
Direcţia de Sănătate Publică 
Teleorman, în parteneriat cu unitățile 
sanitare județene (secți i  ale 

spitalelor, cabinete de planificare 
familială, cabinete ale medicilor de 
familie, cabinete medicale școlare), 

Inspectoratul Școlar Județean 
împreună cu școlile și liceele 
subordonate, administrațiile publice 
locale și reteaua de asistență 
medicală comunitară, unitățile de 
asistență medico-socială și mass-
media locală, organizează în cadrul 
Programului național de evaluare și 
promovare a sănătății și educație 
pentru sănătate al Ministerului 
Sănătății, pe toată durata lunii 
februarie 2023, campania cu tema 
sănătatea reproducerii și sloganul 
„Protejează-ți sănătatea! Sănătatea 
r e p r o d u c e r i i -  d r e p t u l  ș i  
responsabilitatea ta!”

La nivel județean se vor organiza 
evenimente de informare despre 
problematica sănătății reproducerii 
având drept scop împuternicirea 
tinerilor de a lua decizii informate în 
ceea ce privește propria sănătate 
reproductivă, astfel:postarea pe site-
ul DSP-ului judetean a materialelor 
iec. specifice, tipărirea și distribuirea 
acestora în locuri publice, în mediile 
sociale, intervenții în mass-media 
locală, seminarii în școli, licee, 
așezămin te  med ico -soc ia le ,  
diseminarea materialelor informative 
în format on-line și tipărit către 
cabinetele medicilor de familie, 
medicilor de medicină școlară, 
cabinete de planificare familială, 
spitale, policlinici, rețeaua de 
asistență medicală comunitară, 
administrațiile publice locale, mass-
media locală.

(Continuare  în  pagina  7)

În cadrul Acreditării 
Erasmus+ pe educație 
școlară, la Colegiul 
Național „Alexandru 
Ioan Cuza” Alexandria 
se desfășoară atelierul 
Creative Drama.

A t e l i e r u l  s e  
derulează pe parcursul 
a trei zile, în perioada 
3 1 . 0 1 . 2 0 2 3 -
2.02.2023, având ca 
exper t  i nv i ta t  pe  
Ibrahim Yavuz din 
Istambul, Turcia.

(Continuare  în  
pagina  2)

I n s p e c ț i a  
Munc i i ,  p r in  
inspectoratele 
teritoriale de 
m u n c ă ,  v a  
d e s f ă ș u r a  
Campania de 
control privind 
v e r i f i c a r e a  
r e s p e c t ă r i i  
p r e v e d e r i l o r  
l e g a l e  î n  
d o m e n i u l  
securităţii şi sănătăţii în muncă în unităţile de producere a energiei electrice, 
COD CAEN 3511.

(Continuare  în  pagina  4)

Ziarul tuturor teleormănenilor care au ceva de spus

Un ziar care nu tace, nu minte, nu iartă şi spune lucrurilor pe nume

Anul XXII, serie nouă, nr. 4097, Vineri 3 Februarie 2023, preţ 0,75 leiCOTIDIAN INDEPENDENT

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

(€) 1 EUR 
4.9024 lei

($) 1 USD
4.4632 lei

1 XAU 
280.1298 lei

(£) 1 GBP 
5.4966 lei

(Gramul
de aur)
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2DSP Teleorman:

Campania „Protejează-ți sănătatea! Sănătatea
 reproducerii- dreptul și responsabilitatea ta!”

ITM Teleorman:

Campania națională de control în unităţile 
de producere a energiei electrice

Programul Casa 
Verde Fotovoltaice 2023

 ar putea demara în 
luna martie

Atelier Creative Drama, la Colegiul Național
 „Alexandru Ioan Cuza” Alexandria

Lista noilor 
modificări la Codul 

Rutier, aprobate
 de Guvern



2 EVENIMENT - ACTUALITATE

Oferim spre închiriere spațiu comercial în suprafață utilă de 201 mp, situat în Alexandria, 
str. Libertății, zona Burnas-Profi. Spațiul este amenajat pentru supermarket. Pentru detalii 
suplimentare, ne puteți contacta la nr de tel: 024312854 sau 0758565933.

***
Oferim spre închiriere spațiu comercial în suprafață de 500 mp, situat în Alexandria, str 

Libertatii - magazin Venus etaj (deasupra magazinului Profi). Pentru detalii suplimentare ne 
puteți contacta la nr de tel: 0247312854 sau 0758565933.

***
Oferim spre închiriere spațiu comercial în suprafață de 120 mp, situat în Alexandria, str 

Libertății - magazin Venus parter (lângă Clinica Sante). Pentru detalii suplimentare ne puteti 
contacta la nr de tel: 0247312854 sau 0758565933.

***
Oferim spre inchiriere spațiu comercial în suprafață de 195 mp, situat în Alexandria, str. 

Libertății - magazin Adonis Parter (lângă magazinul DM). Oferim facilitati la plata chiriei 
pentru eventualele îmbunătățiri aduse spațiului. Pentru detalii suplimentare ne puteți 
contacta la nr de tel: 0247312854 sau 0758565933.

***
Oferim spre închiriere spațiu comercial, recent renovat, în suprafață de 405 mp, ideal 

birouri, situat în Alexandria, str. Libertății (fostul sediu al facultății Spiru Haret). Pentru detalii 
suplimentare ne puteți contacta la nr de tel: 0247312854 sau 0758565933.

***
Oferim spre închiriere spațiu comercial în suprafață de 220 mp, situat în Alexandria, str. 

Libertății (clădirea Poșta Română - etaj). Pentru detalii suplimentare ne puteți contacta la nr 
de tel: 0247312854 sau 0758565933.

***
Oferim spre închiriere spațiu comercial în suprafață de 82 mp, situat în Alexandria, str. 

București, bl. 703D. Pentru detalii suplimentare ne puteți contacta la nr. de tel: 0247312854 
sau 0758565933.

***
Complex turistic Mara angajează personal feminin pentru următoarele servicii: spălătorie, 

cameriste motel și bucătărie – vase. Relații la telefon 0723.148.613.
***

SC Mara Prod Com SRL angajează escavatoriști și buldoescavatoriști. Relații la telefon 
0766.279.773.

***
Angajăm șoferi categoria C. Relații la telefon 0766.279.773.

Anunţuri

Condițiile în care persoanele cu permis de conducere anulat 
se pot prezenta la examen pentru obținerea unui nou astfel de 
document au fost clarificate într-un proiect de ordonanță pentru 
modificarea Codului Rutier, aflat în atenția Guvernului, potrivit 
ziare.com.

”Persoana care nu deține permis de conducere și a fost 
condamnată, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, 
pentru oricare dintre infracțiunile prevăzute la art. 334, art. 335 
alin. (1), art. 336, art. 337, art. 338 alin. (1) și art. 339 alin. (2), (3) 
și (4) din Codul penal sau pentru o infracţiune care a avut ca 
rezultat uciderea sau vătămarea corporală a unei persoane, 
săvârşită ca urmare a nerespectării regulilor de circulaţie, 
precum și persoana al cărei permis de conducere a fost anulat 
în condițiile art. 114 alin. (1) lit. a) – d) sau ale art. 115 alin. (1) au 
dreptul de a se prezenta la examen pentru obţinerea permisului 
de conducere, respectiv pentru obținerea unui nou permis de 
conducere, după caz, dacă a intervenit una dintre situaţiile 
următoare:

a) au trecut 6 luni de la data executării pedepsei amenzii sau 
a pedepsei în regim de privare de libertate

b) a trecut un an de la data graţierii totale ori a restului de 
pedeapsă, de la data a rămânerii definitive a hotărârii 
judecătoreşti prin care s-a dispus suspendarea executării 
pedepsei sub supraveghere sau de la data împlinirii termenului 
prescripției executării pedepsei;

c) a intervenit amnistia
d) interzicerea dreptului de a conduce anumite categorii de 

vehicule stabilite de instanţă prevăzută la art. 66 alin. (1) lit. i) din 
Codul penal, a expirat sau a fost revocată

e) a intervenit reabilitarea.
Persoana al cărei permis de conducere a fost anulat ca 

urmare a rămânerii definitive a unei hotărâri judecătoreşti de 
condamnare pentru una dintre faptele prevăzute la art. 114 alin. 
(1) şi la art. 115 alin. (1) se poate prezenta la examen pentru 
obţinerea unui nou permis de conducere, pentru toate 
categoriile avute anterior, după caz, dacă a intervenit una dintre 
situaţiile următoare:

a) au trecut 6 luni de la data executării pedepsei amenzii sau 
a pedepsei în regim de privare de libertate ori la locul de muncă

b) a trecut un an de la data graţierii pedepsei sau a rămânerii 
definitive a hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus 
suspendarea executării pedepsei sub supraveghere

c) a intervenit amnistia
d) interzicerea dreptului de a conduce anumite categorii de 

vehicule stabilite de instanţă prevăzută la art. 66 alin. (1) lit. i) din 
Codul penal, a expirat sau a fost revocată.

La articolul 24, după alineatul (6) se introduc trei noi alineate, 
alin. (61)-(63) cu următorul cuprins:

„(61) Pentru prezentarea la examen în vederea obţinerii unui 
nou permis de conducere, pentru categoriile avute anterior, 
persoana al cărei permis de conducere a fost anulat, aflată în 
una dintre situaţiile prevăzute la alin. (6) trebuie să facă dovada 
că este aptă din punct de vedere medical.

 (62) Persoana căreia i-a fost anulat permisul de conducere, 
ca urmare a condamnării pentru o infracţiune care a fost 
dezincriminată, în condiţiile art. 4 din Codul penal, se poate 
prezenta la autoritatea competentă pe raza căreia îşi are 
domiciliul sau reşedinţa, pentru eliberarea unui nou permis de 
conducere, în condiţiile ordinului ministrului afacerilor interne 
prevăzut la art. 24 alin. (53), fără a mai susţine examen şi cu 
prezentarea documentului care atestă o astfel de situaţie.

(63) În situaţia în care anularea permisului de conducere nu a 
fost dispusă până la depunerea cererii de restituire de către 
titularul permisului de conducere, condamnat definitiv pentru o 
infracţiune care a fost dezincriminată, în condiţiile art. 4 din 
Codul penal, şeful serviciului rutier competent dispune 
restituirea acestuia, în baza documentului care atestă o astfel 
de situaţie.”

P r o t e s t u l  n a ţ i o n a l  
declanşat de Federaţia 
N a ţ i o n a l ă  S i n d i c a l ă  
„Ambulanţa” din România 
(FNSAR) va continua prin 
organizarea de noi acţiuni 
sindicale, în situaţia în care 
premierul României nu va 
invita la discuţii reprezentanţii 
sindicali în vederea analizei şi 
soluţionării favorabile a 
problemelor cu care se 
confruntă serviciile publice de 
a m b u l a n ţ ă ,  r e l a t e a z ă  
Agerpres.

„La şed in ţa  B i rou lu i  
Executiv al FNSAR din data 
de 31 ianuarie 2023 s-a 
hotărât punerea în aplicare a 

hotărârii Consiliului Naţional 
din decembrie 2022, hotărâre 
susţinută în unanimitate prin 
s e m n ă t u r a  l i d e r i l o r  
o r g a n i z a ţ i i l o r  m e m b r e  
FNSAR de a cont inua 
protestul declanşat, astfel că, 
în situaţia în care premierul 
României nu va invita la 
discuţii reprezentanţii FNSAR 
în vederea anal ize i  ş i  
soluţionării favorabile a 
problemelor cu care se 
confruntă Serviciile Publice 
de Ambulanţă, se va trece la 
următoarea etapă a acţiunilor 
sindicale”, se menţionează 
într-un comunicat al FNSAR.

Astfel, se vor organiza 

mitinguri la nivelul fiecărui 
serviciu de ambulanţă la data 
şi ora care urmează a fi 
s t a b i l i t e  î n  p e r i o a d a  
următoare şi un miting la 
s e d i u l  G u v e r n u l u i  c u  
p a r t i c i p a r e a  l i d e r i l o r  
sindicatelor membre în 
FNSAR din toate serviciile de 
ambulanţă.

De asemenea, sindicaliştii 
anunţă că vor demara 
strângerea de semnături a 
angajaţilor din serviciile de 
ambulanţă, începând cu data 
de 15 februarie 2023, privind 
organizarea unei posibile 
greve de avertisment (2 ore), 
respectiv grevă propriu-zisă.

Atelier Creative Drama, la Colegiul Național
 „Alexandru Ioan Cuza” Alexandria

(urmare  din  pagina  1)
Activitatea de la Colegiul Național 

„Alexandru Ioan Cuza” face parte din seria 
activităților desfășurate de colegiu prin 
proiectul Erasmus+ID 000053554, finanțat de 

Comisia Europeană.
Proiectul are un buget de 61020 de euro și 

are ca principale obiective:
1. Perfecționarea competențelor lingvistice 

și digitale, utilizarea ICT tools în orele de curs, 
pentru cel puțin 60% dintre cadrele didactice, 
în contextul actual și al corelării disciplinelor.

2. Implicarea în proporție de 70% a 
diriginților/claselor/elevilor instituției în 
d e s f ă ș u r a r e a  a c t i v i t ă ț i l o r  
ext racurr icu lare/d i r igenț ie ,  act iv i tă ț i  
educative, orientare școlară și profesională.

3. Dezvoltarea/menținerea motivației 
intrinseci a învățării a cel puțin 70% dintre 
elevi, în contextul tendinței reducerii efortului 
intelectual și al atenuării valorilor în favoarea 
pragmatismului.

La activități participă 50 de elevi și 15 
profesori.

Lista noilor modificări la Codul
 Rutier, aprobate de Guvern

Federaţia Naţională Sindicală Ambulanţa 
va continua acțiunile de protest
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Mai mulți vicepreședinți din PSD au transmis 
că partidul ar trebui să aibă un candidat propriu 
la alegerile prezidențiale din 2023, deși liderul 
formațiunii, Marcel Ciolacu, a înclinat pentru o 
„deschidere” a partidului, cu preferințe pentru 
„un intelectual de stânga”.

Secretarul general al PSD Paul Stănescu, 
dar și vicepreședintele Mihai Tudose, au 
subliniat că partidul trebuie să vină cu un 
candidat autentic din partid pentru prezidențiale, 
arătând că resping 
ideea unui „intelectual 
de stânga” anunțată de 
Ciolacu în urmă cu o 
săptămână.

„Candidatul PSD la 
președinția României 
trebuie să fie din PSD. 
I d e e a  d o m n u l u i  
președinte de a spune 
că oamenii buni sunt în 
afara PSD nu prea o 
înghit. Oamenii buni 
sunt deja în PSD”, a 
declarat Mihai Tudose 
în cadrul alegerilor de la PSD Brăila, filială 
controlată de către acesta din urmă.

Mesajul său a fost dublat de către Paul 
Stănescu, un pol cu greutate din PSD.

„Avem un an greu. În 2024 sunt patru rânduri 
de alegeri. Cele mai importante sunt alegerile 
prezidențiale. Ceea ce îmi doresc și eu, și l-am 
ascultat pe Mihai și sunt de acord cu el. Mi-aș 
dori ca președintele României să fie un membru 
al PSD (...) Sunt convins că avem soluții aici”, a 

notat Stănescu.
De cealaltă parte, liderul PSD Marcel Ciolacu 

a vorbit în ultimele luni atât despre schimbarea 
Statutului partidului pentru a permite și celor din 
afară să candideze la prezidențiale, dar și 
despre o deschidere a formațiunii

„PSD trebuie să rămână întotdeauna un 
partid deschis. Nu avem dreptul să închidem 
acest partid. PSD prin politica sa trebuie să fie 
un partid deschis și să încerce să strângă cele 

mai multe valori”, a 
a f i r m a t  C i o l a c u .  
To toda tă ,  aces ta  
vorbea în urmă cu 
d o u ă  s ă p t ă m â n i  
despre „un intelectual 
de stânga” care să 
reprezinte PSD la 
prezidențialele din 
2024.

„ C â n d  a v e m  
d i s c u ţ i a  d e  
candidaturi tot timpul 
ne gândim numai la 
oameni politici. De 

data aceasta PSD nu va veni neapărat cu un om 
politic, va veni în schimb cu un intelectual de 
stânga (...) Va exista o competiţie internă în care 
se va înscrie cine doreşte. Eu doresc să modific 
statutul astfel încât şi altă personalitate, care nu 
este neapărat în partid, să poată candida”, a 
afirmat Ciolacu.

Singurul candidat de stânga care a câștigat 
până acum președinția României este Ion 
Iliescu.

Pur tă to ru l  de  
cuvânt al PNL, Ionuţ 
Stroe, a declarat 
luni, 30 ianuarie, că 
există suficiente 
argumente pentru 
c o m a s a r e a  
alegerilor locale cu 
cele parlamentare, 
inclusiv de natură 
c o n s t i t u ţ i o n a l ă ,  
pentru promovarea unui astfel de proiect.

El a precizat că proiectul va prinde probabil contur în 
această sesiune parlamentară, dar nu înainte de a fi discutat 
şi agreat în coaliţie.

”Atât timp cât se discută acest proiect, este evident că 
există - din punctul nostru de vedere - suficiente argumente şi 
de natură constituţională să promovăm un asemenea proiect. 
Probabil că el va prinde contur în această sesiune 
parlamentară, dar nu înainte de a fi discutat în coaliţie şi 
agreat cu partenerii social-democraţi şi cei de la UDMR. 
Considerăm că ar putea fi o idee pe baza căreia am putea să 
ajutăm foarte mult procesul electoral din anul 2024 şi cred că 
ar fi oarecum prematur să discutăm detaliile acestui proiect 
înainte de a fi discutat şi asumat, bineînţeles, în cadrul 
coaliţiei”, a afirmat Ionuț Stroe după şedinţa grupurilor 
parlamentare ale PNL.

El a fost întrebat şi cu privire la decizia CCR potrivit căreia 
o astfel de comasare ar fi neconstituţională.

”Depinde la  ce vă refer i ţ i .  Contestaţ ia  de 
neconstituţionalitate puncta un caz anume - proiectul care 
promova, la vremea respectivă, comasarea celor două 
alegeri. Acum, vom vedea. Şi probabil că cei din zona juridică, 
constituţionaliştii partidelor vor încerca să evite acea 
problemă sesizată de Curte la vremea respectivă. Cred că 
era toamna 2011”, a spus purtătorul de cuvânt al liberalilor.

Partidul Forţa Dreptei este deschis colaborării cu 
"formaţiunile politice de centru-dreapta, democratice, euro-
atlantice", este într-un "permanent dialog" cu USR şi PMP şi 
este posibilă o "coagulare electorală" cu aceste partide, a 
declarat, luni, preşedintele formaţiunii, Ludovic Orban.

"Noi suntem 
d e s c h i ş i  
d i a l o g u l u i  ş i  
cooperăr i i  cu 
f o r m a ţ i u n i l e  
p o l i t i c e  d e  
centru-dreapta, 
d e m o c r a t i c e ,  
euro-atlantiste. 
D e j a  a v e m  
colaborări foarte 
bune şi cu USR, 

şi cu Partidul Mişcarea Populară. Evident, dacă sunt alţi 
actori politici care doresc să participe la conturarea unui 
alternative serioase faţă de actuala guvernare, noi suntem 
deschişi colaborării şi dacă va fi posibil să ajungă la o formulă 
de colaborare, inclusiv în alegeri, vom stabili în discuţiile pe 
care le avem", a afirmat Orban după şedinţa Consiliului 
Naţional al partidului Forţa Dreptei.

El a spus că partidul pe care îl conduce este "într-un 
permanent de dialog" cu PMP şi USR.

Ludovic Orban a menţionat că Forţa Dreptei va derula, în 
lunile martie, aprilie, mai, o campanie de informare a 
cetăţenilor şi de consultare cu privire la direcţia în care trebuie 
să se îndrepte România, la priorităţile şi aşteptările pe care le 
au oamenii de la acest partid.

Printre priorităţile sesiunii parlamentare, el a amintit 
proiecte care vizează desfiinţarea pensiilor speciale, 
recalcularea pensiilor astfel încât să fie introdus principiul 'la 
contribuţie egală pensie egală', reducerea fiscalităţii la 
impozitarea muncii, reducerea cu cinci procente a 
contribuţiilor.

De asemenea, alte propuneri legislative care vor fi iniţiate 
de Forţa Dreptei se referă la îmbunătăţirea activităţii 
administraţiei, a legii prevenirii, a legilor educaţiei, precum şi 
la domeniul sănătăţii şi la susţinerea mediului privat, a mai 
spus Orban.

PNL susține comasarea alegerilor
 locale cu cele parlamentare

 în 2024

Partidele cu care s-ar alia 
Ludovic Orban

Senatorul PSD Vasile 
Dîncu a declarat joi că, în 
cazul în care ministrul 
Educaţiei, Ligia Deca, nu va 
reveni asupra deciziei de a 
retrage atribuţiile secretarului 
de stat Florin Lixandru, 
soc ia l -democra ţ i i  sun t  
"obligaţi" să ceară demisia 
ministrului şi să renunţe la 
colaborarea cu echipa sa.

" A m  c o n s t a t a t  c u  
stupefacţie un comportament 
greu de înţeles al ministrului 
Educaţiei, doamna Ligia 
Deca, în ceea ce priveşte 
atitudinea faţă de partenerii 
de coal i ţ ie ş i  faţă de 
beneficiarii şi actorii din 
sistemul educaţional. La 
nivelul PSD am avut încă de 
la început dorinţa de a lucra 
o n e s t ,  î n t r - u n  e f o r t  
pa r tener ia l  comun,  în  
grupurile stabilite la nivelul 
partidelor din coaliţie, la 
optimizarea proiectelor de 

legi ale educaţiei. Încercarea 
de a trece legile printr-o 
consu l ta re  fo rmală  cu  
partidele din coaliţie, 'în două 
zile', ne-a pus în situaţia de a 
cere mai mult timp pentru 
analize aprofundate şi pentru 
consultarea oamenilor şi 
organizaţiilor din sistemul 
educaţional. Cred că aceasta 
este calea responsabilă 

pentru aceste legi vitale 
pentru viitorul României şi 
susţinem, în continuare, că 
legile educaţiei nu pot fi 
dezbătute, nici măcar în 
coaliţie, în regim de urgenţă", 
a scris Dîncu, pe Facebook.

El a adăugat că nu poate 
înţelege "secretomania" 
legată de legile educaţiei şi 
nici "dispreţul" pentru dialog 
şi colaborare.

"Acţiunea de retragere a 
atribuţiilor domnului secretar 
de stat Florin Lixandru pentru 
delict de opinie este un act 

autoritarist şi totalitar care 
aduce aminte de vremuri pe 
care le credeam demult 
apuse. Acest abuz de putere 
al unui proaspăt şi în acelaşi 
timp tânăr ministru ne aduce 
în atenţie necesitatea de a ne 
gândi inclusiv la modificări 
p r i v i n d  f u n c ţ i o n a r e a  
Guvernului şi exercitarea 
răspunderii ministeriale. 
Exercitarea unei înalte 
demnităţi, cum este cea de 
ministru, are nevoie de 
exercitarea autorităţii, dar în 
acelaşi timp nu poate să se 
e x e r c i t e  d e  m a n i e r e  
discreţionare sau după criterii 
de simpatii politice. Cred că 
doamna ministru va avea 
înţelepciunea să revină 
asupra acestei decizii, altfel 
suntem obligaţi să cerem 
demisia ministrului şi să 
renunţăm la colaborarea cu 
ech ipa  sa ,  ad ică  să- i  
retragem şi noi - PSD - 
atribuţiile delegate prin votul 
pentru această echipă de 
guvernare", a mai spus 
Dîncu.

Acesta a menţionat că 
aprobarea urgentă, fără 
dezbatere, a acestor noi legi 
ale educaţiei "este cea mai 
mare preocupare manifestă a 
ministrului", legând-o "în mod 
fals" de posibilitatea pierderii 
finanţărilor prevăzute de 
PNRR.

Tensiuni în PSD cu privire la candidatura
 pentru prezidențiale

Dîncu: PSD va cere demisia ministrului Educaţiei 
dacă nu revine asupra deciziei de a retrage

 atribuţiile lui Lixandru
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Campania de control este coordonată de 

inspectorul general de stat, Dantes Nicolae 
BRATU, și se va desfășura în perioada 1–28 
februarie 2023, în toate județele în care există 
întreprinderi mici, mijlocii şi mari, cu capital de 
stat, privat şi mixt, care efectuează activităţi de 
producere a energiei electrice cod CAEN 3511– 
această clasă incluzând activitatea instalațiilor 
generatoare de energie electrică prin centrale 
termice, nucleare, hidroelectrice, cu turbine cu 
gaze, diesel și energie regenerabilă (energie 
eoliană, energie solară, energie de biomasă).

Inspectorii de muncă vor controla toate 
unitățile cu activități în domeniul producerii 
energiei electrice existente în fiecare județ și 

vor verifica următoarele: modul de respectare, 
de către angajatori, a legislaţiei în domeniul 
securităţii şi sănătăţii în muncă în industria de 
producere a energiei electrice; modul în care 
angajatorii asigură condiții adecvate de 
desfășurare a activității în special, în ceea ce 
privește asigurarea echipamentului colectiv și 
individual de protecție, transportului la și de la 
locurile de muncă, echipamente de muncă 
corespunzătoare activităților desfășurate și 
riscurilor prezente la locurile de muncă, 
efectuării, în siguranță, a lucrărilor de 
mentenață a utilajelor; modul în care au fost 
îndeplinite măsurile dispuse cu ocazia 
controalelor anterioare, acolo unde este cazul.

Cornelia RĂDULESCU

4 SOCIAL - ECONOMIC

Programul Casa Verde Fotovoltaice, prin care românii își 
pot instala panouri solare cu finanțare de la stat, ar putea 
demara în luna martie, a estimat marți ministrul Mediului 
Tanczos Barna, care a precizat că în acest an statul va finanța 
circa 150.000 de beneficiari și procedura va fi simplificată, 
urmând să fie depuse mai puține documente.

 „Una din problemele importante și obiectivele asumate la 
nivelul Guvernului este cea legată de gestionarea crizei 
energetice. Au fost întreprinse o serie de măsuri, iar una 
dintre ele este cea care vizează instalarea de panouri 
fotovoltaice la nivelul gospodăriilor individuale. Am discutat 
cu ministrul Tanczos care ar putea să fie măsurile pe care le 
putem lua la nivelul Guvernului astfel încât să asigurăm 
accesul cât mai multor gospodării la acest program. Avem 
fondurile necesare și în acest sens putem să ridicăm până la 
3 miliarde lei suma alocată pentru acest proiect și, în felul 
acesta, am înțeles că discutăm de aproximativ 150.000 de 
gospodării care pot să acceseze programul”, a declarat 
premierul Nicolae Ciucă la începutul ședinței de Guvern”.

Ministrul Mediului a afirmat că estimează că programul va 
începe în luna martie, vor fi finanțați 150.00 de beneficiari, 
după ce bugetul alocat programului a fost majorat la 3 
miliarde lei, iar numărul de documente solicitate de la 
beneficiari va fi redus la următoarele: carte de identitate, 
extras de carte funciară, dovada că persoana beneficiară nu 
are datorii la stat sau la bugetul local și certificatul de 
racordare.

El a precizat că va fi îmbunătățit sistemul informatic pentru 
a prelua din sarcina care era pe umerii AFM, prin sisteme 
informatice mai performante.

ITM Teleorman:

Campania națională de control în unităţile 
de producere a energiei electrice

Ministrul Agriculturii, Petre 
Daea, afirmă că "este de 
n e c o n c e p u t  s ă  o p r i m  
c r e ş t e r e a  p o r c i l o r  î n  
gospodăriile populaţiei", "dat 
fiind faptul că România nu se 
identifică decât cu ea însăşi", 
informează news.ro.

Ministrul e de părere că, pe 
lângă numărul mare de 
mistreţi din România, un alt 
motiv pentru care virusul 
pestei porcine se extinde îl 
constituie nerespectarea legii.

"Este de neconceput să 
oprim creşterea porcilor în 
gospodăriile populaţiei. O 
spune un om cu experienţă, cu 
analiză în domeniu şi, dacă 
v r e ţ i ,  c u  f o a r t e  m u l t e  
interpretări tehnice din acest 
punct de vedere, iar lucrul 
acesta trebuie să fie foarte clar 
înţeles pentru totdeauna, dat 
fiind faptul că România nu se 
identifică decât cu ea însăşi. 
(...) Noi avem o singură 
problemă pe care trebuie să o 
rezolvăm şi o rezolvăm prin 
acte normative ferme, şi 
anume acea trasabilitate a 
produsului, sau mai bine zis 
acea mişcare a animalelor. 
Pentru că această proliferare a 

bolii este determinată, între 
altele, de factorul acesta 
generat de lipsa de respect 
faţă de lege, pentru că ştiţi 
foarte bine - şi eu m-am 
confruntat cu această treabă, 
o ştiu în intimitatea ei - în 
momentul în care omul nu 
înţelege că un animal care 
iese din curte trebuie să ştie 
unde-l duce şi în ce scop, 
lucrurile acestea pot produce 
î n  c o n t i n u a r e  g r e u t ă ţ i  
autorităţilor statului, inclusiv 
instituţiei sanitar-veterinare 
care nu poate să creeze un 
baraj de bio-securitate pentru 
fiecare gospodărie în parte", a 
afirmat ministrul Agriculturii, 
Petre Daea, miercuri seară, la 

Prima News, răspunzând 
celor care critică faptul că în 
gospodăriile oamenilor se 
cresc porci mulţi, în condiţii 
necontrolate, ceea ce duce la 
răspândirea pestei porcine.

Daea a spus că statul a luat 
măsuri, însă a subliniat că 
virusul pestei porcine "a călărit 
Europa şi nu numai Europa", 
iar pentru el nu există "un 
răspuns medical nici prin 
v a c c i n u r i ,  n i c i  p r i n  
tratamente".

Conform ministrului, un alt 
motiv pentru care virusul 
pestei porcine s-a extins îl 
reprezintă numărul mare de 
mistreţi.

Ministerul Finanțelor lansează o nouă emisiune de titluri 
de stat Tezaur, destinată exclusiv populației, începând de 
vineri, 3 februarie, cu maturități de 1, 2 și 3 ani și dobânzi 
anuale de 7,2%, 7,5%, respectiv 8%. Titlurile de stat au 
valoare nominală de 1 leu și sunt în forma dematerializată.

Titlurile de stat pot fi cumpărate:
Între 3 – 23 februarie 2023 online, numai de către 

persoanele fizice care sunt înregistrate în SPV. Operațiunile 
care pot fi realizate online sunt: deschidere cont de 
subscriere pe numele investitorului la o unitate a Trezoreriei 
Statului selectată, subscriere titluri de stat Tezaur, virament al 
sumelor din contul de subscriere al investitorului către un 
cont bancar pe numele investitorului. Pentru mai multe detalii 
cu privire la subscrierile online accesați Ghid Tezaur online și 
Tezaur online;

Între 3 – 24 februarie 2023 de la unitățile Trezoreriei 
Statului;

Între 3 – 23 februarie 2023 în mediul urban și 3 – 22 
februarie 2023 în mediul rural, prin subunitățile poștale ale 
Companiei Poșta Română.

Dobânda este anuală, plătibilă la termenele prevăzute în 
prospectul de emisiune. De asemenea, titlurile de stat emise 
în cadrul Programului Tezaur sunt transferabile și se pot 
răscumpăra în avans. Un investitor poate efectua una sau 
mai multe subscrieri în cadrul unei emisiuni. Investitorii au 
posibilitatea anulării subscrierilor deja efectuate doar în 
perioada de subscriere, prin depunerea unei cereri.

Sunt eligibile persoanele fizice care au împlinit vârsta de 
18 ani la data efectuării subscrierii. Veniturile obținute din 
investirea în oferta de economisire lansată de Ministerul 
Finanțelor sunt neimpozabile.

Programul Casa Verde Fotovoltaice
 2023 ar putea demara în

 luna martie

O nouă emisiune de titluri de 
stat pentru populaţie cu dobândă 

de până la 8%

Ministrul Mediului, Tanczos Barna, 
avertizează, marți, într-o postare pe pagina sa 
de Facebook, că Garda de Mediu va da amenzi 
între 20.000 și 40.000 de lei pentru comercianții 
de băuturi care nu se înscriu în platforma 
RetuRO până la finalul lunii februarie.

„De la magazinele mici la supermarketuri, de 
la producătorii de apă minerală la sectorul 
HoReCa, toți producătorii și comercianții de 
băuturi trebuie să se înregistreze în baza de 
date a Sistemului de Garanție-Returnare”, 
subliniază ministrul.

Înscrierea este obligatorie și se face pe 
platforma RetuRO, pe site-ul www.returosgr.ro. 
Astfel,  comercianți i ,  producători i  sau 
importatorii de băuturi în ambalaje de unică 
folosință din plastic, sticlă sau metal, cu volume 
între 0,1 litri și 3 litri inclusiv, și cei din domeniul 
HoReCa au obligația legală de a se înregistra 
până la pe 28 februarie.

„Nerespectarea acestei obligații va fi 
sancționată de Garda Națională de Mediu cu 
amendă cuprinsă între 20.000 și 40.000 de lei”, 

precizează ministrul.
Acesta amintește că, prin Sistemul de 

Garanție-Returnare (SGR), PET-urile, sticlele și 
dozele de bere nu vor mai ajunge în râuri sau să 
polueze terenurile agricole, afectând sănătatea 
noastră, ci vor fi reciclate și reutilizate.

Cetățenii vor avea de urmat trei pași:
1. vor plăti o garanție de 50 de BANI atunci 

când cumpără o băutură de la un comerciant;
2. după golirea ambalajului, va trebui să îl 

returneze în orice magazin din România
3. în schimbul ambalajului gol, consumatorul 

va primi înapoi, pe loc, valoarea garanției plătite 
inițial.

Sistemul de Garanţie-Returnare va deveni 
funcţional în România începând cu data de 30 
noiembrie 2023, iar de la acel moment, la 
cumpărarea unei băuturi din categoriile apă, 
băuturi răcoritoare, bere, vin sau băuturi 
spirtoase de la un comerciant, consumatorii vor 
plăti o garanţie de 0,50 lei, care va fi recuperată 
odată cu returnarea ambalajului.

Petre Daea: "Este de neconceput să oprim
 creşterea porcilor în gospodăriile populaţiei"

Amenzi între 20.000 și 40.000 de lei pentru comercianții 
de băuturi care nu se înscriu în platforma RetuRO 

până la finalul lunii februarie
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Alexandria, Teleorman, Str. Abatorului, Nr.1 bis   Tel./ Fax: 0247/312.854; 314.575
E-mail: maraflorica@yahoo.com

S.C. MARA PROD COM S.R.L.
FABRICA 

DE 
PREPARATE 

DIN 
CARNE

VĂ OFERĂ ZILNIC:
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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
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Pentru ca toți tinerii să aibă șansa de a trăi o 

viață lungă și sănătoasă este nevoie ca deciziile 
pe care ei le iau în ceea ce privește sănătatea 
reproducerii să fie corecte.

Campania urmărește să crească nivelul de 
informare despre utilizarea unor surse de 
informație corecte, a serviciilor de planificare 
familială și a metodelor contraceptive pentru a 
evita ca tinerele să devină victimele unei sarcini 
nedorite și a consecințelor negative pe care le 
poate avea sarcina în perioada adolescenței, dar 
și despre protejarea față de infecțiile transmisibile 
pe cale sexuală.

Chiar dacă fenomenul sarcinii în rândul 
adolescentelor are tendința de a scădea la nivel 
european, în România această tendință este mai 
puțin accentuată. În plus, aproximativ 44% dintre 
copiii din mame cu vârste mai mici de 15 ani și 
19% dintre cei provenind din mame cu vârste între 
15-19 ani, născuți în statele membre UE au fost 
înregistrați în România. 

Sarcinile la adolescente sunt însoțite de 
probleme atât pentru mamă, cât și pentru făt. În 
condițiile în care aparatul genital al mamei nu este 
pe deplin maturizat, riscul de eclampsie, 
endometrită puerperală și infecții sistemice este 

mai mare față de mamele cu vârsta cuprinsă între 
20 și 24 de ani. În plus, nou născuții provenind din 
mame cu vârste mai mici de 20 de ani se confruntă 
cu riscuri mai mari de afecțiuni neonatale severe, 
greutate mică la naștere și naștere prematură.

A da naștere la o vârstă fragedă, pe lângă 
posibilele complicații pe timpul sarcinii, implică 
probleme majore pentru mamă precum: 
abandonul școlar cauzat de sarcină și nașterea 
copilului, imposibilitatea de a îngriji bebelușul, 
probleme economice, etc.

Prin atragerea atenției societății asupra 
acestei problematici se urmărește atât 
încurajarea tinerilor de a utiliza surse de informații 
de încredere, de a discuta despre sănătatea 
reproductivă cu un cadru medical, cât și 
mobilizarea și implicarea familiilor și comunităților 
pentru a sprijini tinerii în adoptarea unui 
comportament sexual responsabil.

Campania IEC națională este coordonată de 
Ministerul Sănătăţii prin Institutul Naţional de 
Sănătate Publică şi este implementată local de 
Direcţia de Sănătate Publică Teleorman prin 
Compartimentul Evaluarea și Promovarea 
Sănătății.

Cornelia RĂDULESCU

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

Principala problemă semnalată în desfășurarea 
programului masă caldă în școli este lipsa cantinelor 
școlare sau a spațiilor destinate servirii mesei calde, arată 
raportul privind stadiul implementării Programului – pilot 
„Masă caldă” în anul școlar 2021-2022. Documentul a fost 
publicat în decembrie pe site-ul ministerului dar ferit de 
vizibilitate și este primul raport care analizează programul 
pilot. Conform Ministerului Educației, doar puțin peste 
10% dintre unități școlare din țară au cantine școlare. Nu 
se știe câte dintre aceste școli au fost incluse în programul 
pilot masă caldă în școli, existența unei cantine nu a fost 
un criteriu de selecție a școlilor. De remarcat, paradoxal, 
în raport se cere ca programul să poate fi implementat și 
în școlile cu cantină, deși acest lucru este prevăzut deja în 
normele de aplicare.

Documentul este primul care face o analiză a 
programului pilot de la înființare din 2016 și a fost publicat 
în decembrie 2022 pe site-ul ministerului Educației, dar 
ferit de vizibilitate, într-o categorie ce nu are legătură cu 
programul, numită acces la educație pentru categorii 
defavorizate. Ministerul trebuia să publice un raport 
anual.

Selecția școlilor a fost una politică, potrivit analizei 
Edupedu.ro, care arată că peste 63% dintre instituțiile 
incluse în 2022-2023 în plus, în programul de “Masă 
caldă” (n. red. din 161 de școli) sunt din localități cu 
primari PNL.

Pe baza datelor centralizate din rapoartele transmise 
de către inspectoratele școlare, ca răspuns la adresa ME 
nr. 1981/DGIP/27.07.2022, rezultă următoarele aspecte 
cu privire la implementarea programului în anul școlar 
2021-2022:

a) doar 32 județe din 42 au reușit implementarea 
Programului – pilot “ Masă caldă”, integral, în toate 
unitățile de învățământ prevăzute în O.U.G. nr. 91/2021, 
în timp ce în 9 județe programul a fost implementat parțial 
(Bacău, Bihor, București, Buzău, Caransebeș, Giurgiu, 
Harghita, Hunedoara, Timiș), iar în județul Gorj programul 
nu s-a implementat în nicio școală.

b) programul s-a implementat în 137 unități de 
învățământ din cele 150.

c) în 13 de unități de învățământ, programul nu a fost 
implementat, din cauza neimplicării autorităţilor locale 
sau nefinalizării procedurii de achiziție.

Raportul privind implementarea programului pilot 
“masă caldă în școli” pentru anul 2021-2022 scoate în 
evidență problemele cu care s-au confruntat școlile și 
inspectoratele școlare în implementarea programul pilot 
care are ca scop și reducerea abandonului școlar.

Documentul indică “lipsa spațiilor adecvate, specifice 
pentru prepararea și servirea mesei (în special în mediul 
rural); clădirile existente, chiar reabilitate și foarte bine 
întreținute, nu au fost proiectate pentru a îndeplini 
această categorie de prevederi igienico-sanitare legale; 
imposibilitatea asigurării unei mese calde în cadrul 
programului tuturor elevilor școlilor, din cauza lipsei 
cantinelor școlare sau a spațiilor destinate servirii mesei 
calde.”

Existența unei cantine în școală nu a fost printre 
criteriile de selecție a unităților de învățământ pentru a 
intra în program. Criteriile au fost legate de mediul social 
defavorizat sau rata de abandon școlar din zonă.

Conform Ministerului Educației, în anul școlar 2022-
2023 sunt 17.026 de unități de învățământ de stat, dintre 
care 1855 au cantine școlare. Asta înseamnă puțin peste 
10 % din totalul școlilor din țară ar avea posibilitatea să 
ofere o masă gătită în regim propriu. Însă nu știm câte 
dintre școlile care au cantină, au fost incluse în programul 
pilot Masă caldă în școli.

DSP Teleorman:

Campania „Protejează-ți sănătatea! Sănătatea 
reproducerii- dreptul și responsabilitatea ta!”

Cafeaua este a doua cea mai 
consumată băutură din lume, 
după apă.  Aceasta este 
apreciată peste tot la nivel 
mondial și are mai multe 
modalități de a fi preparată. 
O a m e n i i  d e  ș t i i n ț ă  a u  
demonstrat că băutura are o 
serie de proprietăți benefice 
pentru organismul uman și 
multe dintre aceste beneficii 
sunt determinate și de felul în 
care cafeaua este obținută.

Pe piață există mai multe 
sortimente de cafea cu diverse 
arome. Modul de preparare 
diferă de la una la alta, însă cele 
mai comune variante sunt: 
cafeaua la ibric, cafeaua la filtru 
și espresso. Potrivit datelor 
o f i c i a l e ,  î n  l u m e  s u n t  
consumate, în fiecare zi, peste 
două miliarde de cești de cafea 
sub diferite forme.

Specialiștii în domeniu susțin 
că trebuie ținut cont de doi 

factori atunci când se pregătește 
cafeaua: materialul din care e 
făcut recipientul în care va fi 
făcută băutura și efectul metodei 
de preparare asupra boabelor în 
sine. Unele materiale sunt 
toxice, astfel că este indicat să 
se cunoască efectul asupra 
organismului uman. La acest 
capitol, filtrul este recomandat 
d e o a r e c e  a r e  u n  v a s  
confecționat din sticlă sau inox, 
notează kitchenaid.com.

Oamenii de știință au realizat 
un studiu, pe parcursul a 20 de 
ani, în care au observat că 
filtrarea cafelei, printr-un filtru de 
hârtie, este benefică pentru 
organismul uman. Cei mai mulți 
aleg doar să fiarbă boabele 
măcinate, însă fără să le filtreze. 
Datele colectate au arătat că cei 
care consumă cafea la filtru au o 
rată mai scăzută de boli arteriale 
și de deces. Din păcate, 
persoanele care au băut mai 

mult de cinci cești de cafea pe zi 
au anulat acest efect benefic, 
potrivit adevarul.ro.

Studiile au demonstrat că 
băutura preparată la ibric este 
mai aromată, mai tare și mai 
gustoasă, însă nefiind filtrată ea 
conține în continuare o serie de 
compuși care ajută la creșterea 
colesterolului.

Aceste substanțe se numesc 
d i t e r p e n e  ș i  c r e s c  î n  
concentrație în timpul fierberii. 
Astfel că, o ceașcă de cafea 
nefiltrată conține de 30 de ori 
mai multe diterpene decât o 
ceașcă de cafea filtrată, potrivit 
cercetătorilor.

Specialiști i în sănătate 
recomandă ca persoanele care 
au colesterolul mărit să nu 
consume cafea nefiltrată, cum 
este cea turcească la ibric. 
Așadar, cafeaua nefiltrată este 
mai gustoasă decât cea filtrată, 
însă este mai nesănătoasă.

Lipsa cantinelor, 
principala problemă

 în desfășurarea programului
 “Masă caldă în școli”

Mesele bogate în grăsimi pot fi o provocare, mai 
ales pentru cei care au diverse probleme de 
sănătate. Pentru a nu avea complicaţii precum 
pancreatita acută, ţine cont de anumite 
recomandări.

Un organ suprasolicitat din cauza meselor 
bogate în grăsimi şi alcool este pancreasul, al cărui 
rol este de procesare a zahărului, precum și de 
eliberare de enzime pentru facilitarea digestiei. 
Atunci când pancreasul este lezat sau inflamat, nu 
își poate îndeplini funcțiile și se poate ajunge uşor la 
pancreatită.

Deoarece activitatea pancreasului este strâns 
legată de procesul de digestie, este direct afectat de 
ceea ce mănânci. În cazurile de pancreatită acută, 
inflamația pancreasului este adesea declanșată de 
prezența calculilor biliari, dar și alimentația joacă un 
rol important, fiind adesea declanșatorul crizei.

În majoritatea cazurilor de pancreatită acută, 
persoanele afectate au dureri abdominale severe în 

partea de sus a abdomenului. La jumătate din cei 
afectaţi, durerea iradiază spre spate.

Când pancreatita este declanşată de calculii 
biliari, durerea apare brusc şi atinge punctul maxim 
al intensităţii în doar câteva minute.

Dacă alcoolul este cauza, durerea se dezvoltă, 
de regulă, de-a lungul câtorva zile. Tusea, mişcările 
bruşte şi respiraţia profundă pot agrava durerea. 
Mai pot apărea greţuri, febră şi vărsături.

Printre cele mai periculoase alimente pentru 
pancreas se află carnea roșie, organele, mâncarea 
prăjită, chipsurile din cartofi, maioneza, margarina 
și untul, lactatele cu conținut ridicat de grăsimi, 
produsele de patiserie și deserturile bogate în zahăr 
și grăsimi, băuturile cu zahăr adăugat. Mâncărurile 
bogate în grăsimi, cum ar fi preparatele tradiționale 
(salata beouf, friptura de porc, sarmalele, ouăle 
umplute) trebuie consumat în porţii mici sau se 
poate opta pentru variantele lor dietetice.

Care este mai sănătoasă: cafeaua la ibric
 sau cea la filtru?

Pancreatita poate pune viaţa în pericol. 
Ce simptome are
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Tragerea la 
s o r ţ i  p e n t r u  
d e s e m n a r e a  
ţ ă r i l o r  
participante în 
c e l e  d o u ă  
semifinale ale 
Eurovision 2023 
a avut loc la 
Liverpool, oraşul 
în care se va desfăşura competiţia muzicală de anul acesta.

România va intra în concurs în prima parte din a doua 
semifinală, în data de 11 mai, iar piesa care va reprezenta ţara 
noastră la ESC 2023 va fi desemnată exclusiv prin votul 
publicului, în data de 11 februarie, în finala Selecţiei Naţionale, 
transmisă în direct la TVR.

Reprezentanţii ţărilor: Armenia, Cipru, România, 
Danemarca, Belgia, Islanda, Grecia, Estonia, Albania, 
Australia, Austria, Lituania, San Marino, Slovenia, Georgia, 
Polonia vor urca pe scenă alături de România în a doua 
semifinală.

În prima semifinală, din data de 9 mai, vor concura piese din 
15 ţări: Serbia, Suedia, Portugalia, Irlanda, Letonia, Norvegia, 
Croația, Malta, Moldova, Elveția, Israel, Olanda, Finlanda, 
Azerbaidjan și Cehia.

Anul acesta, la a 67-a ediţie a concursului ESC, participă 37 
de ţări. Dintre acestea, doar 31 vor concura în semifinale 
pentru cele 20 de locuri ale finalei Eurovision. Restul de şase, 
Ucraina - în calitate de câştigătoare a ediţiei 2022, împreună cu 
celelalte aşa-numite „5 mari” ţări plătitoare participante 
(Franţa, Germania, Italia, Spania şi Regatul Unit) nu 
concurează în semifinale, fiind calificate direct în marea finală 
din 13 mai 2023.

Organizatorii au anunţat oficial, luni, 30 ianuarie, sloganul 
„UNITED BY MUSIC” şi logo-ul Eurovision 2023, ce vor însoţi 
competiţia muzicală europeană.

Eurovision Song Contest 2023 va avea loc anul acesta în 
Marea Britanie, ţara care va organiza evenimentul în numele 
Ucrainei, care este victima agresiunii războiului declanşat de 
Rusia. Semifinalele sunt programate pentru zilele de 9 şi 11 
mai, iar finala, pe 13 mai 2023.

Bulă vine de la cumpărături. Lasă sacoşele jos, nevasta se 

uită în ele.

- Măi Bulă, eşti ne bun??? Două sticle de vodcă, 5 kile de 

vin, 10 beri şi... 2 pâini????

Bulă se uită lung la sacoşe şi răspunde:

- Ai dreptate, cam multă pâine!

***

Poliţia rutieră la locul accidentului discutând despre 

importanţa purtării centurii de siguranţă:

- Uitaţi-vă la acest om care nu a purtat centura: cap rupt, 

maţe pe parbriz, ochii în pomi, fără mâini...

- În schimb, uitaţi-vă la cel care a purtat centura... parcă-

i viu!

Pastila de râs

Un nou studiu a desemnat 
cele mai romantice capitale 
ale continentului pe baza 
numărului de restaurante și 
hoteluri „romantice” la un 
milion de locuitori

Când v ine vorba de 
numirea celor mai romantice 
destinații din Europa, câteva 
destinații evidente tind să 
apară cel  mai  mul t  în 
preferințe. Londra, datorită 
reperelor sale emblematice și 
scenelor legendare de film, 
Roma, datorită mâncărurilor 
s a l e  d e l i c i o a s e  ș i  
restaurantelor intime, Parisul, 
pentru farmecul său și tot așa.

Surpriză însă! Conform 
timeout.com o analiză care a 
clasat capitalele continentului 

în funcție de numărul lor de 
res tauran te  ș i  ho te lu r i  
romantice la un milion de 
rezidenți, a așezat pe primul 
loc Lisabona.

Lisabona are 588 de 
restaurante romantice și 152 
de hoteluri la fel de romantice, 
cel mai mare raport per 

locuitor din orice oraș din 
Europa.

Următorul pe listă a fost 
Monaco, în parte datorită 
dimensiunii sale mici în 
comparație cu numărul de 
unități „romantice”, în timp ce 
al treilea a fost Parisul.

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 de emiterea acordului de mediu 
OMV Petrom SA reprezentată prin SC Cornel&Cornel 

Topoexim SRL cu sediul in Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, 
Petrom City, sector 1, anunta publicul interesat asupra deciziei 
de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de 
suprafață, foraj și echipare sondă, LEA și conductă de 
amestec la sonda 2395 Preajba Nord”, propus a fi amplasat 
în comuna Poeni, judetul Teleorman (Plan Cadastral vizat de 
OCPI Teleorman cu nr. 6936/29.04.2022, T39. 

Proiectul acordului de mediu si informatiile relevante pentru 
luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr. 1, 
judetul Teleorman, in zilele de luni-joi, intre orele 8:00-16:30 si 
vineri intre orele 8:00-14:00, precum si la urmatoarea adresa 
de internet http//:apmtr.anpm.ro

Observatiile/contestatiile publicului se primesc la sediul 
autoritatii competente pentru protectia mediului Teleorman, 
municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr. 1, judetul Teleorman, in 
termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de 
internet a autoritatii  competente pentru protectia mediului. 

Anunţ public

Cu ce țări va concura România
 pentru un loc în finala 

Eurovision 2023

Filmările la filmul biografic de lung metraj 
despre viața celui supranumit regele pop, 
Michael Jackson, au început deja și se 
desfășoară chiar pe proprietatea megastarului. 
Rolul va fi interpretat de un nepot al lui Michael 
Jackson, Jaafar Jackson, în vârstă de 26 de 
ani, scrie ABC News. Filmul se va intitula 
”Michael” și va avea amprenta lui Graham 
King, producătorul „Bohemian Rhapsody” și a 
lui John Logan cel care a scris ”Gladiatorul” și 
care a fost de trei ori nominalizat la Oscar.

Povestea vieții lui Michael Jackson va 
ajunge pe marele ecran, iar nepotul său Jaafar 
Jackson va ajuta să o spună. Jaafar Jackson 
este fiul cel mai mic al legendarei cântărețe 
Jermaine Jackson, fratele mai mare al lui 
Michael Jackson.

„Jaafar îl întruchipează pe fiul meu”, a spus 
mama lui Michael Jackson, Katherine Jackson, 
într-un comunicat. „Este atât de minunat să-l 
vezi ducând mai departe moștenirea Jackson”, 
a continuat ea.

Graham King, producătorul „Bohemian 

Rhapsody”, a obținut drepturile de la familia lui 
Jackson pentru a realiza un film despre 
regretatul Rege Pop, inclusiv drepturile asupra 
muzicii sale. King a organizat un casting 
mondial pentru a găsi actorul potrivit care să-l 
interpreteze pe Michael Jackson, înainte de a 
se hotărî în cele din urmă asupra Jaafar 
Jackson.

„L-am cunoscut pe Jaafar acum mai bine de 
doi ani și am fost uluit de felul în care 
personifică personalitatea lui Michael”, a spus 
el. „A fost ceva atât de puternic încât, chiar și 
după ce am căutat în toată lumea, a fost clar că 
el este singura persoană căruia i se potrivește 
acest rol”.

John Logan, care a fost nominalizat la trei 
premii Oscar, inclusiv pentru „Gladiator” și 
„Aviatorul”, va scrie scenariul.

Regizorul Antoine Fuqua, al „Training Day” 
și al filmului lui Will Smith „Emancipation”, a 
postat pe rețelele sociale o fotografie de la 
antrenamentele lui Jaafar Jackson care 
exersează pentru viitorul său rol.

Limba română este o limbă 
destul de bogată în expresii 
jignitoare. Iar, pentru a 
caracteriza un om prost 
sunt folosite o mulțime de 
expresii. Una dintre ele este 
și… „prost ca noaptea”. 

Cel mai probabil, când 
spunem despre cineva că e 
prost ca noaptea sugerăm 
că diferenţa dintre el şi un 
ins deştept e la fel de vizibilă 
ca diferenţa dintre noapte şi 
zi. Cu toate acestea, ar mai 
putea fi și o altă explicație. 
Legătura dintre „noapte” 
(interval de timp cuprins între 

apusul Soarelui și răsăritul lui, 
când este întuneric) și 

„prostie” ar putea să vină din 
sensul figurat al substantivului 
„ î n t u n e r i c ” ,  a c e l a  d e  
„incultură, prostie, neştiinţă”.

În aceeaşi măsură există o 
asociaţie clară între lumină şi 

intel igenţă. De aceea 
spunem limpede ca lumina 
zilei sau dăm cuvântului a 
lumina sensul de „a explica 
satisfăcător”. Cuvântul clar 
are deopotrivă sensuri 
legate pe de o parte de 
uşurinţa de înţelegere, iar 
pe de alta de luminozitate 
sau limpezime a vederii. 
A d j e c t i v u l  d e ş t e p t  

înseamnă şi „treaz” (adică cu 
ochii deschişi, capabil de a 
vedea lumina), şi „inteligent”, 
deci „capabil de a înţelege”.

Vând apartament 2 camere, cu îmbunătățiri, suprafață 44 mp, în centru, Alexandria.
 Tel. 0720.070.914

Anunţ

Lider surpriză în clasamentul celor
 mai romantice capitale din Europa în 2023

Un nepot al lui Michael Jackson a primit 
rolul principal în filmul biografic

 ”Michael”

De unde vine expresia „Prost ca noaptea”?



1809: S-a născut Felix Mendelssohn Bartholdy, 

compozitor, dirijor şi pianist german (d. 1847).

1862: A murit Jean-Baptiste Biot, fizician francez (n. 

1774).

1890: S-a născut Paul Scherrer, fizician elveţian (d. 1969).

1892: S-a născut Gheorghe I. Brătianu, politician român (d. 

1953).

1894: S-a născut Norman Percevel Rockwell, desenator, 

ilustrator şi pictor american (d. 1978).

1 9 4 1 :  S - a  

născut Ştefan 

Iordache, actor 

român de teatru 

şi film (d. 2008).

1954: A murit 

Ionel Teodoreanu, 

scriitor român (n. 

1897).

1956: A murit Émile Borel, matematician francez (n. 1871).

1966: Staţia rusească automată "Luna 9", lansată la 31 

ianuarie 1966, a realizat prima aselenizare şi a transmis 

imagini ale suprafeţei lunare.

1994: Este lansată naveta spaţială "Discovery", pentru o 

misiune de opt zile. 
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07:00 3 ceasuri bune 09:40 
Eurovision 2023 10:00 Exclusiv în 
România 10:55 Mic portret de mari 
romance 11:00 Câştigă România! 
12:30 Istorii incredibile 13:00 Oamenii 
şi legea 14:00 Telejurnal 15:00 Opre 
Roma 15:55 EURO polis 16:55 Mic 
portret de mari romance 17:00 
Nocturne 18:00 Shakespeare şi 
Hathaway: detectivi particulari 18:55 
Ţară, ţară, cine eşti? 20:00 Telejurnal 
21:00 Băieți buni, băieți răi 23:00 Soția 
perfectă 00:00 Câştigă România!

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 3 Februarie

Dimineata s-ar  
putea sa fiti confuz. 
Va recomandam sa 
evitati discutiile in 
cont rad ic tor iu  cu 
partenerul de viata. 
Dupa-amiaza situatia 
se imbunatateste 
simtitor, de la sine. 

Aveti o groaza de 
probleme si sunteti 
tentat sa va ocupati de 
mai multe in acelasi 
timp. Daca va pripiti, 
riscati sa faceti greseli 
c o s t i s i t o a r e .  Va  
sfatuim sa fiti mai 
atent la serviciu. 

Te n s i u n i l e  d i n  
familie pot duce la 
discutii aprinse cu o 
ruda mai in varsta. Va 
recomandam sa nu va 
ambalati. Din cauza 
s t resu lu i ,  sunte t i  
predispus la probleme 
de sanatate. 

Se pare ca nu aveti 
nici rabdare si nici 
energia necesara 
pentru a duce la bun 
sfarsit ceea ce ati 
inceput. Dupa-amiaza 
sunteti predispus la 
s t a r i  d e p r e s i v e .  
Pastrati-va calmul!

Aveti succes pe 
plan profesional. Nu 
are rost va certati cu un 
coleg mai in varsta 
doar pentru ca nu este 
d e  a c o r d  c u  
dumneavoastra. Fiti 
m a i  a t e n t  l a  
p r o b l e m e l e  
partenerului de viata!

Astăzi aveti de facut 
mai multe drumuri 
scurte si sunteti nevoit 
sa faceti cumparaturi 
urgente. Daca circulati 
c u  m a s i n a ,  v a  
recomandam sa fiti 
foarte atent si sa nu va 
grabiti. 

Este posibil sa va 
enervati si sa nu mai 
avet i  rabdare sa 
terminati o lucrare. Va 
recomandam sa nu va 
pripiti. Nu este o zi 
buna pentru calatorii. 
Sunteti predispus la 
accidente.

Un  p r ie ten  va  
roaga sa il ajutati intr-
o chestiune urgenta. 
Va sfatuim sa faceti 
tot posibilul sa nu-l 
refuzati. Seara, va 
certati cu partenerul 
de viata din cauza ca 
ati cheltuit prea mult.  

Doriti sa va afirmati 
si faceti eforturi mari 
l a  s e r v i c i u .  N u  
exagerati, pentru ca 
nu sunteti intr-o forma 
grozava. Nu este 
cazul sa va asumati 
riscuri. Sansele de 
succes sunt minime. 

S-ar putea sa aveti 
o discutie aprinsa cu 
partenerul de viata, 
c a u z a t a  d e  
neintelegerile privind 
programul de maine. 
Daca este posibil, ar fi 
bine sa nu calatoriti 
azi.

Aveti o mare putere 
de concentrare, ceea 
ce va ajuta mult la 
s e r v i c i u .  D u p a -
amiaza reusiti cu greu 
sa aplanati o discutie 
in contradictoriu care 
a m e n i n t a  s a  
degenereze in cearta. 

Daca trebuie sa 
calatoriti, va sfatuim 
sa fiti prudent, pentru 
ca sunteti predispus 
la accidente. Relatiile 
cu anturajul sunt 
foarte bune. Nu este o 
zi buna pentru intalniri 
de afaceri.

BERBEC 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 Batem palma? 
19:00 Ştirile Pro Tv 20:30 
Românii au talent 00:00 
Supremația lui Bourne 02:15 
Ultima noapte (The Long 
Night) 04:00 Vorbeşte lumea 
06:00 Lecţii de viaţă

0 6 : 0 0  O b s e r v a t o r  -  
Sport/Meteo 08:00 Neatza cu 
R ă z v a n  ş i  D a n i  1 2 : 0 0  
Observator 14:00 Mireasa 16:00 
Observator 17:00 Nu te supăra, 
frate! 19:00 Observator - 
Sport/Meteo 20:30 Golden Boy – 
Dragoste rebela 23:30 America 
Express – Drumul Aurului 03:00 
Observator 04:00 Nu te supăra, 
frate!

07:00 Aripi frante 09:00 Știrile 
Kanal D 10:00 Casa iubirii 12:00 
Știrile Kanal D 13:00 În căutarea 
a d e v ă r u l u i  1 5 : 0 0  J o c u l  
cuvintelor cu Dan Negru 16:30 
Casa iubirii 19:00 Știrile Kanal D 
20:00 Infidelul 22:30 Jocul 
cuvintelor cu Dan Negru 00:00 
Știrile Kanal D 01:00 Casa iubirii 
04:30 Apel la consilier 05:00 Teo 
Show

07:00 Starea naţiei 08:00 
Focus 09:30 Exclusiv VIP 
13:00 Doar pentru iubire 14:00 
Focus 15:30 Exclusiv VIP 
17:30 Flash monden 18:00 
Focus 18 19:15 Secretele 
presedintelui 20:00 Rocky IV 
22:00 Spitalul Bellevue 00:00 
JCVD 02:00 Exclusiv VIP 04:00 
Focus 05:30 Flash monden 
06:00 Doar pentru iubire

08:30 Weekend de familie 
10:15 La bloc 12:30 Ziua 
cârt i țe i  14:30 Fami l ia 
Addams 16:30 Invitaţie la 
nuntă 18:15 La bloc 20:30 
Planul divin 22:15 Bun venit 
în Zombieland 00:00 Planul 
divin 01:45 Apropo Tv 02:45 
La Maruţă 04:30 La bloc 
06:00 Batem palma?

07:30 România…în bucate 08:00 
Destine ca-n filme 09:00 Dr. Quinn 
10:00 Documentar 360° Geo 11:00 
Magazin Deutsche Welle 11:30 
Prietenii de la radio 12:00 Telejurnal 
13:00 Cultura minorităţilor 13:30 
Istorii de bun gust 14:30 Documentar 
360° Geo 15:30 Teleşcoala 16:30 
România…în bucate 17:00 Educaţie 
la inălţime 18:00 Ora de ştiri 19:05 Dr. 
Quinn 20:00 Gala Umorului 22:00 
Familia Borgia 23:00 Reţeaua de idoli 
00:00 Rivalii... cu Marina Almăşan

07:35 Victor Frankenstein 
09:20 Vinovatul 10:45 Ciocolată 
cu dragoste 12:40 Nerve: 
Adevăr sau provocare 14:10 
Puterea imaginației 15:55 Frații 
Grimm 17:45 Podul spionilor 
20:00 Dansul dragostei: Bătălia 
starurilor 21:50 Marele Zid 
23:25 Furia de foc 01:15 Cold 
Mountain 03:45 Munchen 06:20 
Ce vrăji mai fac fetele

Redacţia ISSN: 1843-4037

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

3 Februarie

Secretar de redacţie: Dana PĂUNE
Redactori: 

Claudiu DUMITRACHE, 
Cornelia RĂDULESCU, Mihail TĂNASE

Tehnoredactor: Ionuţ CĂRUŢĂ

Alexandria, str. Libertăţii, nr. 271, bl. L4, 
jud. Teleorman Telefon: 0347.804.447

E-mail: ziarulmara@email.com

www.ziarul-mara.ro

Tipărit la Tipografia “MARA”



10 Anul XXII, nr. 4097 Vineri 3 Februarie 2023SPORT

Naţionala masculină de 
tenis de masă a României a 

învins Slovenia cu scorul de 3-
0, miercuri, în Sala Polivalentă 

din Bucureşti, în ultimul său 
m e c i  d i n  G r u p a  A 6  a  

preliminariilor Campionatelor 
Europene pe echipe din 2023.

Tricolorii s-au impus prin 
punctele câştigate de Cristian 
Pletea, 3-1 (11-7, 9-11, 11-8, 
11-4) cu Aljaz Godec, Hunor 
Szocs, 3-1 (12-10, 10-12, 11-
6, 11-4) cu Peter Hribar, şi 
Ovidiu Ionescu, 3-0 (13-11, 12-
10, 11-7) cu Miha Podobnik.

România a obţinut victorii 
pe linie în grupă, 3-0 şi 3-0 cu 
Slovenia şi 3-0 şi 3-0 cu 
Ucraina (ambele partide 
jucate la Bucureşti.

Primele două clasate din 
cele şase grupe se califică 
direct la Europenele pe echipe 
din 2023, de la Malmo 
(Suedia). Echipele clasate pe 
locul al treilea vor juca meciuri 
suplimentare de calificare, în 
etapa a doua a grupelor.

Jose Mourinho (60 de ani) și-a arătat dezamăgirea după 
ce AS Roma a fost eliminată din sferturile Cupei Italiei. 
Giallorossi au pierdut, pe teren propriu, cu Cremonese, 1-2.

Lusitanul a identificat unul dintre motivele pentru care 
formația sa a fost nevoită să se declare pierzătoare la finalul 
confruntării.

Tehnicianul a vorbit despre subțirimea lotului și rotațiile 
necesare, mai ales "când joci 3 meciuri pe săptămână".

"Felicitări celor de la Cremonese, care a obținut victorii 
grozave cu Napoli și cu noi. Dacă ne gândim că nu demult 
erau în Serie B, meritele sunt și mai mari. Am avut o primă 
repriză îngrozitoare, cu un nivel scăzut. În a doua parte am 
fost mai buni, dar o greșeală individuală a dus la golul doi și 
nu am mai putut întoarce.

Adversarii s-au apărat bine, aglomerat. Acum privim spre 
meciul următor. Nu uităm, însă, că lotul nostru e restrâns și e 
nevoie de rotații, pentru că jucăm trei meciuri pe săptămână. 
Dacă nu faci rotații și se accidentează un jucător, atunci nu e 
bine.

Dacă faci și pierzi, la fel nu e bine. Asta e situația. Ascult ce 
spun și medicii, care știu bine situația jucătorilor", a spus Jose 
Mourinho, conform Gazzetta dello Sport.

Cremonese o eliminase în optimi și pe Napoli, după un 
meci jucat tot în deplasare, 2-2, 4-5 (d.l.d.).

Vlad Chiricheș nu a fost în lotul celor de la Cremonese la 
partida cu AS Roma.

Pentru capitolini urmează meciul din campionat, de pe 
teren propriu, cu Empoli, care se va juca sâmbătă.

Trupa antrenată de Jose Mourinho mai este implicată și în 
fazele eliminatorii ale Europa League, unde va avea o dublă 
manșă cu RB Salzburg.

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 2023 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.

AS Roma, eliminată din
 Cupa Italiei!

Țara noastră nu este cunoscută pentru 
performanțele obținute în sporturile de iarnă, 
printre care și patinaj artistic. Lipsa 
infrastructurii și faptul că acestea nu sunt foarte 
p o p u l a r e ,  a u  
îndepărtat lumea de 
aceste discipline. Cu 
toate acestea, din 
p a s i u n e a  u n o r  
sportivi, mai apar 
rezultate bune.

Sportul din țara 
noastră mai primește 
și vești bune, după 
s c a n d a l u r i l e  
provocate de cazurile 
de dopaj din ultima 
p e r i o a d ă .  
Patinatoarea română 
Julia Sauter s-a clasat pe locul 10 în proba 
feminină de la Campionatele Europene de 
Patinaj Artistic de la Espoo, din Finlanda. 

Aceasta este cea mai bună clasare din istorie 
pentru România la un asemenea turneu.

Sportiva de 25 de ani are dublă cetăţenie 
româno-germană şi reprezintă România din 

2 0 1 1 .  E a  s e  
a n t r e n e a z ă  î n  
G e r m a n i a ,  l a  
Ravensburg, unde 
este pregătită de 
Marius Negrea. Cei 
doi s-au bucurat după 
rezultatul de 160,42 
de puncte, care i-au 
asigurat o clasare în 
top 10. Performanța 
este cu atât mai 
importantă cu cât 
s p o r t i v a  s e  
finanțează, practic, 

singură. Julia are trei job-uri din care își 
finanțează pasiunea pentru sportul pe care îi 
iubește.

Lionel Messi (35 de ani) a 
fost titular în meciul câștigat 
miercuri seară de PSG pe 
terenul lui Montpellier, scor 3-

1, din cadrul etapei cu numărul 
21 în Ligue 1. 

Parizienii au avut mult 
ghinion în prima repriză, 
i n c l u s i v  s u p e r s t a r u l  

argentinian, care a înscris un 
gol în minutul 35, dar reușita a 
fost anulată pentru offside. 
Însă, în repriza a doua, 

campioana Franței a înscris de 
trei ori, iar Messi și-a trecut și 
el numele pe lista marcatorilor. 

Argentinianul a înscris în 
urma unei pase superbe a lui 

R u i z ,  i a r  g o l u l  a r e  o  
însemnătate cu totul și cu totul 
specială, conform Barca 
Universal.  

Înainte de partidă, Messi se 
afla la egalitate cu Cristiano 
Ronaldo (37 de ani) în ceea ce 
privește numărul de goluri 
m a r c a t e  î n  p r i m e l e  5  
campionate ale Europei (696), 
însă odată cu reușita cu 
Montpellier a ajuns la borna 
697 și a devenit lider solitar la 
acest capitol. 

La mijlocul lui ianuarie, la 
Riyadh a avut loc un amical de 
gală, între starurile din prima 
ligă din Arabia Saudită și PSG, 
scor 4-5. 

Chiar dacă rivalitatea dintre 
Messi  ș i  Ronaldo este 
arhicunoscută, cei doi au fost 
surprinși pe teren, în debutul 
jocului, în timp ce s-au 
îmbrățișat amical.

Tenis de masă: Echipa masculină a României, 
victorioasă în ultimul său meci din 

preliminariile Europenelor 2023

Moment istoric pentru România: cea mai bună
 clasare la patinaj artistic

Recordul lui Cristiano Ronaldo e istorie! Lionel 
Messi a marcat pentru PSG și a devenit 

noul lider solitar
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