
Tradiția veche de 
mulți ani s-a păstrat și 
astăzi, la Zimnicea. 
De Bobotează, tinerii 
curajoși ai orașului se 
aruncă în  ape le  
înghețate ale Dunării, 
pentru a recupera 
crucea.

Şi nu este singura 
t rad i ţ i e .  Bo tezu l  
Cailor este un ritual 
f ă c u t  a s u p r a  
animalelor de preoţi. 
Este urmat, de obicei, de o întrecere între cai. Se spune că cei ce-şi botează caii 
vor avea un an bun, cu recolte bogate. 

(Continuare  în  pagina  2)

* 11 teleormăneni 
găsiți decedați, dintre 
c a r e  4  î n  c o n d i ț i i  
suspecte

Personalul medical din 
cadrul SAJ Teleorman a 
avut patru zile de foc în 
intervalul 30 decembrie 
2018-3 ianuarie 2019, 
peste 600 de apeluri fiind 
înregistrate la Ambulanța 
Teleorman în perioada 
menționată. Printre sutele 

de apeluri s-au numărat și solicitări la pacienți care au fost găsiți fără suflare, 
echipajele de pe Salvare, sosite la fața locului, fiind nevoite să constate decesul.

(Continuare  în  pagina  2)

Preşedintele României, Klaus Iohannis, a semnat, la 
sfârşit de an, un decret pentru promulgarea Legii 
336/2018 privind aprobarea Programului pentru 
stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, 

acvacultură şi industria alimentară. Fermierii şi  
procesatorii care care angajează tineri vor beneficia de 
un ajutor lunar situat între 500 de lei şi 1.000 de lei pentru 
fiecare tânăr angajat.

Potrivit Legii, angajatorii din agricultură, acvacultură şi 
industria alimentară care fac dovada angajării a doi tineri 
beneficiari ai acestui Program beneficiază de sprijin 

financiar lunar, pentru fiecare persoană astfel angajată:
- 1000 de lei pentru persoanele cu studii superioare de 

specialitate în domeniul agricol, acvacultură şi/sau 
industrie alimentară;

-750 de lei pentru persoanele cu studii medii de 
specialitate, precum şi cursuri de formare profesională de 
scurtă durată în domeniul agricol, al acvaculturii şi/sau 
industriei alimentare;

- 500 de lei pentru persoanele fără studii.

(Continuare  în  pagina  4)

Ziarul tuturor teleormănenilor care au ceva de spus

Un ziar care nu tace, nu minte, nu iartă şi spune lucrurilor pe nume
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(€) 1 EUR 
4.6647 lei

($) 1 USD
4.0920 lei

1 XAU 
169.8098 lei

(£) 1 GBP 
5.1873 lei

(Gramul
de aur)

4

4Subvenţie de maxim 1000 lei/lună pentru 
fermierii şi procesatorii care angajează tineri

Administraţia Domeniului Public Alexandria 

Cine vrea să se 
angajeze ca muncitor 
necalificat, trebuie să

 fie absolvent 
de liceu! 

ITM Teleorman:

Indicatori privind 
activitatea în domeniul 

relațiilor de muncă

Patru zile de foc pentru echipajele 
teleormănene de la Ambulanță

De Bobotează, tinerii curajoşi se 
vor arunca în Dunăre 



2 EVENIMENT - ACTUALITATE

(urmare  din  pagina  1)
La baza obiceiului stă credinţa că, deoarece calul este 

ajutorul omului în treburile gospodăreşti şi la muncă de pe 
câmp, el ar trebui purificat întocmai ca stăpânul pe care-l 
slujeşte.

Tradiția creștină spune că aruncarea și recuperarea crucii 
din apă la sărbătoarea Botezului Domnului simbolizează 
intrarea și ieșirea lui Hristos din apa Iordanului. Iar întrecerea 
tinerilor în a scoate cât mai repede crucea din apă are ca temei 
faptul că Hristos a ieșit de „îndată” din apă, pentru că El nu avea 
păcate. Nu se aruncă o simplă cruce, ci una sfințită, care poartă 
în ea, tainic, puterea lui Hristos.

În noaptea de Bobotează fetele își visează ursitul, dacă își 
pun busuioc sub pernă și-și leagă pe inelar un fir roșu. Fetele 
care alunecă pe gheață și cad în ziua de Bobotează se vor 
mărita până la sfârșitul anului.

De Bobotează nu se spală rufe, nu se face curățenie și nu se 
dă nimic de împrumut. Aghiasma mare, adusă de Bobotează 
acasă, face minuni: poate vindeca deochiul, alcoolismul, 
sterilitatea și crizele de nervi și curăță casa de duhurile rele.

Aghiasma mare se bea dimineața, pe stomacul gol, până pe 
14 ianuarie.

Se crede că în această zi este bine să se mănânce piftie și 
grâu fiert și să se bea vin roșu, pentru a avea noroc.

C.D.

(urmare  din  pagina  1)
12 teleormăneni au fost 

găsiți decedați, patru dintre 
aceștia în condiții suspecte, în 
timp ce doi bărbați, unul în 
vârstă de 88 de ani, din 
comuna Călinești și altul în 
vârstă de 62 de ani, din 
localitatea Brânceni, s-au 
spânzurat. De asemenea, 
echipajele de pe Salvare au 
fost solicitate pentru a acorda 
primul ajutor și altor trei 
teleormăneni care au încercat 
să-și încheie socotelile cu 
viața. Cinci dintre cei 12 
pacienț i  au fost  găsi ț i  
inconștienți, iar altul, o femeie 
în vârstă de 64 de ani, din 
comuna Izvoarele, a decedat 
din cauza unor probleme 
cardiace.

Ambulanțele au fost  
solicitate și la 20 de copii 

bolnavi, la 77 de persoane 
c a r e  a c u z a u  d u r e r i  
abdominale sau de spate, dar 
și la 19 pacienți care au suferit 
a c c i d e n t e  v a s c u l a r e  
cerebrale. 

Personalul medical de pe 
ambulanțe a fost prezent și la 
două accidente rut iere 
petrecute în Turnu Măgurele 
și Roșiorii de Vede. În urma 
celor două evenimente rutiere 
au avut de suferit două 
persoane, o femeie în vârstă 
de 26 de ani, care s-a ales cu 
plagă frontală și traumatism 
de torace și un bărbat în 
vârstă de 61 de ani, preluat de 
ambulanță în stop cardio-
respirator.

În total, în intervalul 30 
decembrie 2018-3 ianuarie 
2019, SAJ Teleorman a primit 
625 de solicitări după cum 

u r m e a z ă :  t r a n s f e r  
interclinic+externări+CT-191; 
dureri abdominale sau de 
spate-77; tuse, probleme 
resp i ra to r i i  m ino re -61 ;  
cefalee-51; dureri toracice-
34; persoane inconștiente-26; 
conflicte și agresiuni fizice-22; 
febră-22; copii bolnavi-20; 
AVC-19;  sângerare-19;  
a c c i d e n t e  d i v e r s e - 1 8 ;  
psihiatrie-11; intoxicații-10; 
leșin (sincopă)-8; obstetrică-
ginecologie-7; diabet zaharat-
7; moarte suspectă-4; căzut 
în stradă-3; tentativă de 
suicid-3; 

incidente provocate de 
animale/insecte-3; victime din 
accidente rutiere-2; boli 
nediagnosticate-2; convulsii-
2; arsuri-1; alergii-1; afecțiuni 
ale ochiului-1.

M. MEILĂ

Patru zile de foc pentru echipajele 
teleormănene de la Ambulanță

De Bobotează, 
tinerii curajoşi se 

vor arunca în Dunăre 

Agenția pentru Protecția Mediului 
Alexandria a emis 16 autorizaţii de mediu fără 
bilanţ de mediu, a revizuit 6 autorizaţii și a 
transferat 2 autorizații.

APM Teleorman a emis 
5 acorduri de mediu și a 
revizuit un acord de 
mediu.

A desfășurat 5 ședinţe 
CAT, o dezbatere publică 
și o ședință a Comitetului 
Special constituit pentru 
Planuri şi Programe.

Au fost inventariați 
operatorii economici ce 
d e ţ i n  s u b s t a n ţ e  
periculoase şi intră sub 
i n c i d e n ţ a  H G  n r .  
804/2007.

A emis o aprobare de 
transport a deșeurilor 
periculoase, conform HG 
n r . 1 0 6 1 / 2 0 0 8  ș i  a  
monitorizat permanent 
calitatea aerului prin 
staţiile automate ce fac parte din Reţeaua 
Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului.

A realizat 7 determinări pentru pulberile 
sedimentabile prelevate și nu s-au constatat 

depășiri.
A realizat 5 analize la probele de apă 

provenite din precipitații, prelevate în control 
sediul APM din Alexandria și a efectuat 1159 

măsurători, din care: 
s u p r a v e g h e r e a  
radioactivității mediului 
prin analize manuale - 
585, iar stația automată 
situată în Zimnicea - 574. 
Valorile măsurate s-au 
încad ra t  î n  l im i te le  
fondului natural.

A realizat 8 măsurări 
ale zgomotului ambiant pe 
ar tere de c i rculaț ie,  
constatându-se 2 depășiri 
a l e  v a l o r i l o r  l i m i t ă  
admisibile și a efectuat 7 
expertize fizico-chimice la 
probele de apă uzate 
prelevate de la operatorii 
e c o n o m i c i  c a r e  
evacuează ape uzate în 
cursuri de apă.

La solicitarea agenților economici au fost 
efectuate 6 analize aer imisii și 4 analize aer 
emisii.

Cornelia RĂDULESCU

Multe prevederi din noul Cod Rutier pentru 2019 se referă la 
obligațiile pe care le au pietonii în trafic și are o mulțime de reguli 
pe care pietonii trebuie să le respecte când circulă pe drumurile 
publice. Amenzile sunt pe măsura infracțiunilor și nimeni nu va 
scăpa nepedepsit.

Potrivit noului Cod Rutier, pietonii sunt obligaţi, atunci când 
sunt în trafic, să circule pe trotuare sau, dacă acestea nu sunt 
disponibile în respectiva zonă, să circule pe acostament, adică 
pe marginea, de cele mai multe ori nepavată, a drumului. Lor le 
este interzisă circulaţia pe pistele de biciclete care sunt marcate 
corespunzător şi pe autostradă.

De asemenea, pietonii pot traversa un drum doar atunci când 
semaforul pentru ei este de culoare verde. Când culoarea verde 
a semaforului devine intermitentă înseamnă că semaforul 
urmează să afişeze semnalul roşu, iar pietonii trebuie să 
grăbească trecerea şi, dacă drumul are un refugiu central sau un 
spaţiu pe unde nu circulă maşinile, pietonii trebuie să aştepte 
acolo schimbarea culorii semnalului semaforului. Astfel, pietonii 
nu pot începe traversarea drumului atunci când semnalul de 
culoare verde al semaforului este intermitent sau atunci când 
semnalul este de culoare roşie.

Cei care nu respectă regulile de circulaţie pe drumurile 
publice vor fi sancţionaţi cu amenzi din clasa I de sancţiuni, adică 
vor primi două sau trei puncte-amendă. În condiţiile în care 
punctul-amendă are valoarea, în acest an, de 145 de lei, ei riscă 
o amendă cuprinsă între 290 şi 435 de lei.

O altă situaţie din acest Cod Rutier în care pietonilor le este 
interzisă traversarea este atunci când se apropie un vehicul al 
serviciilor de urgenţă (poliţie, pompieri etc) cu girofarurile şi 
sirena pornite. De asemenea, pietonii nu trebuie să traverseze 
prin spatele sau faţa vehiculelor orpite în staţiile mijloacelor de 
transport, decât dacă acolo există o trecere de pietoni, scrie 
avocatnet.ro.

Regulamentul de aplicare din noul Codului rutier stabileşte că 
pietonilor le este interzisă traversarea străzii prin alte locuri decât 
cele permise, ocuparea părţii carosabile pentru a împiedica 
circulaţia şi prelungirea timpului de traversare a unui drum public, 
oprirea sau întoarcerea pe trecerile de pietoni simple, adică cele 
nesemaforizate.

De asemenea, pietonilor le este interzisă traversarea unei căi 
ferate atunci când barierele sunt coborâte sau când sunt pornite 
semnalele acustice şi luminoase de la trecerea la nivel cu calea 
ferată. Atunci când traversează o cale ferată, pietonii trebuie să 
se asigură că nu vine niciun tren din nicio direcţie.

Pietonii ar trebui să ştie că şi ei, alături de conducătorii auto, 
au obligaţii legate de semnalizările poliţiştilor aflaţi în intersecţii. 
Astfel, aceştia trebuie să respecte indicaţiile poliţistului care 
dirijează circulaţia şi trebuie să traverseze drumul, să grăbească 
traversarea acestuia sau să se oprească la semnalele 
poliţistului.

Suplimentar, pietonii care sunt nevoiţi să circule noaptea pe 
partea carosabilă a drumului, deoarece nu există trotuare sau 
acostament în zonă, trebuie să aibă aplicate pe haine elemente 
fluorescent-reflectorizante sau să aibă asupra lor o sursă de 
lumină, vizibilă din ambele sensuri.

Cod rutier 2019! 
Amenzi serioase pentru pietoni

Activități desfășurate de APM Teleorman
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P r e ş e d i n t e l e  K l a u s  
Iohannis a anunţat vineri că va 
r e s p i n g e  p r o p u n e r i l e  
premierului Viorica Dăncilă 
p e n t r u  m i n i s t e r e l e  
Transporturilor şi Dezvoltării, 
şi anume, Mircea Drăghici şi 
Lia Olguţa Vasilescu, dar că 
lucrează încă la formularea 
refuzului.

"Ieri am semnat decretele 
de revocare, care au fost şi 
publicate, şi s-a văzut încă o 
dată că decretele mele se 
publică în aceeaşi zi, ca să ne 
amintim de o discuţie pe care 
am avut-o acum câteva zile. 
Nu am formulat încă un 
răspuns de refuz, fiindcă asta 
va fi, voi refuza propunerile 
înaintate de prim-ministru 
fiindcă aici avem şi argumente 
de legalitate, dar avem şi 
argumente de oportunitate. 
Echipa mea lucrează la 
această analiză, însă până la 
mijlocul săptămânii viitoare, 
voi da publicităţii motivele 
pentru care voi  re fuza 
propunerile făcute de prim-
ministru", a declarat Klaus 
Iohannis.

"Cu doamna premier  
intenţionez să discut ori de 
câte ori mă caută într-o 
d i s c u ţ i e  c a r e  p r i v e ş t e  
guvernu l " ,  a  ma i  spus  
preşedintele.

Administraţia prezidenţială 
a anunţat joi că preşedintele 
Klaus Iohannis a semnat 
decretul pentru constatarea 
vacanţei unei funcţii de 
membru al Guvernului prin 
demisia lui Paul Stănescu, 

viceprim-ministru, ministrul 
dezvol tăr i i  reg ionale ş i  
administraţiei publice.

Totodată, preşedintele a 
semnat decretul de vacantare 
a postului de ministru al 
Transporturilor, după demisia 
lui Lucian Şova.

Ce le  două min is te re  
funcţionează cu miniştri 
demisionar i  de o lună. 
Premierul a anunţat, în urmă 
cu două zile, că preşedintele a 
informat-o că nu va accepta 
p ropuner i le  L ia  O lgu ţa  
Vasi lescu ( la Ministerul  
Dezvoltării) şi Mihai Drăghici 
(la Transporturi).

O  d e c i z i e  a  C u r ţ i i  
Cons t i t u ţ i ona le  d in  19  
decembrie arată că şeful 
statului era obligat să emită de 
îndată decretele de constatare 
a vacantării celor două funcţii 
de ministru şi să răspundă 
motivat legat de numirile noilor 
miniştri.

Iohannis ridică mari semne 
de întrebare legate de LIPSA 
bugetului de stat pe 2019: E o 
prob lemă foar te  gravă.  

Probabil că există probleme
P r e ş e d i n t e l e  K l a u s  

Iohannis a declarat că lipsa 
unui proiect de buget pentru 
acest an este o problemă 
foarte gravă şi că, potrivit legii, 
PSD trebuia să adopte bugetul 
încă din data de 15 noiembrie 
a anului precedent.

 „Ei iată asta este o 
problemă gravă. Eu am pus 
această întrebare deja în 
decembrie şi o mai pun o dată 
– unde este proiectul de buget. 
PSD a guvernat în tot acest 
timp, PSD a avut toate 
condiţiile şi PSD trebuia să 
vină până pe 15 noiembrie cu 
un proiect de buget.

Ba dimpotrivă în loc să se 
ocupe de buget, se ocupă de 
schimabt şefi la ANAF, lucru 
care îmi dă de gândit. Probabil 
există probleme cu bugetul. 
Nu de parlament ţine această 
chestiune, mai întâi trebuie să 
vină guvernul cu o propunere 
de buget”, a afirmat Klaus 
Iohannis, vineri, în conferința 
de presă de la Cotroceni.

Nici intrarea în anul 2019 nu a găsit România cu bugetul 

de stat consolidat. Legea bugetului de stat nu a fost încă 

aprobată. Referitor la respectiva situație, cum este și 

normal, punctele de vedere ale actualei puteri și ale 

actualei opoziții sunt diferite.

Astfel, în timp ce președintele Organizației județene 

Teleorman a Partidului Social Democrat, Adrian Ionuț 

Gâdea, secretar de stat la Ministerul Dezvoltării, minister 

cu foarte mulți bani, susține că bugetul de stat ”nu este 

întârziat”, chiar dacă nu a fost aprobat la sfârșitul anului 

2018, președintele Organizației județene Teleorman al 

Partidului Național Liberal, senatorul Eugen Pârvulescu, 

are cu totul altă opinie: ”Nu mai sunt bani!”. Senatorul 

Eugen Pârvulescu afirmă că nu există o corelare între 

balanța de venituri și cea de cheltuieli, iar alveola bugetară 

este periclitată.

Senatorul liberal Eugen Pârvulescu își susține idea 

afirmând că Guvernul condus de social-democrata Viorica 

Vasilica Dăncilă este incapabil să gestioneze sărăcia 

României, și, ferească Dumnezeu, bine că nu gestioneză 

avuția țării, dacă aceasta ar fi existat, că praful s-ar alege 

de țara asta, și așa prea mult încercată de prea multe 

năpaste. Președintele Organizației județene Teleorman a 

PNL știe că este greu de împărțit două paie la trei măgari, 

dar consideră că atunci când nu te pricepi, este normal și 

bine să te dai la o parte din capul mesei.

Cu toate acestea, în an cu două tururi de alegeri 

electorale, cele europarlamentare și cele prezidențiale, 

senatorul liberal Eugen Pârvulescu apreciază că țara ar 

trebui să aibă legea bugetului de stat aprobată, și nu prin 

Ordonanță de Urgență a Guvernului, ci trecută prin 

Parlament, unde toate forțele politice, care reprezintă 

totuși pe români, să-și poată spune, eventual impune, 

punctul de vedere, amendamentele, doleanțele și 

solicitările.

Mai nou, chiar și ministrul Tudorel Toader consideră că 

se impune aprobarea legii bugetului de stat cu celeritate. 

Nu se știe dacă ministrul Tudorel Toader, care pare a fi 

independent în Guvernul PSD condus de Viorica Dăncilă, 

dar susținut de Alianța Liberalilor și Democraților, 

condusă de al doilea om în stat, președintele Senatului, 

Călin Popescu Anton Tăriceanu, nu face jocul cuiva. Se știe 

clar că de abia după aprobarea bugetului de stat pot fi 

aprobate și bugetele comunităților locale; după ce se vor 

da banii către diversele ministere, se va vedea câți bani 

mai ajung și la comunitățile locale. Abia atunci se va vedea 

dacă mai ajung bani și pentru investiții, și pentru drumuri, 

pentru școli și spitale, pentru renovări de instituții, pentru 

biserici și alte daravele, nevoile fiind mari.

Ioan DUMITRESCU

Deputatul PSD Cătălin Rădulescu îi dă un ultimatul 
ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, în legătură cu celebra 
ordonanţă pe amnistie şi graţiere. Într-un mesaj pe 
Facebook, Rădulescu susţine că Toader e obligat să dea 
această ordonanţă pentru a repara nedreptăţile din justiţie. 

,,Domnule Tudorel Toader, sunteți obligat ca și ministru al 
Justiției, să reparați toate ororile făcute din 2012 și până în 
prezent în justiție , împotriva românilor și să eliberați de sub 
șantajul procurorilor DNA şi al statului paralel, toţi românii (fie 
ei, procurori, judecători, oameni de afaceri, politicieni, 
jurnaliști sau oameni de rând) şi asta nu o puteți face decât 
prin amnistie şi grațiere'', a precizat Rădulescu.

De ce nu avem buget?

Ultimatum din PSD 
pentru Toader privind amnistia

Premierul Viorica Dăncilă a 
semnat, joi, decizia de numire 
a Mihaelei Triculescu în funcția 
de președinte al Agenţiei 
Naţionale de Administrare 
Fiscală (ANAF), cu rang de 
secretar de stat. Joi seară, 
decizia a fost publicată şi în 
Monitorul Oficial. Triculescu 
are o experiență de 19 ani în 
domeniul economic. Mihaela 
Triculescu a lucrat la Directia 
Control Activitati cu risc fiscal 

si interventie rapida a DGAF 
din cadrul ANAF şi este 
specialist în insolvenţe.

”Desemnarea doamnei 
M i h a e l a  Tr i c u l e s c u  l a  
conducerea ANAF a fost 
stabilită după evaluarea mai 

multor propuneri făcute de 
ministrul Finanțelor Publice, 
Eugen Teodorovici. Doamna 
Mihaela Triculescu este 
econom is t  cu  o  vas tă  
experiență. În ultimii trei ani a 
fost practician în insolvență, 
asigurând managementul 
procedurii de insolvență 
pentru mai multe companii. 
Noul președinte ANAF este 
licențiat în economie și 
absolvent al studiilor de 

master disciplina ”Analiză 
diagnost ic ș i  evaluarea 
afacerilor” la Universitatea din 
Craiova, Facultatea de Științe 
Economice”, se mai arată în 
comunicatul Guvernului.

”Am solicitat doamnei prim-

ministru revocarea din funcția 
de președinte al Agenției 
Naționale de Administrare 
Fiscală a domnului Ionuț Mișa. 
Anul 2019 este un an cu foarte 
multe provocări, știm foarte 
bine cu toții, în special în zona 
economică. Iar ANAF-ul, așa 
cum am spus de foarte multe 
ori, ca principală instituție 
publică din România, trebuie 
s ă - ș i  s c h i m b e  r a d i c a l  
comportamentul în economie. 
În primul rând, schimbarea 
menta l i tă ț i i :  t rebu ie  să  
demonstreze că are un 
tratament corect, echitabil și 
onest față de contribuabili, fie 
persoană fizică, fie persoană 
juridică. Sunt câteva elemente 
esențiale pe care ANAF-ul în 
2019 trebuie să le parcurgă, 
trebuie să le îndeplinească: 
vorbim de o reformă a întregii 
administrări fiscale, vorbim de 
informatizarea sistemului din 
cadrul ANAF – o lacună de 
foarte mulți ani de zile și o 
soluție care se încearcă de 
foarte mulți ani de zile, și ne 
propunem ca în 2019 să fie 
anul în care aceste lucruri să 
se și întâmple. O simplificare a 
modu lu i  în  care  ANAF 
acționează în piață în relația 
cu contribuabilul, o colectare 
m a i  b u n ă ” ,  a  a n u n ț a t  
Teodorovici în cadrul unei 
declarații de presă susținute la 
sediul Ministerului Finanțelor.

Guvernul Dăncilă, fără doi miniștri

Mihaela Triculescu, noul șef al ANAF



(urmare  din  pagina  1)
Pentru ca angajatorul să 

beneficieze de sprij inul 
financiar, tinerii beneficiari al 
Programului trebuie să nu 
mai fi beneficiat anterior de 
un alt sprijin la încheierea 
unui contract individual de 
muncă pentru prima angajare 
sau să nu fi avut încheiat un 
contract individual de muncă, 
cu acelaşi angajator, cu cel 
puţ in 12 luni  înaintea 
angajării prin Program.

Prin derogare de la 
p r e v e d e r i l e  L e g i i  n r .  
227/2015 privind Codul 
fiscal, cu modificările şi 
completăr i le ul ter ioare, 
t â n ă r u l  b e n e f i c i a r  a l  
Programului care a fost 
angajat în condiţiile prezentei 

legi beneficiază de scutiri de 
la plata impozitului pe venit 
aferent salariului brut stabilit 
potrivit contractului individual 
de muncă încheiat în cadrul 
Programului.

Pentru a beneficia de 
prevederile prezentei legi, 
angajator i i  fermier i  au 
obligaţia de a încheia, cu 
t i n e r i i  b e n e f i c i a r i  a i  
P rog ramu lu i  con t rac te  
individuale de muncă, cu 
normă întreagă, pe perioadă 
n e d e t e r m i n a t ă  s a u  
determinată, dar nu mai puţin 
d e  1 2  l u n i ,  p o t r i v i t  
p revede r i l o r  Leg i i  n r.  
53/2003, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 

Tineri i  benef ic iar i  ai  

Programului trebuie să aibă 
studii de specialitate în 
d o m e n i u l  a g r i c o l ,  a l  
acvaculturii şi/sau industriei 
alimentare, conform codurilor 
COR.

Sumele necesare pentru 
acoperirea sprijinului se 
suportă de la bugetul de stat, 
prin bugetul Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării 
Rura le ,  respect iv  pr in  
direcţiile agricole judeţene.

P r o g r a m u l  p e n t r u  
stimularea angajării tinerilor 
în agricultură, acvacultură şi 
industrie alimentară se 
derulează până în anul 2020, 
inclusiv. 

George ZAVERA

4 SOCIAL - ECONOMIC

Administraţia Domeniului Public Alexandria a anunţat 
organizarea concursului  pentru ocuparea pe perioadă 
nedeterminată a trei posturi vacante de muncitor necalificat, 
treapta I, precum şi pentru ocuparea unui post de şofer 
categoriile B. C. şi  E.

Pentru a putea fi admişi la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească toate condiţiile prevăzute de art. 3 al 
Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 
286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Pentru posturile de muncitor necalificat candidaţii trebuie 
să fie absolvenţi de studii medii cu diplomă de bacalaureat şi 
să aibă o vechime în muncă de minimum 5 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor este data de 
10 ianuarie 2019. Concursul va avea loc în data de 18 
ianuarie 2019 - proba interviu şi în data de 21 ianuarie 2019 - 
proba practică.

Pentru postul de şofer candidaţii trebuie să deţină carnet 
de conducere auto categoriile B, C şi E. şi să fie cel puţin 
absolvenţi de studii generale. Concursul va avea loc în data 
de 17 ianuarie 2019 – proba scrisă şi 21 ianuarie 2019 . proba 
practică. 

George ZAVERA

Subvenţie de maxim 
1000 lei/lună pentru fermierii şi 

procesatorii care angajează tineri

În perioada iulie-noiembrie 
2018, în conformitate cu 
PROGRAMUL CADRU DE 
ACȚIUNI pe anul 2018, cu 
defalcare pe trimestre, aprobat 
de conducerea Inspecției 
M u n c i i  B u c u r e ș t i ,  I T M  
Teleorman a realizat acțiuni pe 
linia controlului în domeniul 
r e l a ț i i l o r  de  muncă  ș i  
monitorizare relații de muncă.

Corpul de control relații de 
muncă, cu un numar de 10 
inspectori, a realizat următorii 
indicatori de performanță 
monitorizați saptămanal și 
lunar de Inspectia Muncii 
as t fe l :  număr  to ta l  de  
controale-488, din care 
contravenții constatate la un 
număr de 84 angajatori, cu 
aplicarea a 114 sancțiuni, din 
care 52 amenzi în valoare de 
657.800 lei și un număr de 62 
avertismente. 

Contravențiile sancționate 
au avut, în principal, ca obiect: 
f a p t e l e  p r e v ă z u t e  d e  
a r t . 2 6 0 . a l . 1  l i t . e  d i n  
Lg.53/2003 R privind primirea 
la muncă a persoanelor fără 
încheierea unui contract 
individual de muncă, fiind 
identificate 31 persoane fără 
forme legale de angajare la un 
număr de 25 angajatori, pentru 
care s-au aplicat amenzi în 
valoare de 620.000 lei; 
netransmiterea registrului 
genera l  de  ev idență  a  
salariati lor la ITM și a 
mod i f i că r i l o r  u l t e r i oa re  
intervenite în acesta, cu 
apl icarea contravenț i i lor 
prevăzute de HG 905/2017, 
fapte pentru care inspectorii de 
muncă au aplicat un număr de 
22 sancțiuni contravenționale; 
nerespectarea prevederilor 
legale privind timpul de lucru și 
timpul de odihnă, respectiv 
nerespectarea prevederilor 
legale pr iv ind repausul  
s ă p t ă m a n a l  ș i  m u n c a  
suplimentară, sancționate cu 
avertismente.

În  urma cont roa le lor  

efectuate, pentru deficiențele 
în domeniul relațiilor de muncă 
s-au dispus 791 măsuri, care 
a u  v i z a t  î n  p r i n c i p a l  
neconformități în domeniul 
aplicării prevederilor Codului 
muncii cu privire la munca fără 
forme legale, timpul de muncă 
și timpul de odihnă, încălcarea 
prevederilor legale privind 
munca suplimentară, a altor 
acte normative de dreptul 
muncii ,  respectarea HG 
905/2017 privind registrul 
genera l  de  ev idență  a  
salariaților, a Legii dialogului 
social-62/2011.

Acțiunile de control în 
domeniul relațiilor de muncă 
au fost, în principal, de tipul:

Controale de fond și tip 
campanie-cu o pondere de 
peste 90 %, avand ca obiectiv 
principal verificarea respectării 
prevederilor legale privind 
înche ie rea  con t rac te lo r  
individuale de muncă și 
constientizării angajatorului 
pentru respectarea legislației 
muncii în special privind 
depistarea angajatorilor care 
folosesc munca fără forme 
l e g a l e  ș i  d i m i n u a r e a  
fenomenu lu i  de  muncă 
nedeclarată și a consecințelor 
negative asupra persoanelor 
care lucrează fără încheierea 
unui contract individual de 
muncă anterior începerii 
relațiilor de muncă, în cadrul 
acț iun i lor  t ip  campanie 
organizate la nivel național pe 
diferite domenii cu incidență 
majoră (construcții, brutărie, 
produse de pani f icaț ie ,  
comert, transporturi  etc.), fiind 
u r m ă r i t e  c u  p r i o r i t a t e  
o b i e c t i v e l e  p r i v i n d  
identificarea cazurilor de 
muncă fără forme legale de 
angajare.

Controale tematice care 
vizează respectarea legislatiei 
muncii prin controlul aplicarii 
legilor specifice, cu o pondere 
de 10 %: HG.905 /2017 privind 
registrul general de evidență a 

salariaților. 
În  urma cont roa le lor  

efectuate, un număr de 20 
angajatori au fost sancționați, 
fiind verificate prevederile 
legale pr iv ind obl igaț ia  
angajatorilor de a înființa și 
transmite la Inspectoratele 
teritoriale de muncă registrul 
genera l  de  ev idență  a  
s a l a r i a ț i l o r ,  r e s p e c t i v  
informațiile privind încheierea, 
modificarea, suspendarea și 
î n c e t a r e a  c o n t r a c t e l o r  
i n d i v i d u a l e  d e  m u n c ă ,  
c o r e c t i t u d i n e a  d a t e l o r  
transmise și alte obligații.

In zilele de 5,12,19 și 26 
iulie 2018 s-a desfășurat 
Campania Națională privind 
identificarea și combaterea 
muncii nedeclarate O zi pe 
săptămană în domeniul CAEN 
310–fabricarea de mobilă și 
C A E N  4 1 2 – c o n s t r u c ț i i ,  
dispusă de Inspecția Muncii, 
fiind înregistrate următoarele 
r e z u l t a t e :  a n g a j a t o r i  
verificaţi–20 unitati; sancțiuni 
contravenționale aplicate–6; 
persoane depistate fără forme 
legale–5, (din care 0 femei); 
v a l o a r e  a m e n z i  
a p l i c a t e – 1 0 0 . 0 0 0 l e i ;  
deficiențe constatate–27; 
măsuri dispuse–27.

În perioada 19-20.10.2018 
s-a desfășurat CAMPANIA 
N A Ţ I O N A L Ă  p r i v i n d  
identificarea cazurilor de 
m u n c ă  n e d e c l a r a t ă  ș i  
verificarea modului în care se 
respectă prevederile legale 
care reglementează relațiile 
de muncă și securitatea şi 
sănătatea în muncă la 
angajatorii care îşi desfăşoară 
act iv i ta tea în  domeniu l  
„Întreținerea și repararea 
autovehiculelor”–cod CAEN 
4520-SPĂLĂTORII AUTO, 
dispusă de Inspecția Muncii, 
fiind înregistrate următoarele 
r e z u l t a t e :  a n g a j a t o r i  
verificaţi–15 unitati; deficiențe 
constatate– 34 / măsuri 
dispuse–34; persoane fără 

f o r m e – 1 ;  s a n c ț i u n i  
contraventionale–4; valoare 
a m e n z i  
contraventionale–24.500lei.

In perioada 19-29.11.2018 
s-a desfasurat CAMPANIA 
N A Ţ I O N A L Ă  p r i v i n d  
r e s p e c t a r e a  d e  c ă t r e  
t ranspor ta tor i i  ru t ier i  a  
prevederilor legale referitoare 
la încheierea și executarea 
contractelor individuale de 
muncă, a timpului de muncă și 
de odihnă a conducătorilor 
auto (lucrători mobili), a 
legislatiei și a directivelor 
europene care  v izează 
detașarea lucrătorilor în cadrul 
p r e s t ă r i i  d e  s e r v i c i i  
transnaționale, cod CAEN 
941–Transporturi rutiere de 
m ă r f u r i ,  c o d  C A E N  
4931–Transporturi urbane, 
suburbane și metropolitane de 
călători, dispusă de Inspecția 
Muncii, fiind înregistrate 
u r m ă t o a r e l e  r e z u l t a t e :  
angajatori verificaţi–19 unitati; 
deficiențe constatate–24 / 
măsuri dispuse–24; sancțiuni 
contravenționale–3 sancțiuni; 
valoare amenzi–1500 lei.

La verificarea modului de 
înregistrare a documentelor de 
control în aplicaţia Pacific si 
Columbo a reieşit că datele 
înregistrate coincid cu cele din 
documentele primare şi sunt 
înregistrate la timp.

Din analiza documentelor 
de control s-a constatat că toţi 
i n s p e c t o r i i  u t i l i z e a z ă  
formularele tipizate în vigoare, 
fiecare control desfăşurându-
se în baza ordinelor de 
deplasare semnate de către 
i n s p e c t o r u l  ş e f  ş i ,  d e  
asemenea, acestea sunt 
semnate şi de către agentul 
economic controlat, la rubrica 
special destinată acestui scop.

Procesele verbale de 
control sunt toate înregistrate 
în registrul de intrări/ieşiri 
documente al ITM Teleorman, 
fiind arhivate și păstrate 
conform procedurilor.

Inspectorii și-au respectat 
o b l i g a ț i i l e  d e  s e r v i c i u  
colaborand cu celelal te 
compartimente din cadrul ITM 
(Ex: comunicare către juridic a 
c o p i i l o r  d o c u m e n t e l o r  
solicitate în cazul proceselor 
verbale atacate).

S-au atenționat inspectorii 
de muncă asupra indicatorilor 
de performanță comunicați și 
monitorizați de Inspecția 
muncii, precum și codul de 
conduită al funcționarilor 
publici.

Inspectorii au mentionat 
atat în tematica de control cat 
și în cuprinsul proceselor 
verbale de control/proceselor 
verbale de constatare și 
sancționare a contravențiilor 
forma modificată/completată 
sau actualizată după caz la 
invocarea normelor legislative 
aplicabile.

În perioada iulie-noiembrie 
2 0 1 8  C o m p a r t i m e n t u l  
Contracte Colect ive de 
Muncă, Monitorizare Relații de 
Muncă a desfășurat, pe langă 
activitățile curente stabilite 
c o n f o r m  R O F,  a c ț i u n i  
semnif icative, la nivelul 
Inspectoratului Teritorial de 
M u n c ă  T e l e o r m a n  
înregistrarea Contractelor 
Colective de Muncă se 
r e a l i z e a z ă  c o n f o r m  
Procedurilor Operaționale 
aprobate.

Situaţia unităţilor din judeţul 
Teleorman este următoarea: 
angajatori cu cel puțin un 
salariat – 5503; angajatori cu 
1-3 salariați–4480.

Număru l  cont rac te lo r  
individuale de muncă active la 
nivelul judetului este  49.477; 
numărul total de unităţi din 
judeţ (cu peste 21 salariaţi) - 
este de 508, din care: cu 
capital de stat (inclusiv 
bugetari)-252; cu capital mixt - 
6; cu capital privat - 250.

Cornelia RĂDULESCU

Administraţia Domeniului Public Alexandria 

Cine vrea să se angajeze 
ca muncitor necalificat, trebuie 

să fie absolvent de liceu!

ITM Teleorman:

Indicatori privind activitatea în domeniul relațiilor de muncă
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Participarea la ora de religie 
a creat controverse aprinse între 
părinți în ultimii ani. Procentul 
ce lor  care consideră că 
disciplina religie este o pierdere 
de vreme pentru copii este 
aproape egal cu procentul celor 
care consideră că studiul religiei 
le este mai mult decât util celor 
mici.

Începând din anul 2015, 
conform unei decizii a Curții 
Constituționale, studiul Religiei 
nu mai este obligatoriu în 
școală, ci opțional. Până anul 
acesta, părinții care doreau ca 
micuții lor să studieze Religia 
erau nevoiți ca, la începutul 
fiecărui an, să-i înscrie la curs. 
Î n c e p â n d  c u  2 0 1 9 ,  
obligativitatea înscrierii anuale 
dispare. Înscrierea la ora de 
Religie a elevilor care vor să 
urmeze această disciplină se 
face o singură dată, pentru toata 
perioada de şcolarizare sau 
până la schimbarea opţiunii. 
Autorul acestei modificări este 
fostul ministru al Educației 
Valentin Popa.

Într -un interv iu pentru 

HotNews.ro, ministrul Educaţiei, 
Ecaterina Andronescu, spune 
că, prin noua lege a Educaţiei, 
nu va renunţa la ora de Religie. 
Ministrul este de părere că, prin 
ora de Religie, elevii ar trebui să 

dobândească principiile morale.
“Cred că ora de Religie 

trebuie să se centreze pe 
principiile morale pe care orice 
om trebuie să le aibă. Sunt atât 
de multe pilde, atât de frumoase, 

din care copiii învaţă că trebuie 
să-l tolerezi pe celălalt, că 
trebuie să fii bun, că trebuie să fii 
generos, că nu trebuie să-l ucizi 
pe cel de lângă tine ca ţie să-ţi fie 
bine, cum se întâmplă de foarte 

multe ori astăzi. Toate acestea 
ţin de ora de Religie. Eu asta le 
cer profesorilor de la Religie: să-
i înarmeze pe aceşti copii cu 
aceste valori morale“, spune 
ministrul Educației.

7 EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

Arsura retrosternală, în termeni medicali, pirozisul este o 
senzație neplăcută de arsură apărută în “capul pieptului”. 
Pirozisul este o problemă digestivă care apare atunci când 
acidul gastric vine în contact cu căptușeala esofagului, 
provocând inflamație, iritație, arsură, durere și o mulțime de 
alte simptome, inclusiv eroziunea dinților.

Datele statistice arată că 1 din 3 adulţi au cel puţin un 
episod de pirozis pe durata vieţii, în timp ce până la 10% 
dintre persoane se confruntă cu această problemă în fiecare 
zi. Oricine poate avea uneori arsuri la stomac, însă, spun 
medicii, dacă acest simptom apare des sau zilnic poate să 
fie primul semn al unei tulburări digestive, cel mai adesea 
boala de reflux gastroesofagian (GERD). Tratamentul 
include modificări ale stilului tău de viață și uneori 
administrarea de medicamente.

De cele mai multe ori arsurile la stomac apar după o 
masă îmbelșugată sau  picantă. Debutul constă în prezența 
senzației de arsură în abdomenul superior, dar durerea 
poate ajunge de la diafragmă până la partea din spate a 
gâtului și este adesea însoțită de un gust acru sau amar în 
gură. Durerea devine mai accentuată atunci te culci sau te 
apleci. Simptomele apar adesea după masă și pot dura ore 
întregi. Însă uneori, arsurile pot să apară în timpul nopții și 
pot interfera cu calitatea somnului. Atunci când ai astfel de 
manifestări de câteva ori pe săptămână este obligatoriu să 
mergi la medicul gastroenterolog pentru investigații 
amănunțite. Medicii avertizează că dacă arsurile la stomac 
se cronicizează și dacă nu sunt tratate pot conduce la 
complicații precum esofagul Barrett, esofagita eroziva sau 
cancerul esofagian.

Principalele simptome sunt:
Senzația de arsură în piept. Apare la scurt timp după 

masă și poate dura de la câteva minute până la câteva ore.
Senzația de arsură în gât. Durerea se acutizează la 

înghițire. Principala cauză a acestor senzații este boala de 
reflux gastroesofagian.

Gust acru sau amar în gură.
Dificultăți la înghițire. Problemele de înghițire (disfagie) 

apar atunci când alimentele nu trec normal din gură prin 
esofag până la stomac. Poate exista o senzație de lipire a 
alimentelor în gât, presiune în piept, arsură sau sufocare 
după masă. Dificultatea de înghițire ar putea fi un semn al 
unor afecțiuni grave, inclusiv esofagită erozivă sau cancerul 
esofagian și de aceea trebuie evaluată obligatoriu de un 
medic.

Tuse cronică sau simptome asemănătoare astmului 
bronșic.

Iată câteva cauze care stau la baza arsurilor la stomac:
Boala de reflux gastroesofagian (GERD) este principala 

cauză a simptomelor de arsură la stomac.
Tulburările de motilitate digestivă care încetinesc golirea 

stomacului.
Hernia hitală, astmul sau diabetul zaharat.
Inclusiv presiunea pe stomac poate provoca arsuri la 

stomac. Acest lucru se poate datora obezității, sarcinii, 
îmbrăcămintei prea strâmte.

Administrarea anumitor medicamente precum 
antibiotice, steroizi, anxiolitice pot provoca simptome de 
arsuri la stomac.

Stilul de viață care poate provoca arsuri la stomac sau le 
poate agrava include consumul de alimente grase înainte 
de culcare, fumatul dar și stresul. De exemplu, consumul 
excesiv de alcool, alimentele prăjite, grase, picante, 
ciocolata, menta, băuturile carbogazoase, roșiile, citricele 
sunt cele care pot provoca arsurile la stomac.

De ce apar arsurile 
la stomac

Cancerul de orice tip ar putea fi 
diagnosticat, în viitor, cu ajutorul 
unui test de respiraţie.

Un amplu studiu clinic a început 
în Marea Britanie, după ce testele la 
scară redusă au avut o precizie 
ridicată.

Studiul va dura doi ani şi va fi 
realizat pe un eşantion de 1.500 de 

oameni cu diverse tipuri de cancer.
Un aparat special va analiza 

moleculele din aerul expirat de 
aceştia.

Probele vor fi confruntate cu 
analizele pacienţilor, pentru a se 
stabili dacă indică în mod corect 
tipul de cancer de care suferă 
aceştia.

Ai prostul obicei de a mânca 
foarte repede? Programul 
încărcat, lipsa unui program de 
masă bine stabilit precum și 
f o a m e a  a c c e n t u a t ă  n e  
determină să mâncăm foarte 

repede – Iată la ce pericole te 
expui atunci când mănânci 

rapid!
Mănânci mai mult decât 

trebuie – creierul tău are nevoie 
de timp pentru a procesa 
informațiile recepționate, ceea 
ce înseamnă că senzația de 

sațietate se va instala treptat. 
Mâncând foarte repede, vei rata 

semnalul prin care creierul îți 
transmite să te oprești, ceea ce 
înseamnă că vei mânca mai 
mult decât trebuie, adică e 
posibil să acumulezi kilograme 
în plus.

Ai risc crescut de obezitate – 
studiile realizate în ultimii ani au 
scos la iveală faptul că mâncatul 
rapid este unul dintre factorii 
care contribuie la obezitate.

Ai risc crescut de dezvoltare 
al sindromului rezistenței la 
insulină – dacă mănânci prea 
repede, cresc șansele să 
dobândești rezistență la insulin, 
ceea ce poate duce la apariția 
diabetului.

Digestie deficitară – pentru 
că mănâncă cu guri mai mari și 
nu mestecă suficient, cei care 
mănâncă prea repede au o 
digestive deficitară.

Decizia ministrului Educației în legătură
 cu ora de Religie

Ce pericole te pândesc dacă mănânci repede

Cardurile de sănătate care urmau să expire la 
sfârşitul lui ianuarie mai pot fi folosite încă 2 ani. 
Valabilitatea acestora a fost prelungită de la 5 la 7 
ani încă din luna iunie, când urmau să expire 
730.000 de asemenea documente.

În total, prelungirea permite evitarea cheltuirii a 
270 de milioane de lei din buget, bani necesari 

tipăririi a 14.200.000 de carduri pentru toţi 
asiguraţii. Măsura este posibilă şi datorită 
certificatelor digitale înscrise pe cipurile cardurilor 
, care sunt active timp de 7 ani.

Fondurile astfel economisite vor fi direcționate 
spre alte cheltuieli din domeniu, susţine Casa 
Naţională de Asigurări de Sănătate.

Anunț al Ministerului Sănătății cu privire la 
cardurile de sănătate

Orice tip de cancer ar putea fi diagnosticat 
printr-un test de respirație
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În general, credem că emoţiile se află în interiorul nostru şi 
sunt un lucru greu de controlat. Însă specialiştii susţin că 
emoţiile nu sunt un lucru înnăscut, ci sunt ceva ce se învaţă.

Neurologul şi autorul studiului Lisa Feldman Barret a 
explicat modul în care emoţiile universale sunt de fapt un mit, 
scrie Curiosity.

„În general, emoţiile sunt considerate reflexe, creierul 
nostru se naşte cu o anumită reţea cerebrală de emoţii”, a 
explicat ea. Atunci când o persoană este nervoasă toţi cei din 
jur recunosc această trăire. Deşi acest mod de înţelegere este 
intuitiv pentru noi este greşit. „Există cercetări realizate pe zeci 
de ani care arată că nu ne naştem cu emoţii ce sunt construite 
în creier. De fapt creierul nostru construieşte emoţii deoarece 
avem nevoie de ele în diferite situaţii”, afirmă Barret.

Pentru o cultură o inimă ce bate puternic poate însemna 
frică, în alta entuziasm. Diferitele noastre reacţii fizice la mediul 
din jur pot fi, cu alte cuvinte, preprogramate. Corpul uman 
funcţionează la fel oriunde, dar modul în care interpretăm 
aceste reacţii variază în funcţie de cultură.

– Dacă n-ar fi fost nevastă-mea, acum aş fi fost jefuit 

de hoţi.

– Te pomeneşti că i-a pus pe goană.

– Nu, ea mi-a golit buzunarele înainte de a pleca de acasă.

***

Un vânător şi-a invitat prietenii să le arate colecţia sa de 

animale împăiate.

– Uite, aici este un leu pe care l-am împuşcat în Africa. 

Lângă el, o veveriţă, iar acolo în spate este soacră-mea.

– Dar ce zâmbitoare este!, remarcă unul dintre musafiri .

– Da, puşca avea lunetă şi a crezut până-n ultima clipă că 

vreau să o fotografiez.

Pastila de râs

Lacul care nu îngheață 
niciodată și despre care se 
spune că alungă depresia se 
află în Cheile Nerei din Munții 
Aninei. Circa 4 ore sunt 
necesare pentru a ajunge la 
Lacul Ochiul Beiului.

Se  poa te  p leca  d in  
Steierdorf pe traseul ce trece 
pe la Sasca Română 
până la Ochiul Beiului, 
iar din Sasca Română 
se poate ajunge la lac 
pe un traseu de doi 
kilometri și jumătate 
până la Podul Beiului, 
de aici urmănd un 
traseu de încă 7-8 
kilometri.

Situat la o altitudine 
de 310 m, într un 
„crater”, Ochiul Beiului are o 
adâncime de aproximativ 3.6 
m și un diametru total de 15 m.

Apa, de o culoare verde-
albastră, nu îngheață nici 
măcar iarna, datorită izvorului 
care alimentează lacul în 
permanență cu apă. Aici își 

găsesc adăpostul numeroase 
păsări, iar pe fundul lacului se 
pot  vedea cu ușur in ță  
păstrăvi.

Imaginea lacului este una 
de basm. Apa limpede dă 
impresia unui mini-ocean 
static, iar vegetația din jur 
completează tabloul natural 

de poveste.
La baza formării acestui lac 

inedit stau câteva legende pe 
care cei din împrejurimi le 
păstrează cu sfințenie pentru 
cei curioși care le calcă pragul. 
Una din legende spune că o 
fată frumoasă de prin aceste 

locuri ar fi fost răpită și 
necinstită de un tânăr turc.

Fata a reușit însă să scape 
din mâinile tânărului și și-a luat 
zilele. De amărăciune turcul ar 
fi plâns atât de mult încât 
lacrimile sale s-au prefăcut 
într-un lac.

Așa s-ar fi născut Ochiul 
Beiului.O altă legendă 
spune că aceste locuri 
au fost sub stăpânirea 
unui pașă aspru care 
avea un băiat de o 
frumusețe rară, cu 
o c h i  a l b a ș t r i  
pătrunzători.

Băiatul mergea des 
la vânătoare pr in 
împrejurimi și într-o zi 
a zărit-o pe fiica unui 

păstor valah, de care s-ar fi 
îndrăgostit. Acest lucru nu a 
fost pe placul tatălui său, 
acesta dând poruncă ca fata 
să fie ucisă. Când tânărul a 
aflat de fapta tatălui său, a 
plâns la căpătâiul fetei, însă în 
zadar.

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

Românii sunt păcăliţi în fiecare zi că mânâncă preparate de 
patiserie cu produse lactate. Ultimele controale ale Autorităţii 
pentru Protecţia Consumatorului au scos la iveală faptul că 
80% dintre restaurantele, cofetăriile şi patiseriile care prepară 
astfel de produse își mint clienții. Autorităţile au decis acum să 
dea o nouă lege pentru a scoate falsurile de pe piaţă. 

Inspectorii de la protecţia alimentară au amendat vara 
trecută localurile care nu respectau reţeta afişată la raft sau în 
meniu. În zadar, însă. În urmă cu câteva săptămâni au fost 
descoperite aceleași nereguli. 

Legea nu permite închiderea definitivă a magazinelor care 
falsifică produsele. În plus, patronii au la îndemână și alte 
variante pentru a-şi continua afacerile. 

Ministerul Agriculturii vrea o lege a Laptelui care să rezolve 
aceste probleme. 

Autortăţile spun că în acest an se vor pune bazele unor 
puncte vamale permanente care să controleze produsele 
extracomunitare.

Oamenii nu se nasc cu emoţii,
 ele se învaţă

Păcăleala de care au parte 
românii

Te-ai simțit vreodată copleșit din cauza 
modului în care sunt organizate lucrurile în 
casa ta?

Există zeci de vase murdare în chiuvetă, 
jucăriile copiilor sunt împrăștiate în toată casa, 
iar câinele căuta iar în gunoi? Este destul cât să 
te facă să o iei razna, nu? Conform psihologilor, 
casele și birourile aglomerate ne pot face să ne 
simțim neajutorați, copleșiți și stresați. Cu toate 
acestea, oamenii rareori cred că dezordinea și 
aglomerarea îi pot stresa. Există șapte motive 
majore pentru care dezordinea poate provoca 
stres în viața noastră. Iată care sunt acestea!

Modurile în care te poate stresa dezordinea
1. Dezordinea ne distrage de la celelalte 

sarcini pe care ne-ar plăcea să le facem. 
2. Ne poate copleși, făcând stimulii excesivi 

să ne inunde simțurile.
3. Nu ne putem relaxa mental și fizic într-un 

spațiu aglomerat.
4. Dezordinea transmite minții noastre că 

munca nu este încă gata.
5. Anxietatea crește atunci când ne gândim 

la modul în care trebuie să curățăm totul.
6. Dezordinea ne împiedică procesul 

creativ să aibă loc și scade nivelul 
productivității.

7. Ne ia mai mult timp să găsim lucrurile de 
care avem nevoie. 

Femeile sunt adesea mai deranjate de 
dezordinea din casă decât bărbații. Studiul 
realizat de Center on Everyday Lives and 
Families de la UCLA a concluzionat că femeile 
experimentează un nivel mai ridicat de stres 
atunci când trăiesc într-o casă dezordonată și 
aglomerată.

Însă există și vești bune. Specialiștii vin în 
ajutorul tău cu câteva trucuri care te vor ajuta 
să previi dezordinea și aglomerarea în casa ta, 
precum și efectele pe care acestea le au în 
viața ta, respectiv anxietatea inutilă. Iată 
câteva sugestii utile!Roagă-ți familia să te ajute 
să cureți cât mai mult posibil. La urma urmei, 
probabil că nu ești singura persoană din acea 
casă care face mizerie.

Dacă te hotărăști să faci curat pe cont 
propriu, este important să începi într-o zonă din 
casă și să termini curățenia acolo înainte de a 
începe în altă parte a casei. În acest fel, nu te 
vei simți copleșit și vei avea un sentiment de 
împlinire atunci când termini. 

Dacă nu ai nevoie de un lucru și ai observat 
că nici nu îl folosești, aruncă-l!

Dacă faci mizerie, curăță imediat după tine. 
În acest fel, nu se va mai strânge dezordinea 
pentru sfârșitul săptămânii și nu te vei mai 
speria că nu poți curăța totul.

Creează un loc pentru fiecare lucru din casa 
ta. Atunci când totul are propriul loc, este mai 
probabil să menții ordinea.

Misterul lacului din România care 
nu îngheață niciodată

Cum te poate stresa dezordinea din casă



1499: Ştefan cel Mare, domnul Moldovei (1457-1504), a 
refuzat să plătească tribut turcilor.
1 7 1 6 :  N i c o l a e  

Mavrocordat este 
numit domn al Ţării 
R o m â n e ş t i .  
I n s t a u r a r e a  
regimului fanariot 
î n  Ţ a r a  
Românească.
1855: S-a născut 

King Camp Gillete, 
inventator american 
al lamei de bărbierit 
(d. 1932).
1878: S-a născut 

Emil Gîrleanu, poet, 
scriitor român (d. 
1914).
1896: S-a născut 

George Calboreanu, 
ac to r  român (d .  
1986).
1919: Crearea Partidului Muncitorilor Germani, care va 

deveni Partidul Muncitoresc Naţional–Socialist German – 
partidul nazist.
1933: A început construirea podului Golden Gate din 

oraşul San Francisco.
1961: Inaugurarea Teatrului de Comedie din Bucureşti.
1970: A murit Max Born, fizician german, laureat al 

Premiului Nobel (n. 1882).
2010: A murit Toni Tecuceanu, actor român (n. 1972).

9

Sâmbătă 5 Ianuarie 2019

07:30 Istorii ascunse 08:00 Prietenii 
incredibile  08:50 Mandru să fii roman 
09:00 Şah-mat 09:30 M.A.I. aproape de 
tine 10:00 Vreau să fiu sănătos 11:00 
Levintza prezintă 11:30 Constructorii de 
visuri 12:00 Unirile romanilor 13:00 Faţa 
nevăzută a lumii 14:00 Telejurnal 14:30 
Ora regelui 15:30 GALA PATRIOTFEST 
16:30 Romania veritabilă 17:00 Revelion 
2019 18:00 Volei feminin, Preliminarii CE: 
România – Spania 20:00 Telejurnal 21:10 
Concert Juan Diego Florez la Bucureşti 
22:50 Istoria mafiei irlandeze 23:45 
Profesioniştii... 

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 5 Ianuarie

Dimineata sunteti 
plin de energie si idei. 
Puteti avea succes 
plan social. Aveti grija 
s a  n u  d e p a s i t i  
anumite limite din 
cauza entuziasmului! 
Evitati discutiile in 
contradictoriu. 

Dimineata este 
posibil sa fiti irascibil si 
indispus. Cu toata 
d o r i n t a  d e  a  f i  
convingator,  este 
posibil sa intampinati 
n e i n c r e d e r e a  
colegilor. Acasa va 
bucurati de armonie.

Aveti tendinta sa va 
l a s a t i  d o m i n a t  d e  
sentimente si deveniti 
melancol ic.  Suntet i   
nervos pentru ca va 
simtiti neglijat. Aceasta 
s t a r e  r i s c a  s a  
a c c e n t u e z e  
neintelegerile cu cei din 
jur. 

Sunteti stresat de 
r i tmu l  in tens  de  
m u n c a ,  d e v e n i t i  
irascibil si va certati 
chiar si cu cei dragi. 
Va recomandam sa 
ascultati sfaturile unei 
persoane apropiate, 
de incredere.

S-ar putea sa fiti 
incordat, din cauza 
p r o b l e m e l o r  d e  
s e r v i c i .  V a  
recomandam sa nu va 
certati. Seara, situatia 
revine la normal iar 
relatiile parteneriale 
nu au de suferit.

Sunteti confuz, 
ceea ce ar putea sa 
va afecteze relatiile 
s o c i a l e  s i  c e l e  
sent imenta le.  Va 
recomandam sa nu 
incepeti afaceri noi, 
chiar daca primiti 
propuneri tentante. 

S-ar putea sa aveti 
o zi tensionata din 
cauza divergentelor 
cu partenerul de viata. 
Ar fi bine sa va puneti 
ordine in idei. Fiti mai 
atent cu persoanele in 
varsta din familie!

Sunteti nemultumit 
si criticati pe toata 
lumea. Nu incheiati 
nici un fel de contract 
sau de tranzactie! Va 
recomandam sa fiti 
m a i  a t e n t  l a  
p r o b l e m e l e  
partenerului de viata.

S-ar putea sa fiti 
mult mai sensibil si sa 
nu va simtiti in forma. 
Va sfatuim sa evitati 
deciziile importante, 
s a  n u  s e m n a t i  
documente oficiale. 
Evitati discutiile in 
contradictoriu!

BERBEC

Survin numeroase 
s c h i m b a r i  d e  
program, deci nu este 
indicat sa va faceti un 
plan strict. S-ar putea 
sa aveti de facut 
cateva drumuri scurte, 
spre nemultumirea 
partenerului de viata. 

Nu va simtiti in 
deplinatea fortelor 
fizice si intelectuale. 
Va sfatuim sa nu va 
asumati nici un risc, 
pentru ca aveti sanse 
minime sa reusiti. 
I n a r m a t i - v a  c u  
rabdare!

Nu este o zi buna 
pentru calatorii si 
afaceri. Starea de 
confuzie si simtul 
practic scazut va pot 
conduce la esecuri. Nu 
evitati comunicarea cu 
cei din jur, sa nu fiti 
inteles gresit!

TAUR GEMENI RAC

LEU FECIOARĂ BALANŢA SCORPION

SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI

Semnificaţii istorice pentru 

07:00 Ştirile Pro Tv 10:00 Joey 
11:45 Ce spun românii 12:30 
Rocky 14:45 Cum să sci de un tip 
în 10 zile 17:00 Coana Mare: Așa 
tată, așa fiu 19:00 Ştirile Pro  tv 
20:00 Las fierbinți 21:45 Agentul 
007 contra GoldenEye  00:00 
Las fierbinți 01:30 Agentul 007 
contra GoldenEye 03:30 Rocky 
05:30  Arena bucătarilor 06:00 
Lecţii de viaţă

07:00 Observator 10:00 
Tutankhamun  11:00 Shelby, 
e r o u  d e  C r ă c i u n  1 3 : 0 0  
Observator 14:00 Zaza Sing 
17:00 Poliţist de grădiniţă 2 
19:00 Observator 20:00 Pete şi 
dragonul 22:00 Fără rețineri 
00:00 Poliţist de grădiniţă 2 
02:00 Observator 03:00 Ultimul 
t r i b :  M a d a g a s c a r  0 5 : 0 0  
Tutankhamun  06:00 Observator

08:15 Pastila de râs 09:00 
Căsătorie cu repetiție 11:00 
Sport, dietă şi o vedetă 12:00 
Știrile Kanal D 13:00 Roventura 
14:00 Asta-i România! 15:30 
Puterea dragostei 19:00 Știrile 
Kanal D 20:00 Pistruiatul 3 – 
Insurectia  22:00 Stingers  - Fara 
scapare 00:00 Știrile Kanal D 
01:15 Roventura 02:00 Stingers  
- Fara scapare

07:20 Tusea și junghiul 10:30 
Secrete de stil 11:00 Camera de 
râs 11:30 Cu lumea-n cap 13:30 
Un studio in cautarea unei 
vedete 15:30 Chef Dezbrăcatu' 
16:00 Primăvara bobocilor 
18:00 Focus 18 19:30 Mama 
mea gătește mai bine 20:30 
Drumul dragonului 22:30 Politia 
judiciara 00:30 Lacrimi de 
fericire 

08:00 La bloc 10:00 
Schimbări 11:45 Tatal 13:30 
Blizzard 15:15 Regatul 
secret 17:00 Olimpiada de 
acasă 18:30 La bloc 20:30 
Lara Croft: Tomb Raider 
22:15 Nașul II 01:45 Lara 
Croft: Tomb Raider 03:00 
Proscrisul 04:45 La bloc 
05:45 La Maruţă

08:00 Știrile B1 08:30 
Ritmul sănătăţii 09:00 Știrile 
B1 10:30 Ritmul sănătăţii 
11:00 Talk B1 11:30 Belle 
lifestyle 12:00 Știrile B1 13:00 
Talk B1 15:00 Știrile B1 16:00 
360° 18:00 Știrile B1 19:00 
Condamnaţii 20:00 Știrile B1 
21:00 360° 23:00 Știrile B1 
00:35 Seara milionarilor

07:15 Crăciunul cu familia 
Krank 08:55 Epoca de gheață 
10:10 Tu eşti tot ceea ce văd 
11:55 Priest : Răzbunătorul 
13:15 Vacanță All Inclusive 
15:10 Renegaţii 16:45 Nasul 
stresat 18:20 Ziua trădătorilor 
20:00 Pirații din Caraibe: 
Blestemul Perlei Negre 22:10 
Ora de vârf 23:50 Lumea de 
Dincolo: Războaie Sângeroase

Redacţia ISSN: 1843-4037

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

Vrei să fii zilnic la curent cu cele mai importante ştiri din judeţul tău, dar nu ai timp de 
pierdut pentru a sta la coadă la chioşcurile de ziare? De acum cotidianul MARA vine la tine 
acasă.  Decupează ta lonul  de abonament d in z iar,  achi tă în contul  
RO52RNCB0245036735460001, deschis la Banca Comerciala Română 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 

5 Ianuarie

Redactor şef: Emil PETRESCU
Secretar de redacţie: Dana PĂUNE

Redactori: Claudiu DUMITRACHE, Monica MEILĂ, 
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 2018 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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Diego Fabbrini este unul 
dintre remarcaţii primelor 21 
de etape din Liga 1, iar în jurul 
său au început disuţiile legate 
de un transfer. El câştiga în jur 
de 45.000 de lire sterline în 
Anglia, la Birmingham, astfel 
că Botoşaniului îi va fi greu să-l 
păstreze şi după finalul 
contractului actual. Cu atât 
mai mult cu cât există 
interes pentru el de la 
FCSB, una dintre 
puţinele echipa din 
România care îi poate 
oferi un salari apropiat 
de ce lua în Anglia, în 
liga secundă.

"O spun din capul 
l o c u l u i .  N u  m - a  
c o n t a c t a t  o f i c i a l  
nimeni de la FCSB, 
doar am discutat cu 
Teja, cu care mă ştiu 
de foarte mulţi ani, şi 
am ajuns la concluzia că se se 
pliază perfect pe ceea ce vrea 
să joace Mihai la FCSB", a 
precizat Florin Manea, agentul 
care l-a adus în Liga 1. Mihai 
Teja, 40 de ani, este noul 
antrenor al FCSB-ului, după 
demiterea lui Nicolae Dică.

În vară, atunci când a venit 
la Botoşani, Fabbrini a reziliat 
înţelegerea cu Birmingham. 
Englezii i-au plătit diferenţa de 
la 5.000 de euro, cât îi dă 
Botoşaniul, până la circa 
49.000 de euro cât avea pe 
l u n ă  ş i  a u  î n c h e i a t  
colaborarea.

Diego Fabbrini, 28 de ani, 

are contract până la vară cu 
echipa lui Liviu Ciobotariu, dar 
intră în ultimele 6 luni de 
contract şi poate semna cu 
oricine.

Diego Fabbrini intră în 
ultimele şase luni de contract 
şi poate semna cu oricine

Botoşaniul a iniţiat discuţii 

cu Fabbrini pentru prelungirea 
contractului, însă italianul a 
solicitat în jur de 20.000 de 
euro pe lună, sumă pe care nu 
are cum să o plătească. Dar 
care pentru FCSB nu ar fi una 
foarte mare.

Rămâne de văzut dacă 
Botoşaniul va alege să-l ţină 
pe jucător până la vară, 

b a z â n d u - s e  p e  
profesionalismul său 
şi să aştepte să dea 
în continuare totul pe 
teren, sau să-l vândă 
acum. Doar aşa 
poate câştiga nişte 
bani de pe urma 
jucătorului, pentru că 
rămânerea lui în 
Moldova este foarte 
puţin probabilă.

"Când a venit în 
România, eu am 
discutat cu el şi 

despre FCSB. Este o echipă 
de care ştie încă din Italia, o 
echipă care joacă an de an în 
cupele europene. Iar el îşi 
doreşte aşa ceva", a mai spus 
Florin Manea. Gazeta anunţă 
că pe lângă FCSB şi CFR ar fi 
interesată de Diego Fabbrini.

SPORT

Florin Gardoş, 30 de ani, a bifat doar cinci meciuri în acest 
sezon, în toate competiţiile, pentru "U" Craiova, iar fundaşul 
nu mai dorește să continue la trupa din Bănie, dacă nu va fi 
folosit mai mult de antrenorul Devis Mangia. Chiar antrenorul 
italian s-a supărat că fundaşul i-a cerut socoteală pentru că 
joacă prea puţin şi l-a trimis la formaţia secundă. Ulterior l-a 
reprimit la prima echipă, dar nu l-a mai folosit niciodată.

Într-o intervenție telefonică la Digi Sport, presedintele 
clubului, Marcel Popescu, a vorbit despre situația în care se 
află Gardoș. Oficialul a recunoscut că fotbalistul a cerut 
rezilierea contractului, pe motiv că nu este titular, dar clubul, 
la acest moment, nu a luat nicio decizie în privința lui. 

"Toate informațiile despre plecări sau veniri le veți avea în 
ziua de 7 ianuarie, la reunire, pentru că pe 8 vom pleca în 
cantonament, în Antalya. Nu mă pot pronunța de pe acum. 
Florin și-a spus punctul de vedere, clubul nici nu 
împărtășește, dar nici nu pune în discuție ideea jucătorului.

Dacă vedem din unghiul lui, îi dăm dreptate, că vrea să 
joace, are o vârstă. Dacă ne uităm din partea noastră, nimeni 
nu i-a interzis să joace. În același timp, nu cred că un club 
poate să confere unui jucător postul de titular incontestabil", a 
declarat Marcel Popescu.

Gigi Becali a refuzat o ofertă de 13 milioane de euro pentru 
Dennis Man, în speranța de a-l vinde cu minimum 30 de 
milioane de euro. Dan Petrescu a fost surprins de suma pe care 
finanțatorul de la FCSB o cere.

"Doamne ajută să fie așa! Eu nu cred că în Romania cineva 
la ora asta valorează 20 milioane de euro. Dar nici de Chiricheș 
sau de Gardoș nu zicea nimeni că o sa coste atât", spune Dan 
Petrescu.

Dennis Man, cel mai bine cotat jucător din Liga 1
Atacantul de 20 de ani tocmai ce a devenit cel mai bine cotat 

jucător din Liga 1. Cota de piață a fotbalistului de la FCSB a 
ajuns la 3,5 milioane de euro, conform site-ului de specialitate 
Transfermarkt.

Man l-a egalat la acest capitol pe Alexandru Mitriță, iar 
podiumul este completat de golgheterul la zi al rivalei CFR, 
George Țucudean (3 milioane de euro).

Cota lui Dennis Man a crescut de peste 46 de ori în ultimii 3 
ani

În ultimii 3 ani, cota lui Dennis Man a crescut de peste 46 de 
ori. În ianuarie 2016, jucătorul care evolua la UTA valora 75.000 
de euro. Cu doi ani în urmă, în decembrie 2017, el a depășit 
pentru prima oară un milion de euro.

2018 a reprezentat anul în care Man a devenit cu adevărat o 
certitudine. În septembrie a ajuns la o cotă de piață de 2.7 
milioane de euro, iar 2019 l-a catapultat la 3.5 milioane de euro.

"Nimeni nu i-a interzis să joace". 
Ce decizie a luat Craiova, după 

ce Gardoș a cerut rezilierea 
contractului

Reacția lui Dan Petrescu 
după ce a aflat suma uriașă pe 

care Gigi Becali o cere pe
 transferul lui Dennis Man 

Unul dintre jucătorii îndepărtați de la Dinamo 
de Mircea Rednic, Kino Delorge, și-a găsit cu 
greu un angajament. Fundașul de 20 de ani a 
ajuns la un acord cu o echipă din liga a treia 
belgiană.

Lierse Kempenzonen este noul club al lui 
Delorge, cel puțin așa susține site-ul 
www.gva.be. Echipa se află pe poziția a șasea 
în liga a treia. Kino venise la Dinamo la 
insistențele lui Florin Bratu.

Kino Delorge și episodul penalty-urilor 
ratate cu Csikszereda

Kino Delorge a fost unul dintre eroii negativi 
ai "câinilor" în umilinţa din optimile Cupei, cu 

Csikszereda. El a ratat de două ori ultimul 
penalty al lui Dinamo, iar a doua zi şi-a reziliat 
contractul. Alexandru David, preşedintele din 
Ştefan cel Mare, a dezvăluit ce i-a spus 
belgianul după ce a "îngropat" speranţele lui 
Dinamo la sferturi.

Chestionat pe seama execuţiilor sale, 
belgianul le-a spus conducătorilor că el nu 
poate executa penalty-uri. În faţa unei astfel de 
argument, conducerea a decis să îi rezilieze 
contractul.

"S-a uitat în ochii mei și mi-a spus că el nu 
poate să bată penalty-uri. Erai ultimul! De aia 
nu te-am pus nici primul, nici al cincilea. Nu poți 
să bați penalty-uri? Ok, mulțumesc, la 
revedere! Delorge, nu poți să mai joci la 
Dinamo, când ai trecut printr-un asemenea 
episod", a spus David.

De la Dinamo au plecat din timpul sezonului 
Sergiu Popovici, Andrei Tîrcoveanu, Armando 
Cooper, Jaime Penedo, Daniel Subotic, Teddy 
Mezague, Gicu Grozav și Kino Delorge. În plus, 
Tomislav Gomelt, Mircea Axente, Ivan Pesic, 
Giorgios Katsikas, Vlad Olteanu şi Daniel Popa 
sunt pe lista jucătorilor de care Mircea Rednic 
vrea să se despartă.

Florin Manea: "Cred că Fabbrini la FCSB se pliază 
perfect pe ceea ce vrea să joace Mihai Teja"

Unde a putut să ajungă un jucător dat afară de
 Mircea Rednic de la Dinamo
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