
Mixere, mașini de călcat 
și blendere. Asta pot câștiga 
cei care îşi aruncă aparatele 
v e c h i  d e  p r i n  c a s e .  
Concursul are loc cu ocazia 
celei de-a doua ediții a Zilei 
Internaționale a Reciclării 
D e ș e u r i l o r  E l e c t r i c e .  
Municipiul Alexandria se află 
pe harta participanților.

Vă puteţi debarasa de 
deşeur i le  e lec t r i ce  ş i  
electronice în mod gratuit și 
puteți câștiga premii. Primăria Municipiului Alexandria și Serviciul Local de 
Colectare Teleorman încurajează cetățenii să se alăture acestei inițiative 
europene și să participe activ la campania din 12-19 octombrie 2019!

(Continuare  în  pagina  2)

În ultimii ani, direcțiile 
silvice din cadrul Regiei 
Naționale a Pădurilor 
–Romsilva au derulat un 
a m p l u  p r o g r a m  d e  
împăduriri pe terenurile 
forest i re  apar ț inând 
statutului, în același timp 
asigurând puieți forestieri 
din producția proprie și 
asistență tehnică de 
s p e c i a l i t a t e  p e n t r u  
realizarea de plantații 
forestiere în regim privat 

de către unitățile administrativ teritoriale, organizațiile nonguvernamentale și 
fermierii care au hotărât să împădurească anumite suprafețe de teren.

(Continuare  în  pagina  4)

Anul viitor vor demara lucrările unui nou corp de 
clădire, care va mări Spitalul Județean din Alexandria.

Acesta va fi compus din subsol, parter și cinci etaje, 
având următoarea structură: 

Subsol: Radiologie, laborator pathologic și 
prosectură;

Parter și etajul 1:
-Cabinete medicale ambulatoriu:
Cabinet de explorări funcționale gastroenterologie; 

Cabinet TBC; 
Centru hemodializă- 9 paturi; Cabinet diabet; Cabinet 

chirurgie generală + urologie; Cabinet obstretică 
ginecologie; Cabinet ortopedie; Cabinet medicină 

internă; Cabinet nefrologie; Cabinet reumatologie, 
medicina muncii;  Cabinet endocrinologie; Saloane 
spitalizare zi; Farmacie;

(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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2Spitalul Județean din Alexandria va fi mărit

Femierii  vor trebui să treacă efectiv la
 înființarea de perdelele forestiere 

Lipsa de 
infrastructură ucide. 
Nepăsarea criminală

 a PSD-iştilor 
costă vieţi

Învățăm să fim civilizați! Acţiune de colectare
 a deşeurilor electrice şi electronice

Două persoane au 
ajuns la spital în urma 

unui accident rutier
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(urmare  din  pagina  1)
Volumul deșeurilor electrice crește la 

nivel global cu o rată de 3-4 la sută anual. 
Conform estimărilor în 2025 se vor genera 
circa 60 de milioane de tone de deșeuri 
electrice la nivel mondial.

Cetățenii Municipiului Alexandria au 
ocazia să se implice în acestă actiune și să 
scape gratuit de deșeurile de echipamente 
electrice și electronice participând la Ziua 
Internațională a Reciclării Deșeurilor 
Electrice!

Scopul evenimentului este de a crește 
nivelul de conștientizare privind importanța 
colectării deșeurilor electrice și de a încuraja 
populația să facă acest gest responsabil.

Adună aparatele electrice stricate sau pe 
care nu le mai folosești, dar continui să le ții 
în casă și vino cu ele la unul dintre punctele 
de colectare provizorii ce vor fi disponibile pe 
19 octombrie, între orele 10.00-17.00, în 
următoarele locuri din Alexandria: Zona 
Piaţa Centrală și Zona Piaţa Peco.

Nu ai cum să transporți singur deșeurile 

electrice la unul dintre punctele de 
colectare? În perioada 12-19 octombrie, 
Serviciul Local de Colectare Teleorman 
asigură preluarea gratuită a aparatelor 
electrice grele sau voluminoase, de la 
domiciliu, sediu de firmă sau instituție! Tot ce 
trebuie să faci este să suni gratuit la TelVerde 
0800.444.800, număr disponibil zilnic între 
orele 09.00-17.00, și să faci o programare.

Echipa Serviciului Local de Colectare 
Teleorman asigură colectarea gratuită a 
acestor deșeuri electrice și transportul în 
siguranță către fabricile de reciclare 
acreditate după standarde europene, acolo 
unde aceste deșeuri vor fi tratate și reciclate 
conform normelor de mediu. 

Participând la această acțiune de 
colectare, ai șansa să câștigi unul dintre 
premiile oferite prin tragere la sorți: patru 
mixere, patru mașini de călcat și patru 
blendere. Tragerea la sorți a câștigătorilor va 
avea loc pe 19 octombrie, la ora 17.30, la 
Primăria Municipiului Alexandria.

Claudiu DUMITRACHE

SC Mara Prod Com SRL angajează personal 
supermarket. Relații la sediul societății din Alexandria, Str. 
Abatorului, Nr. 1 Bis. Telefon: 0247/314.575

***
SC Mara Prod Com SRL angajează escavatoriști și 

buldoescavatoriști. Relații la telefon 0766.279.773.
***

SC ATAC GUARD&PROTECT SRL angajează agenți de 
pază. Telefon: 0247/312.854.

***
Angajăm șoferi categoria C. Relații la telefon 

0766.279.773.
***

SC MARA PROD COM SRL angajează muncitori 
necalificați.  Relații la telefon 0766.279.773.

***
Angajăm șef firmă de pază și paznici. Relații la telefon: 

0766.279773.
***

SC MARA PROD COM SRL angajează economist și 
contabil, de preferat cu experiență în muncă.  Relații la 
telefon: 0247/314.575. 

***
Complexul turistic MARA angajează ospătari pentru 

restaurantul RIVIERA și personal de serviciu pentru motel 
și spălătorie. Relații la tel. 0723.148.613 sau direct la sediul 
complexului.

Anunţuri

Învățăm să fim civilizați! 
Acţiune de colectare a deşeurilor 

electrice şi electronice

Două persoane au ajuns 
l a  s p i t a l  d u p ă  c e  
autoturismele în care se 
aflau au intratr în coliziune. 
Accidentul s-a produs în 
municipiul Alexandria. 

Po l i ț i ș t i i  d in  cadru l  
Biroului Rutier Alexandria au 
fost sesizați prin apel la 
numărul unic de urgență 112 
cu privire la faptul că în 
municipiul Alexandria, la 
intersecția străzii Alexandru 
G h i c a  c u  s t r a d a  1  
Decembrie, s-a produs un 
accident rutier soldat cu 
victime omenești.

”În timp ce o tânără în 
vârstă de 18 ani din localitate 
conducea un autoturism pe 

strada Al. Ghica, din direcția 
str. București către str. Dr. 
Stâncă, la intersecția cu str. 
1 Decembrie a efectuat viraj 
către stânga fără să se 
asigure corespunzător, 
intrând în coliziune cu un 
au to tu r i sm condus  în  
aceeași direcție de mers de 
către un tânăr de 22 de ani, 
domiciliat în Alexandria, care 
se angajase neregulamentar 
în depășirea acesteia”, a 
declarat purtătorul de cuvânt 
al IPJ Teleorman, Daniela 
Pașu.

În urma impactului a 
rezultat rănirea a două 
persoane, conducătoarea 
auto și un pasager din 

autoturismul condus de 
aceasta, un tânăr în vârstă 
de 21 de ani din comuna 
Nanov, județul Teleorman, 
ambele persoane f i ind 
transportate la spital în 
vederea acordării de îngrijiri 
medicale.

 Rezultatul testării cu 
aparatul alcooltest a fost 
negativ în cazul ambilor 
conducători auto.

 În cauză a fost întocmit 
dosar penal sub aspectul 
săvârșirii infracțiunii de 
vătămare corporală din 
culpă, urmând a se propune 
soluție prin unitatea de 
parchet.

Claudiu DUMITRACHE

Organizația Greenpeace invită românii la un marș, pe 3 
noiembrie, pentru a arăta clasei politice că pădurile sunt o 
prioritate pentru cetățeni. Protestatarii vor cere modernizarea 
rapidă a Sistemului automat de Urmărire a Materialelor 
Lemnoase (SUMAL), protecția pădurilor seculare și a 
biodiversității și demisia Ministrului Apelor și Pădurilor, Ioan 
Deneș.

Un studiu recent arată că România încă mai deține 
526.000 ha de păduri potențial primare și seculare. Pe lângă o 
moștenire naturală unică în lume și o biodiversitate pe care, 
odată pierdută, nu o mai putem aduce înapoi, ele sunt de o 
importanță vitală în contextul climatic actual.

Arborii bătrâni și întregul ecosistem pe care îl nutresc au 
capacitatea de a stoca mult mai mult carbon și de a elibera 
mai mult oxigen decât plantațiile tinere, lipsite de redundanță. 
Deseori însă, după tăieri abuzive, reîmpădurirea nici nu mai 
are loc.

Ultimele date din Inventarul Forestier Național arată că 
tăierile ilegale au loc într-un ritm fără precedent. În urma lor 
rămân versanți dezgoliți, inundații dezastruoase, zone 
deșertificate, comunități divizate și expuse fenomenelor 
climatice extreme.

În timp ce mediul natural se degradează, iar pădurile care 
ne-au însoțit din cele mai vechi timpuri cad pradă tăierilor 
ilegale și practicilor silvice iresponsabile, autoritățile închid 
ochii, complice la distrugerea celui mai complex patrimoniu 
natural din Europa.

Aproape jumătate din pădurile României se află în 
proprietate publică, însă rolul Ministerului Apelor și Pădurilor 
(MAP) este de a supraveghea întregul fond silvic, fie că e 
public sau privat. Principala misiune a MAP este de a garanta 
că toate exploatările forestiere din România sunt sustenabile 
și că sunt făcute fără distrugerea vieții sălbatice și a ultimelor 
păduri seculare de pe continent. Dimpotrivă, pare că rolul său 
actual este de a încuraja intensificarea exploatărilor.

Două persoane au ajuns la spital în urma 
unui accident rutier

Greenpeace organizează 
în noiembrie un marș pentru

 protejarea pădurilor
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P r e ș e d i n t e l e  K l a u s  
Iohann is  s -a  re fe r i t  la  
accidentul din Ialomiţa, soldat 
cu moartea a zece persoane, 
el afirmând că lipsa de 
infrastructură ucide la fel cum 
şi corupţia ucide şi că „această 
nepăsare criminală a PSD-
iştilor costă vieţi”. Aflat la Iași, 
președintele a promis că 
viitorul guvern liberal va 
construi autostrada spre 
Moldova. 

P r e ș e d i n t e l e  K l a u s  
Iohannis, soția sa Carmen și 
liderul liberalilor Ludovic 
Orban au mers la pas prin Iași, 
spre Adunarea Regională a 
filialelor PNL din Nord-Est. 
Șeful statului a ascultat 
d o l e a n ț e l e  i e ș e n i l o r ,  
discutând, de exemplu, cu 
reprezentanții asociațiilor care 
au reclamat faptul că Guvernul 
PSD nu a demarat construirea 
autostrăzii București-Iași. 
„Actualul Guvern nu a făcut 
n im ic .  P robab i l  că ,  î n  
următoarele săptămâni, vom 
avea alt guvern. Am dori să 
schimbe această abordare”, 
au spus reprezentanţii celor 
două organizaţii. În replică, 
şeful statului a spus: „Sunt 
sigur că noul guvern va primi 
nişte mesaje foarte clare în 
acest sens şi atunci lucrurile 
se vor prezenta mult mai bine. 
Vă doresc mult succes!”.

Klaus Iohannis a fost 
aşteptat şi de un bătrân din 
judeţul Neamţ, care i-a 
înmânat un toiag: „Dacă altfel 
nu se poate, cu el să faceţi o 
regulă, o Românie normală”. 

„După atâtea tulburări şi 
atâta nelinişte, dacă nu puteţi 
cu vorba bună şi cu înţelegere, 
faceţi dreptate cu această 
unealtă. Dumnezeu să vă 
ajute!”, a afirmat bătrânul, care 
i-a oferit preşedintelui şi un coş 
cu produse aduse din propria 
grădină.

Primire moldovenească
Un ieșean a adus un steag 

tricolor pe care l-a întins și s-a 
fotografiat cu Klaus Iohannis, 
Carmen Iohannis și Ludovic 
Orban. Cei care au venit să îl 
vadă pe șeful statului erau de 
toate vârstele, fie că vorbim de 
tineri și tinere care au dorit 
fotografii cu președintele și 
liderul PNL, fie că vorbim de 
oameni în putere care doreau 
să schimbe câteva cuvinte cu 
șeful statului. 

Într-un oraș în care liderii 
PSD au fost huiduiți la scenă 
deschisă, Klaus Iohannis a 
înaintat cu greu printre ieșenii 
veniți să îl întâmpine. ”Este 
primit moldovenește, de asta 
întârzie”, le explica, în acest 
t imp, secretarul general 
Robert Sighiartău, celor 2.000 
de delegați liberali strânși 
pentru Adunarea regională a 
filialelor din Nord-Vest, la 
Centrul de conferinţe Agora 
din Iaşi. 

Klaus Ioahnnis a intrat în 
sala reuniunii, de mână cu 
soția sa Carmen, urmați de 
președintele PNL Ludovic 
Orban, ei fiind aplaudați de 

liberalii entuziasmați. 
În discursul ținut în fața 

delegaților, președintele Klaus 
Iohannis a invocat nevoia de 
infrastructură a României, cu 
referire specială la autostrada 
spre Moldova. „Dacă scăpăm 
de pesediști și ajungem, în 
final, să avem un Guvern 
liberal, această autostradă se 
va face!”, a afirmat Klaus 
Iohannis.

Lipsa de infrastructură 
ucide

Lipsa de infrastructură 
ucide, precum și corupția 
ucide, a declarat președintele 
Klaus Iohannis, menționând 
accidentul cumplit petrecut în 
cursul dimineții în județul 
Ia lomi ța ,  în  care  zece 
persoane și-au pierdut viața. 
„Azi dimineață, la 6 și ceva, am 
primit un mesaj cutremurător. 
Între Urziceni și Slobozia a 
avut loc un accident rutier 
groaznic, cu zece morți și 
aproape zece răniți grav. M-a 
întristat foarte mult. Ce poți să 
spui? Condoleanțe, îmi pare 
foarte rău! Ce să înțelegem de 
aici? Să înțelegem că lipsa de 
infrastructură ucide, precum și 
corupția ucide? Această 
n e p ă s a r e  c r i m i n a l ă  a  
pesediștilor costă vieți, costă 
vieți de români”, a acuzat șeful 
statului.

Președintele a punctat 
f a p t u l  c ă  s c h i m b a r e a  
României poate veni doar 
având la cârmă un guvern 
liberal. „PSD este principalul 
motiv al rămânerii în urmă a 
R o m â n i e i !  F ă r ă  P S D ,  
România ar fi fost mult, mult 
mai departe. Fără PSD, 
România ar fi fost în rând, cum 
se spune, cu celelalte națiuni 
europene. Acest decalaj, 
dragii mei, trebuie depășit. 
Acest decalaj trebuie depășit 
cu un guvern responsabil, cu 
un guvern liberal!”, a declarat 
șeful statului. 

La capitolul nerealizărilor 
PSD, Iohannis s-a referit și la 
amânarea examenului de 
rezidențiat. „Păi, nu ți-ar fi 
rușine, PSD?”, a acuzat șeful 
statului anunțând că  „nici nu 
este nevoie de un ministru al 
educației PSD, fiindcă vom 
avea de săptămâna viitoare un 
alt guvern”, a punctat Klaus 
Iohannis. 

Șeful statului a pledat 
pentru debarcarea Guvernului 
PSD. „Eu îmi doresc foarte 
mult, și o spun public, pentru 
ca tot românul să înțeleagă – 
eu îmi doresc foarte mult ca 
această moțiune de cenzură 

să treacă și acest guvern 
eșuat să pice!”, a declarat 
Klaus Iohannis. 

”Drumul spre România 
Normală se face pornind de la 
votul românilor de la alegerile 
parlamentare”, a declarat 
Klaus Iohannis,  care i-a 
îndemnat pe liberali să lupte 
pentru a câștiga alegerile 
împreună.  În  „România 
Normală”există o autostradă 

sau două care leagă Moldova 
de restul țării, „hoții stau la 
pușcărie, nu în Parlament”, 
românii se întorc în țară, „statul 
f u n c ț i o n e a z ă  p e n t r u  
c e t ă ț e a n ” ,  „ î n  f r u n t e a  
instituțiilor ajung oameni pe 
merit, pe competențe, nu pe 
p i l e  ș i  c u n o ș t i n ț e  d i n  
Republica PSD”. 

Victoriile împotriva PSD 
Președintele PNL, Ludovic 

Orban, a enumerat victoriile 
obținute de șeful statului 
împotriva PSD descris drept 
„cel mai puternic, cel mai 
perfid și cel mai ticălos 
adversar, care a existat în 
ultimii 30 de ani”. „Faptul că 
astăzi nu e în vigoare 
Ordonanța 13 se datorează 
președintelui României, în 
spatele căruia au venit toți 
românii corecți, toți românii 
cinstiți, toți românii educați, toți 
românii care vor binele 
României.Faptul că astăzi în 
fruntea Parchetelor nu stau 
politrucii din magistratură ai 
PSD-ului, gen politrucul care 
este desemnat să conducă 
Secția specială, i se datorează 
rezistenței președintelui Klaus 
Iohannis.

Faptul că astăzi instituțiile 
statului nu sunt capturate și nu 
sunt folosite ca filiale de partid 
împotriva cetățenilor se 
datorează președintelui Klaus 
Iohannis”, a punctat Ludovic 
Orban. El a enumerat și 
realizările din politica externă, 
precum Reuniunea celor trei 
Mări, Summitul de la Sibiu sau 
faptul că România a dat 
p r o c u r o r u l  ș e f  
european,reușită care „se 
datorează în primul rând 
președintelui Klaus Iohannis”.

Liderii PNL precum Raluca 
Turcan, Rareș Bogdan sau 
Robert  Sighiartău și-au 
exprimat convingerea că 
l i be ra l i i  vo r  a junge  l a  
g u v e r n a r e , a l ă t u r i  d e  
președintele Klaus Iohannis, 
c â ș t i g â n d  a l e g e r i l e  
prez idenț ia le ,  loca le  ș i  
parlamentare. 

B.P.

Pentru a  arăta de ce au introdus moțiunea de cenzură, 
liderii Partidului Național Liberal acuză conducerea social-
democrată și guvernarea PSD de mai multe deficiențe și 
carențe. Moțiunea de cenzură depusă miercuri seară a fost 
semnată de 95 de liberali, 40 de parlamentari de la Uniunea 
Salvați România, 30 de parlamentari de la Uniunea 
Democrată a Maghiarilor din România, 28 de parlamentari de 
la Partidul Pro România, 20 de senatori și deputați de la 
Alianța Liberalilor și Democraților, 17 parlamentari de la 
Partidul Mișcarea Populară, doi de la minoritățile naționale, 
chiar și 4 parlamentari social-democrați, și un parlamentar 
independent. În total 237 de semnături, un număr mai mare 
decât 233 cât sunt necesare pentru ca moțiunea să treacă.

Printre principalele critici aduse de liberali guvernului PSD 
se numără: ”Viorica Vasilica Dăncilă a folosit funcția de prim-
ministru ca pe un instrument de vendetă personală împotriva 
adversarilor politici”, încurajată de colegi ”să profereze 
mesaje nationalist-șovine la adresa minorităților naționale”, și 
nesancționând ”derapajele grave din discursurile pline de 
ură”. Premierul mai este acuzat de ”lipsă de competență” sau 
”impotență guvernamentală”. Și mai spun liberalii în 
motivarea moțiunii de cenzură că ”Guvernele PSD nu au 
demarat nici un proiect major pentru infrastructura 
românească. De asemeni social-democrații sunt acuzați și 
de absorbția slabă a fondurilor europene, de lipsa acută a 
investițiilor, de alungarea investitorilor străini, de confiscarea 
de la companiile profitabile de stat a miliarde de euro, de 
dublarea în timp record a deficitului de cont curent, de 
înrăutățirea tuturor indicatorilor economici, de ignorarea 
avertismentelor instituțiilor financiare, de proasta pregătire a 
noului an școlar, de nerespectarea promisiunilor de 
construire a celor opt spitale regionale, de tentative de 
blocare a votului românilor din diaspora, de blocarea 
abrogării legii recursului compensatoriu, de lipsa eforturilor 
pentru combaterea infracționalității, și capetele de acuzare 
pot continua.

Dacă moțiunea de cenzură intitulată ”Casă reconstruim 
România, Guvernul Dăncilă trebuie demis de urgență” va 
trece, prin votul a cel puțin 233 de parlamentari, rămâne de 
văzut. Liberalii dar și celelalte formațiuni din opoziție sunt 
optimiste, în timp ce premierul social-democrat este sceptic, 
considerând că moțiunea va fi respinsă.

Ioan DUMITRESCU

P r e m i e r u l  V i o r i c a  
Dăncilă a anunţat că 
rectificarea bugetară va fi 
aprobată vineri, când 
Guvernul se va întruni în 
ş e d i n ţ ă ,  t r a n s m i t e  
Agerpres.

„Rectificarea bugetară 
va avea loc vineri. Vineri 
vom avea şedinţă de 
Guvern, vom avea rectificarea bugetară şi mai multe acte 
normative atât de aşteptate în întreaga ţară”, a afirmat 
duminică prim-ministrul, la Huşi.

Viorica Dăncilă s-a declarat convinsă că moţiunea de 
cenzură, care se va dezbate şi vota joi în Parlament, nu va 
trece, susţinând că se bazează pe responsabilitate 
parlamentarilor atât de la PSD, cât şi de la alte partide 
politice, care îşi dau seama că este nevoie de stabilitate în 
ţară.

Premierul a condamnat atitudinea preşedintelui Klaus 
Iohannis, care a spus în repetate rânduri că Guvernul trebuie 
să plece.

„Ceea ce este foarte periculos este faptul că preşedintele 
României, care trebuie să fie preşedintele tuturor, este cel 
care cere ca acest Guvern să cadă, este tocmai ceea ce nu 
trebuie să facă un preşedinte. Cred că trebuie să ieşim din 
această logică a campaniei electorale şi să ne îndeplinim 
fiecare obligaţiile constituţionale”, a adăugat Dăncilă.

Şefa Executivului a participat, duminică, la Sărbătoarea 
Toamnei din comuna Zorleni, după care a mers în municipiul 
Huşi, unde se desfăşoară Toamna culturală huşeană.

Ea a fost însoţită de vicepremierul Mihai Fifor, ministrul 
Agriculturii, Petre Daea, şi ministrul Finanţelor, Eugen 
Teodorovici.

Liberalii 
motivează moțiunea

Lipsa de infrastructură ucide. 
Nepăsarea criminală a PSD-iştilor costă vieţi

Premierul Dăncilă anunță că
 Guvernul va aproba rectificarea

 bugetară vineri, la o zi după
 moțiunea de cenzură



(urmare  din  pagina  1)
Etajul 2 :
- 4 săli naștere cu câte 4 

paturi; 3 săli operație; salon 
pregătire postoperator- 3 
paturi;

Etajul 3 :
- Terapie intensivă- 26 de 

paturi repartizate în saloane; 
Unitate de transfuzie;

Etajul 4:
- Bloc operator cu 6 săli de 

operație;
Etajul 5:
- Sala de ședințe - 100 

l o c u r i ;  L a b o r a t o a r e ;  
Sterilizare- cu acces la nodul 
secundar de circulație pe 
verticală, compus din lift și 
scări;

Etajul tehnic:

-  Terasa  c i rcu lab i lă -  
Heliport.

Acestui proiect i  s-a 
finalizat documentația și 
u rmează  p rocedura  de  
licitație.

Lucrările vor fi realizate de 

M i n i s t e r u l  D e z v o l t ă r i i  
Regionale prin Compania 
Națională de Investiții și vor 
dura 36 de luni, fondurile 
n e c e s a r e  f i i n d  d e  
95.223.240,31 lei.

Cornelia RĂDULESCU

4 SOCIAL - ECONOMIC

Spitalul Județean din Alexandria va fi mărit

Femierii  vor trebui să treacă efectiv la
 înființarea de perdelele forestiere 

(urmare  din  pagina  1)
Dacă în sectorul de stat programul anual de 

împăduriri a fost îndeplinit integral, în sectorul 
privat suprafețele împădurite sunt aproape 
nesemnificative, cauza principală fiind aceea 
că administrațiile publice locale și județene, dar 
și fermierii nu au acordat atenția cuvenită 
împăduririi unor suprafețe de teren. În județul 
Teleorman, bunăoară, în urmă cu câțiva ani s-a 
aflat în derulare un amplu program de 
împăduriri, pe circa 4.000 de hectare, pentru 
care au optat un număr de 14 unități 
administrativ teritoriale. În calitate de 
coordonator al respectivului program, Consiliul 
Județen Teleorman a asigurat puieții forestieri 
necesari pentru împădurirea suprafețelor de 
teren propuse de conducerile unităților 
administrativ teritoriale, iar Direcția Silvică 
Teleorman s-a oferit să acorde asistența 
tehnică la acțiunile de plantare a puieților 
forestieri. Numai că, din cauza dezinteresului 
manifestat de către marea majoritate a 
primarilor unităților administrativ teritoriale 
înscrise în acest program, nu a fost împădurită 
decât o suprafață de teren nesemnificativă. 

Nici fermierii nu au acordat până acum 
importanța cuvenită realizării de plantații 
forestiere pe terenurile care le aparțin, plantații 
care să le protejeze culturile. Deși, prin 
Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 
-2020 s-a asigurat un sprijin financiar 

semnificativ de la stat pentru fermierii și 
administrațiile publice locale care optează 
pentru investiții în sectotul silvic, numai în acest 
an a fost nevoie să se organizeze patru sesiuni 
de depunere de proiecte, ultima dintre ele, pe  
sM8.1 – Impăduriri și crearea de suprafeţe 
împădurite, aflându-se în derulare, în intervalul 
16 septembrie 2019 – 13 decembrie 2019, 
după primele trei sesiuni rămânând mari sume 
de bani neatrase de către fermieri și 
administrațiile publice locale. 

Vorbind despre schimbările climatice din 
ultima vreme, deputatul Alexandru Stănescu, a 
declarat pentru Agerpress  : ”Trebuie să 
mergem în continuare cu împăduririle, pentru 
că ele reprezintă o soluţie pentru combaterea 
schimbărilor climatice. Vă pot spune că RNP-
Romsilva oferă gratuit puieţi forestieri şi pentru 
zona privată, pentru cei care vor să planteze o 
perdea forestieră. În mecanismul financiar 
următor, în noul Program Naţional Strategic 
(PNS) pe care îl vom face, acei bani care sunt 
pentru schimbările climatice trebuie să-i 
folosim pentru schimbările climatice. Bani au 
mai fost şi în mecanismele trecute, dar am 
considerat că-i bine să-i împărţim pe zona de 
hectar. Ar trebui să-i folosim cum trebuie, mai 
ales că UE ne va impune o sumă consistentă pe 
mediu, 30% din bugetul pe plăţi directe.”

George ZAVERA 

La Casa Județeană de 
Pensii Teleorman a avut loc 
repartizarea computerizată a 
biletelor de tratament în 
staținile balneoclimaterice, 
aferente seriei 14 din 
a c e s t  a n ,  b i l e t e   
acordate pensionarilor 
ș i  a l tor  persoane 
asigurate în sistemul 
public de pensii.   În 
această serie, cu 
prezentare în stațiunile 
balneare în intervalul 
6-9 octombrie a.c., 
beneficiază de bilete 
d e  t r a t a m e n t  
subvenționate de stat 
un număr de 211 
pensionari și alte persoane 
asigurate în sistemul public de 
pensii.  Cazarea pensionarilor 
care au obținut bilete de 

t ra tamen t  în  s ta ţ i un i l e  
balneoclimaterice se face  în 
hoteluri şi vile de două şi trei 
stele. Biletele de tratament 
repartizate teleormănenilor au 

fost pentru  toate staţiunile 
balneoclimaterice de pe 
cuprinsul ţării, respectiv : 
Amara, Herculane, Pucioasa, 

C o v a s n a ,  O l ă n e ş t i ,  
Că l imăneşt i ,  Căc iu la ta ,  
Mangalia, Eforie Nord, Eforie 
S u d ,  N e p t u n ,  S a t u r n ,  
Techirghiol, Slănic Prahova, 

Vatra Dornei, Tuşnad, 
Buziaş, Felix, Bala, 
Vălenii de Munte, 
Voineasa.

De la începutul 
anului și până în 
prezent, inclusiv în 
seria 14/2019, de 
bilete de tratament, 
subvenț ionate din 
f ondu r i l e   Case i  
Naționale de Pensii, 
au beneficiat 2.144 de 
pensionari și alte 

p e r s o a n e  d i n  j u d e ț u l  
Teleorman asigurate în 
sistemul public de pensii. 

George ZAVERA   

Centrul rezidential pentru persoane fără adăpost din 
Alexandria este un aşezământ de protecţie socială care 
oferă servicii sociale specializate și vine în sprijinul familiilor 
şi persoanelor adulte aflate temporar în dificultate, fără un 
adăpost din cauza incendiilor, calamităţilor naturale sau altor 
cauze, precum şi femeilor agresate fizic, care sunt izgonite 
de la domiciliu şi sunt nevoite să locuiască în stradă şi 
copiilor aflaţi temporar în dificultate, (ca urmare a 
dezorganizării familiei sau care sunt victime ale violenţei în 
familie).

Beneficiarii direcţi ai centrului rezidentiali sunt: familii 
aflate într-o dificultate temporară sau situaţie de criză, ca 
urmare unor stări conflictuale între soti, calamităţi naturale, 
incendii; persoane adulte, cu precădere femei, aflate într-o 
situaţie de risc social sau care sunt expuse violenţei şi sunt 
izgonite în stradă; categorii de persoane rămase fără 
adăpost datorită unor litigii juridice; copii care au implinit 
vârsta de 14 ani, aflaţi temporar într-o situaţie de risc din 
cauza destrămării familiei, a violenţei sau altor dificultăţi 
apărute în cadrul familiei și sunt nevoiţi să locuiască în 
stradă.

Durata de cazare în centrul rezidential a persoanelor 
asistate este de până la 2 ani, în funcție de situația 
particulară a fiecărui beneficiar și în raport cu nevoile 
individuale ale acestuia.

Contractul de furnizare a serviciilor se încheie pe o 
perioadă de un an, cu posibilitatea de prelungire de până la 
un an prin act adițional (conf. S2.3, anexa 4/Ord 2126/2014). 
Formatul și conținutul contractului de furnizare servicii este 
stabilit de centru, în baza modelului aprobat prin ordin al 
Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și 
Persoanelor Vârstnice. Contractul este redactat în 3 
exemplare originale.

Centrul rezidențial pentru persoane fără adăpost asigură 
beneficiarilor următoarele tipuri de servicii sociale: igienizare 
și deparazitare, care include asigurarea materialelor de 
igienă personală și oferirea posibilităților de efectuare a 
igienei personale; găzduirea temporară până la depăşirea 
situaţiei de risc, avându-se în vedere cerinţele minime 
necesare unei locuinţe, impusă de legislaţia în vigoare, prin 
punerea la dispoziţie a unui spaţiu de locuit și a unui grup 
igienico-sanitar corespunzător; asigurarea unei alimentaţii 
corespunzătoare în limita alocaţiei de hrană stabilită de 
legislaţie, prin intermediul unei microcantine care 
funcţionează în incinta centrului; asigurarea de asistență 
medicală primară și îngrijire, în situaţii de urgență, după caz, 
prin intermediul unui cabinet medical din incinta centrului, 
având ca obiective principale depistarea activă a unor boli, 
oferirea de consultatii primare și supravegherea 
administrării tratamentelor medicamentoase, controlul și 
supravegherea bunei realizări a activitătilor de dezinfecție , 
dezinsecție și igienă în camere, grupuri sanitare și bloc 
alimentar; realizarea obiectivelor cuprinse în planul de 
servicii sau după caz în programul individualizat de 
i n t e r v e n ţ i e ;  c o n s i l i e r e  s o c i a l ă ,  p r o m o v a r e a  
inserției/reinserției familiale, reluarea contactelor sociale; 
consiliere psihologică și, după caz, terapii de specialitate; 
consiliere și orientare vocatională, facilitarea accesului la 
cursuri de formare și reconversie profesională; deprinderea 
asistaţilor cu un mod de viaţă organizat; servicii de asistență 
medicală comunitară.

Pentru a beneficia de serviciile acordate în cadrul 
„Centrului rezidențial pentru persoane fără adăpost” 
Alexandria, persoanele interesate se pot adresa cu cerere 
scrisă la sediul C.R.P.F.A. Alexandria, din strada Dunării, nr. 
280.

Cornelia RĂDULESCU

În acest an, un număr de 2.144 de pensionari 
teleormăneni au beneficiat de bilete de tratament 

în stațiunile balneoclimaterice 

Centrul rezidențial pentru 
persoane fără adăpost
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Anxietatea de toamnă este în creştere cu 
fiecare an în rândul persoanelor care se confruntă 
cu anxietatea în general. Experţii susţin că în 
unele cazuri aceasta poate apărea odată cu 

începutul anului şcolar, în perioada sărbătorilor 
sau ca urmare a regretelor că nu ai putut face pe 
timpul verii tot ce ţi-ai propus. Schimbările în dietă, 
exerciţiile zilnice şi expunerea crescută la lumina 
zilei pot ajuta la minimizarea efectelor provocate 
de anxietate. Din moment ce zilele călduroase de 
vară au luat sfârşit, temperaturile scăzute încep 
să-şi facă simţită prezenţa, ocazie cu care unii 
indivizi se simt anxioşi.

”Spre deosebire de alte tipuri de anxietate, 
acesta are un declanşator extern destul de 
evident şi tinde să apară anual”, explică Dr. Clare 
Morrison pentru Healthline.

Multe persoane nici nu-şi dau seama cât de 
comună este această afecţiuni şi, în plus, poate că 
nici nu-şi dau seama de ea, dar din fericire poate fi 
prevenită.

Simptomele anxietății de toamnă: proastă 

dispoziţie şi depresie, anxietate şi îngrijorare 
excesivă, iritabilitate, letargie, senzaţie de 
oboseală, senzaţie de somn, lipsă de interes în 
privinţa activităţilor de zi cu zi.

”Una dintre cauze este reducerea expunerii la 
lumina soarelui, care duce la scăderea nivelului 
de serotonină. Acest hormon important afectează 
dispoziţia, apetitul şi somnul. Totodată se resimte 
şi o creştere în hormonul melatonină, care tinde 
să ne facă să ne simţim somnoroşi şi depresivi”, 
explică Morrison.

Cum putem preveni anxietatea?
Indiferent care este declanşatorul anxietăţii 

tale în această toamnă, iată cinci modalităţi prin 
care o poţi preveni:

Ieşi din casă. Încearcă să petreci cât mai mult 
timp afară, mai ales atunci când este soare. 
Recomandat este să ieşi la răsărit pentru a 
elimina starea de oboseală pe timpul zilei.

Fă exerciţii în fiecare zi. Ideal este să te 
antrenezi în fiecare zi cel puţin 30 de minute. În 
fond, fiecare studiu care vorbeşte despre 
beneficiile activităţilor fizice menţioneaxă o 
îmbunătăţire a dispoziţiei.

Fă schimbări în dietă. Toamna este perioada 
ideală din an în care să te gândeşti la alimentele 
pe care le poţi consuma, pentru că te poţi bucura 
de preparatele preferate, de la supele de sezon, 
până la mâncărurile gătite.

Începe noi proiecte. Pentru că toamna 
înseamnă totodată şi noi începuturi, poţi începe 
să faci lucruri noi: alege un nou proiect, fă 
schimbări în casă, în grădină, reorganizează-te.

Cere ajutorul unui specialist. Cu ajutorul 
terapiei anxietatea poate fi rapid tratată, mai ales 
că specialistul îţi poate prescrie antidepresive.

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

A apărut numărul 
2 0 8  p e  l u n a  
septembrie a revistei 
d e  c u l t u r ă  
t e l e o r m ă n e n e ,  
C a l i g r a f .  D i n  
cuprins: Editorial: 
M a i  u ș o r  c u  
insultele, de Florea 
B u r t a n ;  I s t o r i e  
literară: Hortensia 
Papadat-Bengescu, 
C o n f l u e n ț e  
europene, de Stan 
V. Cristea;  Cronică 
l i terară: Poezia-
cuvânt și tăcere… 
d e  A n a  D o b r e ;  
Cronică l i terară: 
Fantastic în realul 
prozei, de Nicoleta 
Milea; Breviar: Cititul, ca act divin, de Florea Burtan; Profil 
liric: Florina Cârvaci, poezii;  Cartea de proză: Desenul 
din covor, de Vladimir Udrescu; Gânduri de scriitor, de 
Ștefan Mitroi; Cartea de poezie: Prin labirintul unui oraș 
cu AND-ul poeziei, de Tudor Cicu; Cartea de poezie: 
Hemografii poetice sau scrierea cu tine însuți, de Monica 
Grosu; Claviaturile nostalgiei, de Stan V. Cristea; Proză: 
3,5 Kilograme mama, 3,5 Kilograme tata, de Ștefan 
Mitroi; Proză: Portretul care visează, de Maria Postu; 
Note de lectură: Un Don Quijote modern, de Nicolae Dina; 
Eseu: Arta traducerii, traducerea ca artă; Chenar liric: 
Mihail Tănase, poezii; Moromețimea: Marin Preda. 
Personaje ignorate (XVIII), de Marin Iancu;  Chenar liric: 
Magdalena Hărăbor (Brașov), poezii; Meridiane literare: 
Pantofii, de Thanas Medi (Albania); Călător prin Balcani: 
Impresii și consemnări, de Vladimir Ion Mutu.

Revista apare lunar în Alexandria sub egida Uniunii 
Scriitorilor din România.

Mihail TĂNASE

B i o p s i i l e  
plămânilor a 17 
persoane afectate 
de boli pulmonare 
asociate utilizării 
ţigărilor electronice 
în Statele Unite, 
dintre care două 
d e c e d a t e ,  a u  
dezvăluit leziuni 
similare cu cele provocate de expunerea la gaze toxice, 
conform unui studiu medical publicat miercuri, citat de 
AFP.

''Seamănă cu leziunile directe, similare cu cele 
observate în cazul unei expuneri la emanaţii chimice 
toxice, gaze sau agenţi toxici'', a explicat medicul 
Brandon Larsen de la spitalul Mayo Clinic Arizona, autorul 
studiului publicat în jurnalul medical New England Journal 
of Medicine.

Pacienţii studiaţi nu reprezintă decât un eşantion mic 
din cele peste 800 de persoane afectate, identificate până 
în prezent în Statele Unite. Însă, niciunul dintre aceste 
cazuri nu confirmă unul dintre diagnosticele înaintate 
iniţial, pneumonia lipoidă, care apare atunci când uleiurile 
penetrează plămânii. Uleiul de vitamina E a fost citat de 
autorităţile statului New York ca o posibilă cauză a 
îmbolnăvirilor, scrie Agerpres.

''Din ceea ce am observat în studiul nostru, estimăm 
că majoritatea cazurilor implică contaminanţi chimici, 
derivaţi toxici sau alţi agenţi nocivi conţinuţi în lichidele 
pentru ţigările electronice'', a continuat Brandon Larsen.

Începând cu data de 27 septembrie, autorităţile 
federale au confirmat 12 decese.

Autorităţile din domeniul sanitar investighează aceste 
cazuri începând din luna iulie pentru a stabili cauza 
exactă a îmbolnăvirilor. Cele mai frecvent, persoanele 
afectate sunt tineri, utilizatori ai ţigărilor electronice. Trei 
sferturi dintre aceştia au utilizat în ţigările electronice e-
lichide cu THC, agentul psihoactiv al canabisului, 
achiziţionate adesea de pe piaţa neagră.

Experţii bănuiesc faptul că unul sau mai mulţi aditivi 
stau la baza cazurilor de îmbolnăviri, pacienţii 
manifestând dificultăţi de respiraţie.

Apariție editorială

Studiu: Noi boli asociate 
cu ţigările electronice

Nu de puține ori am auzit că 
alimentația este cheia spre o 
viață sănătoasă. Chiar și 
cancerul, boala care ne dă fiori 
reci, poate fi contracarat printr-o 
dietă optimă.

Nu mai este niciun secret că 
cele mai recomandate produse 
alimentare sunt cele de origine 
vegetală, ideal din culturi 
ecologice.

De exemplu, în SUA, unul din 
patru decese se datorează 
cancerului și aproape 1.600 de 
americani mor zilnic secerați de 
cancer, potrivit datelor oficiale.

Mulți oameni sunt conștienți 
de cât de dăunătoare 
sunt anumite obiceiuri 
pe care le au: fumatul, 
consumul de alcool, 
s e d e n t a r i s m u l ,  
obezitatea. Să nu 
uităm că doar 5% 
d in t re  cance re le  
diagnosticate sunt 
transmise genetic. 
Restul s-au format ca 
rezultat al expunerii la 
factor i  nociv i  de 
mediu, la pesticide etc.

Societatea Americană de 
Cancer susține că majoritatea 
cancerelor pot fi prevenite. De 
aceea,  este  esenț ia l  să 
introducem în alimentație cele 
m a i  p u t e r n i c e  a l i m e n t e  
ant icancer igene.  Atenț ie ,  
cancerul  nu se combate 
alimentar, dar un mod de viață 
s ă n ă t o s  v a  î m p i e d i c a  
p r o l i f e r a r e a  c e l u l e l o r  
canceroase.

Familia cruciferelor este 
reprezentată de conopidă, 
broccoli, varză, varză de 

Bruxelles, kale, napi etc. 
Abundă în fibre, beta caroten, 
acid folic și vitamina C, sunt 
p u t e r n i c  a n t i o x i d a n t e ,  
s t imu lează metabo l ismul  
celular.

A f i n e l e  a b u n d ă  î n  
bioflavonoide, antocianine, 
responsabile de culoarea din 
fructele violet, roșii, albastre. 
Afinele sunt printre cele mai 
bogate în antioxidanți alimente, 
cu  pu te rn i ce  p rop r ie tă ț i  
anticancerigene. Afinele sunt pe 
podium cu această calitate, 
după care le urmează cireșele, 
merele, căpșunile și zmeura.

Roșiile, excelentă sursă de 
licopen, compusul care distruge 
radicalii liberi înainte de a afecta 
celulele sănătoase. Cercetătorii 
au descoperit că licopenul se 
concen t rează  în  țesu tu l  
prostatic. Studiile arată că 
licopenul nu numai că reduce 
riscul de apariție a cancerului de 
prostată, dar reduce riscul 
cancerului esofag, plămânului, 
pancreasului, colului uterin și 
cancerului mamar. Puteți să 
consumați roșii crude într-o 
salată sau sandviș, dar rețineți 
că 1 ceașcă de suc de roșii sau 
½ ceașcă de sos de roșii conține 

de 5 ori mai mult licopen decât o 
roșie medie crudă.

T u r m e r i c u l  e s t e  u n  
condiment popular în bucătăria 
indiană, își obține culoarea de 
aur dintr-un polifenol cunoscut 
sub numele de curcumină. Mai 
mult de 1500 de studii, inclusiv 
studiile clinice la om, arată cum 
curcumina inhibă proliferarea 
c e l u l e l o r  c a n c e r o a s e .  
Dezavantajul este că acest 
condiment curcumina nu este 
bine absorbit în intestine. Dar 
piperul negru, care conține o 
substanță chimică numită 
piperină, ajută la absorbția 

curcuminei, atunci 
când cele două 
cond imen te  se  
c o m b i n ă .  
Importantă este 
f r e c v e n ț a  
consumului, dacă 
nu se face regulat, 
nu este relevant.

Ceaiul verde și 
cel negru provin din 
ace laș i  arbore.  
Diferența este la 

preparare. Ceaiul verde nu se 
fierbe la fel de mult, iar compușii 
importanț i  rămân intacț i :  
catehinele. În plus, mai există 
compuși benefici care pot 
preveni cancerul de vezică, 
stomac, colon, pancreatic sau 
de esofag. Piperul negru nu 
potențează doar turmericul, ci și 
acești compuși din ceaiul verde. 
Însă la fel, frecvența contează. 
Pentru benificii reale, este 
importantă adoptarea unui stil 
de viață sănătos, în care se 
regăsesc fructele, legumele și 
condimentele benefice.

Cauzele apariţiei anxietăţii 
toamna, simptome şi metode de prevenţie

Cele mai puternice alimente anticancerigene
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Numărul copiilor suferind de obezitate va creşte cu 100 de 
milioane până în 2030, până la 250 de milioane, iar printre cauze 
se numără o promovare agresivă a alimentelor de tip "junk" şi 
politici ineficiente ale guvernelor în ceea ce priveşte prevenirea 
acestei tulburări, potrivit The Guardian.

Potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), doar una 
din zece ţări are până la 50% şanse să atingă obiectivul impus 
de a nu înregistra o creştere a ratei acestei tulburări în rândul 
copiilor, în perioada 2010 - 2025.

Mai mult, şansele a 156 din cele 191 de ţări studiate coboară 
sub 10%, potrivit World Obesity Federation, care a compilat 
noile date în primul Atlas al Obezităţii Infantile.

De obicei, copiii obezi devin adulţi suferind de obezitate, 
tulburare care este asociată cu maladii ce scurtează durata 
vieţii, printre care boli cardiace şi diabet de tipul II.

Specialiştii spun că o creştere a numărului de copii suferind 
de obezitate va fi o povară şi mai mare pentru serviciile de 
sănătate publică. Această creştere demonstrează un eşec al 
guvernelor de a respecta şi proteja dreptul copiilor la o stare 
bună a sănătăţii, spune Donna Ryan, preşedinte al federaţiei.

Unele ţări au o rată scăzută a obezităţii, dar nu vor scăpa 
tendinţelor, iar altele au niveluri moderate sau mari şi nu fac 
nimic pentru a stopa fenomenul. Iar această tulburare afectează 
deopotrivă ţările sărace şi pe cele bogate.

Specialiştii estimează că, până în 2030, vor fi 62 de milioane 
de persoane obeze cu vârsta între 5 şi 19 ani în China, 27 de 
milioane în India, 17 milioane în SUA.

Federaţia a calculat şi un scor de risc în ceea ce priveşte o 
criză a obezităţii în următorul deceniu pentru cele 191 de state 
studiate. Cele mai mari scoruri - maximum 11 puncte - sunt 
înregistrate de unele insule din Pacific, precum Cook şi Palau, şi 
în Puerto Rico, iar Noua Zeelandă are 10,5 puncte.

În România, se estimează că, până în 2030, 493.687 de copii 
şi adolescenţi vor fi obezi, dar specialiştii subliniază că în ţara 
noastră există reglementări în ceea ce priveşte promovarea 
alimentelor pentru copii şi politici pentru a reduce inactivitatea 
fizică şi dietele nesănătoase. Totuşi, România are 1% 
probabilităţi de a atinge obiectul OMS de a nu înregistra o 
creştere a ratei obezităţii infantile în perioada 2010 - 2025.

Potrivit specialiştilor, 20% dintre copiii supraponderali în 
2030 vor suferi de obezitate severă şi este posibil să aibă nevoie 
de ajutor medical specializat, precum chirurgie bariatrică. 
Acelaşi procent riscă instalarea diabetului de tip II încă din 
copilărie, iar, ca adulţi, maladii precum cancerul şi boli cardiace.

Adam se intoarce acasa noaptea tarziu. Eva, care il 

astepta si il ia in primire:

- Te vezi cu alta femeie, nu-i asa?

- Nu fi proasta, tu esti singura femeie de pe Pamant.

Mai tarziu, in timp ce dormea, Adam se trezeste gadilat 

pe spate.

- Ce faci acolo?

- Iti numar coastele.

***

Pavarotti si Domigo isi disputa intaietatea in lumea 

muzicala. Pavarotti:

- Am cantat la Milano in fata a 400.000 de spectatori si la 

sfarsit Sf. Maria a plans! 

Domingo:

- Am cantat la Rio in fata a 800.000 de spectatori si la 

sfarsit Iisus a coborit si mi-a spus: "Ce muzica! Nu ca ala de 

la Milano, care a facut-o pe mama sa planga.

Pastila de râs

Dinastia Han a fost cea de a doua dinastie 
a Chinei, împăraţii acesteia domnind între anii 
206 înaintea erei noastre şi 220 era noastră.

Perioada dinastiei Han care a condus 
China de-a lungul a patru secole, între  anii 
206 înaintea erei noastre şi 220 era noastră, a 
adus ceea ce este considerată „Epoca de Aur” 
a civilizaţiei chineze. Domnia primului împărat 
al dinastiei, Liu Bang, a marcat o perioadă de 
înflorire culturală şi de dezvoltare tehnologică 
şi culturală ale cărei invenţii au schimbat 
cursul istoriei chineze şi chiar a întregii istorii 
universale. History a compilat o listă cu astfel 
de invenţii.

Hârtia. În prezent, nu ne-am putea imagina 
viaţa fără hârtie şi produsele derivate realizate 
din acest material. Una dintre cele mai 
importante invenţii care au fost realizate în 
timpul dinastiei Han este hârtia. Deşi primele 
urme de hârtie ar putea să dateze din perioada 
140- 87 înaintea erei noastre, Cai Lun, un 
enuc al curţii dinastiei Han, este creditat cu 
crearea primelor foi de hârtie de calitate în 
anul 105 era noastră. 

Cai Lun a realizat un amestec din scoarţă 
de copac, cânepă, zdrenţe de in şi fragmente 
din plase de pescuit pe care le-a tratat cu leşie, 
care a transformat amestecul în fibre fine.

Podurile suspendate. În timpul dinastiei 
Han au apărut primele poduri suspendate, 
acestea fiind inspirate de către podurile din 
frânghii folosite pentru a traversa diferite 
cursuri de apă. În jurul anului 90 al erei 
noastre, inginerii chinezi reuşeau deja să 
construiască variante mai sofisticate ale 
podurilor cu ajutorul scândurilor de lemn.

Forajul la adâncime. Muncitorii din minele 
de sare ale dinastiei Han au fost primii care au 
construit  sonde şi care au folosit burghie de 
fier pentru a ajunge la apa cu sare, ajungând 
chiar la o adâncime de aproape un kilometru 
jumătate. Aceşti mineri foloseau un sistem de 
tuburi pentru a aduce la suprafaţă saramura şi 
conform lui Robert Temple, autorul cărţii „The 
Genius of China”, aceste inovaţii pot fi 
considerate baza exploatării petrolului şi 
gazelor naturale din prezent.

Seismograful. Astronomul, matematicianul 
şi seismologul chinez Zhang Heng a creat 
primul seismograf în anul 132 al erei noastre. 
Principiul de funcţionare al acestui dispozitiv 
este extrem de simplu: în cazul unui seism 
undele de şoc dislocă un pendul care 
eliberează o bilă din gura unui dragon pentru a 
indica direcţia cutremurului. Prima dată când 
dispozitivul a fost prezentat curţii imperiale, 

nimeni din audienţă nu a sesizat vibraţiile 
cutremurului, dar, la câteva zile, autorităţile 
dintr-o localitate aflată la peste 600 de 
kilometri de capitală au raportat producerea 
unui seism.

Furnalul. Fierarii din dinastia Han au reuşit 
în jurul anului 200 înaintea erei noastre să 
creeze primul furnal care reuşea să pompeze 
aer în minereul de fer pentru a obţine fontă, 
după cum explică istoricul Donald B. Wager, 
specializat în istoria tehnologiei chineze.

Cheia ajustabilă. Robert Temple explică în 
cartea sa că, în primul secol înaintea erei 
noastre, meşteşugarii chinezi foloseau o 
unealtă asemănătoare cheii ajustabile 
moderne. Deşi există diferenţe între modul în 
care cele două unele sunt proiectate, funcţiile 
acestora sunt, în linii mari, asemănătoare. 
Trebuie făcută precizarea că iniţial această 
unealtă a meşteşugarilor chinezi era folosită 
pentru a măsura.

Plugul cu cormană. În cartea „The 
Technology of Ancient China”, Robert 
Greenburger explică faptul că ţăranii chinezi 
foloseau plugurile de fier pentru a ara 
începând cu secolul VI înaintea erei noastre. 
Totuşi, un inventator din perioada dinastiei 
Han este cel care a creat „kuan”, ceea ce în 
România am numi cormană, o bucată de 
metal care deplasează în lateral şi mărunţeşte 
brazdele de pământ.

Cârma pentru navigaţie. Yongxiang Lu, 
inginer şi cercetător specializat în istoria 
tehnologiei, explică faptul că, în primul secol al 
erei noastre, în timpul dinastiei Han, a fost 
inventată cârma pentru navigaţie. Această 
invenţie a facilitat un control mai precis al 
navelor, reprezend o inovaţie extrem de 
importantă pentru transportul pe apă. Robert 
Temple explică în cartea sa faptul că a fost 
nevoie de mai bine de o mie de ani ca această 
inovaţie să ajungă în Europa.

privind decizia etapei de încadrare
OMV PETROM SA, titular al proiectului ,,Desființare construcții și instalații din cadrul 

Parc 33 Cosmesti", anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de 
către Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman, în cadrul  procedurii  de  evaluare  a  
impactului  asupra  mediului*,  pentru proiectul ,,Desființare construcții  și instalații din 
cadrul Parc 33 Cosmești", propus a  fi amplasat în extravilanul comunei Cosmești, sat 
Ciuperceni, județul Teleorman.

nu se supune evaluării impactului asupra mediului,
1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul 

A.P.M. Teleorman din Alexandria, str. Dunării nr 1, judetul Teleorman, în zilele de luni-joi între 
orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00 precum si la următoarea adresă de internet 
:http://apmtr.anpm.ro.

2.Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare in 
termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Teleorman.

Anunţ public

Andrei Adriana Daniela I.F., cu sediul în com. Vedea, jud. Teleorman, F34/170/2007, pierdut 
Certificate constatatoare de autorizare nr. 18240/27.03.2009 pentru sediu și terți. 

Le declar nule.

Anunţ

Stănescu Cristian Andorio PFA, cu sediul în com. Călinești, sat Antonești, F34/723/2012, 
CUI 30757452, pierdut Certificate constatatoare eliberate în baza declarației pe propria 
răspundere înregistrată cu nr. 516501/05.10.2012. Le declar nule.

Anunţ

 Numărul copiilor obezi 
va creşte cu 100 de milioane 

în următorii 10 ani

Concluzie dramatică a OMS: Invenţii din timpul
 dinastiei Han care au schimbat lumea



451: A început conciliul de la Calcedon, care a marcat 

schisma ortodoxiei orientale față de restul bisericilor 

creștine.

1434: Cea mai veche atestare scrisă a Curții domnești din 

Iași, datând din vremea lui Alexandru cel Bun.

1871: A izbucnit 

Marele Incendiu 

din Chicago care a 

distrus 17.500 de 

clădiri în două zile.

1878:  Armata 

română victorioasă 

î n  Războ i u l  de  

Independență, își 

f a c e  i n t r a r e a  

triumfală în București pe Podul Mogoșoaiei, care de atunci 

poartă numele de Calea Victoriei.

1923: S-a născut Ion Voicu, violonist român (d. 1997).

1939: A murit George Mihail Zamfirescu, scriitor român (n. 

1898).

2008: A murit George Emil Palade, om de știință american 

de origine română, laureat al premiului Nobel pentru 

Medicină (1974) (n. 1912).

2009: Herta Müller, scriitoare și traducătoare germană 

originară din România, primește Premiul Nobel pentru 

Literatură.
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07:00 Matinal 10:00 Ca'n viaţă 
11:30 Legendele palatului: 
Regele Geunchogo 12:30 Tribuna 
partidelor parlamentare 13:10 
Rugby: Africa de Sud – Canada 
15:15 Maghiara de pe unu 16:50 
Legendele palatului: Regele 
Geunchogo 18:00 Cooltura 18:35 
Poveste după poveste 20:00 
Telejurnal 21:00 România 9 22:10 
Ermessenda 00:00 Telejurnal 

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 8 Octombrie

�Ar fi bine sa evitati 
d e p l a s a r i l e  c u  
autoturismul. Daca 
suntet i  nevo i t  sa 
conduceti, fiti cat mai 
atent si verificati starea 
tehnica a masinii. 
Speculatiile financiare 
sunt de evitat.

Aveti de rezolvat 
multe probleme la 
locul de munca, dar 
colegii nu va ajută. 
Dupa-amiaza primiti o 
veste neplacuta in 
legatura cu implicarea 
unui prieten intr-un 
accident.

Deveniti impulsiv 
d i n  c a u z a  u n o r  
neintelegeri cu seful 
direct. Fiti prudent in 
afirmatii! Va sfatuim 
s a  v a  s t a p a n i t i  
n e r v o z i t a t e a  i n  
d i s c u t i i l e  c u  
partenerul de viata.

Primiti vestea pe 
c a r e  o  a s t e p t a t i  
demult, in legatura cu 
p l e c a r e a  i n t r - o  
calatorie. Partenerul 
de viata va reproseaza 
ca nu v-ati ales bine 
momen tu l  pen t ru  
aceasta deplasare. 

S u n t e t i  c a m  
irascibil, din cauza 
stresului si a oboselii 
acumulate. Evitati 
d i s c u t i i l e  i n  
contradictoriu! Sunteti 
predispus la unele 
probleme de sanatate 
si chiar la accidente. 

Colaborarea cu un 
partener de afaceri va 
da dureri de cap. Totul 
porneste de la bani. 
Va sfatuim sa cautati 
o solutie comuna. 
Perspectivele afacerii 
sunt foarte bune.

Din  cauza  uno r  
e v e n i m e n t e  
neprevazute, nu va 
p u t e t i  r e s p e c t a  
programul stabilit. Va 
sfatuim sa nu va puneti 
mari sperante intr-o 
a f a c e r e  d e m a r a t a  
recent. Veti fi dezamagit. 

Incepeti o activitate 
care va poate aduce 
avantaje materiale. 
Este recomandabil sa 
f i t i  conc i l i an t  i n  
discutiile cu colegii de 
serviciu. Va viziteaza 
un prieten care va 
ofera un cadou.

Un membru al  
familiei nu isi respecta 
o  p rom is i une  i n  
legatura cu o suma de 
bani. Nu va grabiti sa 
ii faceti reprosuri! Ar fi 
bine sa dati dovada 
d e  m a i  m u l t a  
flexibilitate.

BERBEC

P e  p l a n  
profesional, eforturile 
sustinute din perioada 
precedenta incep sa 
dea roade. Va sfatuim 
sa amanati intalnirile 
cu prietenii si sa 
evitati deplasarile cu 
autoturismul.

Partenerul de viata 
va face reprosuri 
neintemeiate. Ar fi 
bine sa acordati mai 
multa atentie familiei 
s i ,  i n  s p e c i a l ,  
partenerului de viata. 
T e m p e r a t i - v a  
nervozitatea!

S-ar putea sa fiti 
i m p l i c a t  i n t r - u n  
scandal la locul de 
munca din cauza 
barfelor. Nu raspundeti 
la provocari! In scurt 
timp, situatia se va 
lamuri. Dupa-amiaza 
primiti o suma de bani.

TAUR GEMENI RAC

LEU FECIOARĂ BALANŢA SCORPION

SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI

Semnificaţii istorice pentru 

07:00 Ştirile Pro Tv 10:30 
Vorbeşte lumea 13:00 Ştirile Pro 
Tv 14:00 Lecţii de viaţă 15:00 La 
Maruţă 17:00 Ştirile Pro Tv 18:00 
Ce spun românii 19:00 Ştirile Pro 
Tv 20:30 Las fierbinți 21:30 
Profu' 22:30 Masterchef 23:30 
Ştirile Pro Tv 00:00 Furios și iute 
în viteza a 5-a 02:30 Arena 
bucătarilor 03:00 Vorbeşte 
lumea

07:00 Observator 08:00 
Neatza cu Răzvan şi Dani 
12:00 Observator 14:00 Gazda 
perfectă 16:00 Observator 
17:00 Acces direct - cu Mirela 
Vaida 19:00 Observator 20:00 
Chefi la cuțite - (sezon nou) 
23:30 Xtra Night Show 01:00 
Observator 02:00 Intrusul 
03:00 Acces direct 05:00 
Intrusul

08:15 Pastila de râs 09:15 
Dragoste și ură 11:00 Puterea 
dragostei 12:00 Știrile Kanal D 
13:00 În căutarea adevărului 
15:00 Teo Show 17:00 
Puterea dragostei 19:00 
Știrile Kanal D 20:00 Lacrimi 
la Marea Neagră 23:00 Patria 
mea esti tu 00:30 Știrile Kanal 
D 01:30 Puterea dragostei 

07:20 Paradisul femeilor 
10:00 Starea naţiei 11:30 
Secrete de stil 14:00 Camera 
de râs 15:05 Focus 16:00 
Paradisul femeilor 18:00 Focus 
18 19:30 Trăsniți 20:30 Cuscrii 
22:30 Starea naţiei – Betman 
23 :30  Focus  d in  in ima 
României 00:00 Trăsniți 01:00 
Cuscrii 03:00 Nimeni nu-i 
perfect

07:00 O zeita pe pamant 
09:45 La bloc 12:15 Sirocco 
14:15 În căutarea norocului 
16:15 Jesse Stone: O moarte 
suspectă 18:15 La bloc 20:30 
Ziua în care s-a oprit Pământul 
22:30 Paul. Un extraterestru 
fugit de-acasă 00:30 Ziua în 
care s-a oprit Pământul 02:30 
Paul. Un extraterestru fugit de-
acasă

0 8 : 0 0  O a n a p p  0 9 : 0 0  
Documentar 360° Geo 10:00 
Câştigă România! 11:00 Ulita spre 
Europa 12:00 Telejurnal  13:00 
Cul tura minor i tă ţ i lor  14:00 
Documentar 360° Geo 15:00 
Oanapp 16:00 Iubire dincolo de 
timp 17:00 Campionatele Mondiale 
de gimnastică artistică 19:00 
Telejurnal 20:00 Câştigă România! 
21:00 D'ale lu' Mitică 22:00 Destine 
ca-n filme 23:00 Caracatița

07:10 Poseidon 08:40 Prințul 
Persiei: Nisipurile timpului 
10:30 Invincibil 12:15 Lupta cu 
înălțimile 14:15 Yes Man - Un 
cuvânt poate schimba totul 
15:55 Casa de lângă lac 17:30 
Cineva acolo sus 18:15 
Chicago 20:00 Whiskey Tango 
Foxtrot 21:55 Insidious: Ultima 
cheie 23:40 Demolatorul 01:30 
Killer Elite: Înfruntarea

Redacţia ISSN: 1843-4037

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

Cotidianul MARA vine la tine acasă

Talon de abonament

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

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

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

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

www.ziarulmara.ro
Tipărit la Tipografia “MARA”



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

În mod excepțional, Restaurantul “Riviera” vă oferă în anul 2019 posibilitatea de a 
organiza în zilele de sâmbătă și duminică nunți și botezuri, indiferent de numărul 
invitaților.

Pentru relații suplimentare vă așteptăm la sediul unității din zona Peco 

sau la telefon: 0723.148613.
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Gică Hagi i-a dat o lecție 
colegului său din ”Generația 
de Aur”, Dan Petrescu. Echipa 
”Regelui” s-a impus fără drept 

de apel și a egalat campioana 
la puncte. Ardelenii rămân 
însă lideri, având un golaveraj 
mai bun. Ambele echipe au 24 
de puncte. La finalul meciului, 
Hagi a ținut să-i remarce pe 
Matei, Rivaldinho și Căbuz.

Hagi a dezvăluit strategia 
prin care l-a învins pe Petrescu 
și a ținut să laude echipa 
fostului său coleg de la 
națională.

”Dan are o echipă foarte 
bună, joacă din trei în trei zile și 
s-a văzut asta. Noi am tratat 
meciul foarte bine. Știam că 
jucăm cu o echipă europeană. 

Am fost inspirat în alegerile pe 
care le-am făcut. Am băgat 
mulți jucători de atac.

A m  a v u t  u n  s i n g u r  

închizător. Restul știau cu 
mingea. Strategia a fost bună, 
ce să mai. Suntem la egalitate 
de puncte cu CFR, suntem în 
față, după ce am vândut cei 
mai buni jucători, în vară. Stăm 
bine”, a declarat Gică Hagi 
după meci.

Luna octombrie îți aduce 
numeroase filme de acțiune, 
de care te poți bucura alături 
de prieteni sau familie. Dacă 
vrei să urmărești filme și 
seriale pe telefon sau tabletă, 
descărcă aplicația Digi Online.

Cosmin Matei a reușit un 
gol superb în meciul cu CFR și 

a fost lăudat de Hagi. ”Regele” 
a dezvăluit și de ce l-a 
schimbat pe mijlocașul de 28 
de ani.

”Matei avea nevoie de golul 
acesta. Nu l-am învățat eu, că 
nu am avut timp. Este un 
jucător foarte bun, un căpitan. 
A venit de puțin timp. Am vorbit 
cu  e l  ș i  nu  mai  avea 
prospețime”, a dezvăluit Hagi.

Pe lângă Matei, care a 
reușit un gol superb, Gică Hagi 
a ținut să-i remarce și pe 
Căbuz și Rivaldinho.

”Am avut un portar foarte 
bun. E în formă. Bravo, Căbuz. 
Rivaldinho e un jucător 
fantastic. Mă bucur că am 
reușit să-l luăm, este foarte 
important pentru mine”, a mai 
spus Hagi.

Gică Hagi și Dan Petrescu 
au revenit după suspendări și 
au fost băgați în ședință de 
arbitrul meciului, George 
Găman. La finalul jocului, 
”Regele” a dezvăluit ce le-a 
transmis acesta.

”Ne-a spus că este o 
plăcere să ne arbitreze. Că 
trebuie să comunicăm între 
noi. Totul este de comunicare. 
Și noi mai zicem câte ceva, dar 
ei trebuie să știe cum să ne ia 
și să ne liniștească”, a încheiat 
Hagi.

SPORT

WTA a dat publicității clasamentul. Simona Halep și 
Bianca Andreescu au făcut rocada. ”Simo” a coborât un loc, 
de pe cinci pe şase, în clasamentul mondial al jucătoarelor 
profesioniste de tenis, în timp ce sportiva canadiană de 
origine română a urcat de pe şase pe cinci.

Liderul ierarhiei este în continuare australianca Ashleigh 
Barty, urmată de Karolina Pliskova, în timp ce pe treapta a 
treia a podiumului a urcat japoneza Naomi Osaka, în urma 
titlului cucerit la Beijing.

În top 100 se mai află o singură româncă, Sorana Cîrstea, 
care a coborât un loc, de pe 75 pe 76.

La dublu, Raluca Olaru a urcat un loc, fiind acum pe 38, 
Monica Niculescu a coborât cinci poziţii, până pe 48, Irina 
Begu e o treaptă mai jos faţă de săptămâna trecută, pe 69, iar 
Irina Bara a coborât două locuri şi se află pe 82.

În ierarhia WTA Race, pentru Turneul Campioanelor, de la 
Shenzhen, Halep a coborât de pe 3 pe 4. Românca are 
asigurată prezenţa la competiţia din China, ca şi Bianca 
Andreescu, aflată acum pe 5, după ce a coborât şi ea o 
treaptă.

Claudiu Keșeru 
este într-o formă de 
zile mari înaintea 
d u b l e i  e c h i p e i  
naționale cu Feroe 
ș i  N o r v e g i a .  
I n t e r n a ț i o n a l u l  
român a marcat din 
n o u  p e n t r u  
Ludogore ts ,  î n  
derby-ul cu Levski 
Sofia.

Claudiu Keșeru a marcat golul de 2-0, în minutul 80. De 
altfel, acesta a fost și scorul final al derby-ului din Bulgaria. În 
urma acestui rezultat, Ludogorets s-a distanțat în fruntea 
clasamentului, având 4 puncte peste Levski Sofia. Claudiu 
Keșeru are 8 goluri marcate în actuala ediție de campionat.

Keșeru, desemnat de UEFA cel mai bun jucător al 
săptămânii în prima etapă din Europa League

Claudiu Keşeru, autorul unui hat-trick pentru Ludogorets 
Razgrad, în meciul câştigat cu 5-1 în faţa lui CSKA Moscova, 
din prima etapă a UEFA Europa League, a fost desemnat de 
UEFA cel mai bun jucător al primei etape a grupelor Europa 
League.

Claudiu Keșeru, convocat de Cosmin Contra pentru dubla 
cu Feroe și Norvegia

Au fost convocaţi următorii jucători:
Portari: Ciprian Tătăruşanu (Lyon), Florin Niţă (Sparta 

Praga), Ionuţ Radu (Genoa), Silviu Lung jr (Kayserispor);
Fundaşi: Romario Benzar (Lecce), Vasile Mogoş 

(Cremonese), Vlad Chiricheş (Sassuolo), Adrian Rus 
(Fehervar), Ionuţ Nedelcearu (FC Ufa), Dragoş Grigore 
(Ludogoreţ Razgrad), Alin Toşca (Gazişehir Gaziantep);

Mijlocaşi: Sergiu Hanca (KS Cracovia), Alexandru Chipciu 
(Anderlecht), Răzvan Marin (Ajax Amsterdam), Tudor Băluţă 
(Brighton), Paul Anton (Krîlia Sovetov Samara), Dorin 
Rotariu (FC Astana), Nicolae Stanciu (Slavia Praga), Ianis 
Hagi (Gent), Alexandru Mitriţă (New York City FC), Alexandru 
Maxim (Mainz);

Atacanţi: Claudiu Keşeru (Ludogoreţ), George Puşcaş 
(Reading), Florin Andone (Galatasaray).

Halep și Andreescu 
au făcut rocada! Cum arată 

clasamentul WTA

Claudiu Keșeru este de neoprit.
 Gol pentru Ludogorets în 

derby-ul Bulgariei
Laurențiu Reghecampf (44 de ani) are zilele 

numărate la Al Wasl. Presa arabă scrie că 
antrenorul român este pe punctul de a fi dat afară 
de la gruparea din Emiratele Arabe Unite.

În nou sezon, Al Wasl a obținut un punct în 
primele 3 etape și se află pe locul 13 din 14 în 
clasament. Șeicii vor să-l demită pe tehnicianul 
român, după această serie negativă, mai scriu 
jurnaliștii arabi.

"Aștept decizia clubului", s-a limitat să 
declare Laurențiu Reghecampf, după ultimul 
eșec (0-1 la Ajman).

Tehnicianul român a preluat-o pe Al Wasl pe 6 
ianuarie 2019. Rezultatele au fost sub așteptări, 
iar Reghecampf a ratat toate obiectivele până în 
vară. 

Chiar și așa, șeicii au decis să-i acorde în 
continuare încredere și l-au păstrat la cârma 
echipei. Rezultatele dezastruoase din debutul 
noului sezon i-ar fi pecetluit, însă, soarta lui 
Reghe.

Laurenţiu Reghecampf a mai antrenat echipa 
Al Wahda, tot din Emiratele Arabe Unite, în 

perioada iulie 2017 – noiembrie 2018.
În afară de cele două titluri cu FCSB, Reghe 

nu a avut mare succes în cariera de antrenor în 
altă parte. Însă, în perioada petrecută la echipa 
lui Becali şi-a creat o cotă fantastică, aceasta 
perimţându-i să negocieze "la sânge" 
contractele cu arabii. Dincolo de salariile 
consistente, tehnicianul a avut parte şi de 
despăgubiri pe măsură, în ultimii ani.

Conform cotidianului din Abu Dhabi, The 
National, Reghecampf a primit o sumă record 
după ce a fost dat afară de la Al Wahda. 
Tehnicianul român semnase în toamnă 
prelungirea contractului până în 2020, dar şefii 
au înţeles că echipa e într-o criză profundă şi 
doar o schimbare în staff-ul tehnic va aduce 
lucrurile pe linia de plutire. Ca atare, oficialii arabi 
au acceptat să îi plătească compensaţii uriaşe, 
în valoare de 2,2 milioane de euro.

Acum, este de așteptat ca antrenorul român 
să primească din nou despăgubiri importante, în 
cazul în care va fi dat afară.

Viitorul - CFR 3-1 | Hagi i-a dat o lecție lui Petrescu! 
Strategia ”Regelui” și jucătorii remarcați

Presa arabă scrie că Laurențiu Reghecampf va fi dat
 afară de la Al Wasl. Prima reacție a antrenorului
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