

Preţurile mondiale ale alimentelor au atins 
un nou record al ultimilor 5 ani

Salariul mediu net al românilor a crescut cu 600 de lei. În 
acest context, au crescut însă şi preţurile alimentelor. Cele 
mai mari creşteri au fost înregistrate în cazul produselor din 
carne, în cazul fructelor, iar campionul creşterilor este 
cartoful.

Un angajat român a câştigat, în medie, circa 3.200 de lei 
net în noiembrie anul trecut, în creştere semnificativă faţă de 
acum doi ani, arată datele oficiale. Majorarea e vizibilă, mai 
ales pe fluturaşul de salariu.

Dacă salariul mediu a crescut cu 14% numai în ultimul an, 
alimentele s-au scumpit, în medie, cu 5%. Pe lângă cartofi, 
cele mai mari creşteri de preţuri au fost la fructe (plus 16%) şi 
la produsele din carne (plus 7%).

"Dacă te duci cu 200 RON la Carrefour acuma, versus 
acum un an, versus acum doi ani, parcă nu e doar 4% 
pierderea de cumpărare, e mai mult. Adică ce cumpărai acum 
2 ani cu 200 RON, deci cam 40 de euro, acuma îţi trebuie cel 
puţin 250 RON", a declarat, pentru Mediafax, Iancu Guda, 
preşedintele Asociaţiei Analiştilor Financiar-Bancari.

Alimentele sunt mai scumpe mai ales pentru cei care vor 
să mănânce sănătos. Nutriţioniştii recomandă să nu ne 
zgârcim când ne facem lista de cumpărături lunare. Pâinea 
integrală, iaurturile fără adaosuri, carnea bio sau pastele 
integrale sunt doar o parte dintre produsele care ne ajută să 
fim mai sănătoşi. Cu ce preţ?

„Nu cred că putem să ne încadrăm sub 400 de lei de 
persoană, deci undeva între 450-500 de lei pentru un astfel 
de coş cu produse de bună calitate, deşi piaţa românească 
este o piaţă orientată spre preţ”, a declarat Lygia 
Alexandrescu, nutriţionist.

În ultimul an, salariile au crescut cel mai mult în industria 
extractivă, în construcţii şi în învăţământ. Creşterile salariale 
din aceste sectoare au variat între 20 şi 40%.

Recalcularea 
pensiilor, în lista de urgențe

 a ministrului muncii

Scumpirile alimentelor au 
„mâncat” din creşterile salariale
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Mail: maraflorica@yahoo.com   www.motel-restaurant-mara.ro

Cazare: În camere double sau single room

Organizăm: Nunţi, Mese festive, Simpozioane, Recepţii, Petreceri pentru copii

Mobil: 0723.148.613; Tel/Fax. Receptie motel: 0247.443.308



 Mihail Tănase și-a lansat vineri, 7 februarie 
2020, cea de a 33-a carte, promițându-ne o 
viitoare lansare, care va fi a unui roman.

Într-o atmosferă prietenoasă, așa cum se 
desfășoară toate evenimentele la Biblioteca 
Județeană „Marin Preda” Teleorman, cei prezenți 
s-au bucurat de prezența acestui contemporan 
plin de har, Mihail Tănase, care are „vina” de a 
scrie bine.

De data aceasta ne-a dăruit un volum de 
versuri închinate IUBIRII, cel mai profund și 
frumos sentiment al omului, trăit în toate etapele 
vieții, cu intensitate maximă.

În versuri de o sensibilitate remarcabilă, Mihail 
Tănase își exprimă trăirile, care sunt aceleași 
pentru toți, dar pe care numai cei talentați, așa 
cum este el, le pot transpune în vorbe care se 
adresează sufletului.

A fost un eveniment cu o încărcătură 
emoțională deosebită, versurile sensibilului Mihail 
Tănase cucerindu-i pe cei prezenți.

Nu ne rămâne decât să-l felicităm pe talentatul 
nostru coleg de redacție pentru frumosul dăruit și 
cu această ocazie.

Cornelia RĂDULESCU

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

Patrimoniul arheologic al Muzeului Județean 
Teleorman s-a îmbogățit recent cu o piesă deosebită. 
Este vorba despre un vas antropomorf, tipul cu „brațe 
tuburi” sau „vas-orantă”.

Piesa provine de pe tell-ul gumelnițean cunoscut sub 
numele „Măgura Hodorog” de la Balaci, județul 
Teleorman.

Într-o margine a așezării mai multe vulpi au săpat 
vizuine, în pământul excavat dintr-una fiind descoperite 
fragmente ceramice și acest vas.

Vasul a fost recuperat de către Ionel Tănase, originar 
din localitate, care a anunțat la muzeu descoperirea, fapt 
pentru care muzeografii teleormăneni îi mulțumesc.

După curățarea și conservarea lui, vasul va fi 
prezentat spre sfârșitul anului ca „exponat al lunii”, apoi își 
va găsi locul în expoziția permanentă de arheologie.

Cornelia RĂDULESCU

BJ „Marin Preda” Teleorman:

Lansarea cărții „Îngerii soarelui” de Mihail Tănase

Profesoara Elena Ichim, 
cadru didactic la Şcoala 
Gimnazială nr. 2   Zimnicea, 
ocupă de ceva vreme un 
binemeritat loc în rândul celor 
mai activi profesori de istorie din 
judeţul Teleorman în ceea ce 
priveşte cercetarea istoriei 
locale. Între cele mai importante 
teme de cercetare abordate se 
află şi participarea eroică a 
zimnicenilor şi unităţilor militare 
din Teleorman la luptele duse în 
Primul Război Mondial pentru 
apărarea ţării. După câţiva ani 
de cercetări amănunţite a 
documente lor  de arh ivă,  
îndeosebi a celor aflate în 
depozitele  Biroului Judeţean 
Te l e o r m a n  a l  A r h i v e l o r  
Naţionale, în arhivele militare, 
precum şi a unor lucrări de 
memorialistică  Elena Ichim a 
dat la iveală  o lucrare istorică 
deosebit de interesantă, în care 
face ample referiri, bazate pe 
documente, la luptele împotriva 
trupelor Puterilor Centrale 
conduse de feldmareşalul  
August von Mackensen care au 
trecut Dunărea şi doreau să-şi 
continuie deplasarea spre 
B u c u r e ş t i ,  p e n t r u  
î n f r â n g e r e a  a r m a t e i  
române şi încercuirea 
Capitalei. Sunt evocate 
luptele eroice de  la 
Zimnicea, gările Ulmuleţ şi 
Şoimu, satul Prunaru, din 
alte localităţi teleormănene 
şi din ţară. În carte sunt 
redate totodată faptele de 
v i t e j i e  a l e  o s t a ş i l o r  
teleormăneni în luptele de 
la Râmnicu Sărat – Viziru, 
de pe Valea Timişului în 
zona Predeal – Braşov, în 
luptele pentru apărarea 
Dobrogei, foarte mulţi 
ostaşi pierzându-şi viaţa în 
luptă, alţii în spitalele de 
campanie, dar şi în lagărele 
de prizonieri. 

Cartea se intitulează 
“Zimnicea în vâltoarea 
Primului Război Mondial” şi 
a fost editată în cadrul 
Pro iec tu lu i  “Memor ia  
trecutului. File de istorie 
locală. Judeţul Teleorman în 
vâltoarea Primului Război 
Mondial. Centenarul Marii Uniri”, 
derulat de Primăria Zimnicea în 
parteneriat cu instituţii locale şi 
judeţene. Lucrarea a fost 
proiectată să apară în două 
volume, cel editat deja purtând 
subtitulul “Eroii noştri se întorc 

acasă !”  Editarea volumului 
“Zimnicea în vâltoarea Primului 
Război Mondial” a fost finanţată 
de Ministerul Culturii şi Identităţii 
Naţionale.” Cartea, după cum 
afirmă Elena Ichim, răspunde 
necesităţii istorice izvorâte din 
dorinţa zimnicenilor de a-şi 
cunoaşte mai bine trecutul, 
faptele de vitejie pe câmpul de 
luptă ale înaintaşilor pentru 
apărarea fruntariilor ţării de 
hoardele cotropitoare.  

Prima parte a cărţii “Eroii 
noştri se întorc acasă !” este 
dedicată celor dispăruţi în 
război, urmând ca în cea de-a 
doua parte autoarea să redea 
reîntoarcerea la viaţa socială a 
ostaşilor demobilizaţi.

Descrierea eroicelor lupte 
pentru apărarea pământului 

străbun este completată de 
redarea identităţii celor ce şi-au 
jertfit viaţa pe câmpurile de 
luptă. În Cimitirul Eroilor, 
amplasat în curtea Catedralei 
“Sfinţii Împăraţi Constantin şi 
Elena”, îşi dorm astăzi somnul 
de veci militarii români și ostaşi 
germani şi de alte naţionalităţi 
care şi-au pierdut viaţa pe 
câmpul de luptă în Primul 
Război Mondial, dar şi în luptele 
din preajma Gării din Zimnicea 

din cel de-al Doilea Război 
Mondial. În amintirea 
eroilor morţi în războiul 
pentru independenţă şi 
întregirea neamului din 
1877 şi în Primul Război 
Mondial -1916-1918, pe 
Monumentul Eroilor au fost 
încrustate numele a 37 de 
ofiţeri şi subofiţeri, 229 
soldaţi, alţi 29 de morţi 
neregăsindu-se, din motive 
necunoscute, înscrişi pe 
placa comemorativă.  

Autoarea redă o serie 
de documente referitoare, 
nominal, la Constatări de 
deces pronunţate de 
Judecătoria Zimnicea în 
cazul militarilor dispăruţi pe 
front, Constatări de naştere 
a copiilor ai căror taţi nu s-
au mai întors din război, 
Constatări de căsătorire a 
unor femei rămase văduve. 

“Zimnicea în vâltoarea 
Primului Război Mondial” este o 
carte de certă valoare istorică, 
pentru meritul de a fi realizat o 
astfel de lucrare conducerea 
Societăţii de Ştiinţe Istorice din 
R o m â n i a  a t r i b u i n d u - i  
profesoarei de istorie Elena 
Ichim Premiul  “A.D. Xenopol”. 

George ZAVERA 

Muzeul Județean Teleorman:

 Vas antropomorf 
descoperit la Balaci

Ministerul Educației și Cercetării anunţă că şcolile sunt 
obligate să facă triaj epidemiologic zilnic acolo unde sunt 
medici sau asistente, iar dacă sunt 3 cazuri de gripă într-o 
clasă, cursurile acelei clase se suspendă, potrivit unei 
note către Inspectoratele Școlare. Asta după ce ministerul 
Sănătăţii a anunţat declanşarea epidemiei de gripă.

Conform unui comunicat, nota Ministerului Educației și 
Cercetării către unitățile de învățământ prevede 
următoarele obligaţii pentru şcoli:

Realizarea zilnică a triajului elevilor de către 
personalul medical din unitățile de învățământ la 
începutul fiecărui schimb.

În cazul apariției de minimum trei cazuri de gripă 
confirmate într-o clasă de elevi/grupă de copii, cursurile 
clasei/grupei respective se vor suspenda. Focarul va fi 
raportat și la Direcția de Sănătate Publică județeană sau a 
municipiului București.

În cazul absenței timp de trei zile consecutiv a peste 
20% dintre elevii unei unități de învățământ din cauza 
gripei confirmate, cursurile unității de învățământ se vor 
suspenda.

Realizarea dezinfecției unității de învățământ.
Pentru clasele/grupele unde vor fi suspendate 

cursurile, obligatoriu se va realiza dezinfecția spațiilor de 
învățământ.

Pentru toți copiii și elevii se vor asigura toate condițiile 
pentru respectarea normelor de igienă, mai ales în timpul 
pauzei de masă. Se va asigura obligatoriu apă și săpun în 
unitățile de învățământ, iar cadrele didactice se vor 
asigura de respectarea măsurilor de igienă personală și 
colectivă:

Spălarea pe mâini ori de câte ori este cazul (înainte și 
după masă, după folosirea toaletei, la venirea acasă, etc.)

Spălarea sub jet puternic de apă a fructelor și 
legumelor

Consumul de apă doar din surse sigure, autorizate
Amânarea, pe cât posibil, a manifestărilor sportive, 

culturale, etc, pentru a preveni aglomerarea și pentru 
limitarea transmiterii infecțiilor respiratorii.

Revenirea în colectivitate a copiilor se va realiza 
obligatoriu cu adeverință medicală.

Totodată, Ministerul Educației și Cercetării recomandă 
o colaborare strânsă între cadrele didactice și părinți în 
vederea identificării din timp a semnelor de îmbolnăvire și 
a întreprinderii măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilor în 
colectivitate.

Profesoara Elena Ichim, premiată de 
Societatea de Ştiinţe Istorice din România

Reguli obligatorii pentru şcoli,
 transmise de minister
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Tibi Uşeriu spune, după ce a terminat pe locul 2 
ultramaratonul Yukon Arctic Ultra desfăşurat în Canada, în 
apropierea Cercului Polar, că are două degerături, o tuse pe 
care a ascuns-o celor care îl verificau, iar emoțional cursa l-a 
făcut praf: „Praf și pulbere m-a făcut”.

Tibi Ușeriu spune că ultima parte a cursei a fost cea mai 
grea, pentru că a fost zăpadă foarte multă. Despre cursă, el 
spune că nu se compară cu nimic: „Am crezut că le-am văzut 
pe toate, dar nu, aici a fost o experiență... nu se compară cu 
nimica. Am două degerături, dar mici. Mi-au făcut check-ul, la 
inimă, la tot, sunt bine, pot să mă duc înapoi la Whitehourse”.

Tibi Ușeriu a povestit că a avut probleme la stomac din 
cauza unei proteine pe care nu a mai reușit să o consume și per 
total fizic s-a simțit rău, însă emoțional cursa l-a „făcut praf. Praf 
și pulbere m-a făcut”.

„Dragilor, Am ajuns la capăt, deși drumul ăsta părea la un 
moment dat fără capăt. Vă mulțumesc enorm pentru 
susținerea voastră. Fără gândurile voastre bune, jur că m-aș fi 
pierdut pe drum. Mulțumesc Tășuleasa și mulțumesc Via 
Transilvanica, drumul nostru, al tuturor, cel care m-a trimis aici 
în delegație, ca ambasador. La ora asta, gândurile mele sunt 
puține și simple. Zic așa: Uneori, pare greu să te întorci și doar 
pentru că ai uitat undeva becul aprins. Să te întorci acolo unde 
ai suferit o traumă, e un pic și mai greu. Pozele astea două puse 
în paralel, spun povestea acestei aventuri. Sunt fericit că am 
îndreptat lucrurile. Trag scurt o concluzie de încheiere, înainte 
de a mă prăbuși într-un somn adânc: Să nu uităm că visurile 
noastre, ale fiecăruia, fie ele mici sau mari, chiar contează. 
Fără idealuri, mă tem că am dispărea. Așadar, să nu renunțăm 
la ele orice ar fi. Vă mulțumesc, ne vedem acasă!”, a scris Tibi 
Ușeriu, pe Facebook.

Tibi Ușeriu a terminat, joi seara, Yukon Arctic Ultra, după 
170 ore și aproape 500 kilometri parcurși. El a ajuns la linia de 
sosire al doilea, după elvețianul Fabian Imfeld.

De altfel, doar cei doi au reușit să termine ultramaratonul 
Yukon Arctic Ultra 2020, relatează Mediafax.

- Draga mea, de cate ori ti-am zis ca te iubesc?

- Niciodata.

- Uite la ea, a tinut socoteala...

***

De ziua soacrei, Bulă se prezintă cu un pacheţel într-o 

mână şi cu o puşcă în cealaltă.

- La mulţi ani, mamă soacră! Ţi-am adus o pereche de 

cercei de aur. 

- Mulţumesc, Bulă. Dar cu puşca ce vrei să faci? 

- Păi, de găuri în urechi, nu ai nevoie?

Pastila de râs

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 decizia etapei de încadrare
COMUNA DRACEA, titular al proiectului “Înființare distribuție de gaze naturale în sat 

Dracea, comuna Dracea, județul Teleorman”, anunță publicul interest asupra luării 
deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman 

nu se supune evaluării impactului asupra mediului 
pentru proiectul “Înființare distribuție de gaze naturale în sat Dracea, comuna 

Dracea, județul Teleorman”, propus a fi amplasat în comuna Dracea, satul Dracea, județul 
Teleorman.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la 
sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării nr. 1, județul Teleorman, de luni 
până joi între orele 8:00-16:30 și vineri între 8:00-14:00, precum și la următoarea adresă de 
internet: http://apmtr.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în 
termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.

Anunţ public

privind decizia etapei de încadrare
OMV PETROM SA, titular al proiectului “Înlocuire conductă oțel cu conductă 

amestec din HDPE de la sonda 3596 Videle Vest la Parc 3 Videle”, anunță publicul 
interest asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman 

nu se supune evaluării impactului asupra mediului 
în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “ 

Înlocuire conductă oțel cu conductă amestec din HDPE de la sonda 3596 Videle Vest 
la Parc 3 Videle”, propus a fi amplasat în orașul Videle, județul Teleorman.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la 
sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării nr. 1, județul Teleorman, de luni 
până joi între orele 8:00-16:30 și vineri între 8:00-14:00, precum și la următoarea adresă de 
internet: http://apmtr.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în 
termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.

Anunţ public

privind decizia etapei de încadrare
COMUNA BEUCA, titular al proiectului “Reabilitare drumuri afectate de inundații, 

drum comunal DC 50 Beuca – Plopi - Zâmbreasca în comuna Beuca, județul 
Teleorman – Lucrări ce se execută în extravilan – Rest de executat”, anunță publicul 
interest asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman 

nu se supune evaluării impactului asupra mediului 
pentru proiectul “ Reabilitare drumuri afectate de inundații, drum comunal DC 50 

Beuca – Plopi - Zâmbreasca în comuna Beuca, județul Teleorman – Lucrări ce se 
execută în extravilan – Rest de executat”, propus a fi amplasat în comuna Beuca, județul 
Teleorman.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la 
sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării nr. 1, județul Teleorman, de luni 
până joi între orele 8:00-16:30 și vineri între 8:00-14:00, precum și la următoarea adresă de 
internet: http://apmtr.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în 
termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.

Anunţ public

privind decizia etapei de încadrare
COMUNA BEUCA, titular al proiectului “Reabilitare drumuri afectate de inundații, 

drum comunal DC 50 Beuca – Zâmbreasca în comuna Beuca, județul Teleorman – 
Lucrări ce se execută în intravilan – Rest de executat”, anunță publicul interest asupra 
luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman 

nu se supune evaluării impactului asupra mediului 
pentru proiectul “ Reabilitare drumuri afectate de inundații, drum comunal DC 50 

Beuca – Zâmbreasca în comuna Beuca, județul Teleorman – Lucrări ce se execută în 
intravilan – Rest de executat”, propus a fi amplasat în comuna Beuca, județul Teleorman.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la 
sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării nr. 1, județul Teleorman, de luni 
până joi între orele 8:00-16:30 și vineri între 8:00-14:00, precum și la următoarea adresă de 
internet: http://apmtr.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în 
termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.

Anunţ public

Cercetătorii au demonstrat că ţigările pot produce noxe 
chiar şi după ce au fost stinse.

O analiză realizată de către Administraţia Alimentelor şi a 
Medicamentelor  din Statele Unite ale Americii a demonstrat că 
pot produce noxe chiar şi după ce au fost stinse, notează 
Science Alert.

Această analiză a stabilit că în primele 24 de ore după ce o 
ţigară a fost stinsă aceasta va elibera 14% din cantitatea de 
nicotină pe care ar produce-o dacă ar fi aprinsă. Oamenii de 
ştiinţă ai agenţiei au demonstrat că concentraţia de nicotină şi 
triacetină au scăzut doar cu jumătate în decursul a cinci zile.

„Am fost absolut surprins”, explică cercetătorul Dustin 
Poppendieck, inginer de mediu. Acesta mai adaugă: 
„Numerele sunt semnificative şi pot avea un impact important 
atunci când mucurile de ţigară sunt aruncate în interiorul 
clădirilor sau în maşini”.

Cercetătorii au atras atenţia că mucurile de ţigără lăsate în 
condiţii de umiditate şi temperatură crescutese dovedesc a fi 
mai periculoase, acestea emiţînd mai multe noxe periculoase. 
Oamenii de ştiinţă adaugă: „masa de nicotină emisă de către o 
ţigară stinsă pe parcursul a cinci zile ar putea fi comparabilă cu 
masa de nicotină emisă de fum, în special la temperaturi mai 
mari”.

Tibi Uşeriu a terminat 
pe locul 2 ultramaratonul 

Yukon Arctic Ultra

Ţigările eliberează substanţe
 în aer chiar şi după ce 

au fost stinse



1828: S-a născut Jules Verne, 

scriitor francez, creator al 

romanului științific de anticipație 

(d. 1905).

1834: S-a născut Dmitri 

Ivanovici Mendeleev, chimist, 

creatorul "legii periodicității" și al 

sistemului periodic al elementelor 

(d. 1907).

1856: Barbu Știrbei decretează 

desființarea robiei în Țara 

Românească.

1859: Intrarea triumfală a lui Alexandru Ioan Cuza în 

București, după dubla sa alegere ca domn al Principatelor 

Române.

1880: Franța, Germania și Marea Britanie recunosc 

independența de stat a României.

1907: Răscoala țăranilor din satul Flămânzi, județul 

Botoșani.

1925: S-a născut Jack Lemmon, actor american de teatru 

și film (d. 2001).

1931: S-a născut James Dean, actor american de film si 

teatru (d. 1955).

1932: S-a născut Emanoil Petruț, actor român de teatru și 

film (d. 1983).

1985: Ioan Sima, pictor român (n. 1898).
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07:30 Politică şi delicateţuri  08:30 
Aventura urbană 09:30 Constructorii 
de visuri 10:00 Vreau să fiu sănătos 
11:00 Romania veritabilă 11:30 Down 
the Road. Aventura 12:30 Handbal 
masculin: Dinamo - Poli Timişoara 
14:00 Telejurnal 14:30 Kids Fashion 
Week 15:05 Festivalul Ioan Macrea 
16:55 Rugby Europe: Portugalia – 
România 19:00 Teleenciclopedia 
20:00 Telejurnal  20:50 1989-
Decembrie Roşu 21:45 Festivalul 
Sanremo 

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 8 Februarie

Aveti reusite pe 
plan profesional, dar 
cu pretul unor ore de 
munca suplimentare. 
Atentie la un coleg de 
serv ic iu inv id ios.  
Partenerul de viata 
este nemultumit ca 
lucrati peste program. 

S-ar putea sa aveti 
discutii dure cu o 
femeie, din cauza 
u n o r  p r o b l e m e  
financiare. In partea a 
doua a zilei sunteti 
predispus la probleme 
de sanatate sau chiar 
la accidente. 

Daca plecati intr-o 
calatorie, fiti prudent 
si nu va grabiti! Ar fi 
b i n e  s a  e v i t a t i  
intalnirile de afaceri. 
Aveti intalniri placute 
cu prietenii. Nu va 
neglijati partenerul de 
viata!

S-ar putea ca un 
grup de prieteni sa va 
invite intr-o excursie. 
Partenerul de viata 
e s t e  n e m u l t u m i t  
pentru ca sunteti 
n e v o i t  s a  v a  
imprumutati, desi mai 
aveti si alte datorii.

I n c e p e t i  z i u a  
nervos, fiindca aveti 
nevoie urgent de o 
suma de bani si nu 
gasiti pe nimeni sa va 
imprumute. Pastrati-
va calmul! Va sfatuim 
sa evitati o cearta cu 
partenerul de viata. 

I n c e p e t i  s a  
resimtiti oboseala 
acumulata. Dupa-
amiaza s-ar putea sa 
va confruntati cu o 
problema financiara. 
Nu va faceti griji, se 
va rezolva nesperat 
de usor!

Se pare ca va 
treziti indispus si 
sunteti irascibil toata 
dimineata. Nu este 
indicat sa va intalniti 
cu prietenii, chiar 
daca acestia insista. 
Profitati de timpul liber 
si odihniti-va!

In cursul diminetii 
s-ar putea sa primiti o 
ves te  nep lacuta .  
Sunteti nevoit sa 
plecati intr-o calatorie 
l u n g a .  D a c a  v a  
deplasati cu masina, 
circulati cu atentie si 
fara graba.

Astazi ar fi bine sa 
nu va asumati nici un 
r i s c .  S t a r e a  d e  
nervozitate pe care o 
resimtiti va poate 
a f e c t a  p e  t o a t e  
planurile. Va sfatuim 
sa nu va deplasati cu 
autoturismul!

BERBEC

Aveti de rezolvat 
multe probleme. In 
cursul diminetii sunteti 
cam agitat, pentru ca 
nu stiti de unde sa 
incepeti. In partea a 
doua a zilei s-ar putea 
sa primiti musafiri.  
Evitati speculatiile.

Va sfatu im sa 
evitati calatoriile lungi 
si vizitele prelungite. 
Din cauza oboselii 
acumulate, sunteti 
irascibil si riscati sa 
provocati o cearta. 
Nu luati nici o decizie 
astazi!

Este posibi l  sa 
p r i m i t i  o  v e s t e  
neplacuta de la sef, 
care va indispune. S-ar 
putea sa fie vorba 
despre o penalizare. 
Nu va manifestati  
nervozitatea! Sfaturile 
unui coleg va sunt utile.

TAUR GEMENI RAC

LEU FECIOARĂ BALANŢA SCORPION

SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI

Semnificaţii istorice pentru 

07:00 Ştirile Pro Tv 10:00 
B o d y g u a r d  p e n t r u  f i u l  
președintelui 12:00 Ce spun 
românii  13:00 Dansează cu 
mine 15:45 Românii au talent 
19:00 Ştirile Pro Tv 20:00 Albă 
ca Zăpada și Războinicul 
Vânător 22:15 Culoarul Morții 
02:00 Triplusec 02:45 La La 
Land 04:45 Bodyguard pentru 
fiul președintelui

07:00 Observator 09:30 
Neînfr icata Mulan 11:00 
M o n ș t r i  p e  r o ț i  1 3 : 0 0  
Observator 14:00 Război în 
bucă tă r i e  16 :30  Scena  
misterelor 19:00 Observator 
20:00 Cenușăreasa 21:30 
Magie în New York 23:30 Lucy  
01:00 John Wick 02:30 The 
Imitation Game. Jocul codurilor 
04:15 Monștri pe roți

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 Roventura 16:00 Puterea 
dragostei 18:00 Știrile Kanal D 
19:00 Puterea dragostei 20:00 
Survivor Romania 23:00 Bravo, 
ai stil! 01:00 Știrile Kanal D 
02:00 Roventura 

07:20 Paradisul femeilor 
10:30 Flash monden 11:00 
Secrete de stil 11:30 Cu lumea-
n cap 14:00 Buzduganul cu trei 
peceți - Partea a II-a 16:00 
Zestrea domniței Ralu 18:00 
Focus 18 19:30 Flash monden 
20:00 În slujba legii 22:00 
Artista, dolarii și ardelenii 23:45 
Harababura 02:00 În slujba 
legii

08:00 Ninja în vacanță 
09 :45  La  b loc  12 :00  
Capitanul Ron 14:00 Ultima 
aventură 16:30  Hotel 
Transilvania 18:15 La bloc 
20:30 Domnișoara Sloane 
23 :15  Vampi r i i  01 :30  
Domnișoara Sloane 03:45 
Vampirii 05:30 La bloc 06:45 
Ce spun românii

08:30 Generaţia Fit 09:00 Noile 
aventuri ale fiicei oceanului 10:00 
Mic dejun cu un campion 11:00 
D'ale lu' Mitică 12:00 Vibe By 
Ioana Voicu 12:30 Cap compas 
13:00 Gala Umorului 15:00 Femei 
de 10, bărbați de 10 17:00 Zile cu 
stil 17:30 MotorVlog 18:00 
Memor ia lu l  Du re r i i  19 :00  
Telejurnal 20:10 Inima lui David 
21:40 Discover Romania 22:10 
Păcatul şi ruşinea 00:00 Zile cu stil

07:20 Sezonul miracolelor 
09:00 Kung Fu Panda 2 10:25 
Băieți răi 2 12:50 Animale 
fantastice şi unde le poţi găsi 
14 :55  S is te r  Ac t  16 :35  
Păcătoasa 18:10 Omul Furnică 
şi Viespea 20:00 Cartea Junglei 
21:45 Tomorrowland: Lumea de 
dincolo de mâine 23:55 24 de 
ore de viață 01:20 Dictatorul 
02:40 Omul Furnică şi Viespea

Redacţia ISSN: 1843-4037
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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 

8 Februarie

Redactor şef: Emil PETRESCU
Secretar de redacţie: Dana PĂUNE

Redactori: Claudiu DUMITRACHE, Cornelia RĂDULESCU,  
Gheorghe PIETREANU, Ioan DUMITRESCU, 

Mihail TĂNASE, Carmen ROBESCU
Tehnoredactor: Ionuţ CĂRUŢĂ

Orice neregulă, orice problemă, orice necaz pot fi 
sesizate reporterului de servici la numărul de telefon: 0763.801.083

Alexandria, str. Libertăţii, nr. 271, bl. L4, jud. Teleorman 
Telefon director executiv: 0763.801.083

Telefon: 0347.804.448
E-mail: ziarulmara@email.com

www.ziarulmara.ro
Tipărit la Tipografia “MARA”



Restaurantul “Riviera” din cadrul Complexului turistic “Mara” organizează la cererea 
dumneavoastră nunți, botezuri, simpozioane, baluri, banchete, orice tip de recepție și 
sărbătorirea oricăror evenimente din viața dumneavoastră.

În mod excepțional, Restaurantul “Riviera” vă oferă în anul 2020 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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Roș-albaștrii ”au luat restanța” din etapa a 
18-a și au mai recuperat din ecartul față de 
liderul CFR Cluj. Cu trei etape înaintea finalului 
sezonului regulat, campioana are un avans de 
cinci puncte.

Dacă ambele echipe ”vor merge ceas” în 
aceste trei meciuri și vor păstra distanța înainte 
de play-off, atunci FCSB va avea un avantaj la 
înjumătățirea punctelor. În schimb, CFR va 
avea întâietate în play-off, la final, dacă ambele 
echipe vor ajunge la același număr de puncte, 
cu titlul pe masă.

La prima vedere, CFR Cluj și FCSB par 
principalele candidate la cununa cu lauri în 
acest sezon, deși nu ar fi exclus ca și Craiova și 
Astra să aibă un cuvânt greu de spus în lupta 
pentru titlul sezonului 2019-2020.

În acest moment, CFR Cluj are 47 de 
puncte, în timp ce FCSB a adunat 42 de puncte. 
Dacă vor reuși un parcurs impecabil, atunci 
campioana ar urma să intre în play-off cu 56 de 
puncte, în timp ce roș-albaștrii ar putea avea 51 
de puncte. La acest barem, odată cu 
î n j u m ă t ă ț i r e a  p u n c t e l o r ,  c o n f o r m  
regulamentului în vigoare, trupa lui Dan 
Petrescu va intra în play-off cu 28 de puncte. În 
schimb, echipa lui Gigi Becali ar intra cu 26 de 
puncte, datorită rotunjirii.

CFR Cluj și FCSB! Cine va beneficia de 
avantajul înjumătățirii punctelor în play-off?

Ei bine, în aceste condiții, CFR, care va fi 
dezavantajată la acel moment, va avea 
regulamentul de partea ei în play-off. Dacă în 
ultima etapă, CFR și FCSB ar avea același 
număr de puncte, atunci ar fi rândul ardelenilor 
să beneficieze de avantajul rotunjirii și ar ieși 
campioni. Și în sezonul trecut s-a întâmplat la 
fel.

Însă, pentru a se realiza un astfel de 
scenariu, CFR Cluj ar trebuie să câștige pe 
terenul Gazului lui Edi Iordănescu, să-l învingă 
pe Hagi și al său Viitorul, la Cluj, după care să 
dea lovitura și pe ”Ion Oblemenco”, în fața 
Craiovei.

FCSB pare a avea un traseu mai accesibil. 
Roș-albaștrii mai au de jucat, pe teren propriu 
cu Academica Clinceni și cu Chindia 
Târgoviște, partide intercalate de marele derby 
cu Dinamo, disputat însă tot pe Arena 
Națională, chiar dacă o va face în calitate de 
echipă oaspete.

FCSB poate profita dacă CFR Cluj trece de 
Sevilla în Europa League

CFR Cluj țintește al treilea titlu consecutiv în 
Liga 1, dar pune mare preț și pe dubla cu FC 
Sevilla, dim 16-imile Europa League. Ardelenii 
se vor duela cu andaluzii în dublă manșă, pe 20 
februarie 2020, la Cluj, după care va urma 
returul programat tot într-o joi, dar pe 27 
februarie 2020. 

În caz de calificare, clujenii vor avea o 
misiune dificilă în play-off, în sensul că vor fi 
opbligați să evolueze la un nivel performant din 
trei în trei zile. De acest lucru ar putea beneficia 
roș-albaștrii, care se concentrează doar pe 
competiția internă. 

Echipa finanțată de Gigi Becali mai este 
angrenată și în Cupa României, pentru că s-a 
calificat în sferturile de finală, alături de 
Petrolul, Dinamo, Academica Clinceni, Poli 
Iaşi, FC Hermannstadt, Sepsi şi Universitatea 
Craiova. În schimb, CFR Cluj a fost eliminată.

SPORT

Florin Tănase a recunoscut că FCSB ar fi trebuit să se 
impună la o diferență mai mare în fața ilfovenilor, ținând cont 
că oaspeții au jucat repriza a doua în superioritate numerică.

”Ne interesau cele 3 puncte și suntem fericiți că le-am 
obținut. Ne-am apropiat de CFR. Trebuia să luăm partea 
bună din acel meci cu CFR, să învățăm. Și eu mă așteptam 
să mai marcăm după ce am avut superioritate cu Voluntari. 
Nu am avut nici prea mari ocazii. Vom pune lucrurile astea la 
punct”, a spus Tănase, după meci.

Răspunsul lui Tănase pentru Gigi Becali și sfatul pentru 
Olimpiu Moruțan

Gigi Becali susținea cu câteva zile în urmă, după eșecul 
cu CFR (0-1) că a părut o partidă disputată între ”bărbați și 
copii”. Răspunsul lui Tănase a venit după o victorie.

”Dânsul se mai schimbă de la o zi la alta. Acel gol de la 
CFR noi l-am făcut cadou. Se putea termina 0-0 și nu mai 
erau acele critici. Noi am vorbim în vestiar. Suntem 
încrezători, se vor înjumătăți punctele și noi credem că vom 
lua campionatul”, a continuat decarul roș-albaștrilor.

Tănase a dezvăluit și ce i-a spus lui Olimpiu Moruțan după 
ce Gigi Becali l-a făcut praf într-o intervenție telefonică. ”L-am 
sfătuit pe Moruțan să nu vândă mașina și să demonstreze pe 
teren că acea mașină nu îl afectează cu nimic”, a spus 
Tănase.

Ilfovenii s-au trezit în corzi, după un start bun de meci al roș-
albaștrilor. Darius Olaru, aflat la primul meci ca titular pentru 
FCSB, a deschis scorul cu o super-execuție, după ce a mai 
avut înainte o mare ocazie.

Elevii lui Mihai Teja au egalat în minutul 32, la capătul unei 
faze în care au făcut șah-mat apărarea vicecampioanei. Totul a 
plecat de la Mățan, fotbalist lansat pe piață de Gică Hagi. 
Mățan a combinat extraordinar cu Struna iar Marko 
Simonovski a finalizat.

Soiledis, driblat de două ori în aceeași fază la golul marcat 
de Simonovski

Struna, printr-o simplă fentă, ”l-a făcut” pe Soiledis, care a 
mers după fentă și a sărit în gol la cap, a intrat în careu, apoi a 
trimis o pasă lungă pe linia de 16 metri exact la același Mățan. 
”Decarul” ilfovenilor s-a jucat efectiv cu adversarii săi, inclusiv 
pe Soiledis, driblat a a doua oară în aceeași fază, după care și-
a făcut mingea pe dreapta de unde intenționa, cel mai probabil 
să tragă.

Cum pe traiectorie se afla și Struna, acesta din urmă a 
preluat mingea din mers după care a pasat pe jos în fața porții. 
Simonovski, singur-singurel, nemarcat de Cristea, care se afla 
la un metru în spatele lui, a finalizat simplu cu latul și a egalat.

Declarații tari 
ale lui Florin Tănase. Răspuns 

pentru Gigi Becali

Soiledis și Iulian Cristea, 
depășiți ca-n curtea școlii la faza

 golului marcat de Simonovski

FCSB s-a impus pe terenul 
celor de la Voluntari, însă la 
final a avut loc un moment 
hilar. Lucian Filip a fost uitat la 
stadion de noul șofer al 
autocarului celor de la FCSB.

Mijlocașul a ieșit din 
vestiare la două minute după 
ce a plecat autocarul, s-a 
învârtit puțin în parcarea 
stadionului, însă în cele din 
urmă, l-a luat cineva cu 
mașina.

Lucian Filip, în vârstă de 29 
de ani, este cel mai vechi 

jucător din lotul celor dela 
FCSB. A ajuns prima dată la 
roș-albaștri în iulie 2007, la 

echipa Under 19. Apoi, între 
august și decembrie 2010 a 
jucat la Unirea Urziceni.

A mai fost împrumutat la FC 
Snagov între iulie și decembrie 
2011 și apoi la Concordia 
Chiajna din ianuarie până în 
iunie 2012. Din acel moment, a 
r ă m a s  l a  F C S B  f ă r ă  
întrerupere, până în acest 
moment și a devenit cel mai 
vechi jucător din lotul lui 
Bogdan Vintilă.

Lucian Fi l ip mai are 
contract cu FCSB până pe 30 
iunie 2021 și e cotat la 1,25 de 
milioane de euro de publicația 
de specialitate Transfermarkt.

FCSB s-a apropiat la 5 puncte de CFR Cluj! 

Programul rămas și regula care poate 
face diferența la titlu

De cascadorii râsului. Lucian Filip, uitat la Voluntari
 de șoferul autocarului de la FCSB
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