
3,2 milioane de lei. 
Acesta este prejudiciul 
creat de o rețea 
s p e c i a l i z a t ă  î n  
înşelăciune, fals în 
declaraţ i i ,  fals în 
î n s c r i s u r i  s u b  
semnătură privată şi 
uz de fals. Rețeaua 
acctiva și pe raza 
județului Teleorman. 
Aceș t i a  ob ţ i neau  
credite bancare în 
baza unor documente 
false.

(Continuare  în  
pagina  2)

Legumicultorii din 
România sunt susţinuţi, 
p r i n t r - u n  p r o g r a m  
g u v e r n a m e n t a l ,  
începând cu anul 2017, 
să cultive tomate în 
spaţii protejate (sere, 
solarii), astfel încât să 
asigure necesarul de 
consum intern din 
producţia autohtonă. În 
cadrul acestui program, 
fiecare legumicultor 

care cultivă suprafața minimă de 1000 metri pătrați în sere și solarii și valorifică o  
producție de minim 2 kilograme de roșii obținute pe metrul pătrat de solar 
primește de la stat, sub forma ajutorului de minimis, suma de 3.000 euro.

(Continuare  în  pagina  4) 

Legea 416/2001, privind venitul minim garantat a fost, 
pe fond, utilă și necesară, având în vedere starea de 
sărăcie a unei părți semnificative din populație, mai ales 
în zonele rurale.

Din păcate, aplicarea ei defectuoasă, dar mai ales 
folosirea prevederilor în scop politic, a făcut din ea un 
mijloc foarte eficient de încurajare a nemuncii și un 
instrument electoral de mare eficiență.

Legea preciza clar criteriile după care se stabileau 

beneficiarii, iar pentru cei apți de muncă erau prevăzute 
norme de muncă în folosul comunității.

Faptul că obținerea calității de beneficiar al statutului 
de asistat social sta în pixul primarilor a condus la situații 

aberante, când așa-ziși „asistați social” vin să-și ridice 
„tainul” cu Merțanul și locuiesc în adevărate palate, dar 
când vine vorba de muncă, fug de ea ca dracul de tămâie.

De ce se încalcă „intr-o veselie” prevederile legale?
(Continuare  în  pagina  2)

Ziarul tuturor teleormănenilor care au ceva de spus

Un ziar care nu tace, nu minte, nu iartă şi spune lucrurilor pe nume
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(€) 1 EUR 
4.7502 lei

($) 1 USD
4.3252 lei

1 XAU 
208.8533 lei

(£) 1 GBP 
5.2877 lei

(Gramul
de aur)

7

2

BJ „Marin Preda” Teleorman:

   Participare 
la Zilele Bibliotecii 

Județene Tulcea

Teleormanul, între județele în care 
Programul “Tomata” s-a bucurat de succes !

Lenea e cucoană mare, însă 
statu-i dă mâncare

Credite cu acte false! 
Prejudiciu de 3,2 milioane de lei

Cod Rutier. Poliția 
Română, avertizare 

pentru șoferi înainte 
ca legea să intre în 

vigoare sâmbătă
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(urmare  din  pagina  1)
Dintr-un motiv foarte simplu. Fiecare beneficiar al ajutorului 

social înseamnă un vot pentru jupânul de la primărie, indiferent 
de culoarea lui politică.

Și așa s-a ajuns ca în 2019, în fiecare lună, suma totală 
plătită asistaților social să depășească 45,5 milioane de lei, 
adică vreo 400.000 de salarii minime.

Dar în același an, dacă vrei să bați un țăruș la țară, n-ai să 
găsești pe nimeni să te ajute. 

Leneșii, pe care statul îi încurajează plătindu-le ajutoarele 
din impozitele și din taxele celor care muncesc, reazemă pereții 
cârciumilor în care lasă ajutoarele lor și bursele copiilor.

Ce observăm dacă privim cu atenție datele statistice care 
privesc repartizarea numărului de asistați social, vom observa 
că preponderența o dețin județele mai puțin dezvoltate 
economic.

Astfel, primul loc e deținut de județul Dolj, urmat de Bacău, 
Buzău și Teleorman.

Și ce mai observăm? Că toate reprezintă bazine electorale 
majore ale PSD, suspectat de mulți analiști politici că menține 
această stare, care asigură succesele electorale și satisface 
interesele politice.

Această privire critică asupra Legii 416/2001 nu înseamnă 
că există cineva care să fie împotriva sprijinirii de către stat a 
persoanelor defavorizate. Numai că acest sprijin trebuie 
acordat numai corespunzător criteriilor legale, iar 
comportamentul beneficiarilor să se alinieze cerințelor legii, 
inclusiv prestarea muncii în folosul comunității, iar cei în putere 
să intre în câmpul muncii, dacă nu vor să facă foamea.

Iar primarii, indiferent de culoarea politică, să câștige 
încrederea locuitorilor comunelor prin activitatea lor și nu să 
cumpere voturile asistaților social.

Ar fi bine și pentru ei, dar și pentru comunitate. Și, de ce nu, 
pentru țară.

Șt.B.

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

Lenea e cucoană mare, 
însă statu-i dă mâncare

Credite cu acte false! Prejudiciu 
de 3,2 milioane de lei

Avertisment al polițiștilor 
înainte ca legea să intre în 
vigoare. Ce trebuie să știe 
șoferii despre modificările din 
Codul Rutier care vor intra în 
vigoare de sâmbătă. Anunțul a 
fost făcut pe Facebook.

Telefonul ținut în mână de 
șoferii care se află la volan 
d e v i n e  i s t o r i e  d u p ă  
întroducerea unei noi legislații. 
Pe lângă amendă, conducătorii 
auto vor rămâne fără permis 
timp de 60 de zile. Totuși, există 
situații în care telefonul mobil 
poate fi folosit de șoferi, iar 
Poliția Română explică, într-o 
postare pe Facebook, că GSP-
ul poate fi în continuare utilizat, 

însă doar în anumite condiții.
În cazul în care ești surprins 

în trafic, în mers, cu telefonul în 
mână, ca șofer vei fi sancționat 
cu amendă ș i  reț inerea 
permisului de conducere, 
potrivit modificărilor aduse 
Codului Rutier.

„ C a z  c o n c r e t  ș i  d e s  
întâlnit…

Acorzi mai multă atenție 
telefonului mobil în timp ce 
conduci, iar la întâlnirea cu un 
pieton pe trecere nu îi dai 
prioritate…Că îl utilizezi sau 
doar îl ții în mână să te uiți la 
aplicația de navigație și ești într-
o astfel de situație, te alegi și cu 
o amendă și fără permisul de 

conducere pe 60 de zile”, este o 
altă postare făcută pe pagina 
Poliției Române, pentru a 
atrage atenția noilor amenzi 
care au intrat în vigoare.

Șoferii vor putea totuși folosi 
telefonul dacã sunt blocați în 
trafic sau la semafor

„Contravenția se sãvârseste 
atunci când ne aflãm în timpul 
deplasãrii, în timpul condusului, 
a t u n c i  s e  s ã v â r s e s t e  
contravenția de utilizare a 
telefonului. Dacã suntem în 
trafic într-o coloanã, într-un 
ambuteiaj, sau dacã suntem la 
semafor opriți, atunci putem 
folosi telefonul”, mai spun 
polițiștii.

Familie, prieteni, colegi, cunoscuți. Trăim 
într-o permanentă conectare cu ceilalți, dar și 
cu emoțiile pozitive sau negative care apar în 
urma acestor interacțiuni. Uneori ne vine ușor 
să ne îndepărtăm de persoanele toxice care 
ne distrug echilibrul interior, ne solicită atenția 
până la epuizare, ne fac să ne îndoim de 
propriile capacități folosind o comunicare 
critică și agresivă.

Dar  a l teor i ,  contex te le  soc ia le ,  
profesionale sau familiale mai apropiate și 
frecvența acestor interacțiuni ne împiedică să 
„vedem” comportamentele nepotrivite și, mai 
ales, răspunsul nostru la ele. Pentru a 
înțelege personalitățile dificile și care sunt 
modalitățile de combatere a efectelor toxice 
create de acestea, vă propunem un top de 5 
cărți esențiale cu informații practice, cu 
exemple și teste pentru a identifica sursele 
stresului relațional din viața fiecăruia.

1. 5 tipuri de persoane care îți pot distruge 
viața. Narcisici, sociopați și alte persoane 
înalt-conflictuale

Colegul tău de birou vede numai 
comploturi în jurul său? Prietena ta solicită 
încontinuu atenție, iar când tu ai nevoie de 
sprijinul ei, pare să nu te audă? Vestea bună e 
că nu tu ești de vină în toate acestea. Tu ești 
doar ținta culpabilizării unor personalități 
înalt-conflictuale. 10% din populație face 
parte din această categorie, iar această carte 
te va învăța cum să-i depistezi, cum să te 
ferești de ei și cum să le faci față. Cum sunt 
definite și cum se comportă personalitățile 
narcisice, borderline, antisociale, paranoide 
și histrionice, explică Bill Eddy avocat, 
terapeut, mediator și autor. El a pus bazele 

teoriei personalităților înalt-conflictuale și a 
fondat institutul cu același nume în California.

2. Capcana narcisismului. Îndrumar de 
cunoaștere a naturi i  umane și de 
autocunoaștere

Vă întrebați câteodată ce îi determină pe 
unii dintre oamenii din viața voastră să caute 
cu orice preț excelența, să cerșească atenție 
și laude, să înnebunească de furie, să tacă în 
mod obstinat, să se simtă jigniți din nimic sau 
să tragă sforile în fundal? S-ar putea ca în 
toate aceste cazuri să aveți de-a face cu 
forme ale unui narcisism dus la extrem. Deși 
în dozajul potrivit, narcisismul este esențial 
pentru dezvoltarea unei stime de sine 
sănătoase, pentru performanță și creativitate, 
în supradoză, el devine cauza patologiilor, 
nevrozelor, lăcomiei și conflictelor.

Narcisicul nu este numai acela care se 
consideră excepțional și are nevoie de laude 
ca de aerul pe care îl respiră, ci poate fi și cel 
care te vlăguiește de energie, cel ce suferă în 
tăcere și, în cel mai grav caz, psihopatul. Cum 
îi recunoaștem, așadar, pe narcisici, cum le 
aflăm motivațiile și, mai ales, cum putem să 
ne ferim de ei? Veți afla din această carte tot 
ce trebuie să faceți pentru a conviețui într-un 
mod sănătos cu narcisicii, inclusiv cele 10 
reguli de abordare – de la oglindire și 
stabilirea de limite la eliberarea de sub aura 
lor și lauda rezervată.

Reinhard Haller, medic și psihoterapeut 
austriac, este unul dintre cei mai celebri 
psihiatri judiciari din Europa și este autorul 
unor cunoscute cărți dedicate patologiilor 
psihice, adicțiilor, sinuciderii și psihiatriei 
criminalistice.

Cod Rutier. Poliția Română, avertizare pentru
 șoferi înainte ca legea să intre în vigoare sâmbătă

Top 5 cărți care te ajută să te protejezi de 
persoanele dificile

(urmare  din  pagina  1)
44 de percheziții au avut loc în municipiul Bucureşti şi 

judeţele Ilfov, Dâmboviţa, Teleorman, Ialomiţa, Călăraşi, 
Prahova, Giurgiu. 56 de persoane au fost aduse la audieri, într-
un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune, fals în 
declaraţii, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals.

Persoanele vizate sunt bănuite că au desfăşurat activităţi de 
natură infracţională, constând în obţinerea de credite bancare în 
baza unor documente false şi depunerea unor declaraţii fiscale 
la organele financiare pentru ca persoanele respective să 
figureze în mod nereal ca angajaţi ai unor societăţi comerciale.

Potrivit anchetatorilor, prejudiciul creat prin săvârşirea 
faptelor menţionate este estimat la 3.200.000 de lei şi au mai 
fost solicitate credite care nu au fost acordate în valoare de 
aproximativ 2.000.000 de lei.

CLAUDIU DUMITRACHE
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Ludovic Orban a declarat că e încrezător că 
moţiunea de cenzură va fi adoptată joi, chiar şi 
în condiţiile în care PSD şi-a recuperat azi doi 
dintre parlamentari - Horia Nasra şi Cornel Itu, 
care au stat o săptămână la Pro România, dar 
s-au întors la PSD.

„Domnii deputaţi Itu şi Nasra nu au semnat 
moţiunea de cenzură şi niciodată în calculele 
noastre nu au fost consideraţi ca posibili votanţi 
ai moţiunii de cenzură. Ca atare, n-am pierdut 
niciun vot, nu a existat niciodată în evaluările 
noastre ca aceşti doi parlamentari să voteze cu 
PSD sau să voteze moţiunea. Niciodată nu i-
am luat în calcul că vor vota moţiunea. În 
privinţa domnului Bota, sunt informaţii pe surse, 
domnul Bota nu a dat o declaraţie clară că nu 
votează moţiunea de cenzură. Sigur, avem 
prevăzute discuţii în continuare cu domnul 
deputat şi eu îmi exprim convingerea că va 
rămâne consecvent pentru că nu poţi să pui o 
semnătură şi apoi pentru că cineva îţi promite 

marea cu sarea să te răzgândeşti să nu votezi 
moţiunea de cenzură.

Toate informaţiile astea care circulă, am 
văzut atâtea informaţii false aruncate de PSD în 
mod deliberat pentru a crea o stare de 
incertitudine. Eu vă spun cum stăm cu 
calculelele direct. Deci avem 237 de semnatari 
ai moţiunii, până în momentul de faţă ştim sigur 
că un parlamentar nu poate participa la 
moţiunea de cenzură din motive de sănătate 
care sunt foarte obiective.

Sigur, că mai există dubii asupra a încă 2 
parlamentari, dar în plus faţă de cei 237 de 
semnatari ai moţiunii, no iastăzi avem 
angajament de vot din parte a cel puţin alţi 10 
deputaţi. Şi chiar dacă am pierde 3-4-5 voturi 
dintre semnatari, deşi nu cred, voturile care vor 
veni în plus, nu numai că vor compensa 
pierderea respectivă, ci vor asigura, vor 
garanta succesul moţiunii”, a declarat liderul 
PNL.

Nimeni nu crede că premierul Viorica Vasilica Dăncilă 

poate fi atât de optimistă în ceea ce privește soarta 

moțiunii de cenzură inițiate de Partidul Național Liberal și 

agreată de toate formațiunile de opoziție, de PMP, de 

USR, de de PLUS, de UDMR. Chiar dacă premierul Viorica 

Dăncilă susține că moțiunea nu va trece, este totuși 

măcinată de viermele îndoielii; Dăncilă nu ar pleca de la 

Palatul Victoria nici dacă moțiunea împotriva Guvernului pe 

care îl conduce ar trece.

Viorica Dăncilă spune că dacă cumva moțiunea va trece, 

lucru pe care premierul nu-l crede, se vor bate din 

opoziție, iar ea nu va demisiona. ”Nu voi demisiona, dar îi voi 

cere președintelui să facă o nominalizare cât mai rapid 

pentru un nou Guvern. Eu cred că președintele trebuie să 

facă o nouă nominalizare cât mai repede dacă vrea să dea 

dovadă de bună credință și că vrea să schimbe acest 

Guvern eșuat, cum spune el”, a declarat premierul Viorica 

Dăncilă.

Și fiindcă se desparte cu greu de funcții, Viorica 

Dăncilă a mai spus: ”Ne vom continua lupta. Ne vom bate cu 

colegii mei din opoziție. Vrem să vedem cât de eficient va 

fi noul Guvern. Voi rămâne candidatul PSD și președintele 

PSD. Mai avem o lună până la primul tur al alegerilor 

prezidențiale și nu ne permitem experiențe. Eu cred că 

partidul se va reuni în jurul meu”.

Premierul Viorica Dăncilă a vorbit și despre acuzațiile 

că ar fi promis bani primarilor pentru a pune presiune pe 

parlamentari să nu voteze moțiunea de cenzură, însă 

premierul susține că nu a promis bani sau funcții: ”Cine 

face aceste afirmații este iresponsabil. Să spună că 

premierul României promite bani, funcții, mi se pare un 

lucru deosebit de grav care arată ură.” În prag de 

moțiunea de cenzură Viorica Dăncilă vorbește despre un 

program PNDL 3 pentru aleșii locali: ”Bani pentru toate 

comunitățile, indiferent de culoarea politică”. Oare să  fie 

așa?

Dacă moțiunea de cenzură va trece, Viorica Dăncilă ar 

trebui să plece imediat de la Palatul Victoria, indiferent că 

vrea sau nu vrea. Va trebui Viorica Dăncilă să se 

obișnuiască cu haina grea a opoziției, va trebui să renunțe 

la imunitate, va trebui să înțeleagă că va pierde și șefia 

PSD-ului, va trebui să intre într-un fel de post, de 

austeritate; dar se va obișnui cu toate.

IOAN DUMITRESCU

Dăncilă despre moțiunea
 de cenzură

Nu le-am promis nimic. Am 
avut  d iscuț i i  legate  de 
România, de responsabilitatea 
pe care o au și de obligația pe 
care o au față de cei care i-au 
a l e s  ș i  a n u m e  d e  
implementarea programulul de 
guvernare. Cei care i-au votat, 
mai ales din cadrul PSD, și-au 
pus speranța în ei să continue 
această guvernare, nu să 
voteze împotrivă.' a spus 
Viorica Dăncilă referior la 
î n t o a r c e r e a  î n  P S D  a  
deputaților Horia Nasra și 
Cornel Itu, după ce anunțaseră 
inițial că trec la Pro România.

Social-democratul Horia 
Nasra a scris pe Facebook 
anunțul revenirii în PSD alături 
de Cornel Itu, dar și un mesaj 
privind votul la moțiunea de 
cenzură.

„Astăzi m-am întors acasă, 
în PSD Cluj. Partidul în care am 
crescut și în care mi-am 

petrecut tinerețea are nevoie 
de mine și este de datoria mea 
să fiu alături de colegii și 
prietenii mei. Nu am semnat 
textul moțiunii și nu o voi vota, 
la fel și colegul meu, dl. Cornel 
Itu. Am fost, suntem și vom fi 
oameni de stânga și nu putem 
vota această elucubrație 
liberală! Nu pot gira venirea la 
putere a liberalilor care își 
p ropun tă ie r i  sa la r ia le ,  
disponibilizări în masă în 
sectorul bugetar și înghețarea 
proiectelor de dezvoltare ale 
comunităților locale, finanțate 
prin PNDL sau FDI. Cât 
privește moțiunea, nu calculul 
bilelor mă interesează, ci faptul 
că astăzi , de toți cei care în 
2016 au fost aleși de cetățeni 
sub sigla PSD!”, a scris Horia 
Nasra, pe Facebook.

„ N e f e r i c i t a  e r o a r e ,  
nominalizarea noii conduceri a 
PSD Cluj, poate fi îndreptată. 

Sunt convins că există sute de 
social-democrați cu vechime în 
organizație care pot reprezenta 
cu onoare clujenii și capitala 
Transilvaniei, nu un individ 
care jignește clujenii, românii, 
înjură jurnaliștii și amenință 
colegii și aleșii locali.Sper ca în 
viitor cele două partide de 
stânga, PSD și Pro România să 
gândească un proiect politic 
comun, pentru că ambele 
formațiuni împărtășesc valori 
social-democrate. Joi voi fi 
alături de colegii mei, deputații 
din Grupul parlamentar al 
Partidului Social Democrat și 
îmi voi relua activitatea politică 
în Cluj având în vedere 
campania electorală”, a mai 
scris Nasra.

Moțiunea de cenzură va fi 
dezbătută și votată, joi, în 
plenul reunit al Camerei 
Deputați lor și Senatului, 
începând cu ora 10.00.

Chiar dacă câţiva dintre semnatarii moţiunii
 nu o vor vota, mai avem 10 voturi

Liviu Dragnea, fostul  
președinte al PSD, și-a dorit o 
lege care să sancționeze dur 
companiile care le vând 
românilor produse de o calitate 
inferioară celor din Europa de 
Vest. Astăzi, proiectul de suflet 
al lui Dragnea a fost aprobat de 
Senat și mare are doar un pas 
să fie pus în aplicare.

 „În sensul prezentei legi, 
prin dublu standard de calitate 
a produselor sau serviciilor 
pen t ru  consumato r i  se  
înţelege o practică comercială 
care implică introducerea pe 
piaţă a unui produs ca fiind 
identic cu acelaşi produs 
vândut în mai multe state 
membre în cazul în care 
aceste produse au în mod 
semnificativ o compoziţie 
diferită sau caracteristici care 
cauzează sau pot determina 
consumatorului mediu să ia o 
decizie comercială pe care nu 

ar fi luat-o în caz contrar”, se 
arată în proiectul de act 
normativ amendat de Comisia 
economică a Senatului.

C o m e r c i a l i z a r e a  
produselor şi serviciilor pentru 
consumatori cu standarde 
duble de calitate constituie o 

practică înşelătoare şi atrage 
r ă s p u n d e r e a  c i v i l ă ,  
contravenţională sau penală, 
după caz. Comercializarea 

produselor şi serviciilor pentru 
consumatori la care s-a 
constatat existenţa dublului 
standard se pedepseşte cu 

amendă de maxim 4% din cifra 
de afaceri. În caz de abatere 
repetată se poate suspenda 
autorizaţia de funcţionare a 
comerciantului/prestatorului 
de servicii pentru o perioadă 
de 6 luni. În cazul produselor şi 
serviciilor la care s-a constatat 
existenţa dublului standard se 
apl ică prevederi le Legi i  
363/2007 privind combaterea 
practici lor incorecte ale 
comercianţilor în relaţia cu 
consumatorii şi armonizarea 
reglementărilor cu legislaţia 
europeană privind protecţia 
consumator i lor,  prevede 
proiectul modificat de Comisia 
economică.

Constatarea contravenţiilor 
şi aplicarea sancţiunilor se fac 
de către Autoritatea Naţională 
p e n t r u  P r o t e c ţ i a  
Consumatorului (ANPC) şi, 
după caz, de Autoritatea 
Naţională Sanitară Veterinară 

ş i  p e n t r u  S i g u r a n ţ a  
Alimentelor. ANPC va recolta 
probe în vederea efectuării 
analizelor de laborator pentru 
produsele susceptibile de 
dublu standard.

„Prezenta lege are ca 
obiect stabilirea cadrului juridic 
de constatare a dublului 
standard la produsele şi 
serviciile către consumatori în 
vederea protejării intereselor 
consumatorilor”, stipulează 
primul art icol al actului 
normativ, fiind citate mai multe 
directive şi regulamente 
europene.

Propunerea legislativă 
privind sancţionarea dublului 
s tandard de ca l i ta te  a  
produselor şi serviciilor pentru 
consumatori, care a intrat în 
circuitul parlamentar pe 14 
mai, va fi dezbătută în plenul 
Senatului, ca prim for legislativ 
sesizat.

Dragnea tocmai a dat marea lovitură din pușcărie! 
Visul lui devine realitate

Doi deputați s-au întors în PSD. 
Cum i-a convins Dăncilă

Ludovic Orban e optimist: 



(urmare  din  pagina  1)
Programul de susţinere a producerii de 

tomate în spaţii protejate, început în anul 2017, 
a continuat şi în anii 2018 şi 2019, datorită 
creşterii interesului legumicultorilor pentru 
această cultură, dar şi urmare a interesului tot 
mai mare al consumatorilor pentru tomatele 
proaspete autohtone.

În anul 2019, până în prezent, în Programul 
de producere de tomate în spații protejate s-au 
înscris un număr de 15.336 producători agricoli 
pentru ciclul I de producţie, programul fiind în 
desfăşurare. Cei mai mulţi legumicultori 
beneficiari ai acestui program sunt din județele : 
Olt, Galaţi, Giurgiu, Teleorman, Dolj, Buzău, 
Ilfov.  În acest an, în județulTeleorman, în ciclul I 
de producție de tomate în solarii au fost  înscriși 
497 legumicultori, numărul de beneficiari fiind 
cu 19  la sută mai mare față de anul 2018. Toți 
cei 497 de producători de tomate în sere și 
solarii, în baza documentelor justificative 
privind valorificarea producției, au primit de la 
stat, prin intermediul Direcției  pentru 
Agricultură județene Teleorman,  suma de 
1.498.000 euro. 

Pentru ciclul II de producție tomate în sere și 
solarii, în Teleorman s-au înscris în program 
180 de legumicultori, aceștia urmând să 
valorifice producția de roșii în perioada 1 

noiembrie – 20 decembrie 2019. 
Pentru a fi eligibili la aplicarea schemei de 

ajutor la cultura de tomate, solicitanţii trebuie să 
îndeplinească următoarele criterii cumulative 
de eligibilitate: să deţină o suprafaţă cultivată 
cu tomate în spaţii protejate de minimum 1.000 
mp, marcată la loc vizibil; să obţină o producţie 
de minim 2 kg tomate/mp; să fie înregistrati în 
evidenţele Registrului agricol deschis la 
primăriile în a căror rază administrativ-
teritorială se află suprafeţele cultivate cu 
tomate în spaţiile protejate în anul de cerere; să 
facă dovada producţiei realizate prin 
documente justificative privind valorificarea 
producţiei.

În scopul comercializării în comun a 
producţiei de tomate obținute, precum şi pentru 
asigurarea unui venit constant, la nivel național 
au fost constituite 36 cooperative pentru 
sectorul legumicol în judeţele : Olt, Galaţi, 
Giurgiu, Dolj, Constanţa, Ialomiţa, Teleorman, 
Bacău, Bihor, Cluj, Covasna, Mureș, Neamț, 
Suceava, Vrancea şi Ilfov.

Pentru anul 2020, Ministerul Agriculturii a 
hotărât să dea fermierilor 60 milioane euro 
drept ajutor de minimis pentru aplicarea 
programului de susţinere a producerii de 
tomate în spaţii protejate.

George ZAVERA

4 SOCIAL - ECONOMIC

Potrivit celor mai recente date de la Statistică, câştigul 
salarial mediu nominal net a fost în luna august de 3044 lei. 
Este o scădere uşoară faţă de luna precedentă, însă vestea 
este una foarte bună pentru români dacă se compară cu datele 
de acum un an.Câştigul salarial mediu nominal net a scăzut la 
3044 lei în luna august a acestui an, un declin de 75 lei (-2,4%) 
faţă de iulie 2019, potrivit datelor Institutului Naţional de 
Statistică publicate marţi. Câştigul salarial mediu nominal brut 
a fost 4981 lei, cu 110 lei (-2,2%) mai mic decât în luna iulie 
2019.

„Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu nominal 
net s-au înregistrat în activităţi de servicii în tehnologia 
informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice) (6764 lei), 
iar cele mai mici în fabricarea articolelor de îmbrăcăminte 
(1754 lei)”, arată INS.

Comparativ cu luna august a anului precedent, câştigul 
salarial mediu nominal net a crescut cu 14,1%, adică cu 429 
lei.

Statistica precizează, de asemenea, că, în cursul anului se 
înregistrează fluctuaţii ale câştigului salarial determinate, în 
principal, de acordarea premiilor anuale şi a primelor de 
sărbători (decembrie, martie/aprilie). Acestea influenţează 
creşterile sau scăderile în funcţie de perioada în care sunt 
acordate, conducând, în cele din urmă, la estomparea 
fluctuaţiilor câştigului salarial lunar la nivelul întregului an.

În luna august 2019, în majoritatea activităţilor din sectorul 
economic nivelul câştigului salarial mediu net a fost mai mic 
decât în luna iulie 2019 ca urmare a acordării în lunile 
precedente de premii ocazionale (prime trimestriale, anuale ori 
pentru performanţe deosebite), drepturi în natură şi ajutoare 
băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete 
de valoare). De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu 
net au fost cauzate de nerealizările de producţie ori încasările 
mai mici (funcţie de ontracte/proiecte ori ca urmare a 
concediilor de odihnă când nu se acordă tichete de masă şi 
alte drepturi salariale).

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu 
net s-au înregistrat în extracţia cărbunelui superior şi inferior, 
cu 14,7%, şi în fabricarea produselor, cu 10,1%.

Creşterile câştigului salarial mediu net faţă de luna 
precedentă s-au datorat acordării de prime ocazionale (premii 
trimestriale, anuale ori pentru performanţe deosebite), drepturi 
în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte 
fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, câştigurile 
salariale medii nete din luna august au fost mai mari 
comparativ cu luna precedentă ca urmare a realizărilor de 
producţ ie  or i  încasăr i lor  mai  mar i  ( funcţ ie  de 
contracte/proiecte), cât şi ca urmare a disponibilizărilor de 
personal cu câştiguri salariale mai mici faţă de medie, din 
unele activităţi economice.

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu 
net s-au înregistrat în fabricarea produselor de cocserie şi a 
produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului, cu 7,2%, şi în 
transporturi pe apă, activităţi auxiliare pentru intermedieri 
financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii, activităţi 
de editare, fabricarea băuturilor – între 2% şi 5%.

„În sectorul bugetar s-au înregistrat scăderi ale câştigului 
salarial mediu net ca urmare a acordării în lunile precedente a 
biletelor de valoare (tichete de vacanţă), ori ca urmare a 
concediilor de odihnă când nu se acordă anumite drepturi 
salariale, astfel: învăţământ (-3,2%, inclusiv reducerea 
sumelor reprezentând plata cu ora a cadrelor didactice pe 
perioada vacanţei şcolare), administraţie publică (-3,1%), 
respectiv sănătate şi asistenţă socială (-2,0%)”, se mai arată în 
comunicatul publicat de INS.

Indicele câştigului salarial real a fost 109,8% pentru luna 
august 2019 faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. 
Indicele câştigului salarial real a fost 97,5% pentru luna august 
2019 faţă de luna precedentă. Faţă de luna octombrie 1990, 
indicele câştigului salarial real a fost 210,4%, cu 5,3 puncte 
procentuale mai mic faţă de cel înregistrat în luna iulie 2019.

Teleormanul, între județele în care 
Programul “Tomata” s-a bucurat de succes !

CFR Că lă to r i  (6 .100  
angajați) şi CFR Marfă(12.800 
angajați) vor fi executate silit 
dacă nu își vor plăti datoriile 
imense provenite din neplata 
t a x e i  d e  u t i l i z a r e  a  
infrastructurii (TUI).

 „CFR Călători are o datorie 
de 180 de milioane de lei care 
creşte pe măsură ce trece 
timpul, iar CFR Marfă are o 
datorie de un miliard de lei. Am 
făcut notificări, mi-au plătit 
ceva din urmă, dar îi vor 
executa silit. Eu le-am înaintat 
câte un document în care le-
a m  p r e z e n t a t  s i t u a ţ i a  
financiară a căii ferate române, 
că noi de la Infrastructură nu 
mai dorim să fim o bancă fără 
dobândă şi nu putem să 
subvenţionăm CFR Călători şi 
CFR Marfă, creându-ne un gol. 
Dacă ei au pierderi i-am rugat 
să nu le transfere către 
Infrastructură”, a spus Axinia.

Potrivit acestuia, datoria 
CFR Călători este ”o gaură 
imensă” în bugetul companiei, 
în condiţiile în care aceste 
datorii au fost folosite la 
construirea bugetului în 
special pe fonduri proprii.

„CFR Călători are o datorie 
de 180 de milioane de lei şi 
este o gaură imensă în bugetul 
nostru, pentru că aceşti bani 
noi i-am planificat încă de la 
începutul anului când am 
construit bugetul companiei şi 
mai ales pe partea de fonduri 
proprii. Aceste fonduri sunt în 
e x c l u s i v i t a t e  p e n t r u  
achiziţionarea de materiale şi 
s e r v i c i i  p e n t r u  b u n a  
funcţionare a căii ferate. Mă 
refer la servicii de mentenanţă 
pentru ridicarea restricţiilor de 
viteză, cumpărarea de aparate 
de cale, şine şi traverse ca să 
înlocuim pe cele care sunt rele 

şi reabilitarea unor poduri care 
nu au fost cuprinse în planul de 
reabilitare”, a precizat şeful 
CFR SA.

La rândul său, directorul 
general al CFR Călători, 
Valentin Dorobanţu, prezent la 
eveniment, a negat că ar avea 
conturile blocate în urma 
neplăţii datoriei către CFR SA. 
În plus, le-a spus jurnaliştilor 
care i-au adresat întrebări 
referitor la acest subiect că 
dublează cifrele „ca de obicei”, 
iar datoria se ridică doar la 100 
de milioane de lei.

„Nu (nu are conturile 
blocate – n. r.), nu înţeleg de ce 
vă place senzaţionalul, sincer. 
Vă repet, răspunsul este 
negativ. (…) Ca de obicei, 
dublaţi cifrele. Avem o datorie 
de 100 de milioane de lei (din 
neplata TUI-ului – n. r.) pe care 
o vom compensa instantaneu 
în momentul în care vom 
încasa banii de la ARF”, a 
răspuns el.

În altă ordine de idei, 
Constantin Axinia a precizat 
că, din încasările de la ceilalţi 
operatori de marfă, exclusiv 
CFR Călători, s-a reuşit 
ridicarea a mai mult de 
jumătate dintre cele 490 de 
restricţii de viteză existente la 
începutul anului.

„Din resursele pe care le-
am avut încasând de la ceilalţi 
operatori feroviari de marfă şi 
de călători exclusiv CFR 
Călători am reuşit să ridicăm 
aceste restricţii de viteză. Dar 
aceasta nu este suficient. Ne 
a ş t e a p t ă  l a  u ş ă  n i ş t e  
echipamente care vor veni din 
Franţa, adică utilaje pentru 
mentenanţa căii ferate care 
costă în jur de 60 de milioane 
de lei şi începem să facem 
plata. Trebuie să facem plata 

pentru şina de cale ferată, 
trebuie să facem plata pentru 
schimbătoare de cale ferată şi 
mă tot gândesc de unde să fac 
rost. Mai mult de atât, 
începând cu 1 septembrie, s-a 
majorat salariul la calea ferată 
cu 15% şi trebuie să asigur 
fondurile necesare pentru 
plata salariilor. În plus, am 
promis că la fiecare am să le 
acord o clasă de salarizare sau 
o mărire salarială, alta decât 
c e a  d e  1 5 % ,  p e n t r u  
performanţă şi trebuie să mă 
ţin de cuvânt pentru că am 
oameni care au performat, 
care au făcut siguranţa 
feroviară în sensul că am oprit 
unele evenimente de cale 
ferată prin munca lor”, a arătat 
el.

În ceea ce priveşte CFR 
Marfă, Axinia a susţinut că le-a 
propus o variantă pentru 
reducerea sau compensarea 
datoriei de un miliard de lei.

„Eu am propus o variantă 
pentru CFR Marfă de a ajuta 
această companie: să-mi dea 
în banii ăştia nişte active ca să 
pot ajuta CFR Marfă în sensul 
de a nu fi executat de altcineva 
– vagoane,  locomot ive,  
terminale. Există un plan. Îmi 
voi dezvolta un departament 
de marfă în care vor exista 
vagoane şi locomotive apte de 
circulaţie. Cu o parte din 
vagoane şi locomotive îmi voi 
face propriul meu transport 
tehnologic. Ca un fel de 
holding. În momentul în care 
statul român va considera că 
are nevoie să creeze o altă 
'Marfă' poate să dea dispoziţie, 
prin lege, ca aceste locomotive 
şi vagoane de la Infrastructură 
care au fost luate de la Marfă 
să creeze o altă societate de 
marfă”, a menţionat el.

Veşti bune pentru toţi angajaţii!
 Salariile au crescut consistent

 în România

Dezastru la CFR! Situație fără precedent care 
afectează zeci de mii de oameni
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Bibl ioteca Judeţeană „Marin Preda” 
Teleorman, la invitaţia Bibliotecii Judeţene „Panait 
Cerna” a participat la Zilele Bibliotecii Judeţene 
Tulcea.

Printre managerii de biblioteci publice prezenţi 
la eveniment s-au numărat: Nazare Daniel, 
Biblioteca Județeană „George Barițiu” Brașov; 
Neagu Dragoș Adrian, Biblioteca Județeană 
„Panait Istrati” Brăila; Elena Balog, Biblioteca 
Judeţeană „Ştefan Bănulescu” Ialomiţa; Mihaela 
Mereuţă, Biblioteca Judeţeană „G.T. Kirileanu” 
Neamţ, Oana Raluca Boian, Biblioteca Județeană 
„Duiliu Zamfirescu” Vrancea şi Viorel Fota, 
Biblioteca Judeţeană „Marin Preda” Teleorman.

Delegaţia bibliotecii, din care au făcut parte şi 

bibliotecarele Geanina Burcea şi Livia Badea, a 
avut prilejul să participe la evenimente culturale 
precum: Festivalul Internațional de Poezie 
Contemporană „Europoezia”, lansări de carte şi 
reviste, dar şi la Sesiunea Națională de 
Comunicări Științifice a Bibliotecii Județene 
„Panait Cerna” Tulcea cu temele: „Instituțiile de 
cultură: Reper cultural și social” și „Bibliotecile 
publice județene și tehnologiile creative”.

În cadrul acestei sesiuni, bibliotecara Geanina 
Burcea a susţinut comunicarea ştiinţifică „70 de 
ani de lectură publică în Teleorman”, care s-a 
bucurat de aprecierea publicului.

Cornelia RĂDULESCU

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

Tu nu îmi cunoşti gândurile… Dar tu, cel care mă 
asculţi pentru întâia oară, cunoşti gândurile mele? Oare 
de ce citeşti aceste rânduri? Îţi place să mă asculţi, sau te 
macină curiozitatea? Oare ce gândeşti despre mine în 
acest moment? De ce zâmbeşti atunci când mă vezi? Dar 
eu  ştiu deja ce reprezint pentru tine... Şi totuşi, sunt altfel 
de cum îţi imaginezi tu... La fel ca ţie îmi place să visez şi 
să mă joc cu gândurile... Trăiesc între două limite, noapte 
şi zi, fiinţă şi nefiinţă, finit şi infinit. Trăiesc între răsărit şi 
asfinţit... Între naştere şi moarte... Între zâmbet şi lacrimă 
trăiesc o iubire. Între speranţă şi disperare trăiesc o viaţă. 
Între limite trăiesc un destin…

Mihail TĂNASE

Sondaj: 64% dintre şoferi s-
au urcat cel puţin o dată la volan 
după ce nu au dormit o noapte 
întreagă, 1 şofer din 4 a aţipit la 
volan.

Efectele oboselii la volan 
sunt similare cu ale conducerii 
sub influenţa alcoolului. Studiile 
indică faptul că să conduci după 
un somn de mai puţin de 5 ore 
este la fel de periculos ca a 
c o n d u c e  s u b  i n f l u e n ţ a  
alcoolului: şoferii care pierd între 
1 şi 2 ore din somnul de 7 ore 
recomandat îşi dublează riscul 
de a avea un accident. Mai mult, 
să conduci după ce ai fost treaz 
24 de ore este similar cu a 
conduce cu o alcoolemie de 
0,10% .

Cu toate acestea, sondajul 
realizat în cadrul campaniei 
naţionale de siguranţă şi 

prevenţie rutieră FII TREAZ LA 
VOLAN!, la care au participat 
16.235 de respondenţi, dintre 
care 15.121 de conducători 
auto, indică faptul că şoferii 

români, deşi conştienţi de acest 
pericol, nu respectă întotdeauna 
normele de siguranţă pentru a 
evita condusul într-o stare de 
oboseală.

Aproape zilnic, 1 şofer din 5 
se urcă la volan după ce a dormit 
mai puţin de 5 ore în noaptea 
precedentă. 64% dintre şoferi s-
au urcat cel puţin o dată la volan 
după ce nu au dormit o noapte 
întreagă. 1 şofer din 4 a aţipit cel 
puţin o dată la volan. 4 şoferi din 
10 au experimentat, cel puţin o 
dată, senzaţia de a nu-şi mai 
aduce aminte ultima bucată de 
drum parcursă. 60% dintre 
şoferi sunt de părere că este 

foarte periculos să conduci 
obosit.

4 din 10 conducători auto au 
experimentat cel puţin o dată, în 
timpul unei călătorii cu maşina, 
senzaţia de a nu-şi mai aduce 
aminte ultima bucată de drum 
p a r c u r s ă :  2 7 %  d i n t r e  
respondenţi au păţit acest lucru 
o dată sau de două ori de când 
sunt şoferi, iar 10%, de câteva 
ori în ultimul an.

Senzaţia de a nu-ţi mai aduce 
aminte de ultimele câteva 
minute poate fi un semn al unui 
microsomn – o aţipire între 2 şi 
30 de secunde (unele studii 
indică o medie de 5-10 
secunde), fără ca cel în cauză să 
îşi dea seama sau să fie 
conştient de acest lucru – şi unul 
din semnele care îţi indică că 
eşti prea obosit ca să rămâi la 
volan. De altfel, 1 din 4 şoferi 
(24%) a declarat că îşi aminteşte 
să fi aţipit în timp ce conducea, 
conform rezultatelor sondajului.

În ceea ce priveşte percepţia 
oboselii la volan, 66% dintre 
participanţii la sondaj au 
declarat că se simt rar obosiţi 
atunci când conduc, însă 13% 
se confruntă des cu această 
stare.

BJ „Marin Preda” Teleorman:

   Participare la Zilele Bibliotecii Județene Tulcea

În comuna teleormăneană Frăsinet se află cula lui 

Costea.

În prezent, această culă nu este în circuitul public, 

fiind scoasă din uz datorită stării de degradare.

Cula din Frăsinet a fost construită la începutul 

secolului al XVIII-lea ca turn de observație și de 

apărare, de către boierul Costea Rondiris.

La începutul secolului al XIX-lea, frații Bâțcoveanu 

au devenit proprietarii moșiei pe care era construită 

cula.

Noii proprietari, Nicolae Bâțcoveanu, logofăt 

(dregător în ierarhia boierilor români, membru al 

sfatului domnesc), și Ioniță Bâțcoveanu, pitar (boierul 

însărcinat cu pregătirea și distribuirea pâinii la Curtea 

domnească și a oștirii), au construit în anul 1835 

biserica din sat, cu hramul „Sf. Apostoli”.

Cula a fost modificată în anul 1878, renunțându-se 

la partea superioară, care avea foișor.

După incendierea ei în timpul Răscoalei din 1907, 

cula lui Costea a fost refăcută.

La sfârșitul anilor 60 din secolul al XX-lea, starea 

culei, fiind părăsită, s-a degradat.

Demolată în 1972, a fost reconstruită din cărămizile 

originale între anii 1977 și 1978, adăugându-i-se un al 

doilea etaj, cu foișor.

Acum, cula lui Costea, scoasă din uz, se află într-o 

stare avansată de degradare.

Cula este pătrată și este cea mai mică dintre cele 

care s-au păstrat. Ea este un turn de apărare, nu o 

locuință fortificată.

Accesul în beci se face din exterior, iar la etaj se 

ajungea pe o scară exterioară, care nu mai există.

Etajul al doilea este de fapt foișorul de lemn, cu 

metereze în parapetul de zid.

Sursa: Institutul Național al Patrimoniului

Cornelia RĂDULESCU

România reală
Trăiesc sau, gânduri din 

scaunul cu rotile

Repere teleormănene:
 Cula lui Costea

Prea multe furturi și prea puțini hoți pedepsiți. 
Procurorul general vrea să interzică oprirea 
anchetelor chiar dacă victima și agresorul se 
împacă. Unul dintre argumente este că de multe 
ori păgubitul renunță la plângere din cauza 
amenințărilor primite de la hoț. 

Într-o solicitare adresată ministrului justiției, 
procurorul general interimar 
Bogdan Licu dă exemplu situația 
statistică pentru primele șase luni 
ale acestui an legată de dosarele 
de furt calificat și de dosarele 
c l a s a t e  p e n t r u  a c e a s t ă  
infracțiune. Astfel, în primele șase 
luni ale acestui an au fost clasate 
3.932 de dosare clasate ca 
urmare a împăcării părților. Alte peste 600 de 
dosare s-au închis după ce partea vătămată și-a 
retras plângerea. În aceeași perioadă, doar 2.871 
de hoți au fost trimiși în judecată.

Aceste date arată că faptuitorii sunt încurajați 
să încalce legea, susține Bogdan Licu, pentru că 
au în minte totdeauna faptul că pot scăpa ușor de 

răspunderea penală dacă se împacă cu victima, 
pe de o parte, sau dacă o convinge pe aceasta să 
își retragă plângerea. Iar asta se întâmplă adesea 
după ce victimele sunt supuse unor intimidări fie 
din partea făptuitorilor, fie din partea unor 
apropiați.

Astfel de intimidări nu sunt acoperite de lege, 
iar procurorii sunt puși în fața 
faptului împlinit. „Este necesară 
eliminarea posibilităţii împăcării 
pentru infracţiunea prevăzută de 
art. 229 alin. (1) şi alin. (2) lit. b) şi 
c) Cod penal, având în vedere că 
măsura nu a  condus la  
reducerea infracţionalităţii, în 
perioada de referinţă, 2013-

2019, în care a fost în vigoare textul alin. (2) al art. 
231”, se arată într-un comunicat al Parchetului 
General.

Propunerea procurorului general interimar a 
ajuns acum la Ministerul Justiției, care are 
inițiativă legislativă și poate propune modificarea 
Codului penal.

Sondaj: 1 şofer din 4 a aţipit cel puţin o 
dată la volan

Mai mulți hoți au fost iertați decât condamnați
 în primele șase luni ale anului. Prevederea legală 

ce încurajează furturile în România
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Mișcarea fizică este ultimul lucru la care s-ar gândi cineva 
după o zi lungă și obositoare. Cercetătorii au făcut un studiu 
care a arătat efectele asupra psihicului, a doar șase minute de 
plimbare. Rezultatele sunt uimitoare.

Doar șase minute de mers pe jos poate crește motivația 
unei persoane de a efectua activități fizice și poate îmbunătăți 
senzația lipsei de energie, oboseală, depresie și confuzie. 
Acestea sunt rezultatele cercetărilor efectuate de către 
profesorul asociat în terapie fizică al Universității Clarkson, Ali 
Boolani.

Boolani a finalizat 
recent un studiu în 
care  a  măsurat  
starea de spirit a 
pacienților cu vârsta 
peste 65 de ani, 
înainte și după ce a 
făcut o plimbare de 
șase minute și a 
d e s c o p e r i t  c ă  
pacienții au observat 
o scădere a oboselii 

mentale și îmbunătățirea energiei fizice după plimbare.
Pacienții au fost invitați să participe la un studiu de trei zile. 

În prima zi, Boolani și echipa sa și-au măsurat stările de spirit, i-
au făcut să se plimbe și să-și măsoare din nou stările de spirit 
după plimbare. În zilele a doua și a treia, pacienților li s-a oferit 
sarcini cognitive care au fost menite să-i facă să se simtă mai 
răi, după care starea lor de spirit a fost măsurată. Apoi, au făcut 
din nou câte o plimbare.

Anxietatea se reduce
 „I-am făcut să meargă timp de șase minute în jurul unui 

obiect și i-am făcut să meargă într-un ritm cu care s-au simțit 
confortabili”, a spus Boolani. „Chiar și în zilele în care au avut 
sarcini cognitive au început să se simtă mai bine și chiar s-au 
ridicat deasupra liniei de bază, ceea ce a fost foarte bine".

Potrivit lui Boolani, nivelul de anxietate la pacienți a scăzut.
„Sentimentele de anxietate s-au îmbunătățit cu siguranță, 

aceasta este pe linia celor mai multe studii care arată că 
activitatea fizică îmbunătățește sentimentele de anxietate”, a 
spus el.

Pe lângă o creștere a energiei fizice și o scădere a oboselii 
mentale, Boolani a măsurat nivelurile de motivație ale 
pacienților.

Crește motivația de a face mișcare 
„S-a dovedit că, după șase minute de activitate fizică, au 

fost mai motivați să îndeplinească sarcini fizice”, a spus el. 
„Într-un cadru real, dacă aveți o zi grea, nu vă doriți să faceți un 
antrenament, dar poate șase minute de mers pe jos vă pot face 
mai motivați să fiți mai activ fizic."

Potrivit lui Boolani, studii similare au fost efectuate în trecut, 
dar șase minute este cel mai scurt timp pe care cineva a testat 
impactul mersului.

El a spus, de asemenea, că ritmul în care pacienții au mers a 
avut un impact asupra nivelului lor de energie și oboseală.

„Cu cât au mers mai repede, cu atât sentimentele lor de 
energie au crescut și sentimentele de oboseală au scăzut”, a 
spus Boolani.

Un vânător intră într-un magazin de specialitate şi 

întreabă:

- Aveţi pantaloni de camuflaj?

- Avem, domnule, dar nu-i găsim!

***

Doi pescari între ei:

- Azi dimineaţă am dat cu banu' să văd dacă mă duc cu 

nevastă-mea la biserică sau vin la pescuit.

- Şi văd că ţi-a ieşit să vii cu noi la pescuit.

- Da, însă a trebuit să dau de 7 ori.

***

Se întâlneşte Bulă cu bunicul său în puşcărie.

- Ce faci, bunicule? De ce eşti aici?

- Păi am pescuit fără permis...

- Şi cât ţi-au dat?

- 25 de ani.

- Nu se poate, ai mai făcut tu ceva...

- Păi am pescuit cu dinamită.

- Şi? Ce ai prins?

- Ei... trei ştiuci aşa... de vreo 30 cm, doi şalăi de 50 cm şi 

vreo patru scafandri aşa, mai mititei...

Pastila de râs

De ce să fierbi cartofii în 
apă cu oțet, înainte de a-i prăji. 
Acești cartofi vor fi un deliciu 
pentru oricine. Iată de ce 
trebuie fierți în apă cu oțet și 
sare.

Înainte să fie prăjiţi, cartofii 
se fierb în apă cu oţet 
balsamic, ceea ce le va da o 
savoare deosebită în interior, 
eliminându-se astfel și o 
cantitate mare de amidon din 
ei. De asemenea, nu se vor 
imbiba cu grăsime când se 
prăjesc.

Curăţă cartofii şi, dacă sunt 
mai mari – taie-i în jumătăţi. 
Într-o oală încăpătoare, pune 
cartofii împreună cu 230ml de 
oţet şi sarea. Adaugă apă, 
astfel încât să-i acopere, şi 
pune-i la fiert.

Când apa începe să 
clocotească, daă focul mai 
mic şi lasă-i să fiarbă pentru 
aproximativ 15 de minute, 
până când cartofii se înmoaie. 
Apoi scurge-i de apă şi lasă-i 
să se usuce bine.

Pune o tigaie pe foc mediu 

şi adaugă cele 2 linguri de unt. 
După ce untul s-a topit, 
adaugă cartofii şi presaraă 
sare şi piper. Prăjeşte-i 
amestecând din când în când, 
până când devin aurii şi 
crocanţi (aproximativ 8-10 
minute). Când sunt gata, 
stropeşte-i cu cele două linguri 
de oţet de vin alb.

Serveşte-i cu ceapă verde 
tocată mărunt presărată şi 
fulgi de sare presaraţi pe 
deasupra.

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

SC FERMA  SALCIA SA, cu sediul  în comuna Salcia, județul Teleorman, CUI  1413951, 
J34/862/1991, pierdut Certificat constator  nr. 1897/30.01.2018. Îl declarăm nul.   

Anunţ

SAVE NELU și SAVE CARMEN CRISTINA, domiciliați în municipiul Alexandria, str. 1 
Decembrie nr. 91, jud. Teleorman, anunță publicul interesat că s-a depus la APM Teleorman 
documentația în vederea obținerii avizului de mediu pentru avizarea Planului Urbanistic 
Zonal al proiectului LUCRĂRI DE CONSTRUIRE: LOCUINȚĂ D+P+1E”, cu amplasament în 
municipiul Alexandria, str. 1 Decembrie, nr. 91, jud. Teleorman.

Observațiile publicului se primesc în scris la sediul APM Teleorman, str. Dunării, nr. 1, de 
luni-joi între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00, în termen de 18 zile calendaristice 
de la apariția anunțului.

Anunţ public nr.1

Administratorul unic al SC COMPLEX CONFORT SA, având sediul social în municipiul 
Alexandria, str. Libertății, nr. 202 A, județ Teleorman și înmatriculată la O.R.C. sub nr. 
J34/209/1995, CUI RO 7446311 convoacă :

AGOA în data de 11.11.2019, ora 10, la sediul societății din Alexandria, strada Libertății, nr. 
202 A, județ Teleorman, la care vor participa acționarii înscriși în R.A. la data de 01.11.2019.

Ordinea de zi a AGOA : 
1.Prelungirea  facilității pe o perioadă de 12 luni, până în noiembrie 2020, deținute la BRD-

GSG SA Sucursala  Alexandria în următoarele condiții :
-suma maximă de 250.000 RON, în funcție de negocierea realizată cu banca.
-perioada de contractare : 12 luni, cu posibilitate de prelungire. 
-garantarea cu : 
 a) teren intravilan în suprafață de 6079 mp cu construcții, situate în Alexandria, str. Viilor, nr. 

7-9, înscrise în C.F. 21361 (fosta 1295), sub nr. cadastral 740, proprietatea societății.
b) ipoteca asupra conturilor curente ale societății deschise la BRD și asupra soldurilor 

creditoare ale acestora.
c) ipoteca imobiliară asupra imobilului și terenului intravilan  în suprafață de 1050 mp din 

acte (1039 mp din măsurători), din care 435 mp curți/construcții și 604 mp (604,22 mp din 
măsurători), categorie de folosință arabil, precum și construcția C1 – locuința în suprafață utilă 
de 73,45 mp și în suprafață  construită de 95,66 mp, situat în municipiul Alexandria, str. 
Constantin Brâncoveanu, nr. 75, județ Teleorman, având  nr. cadastral 1324 și  intabulat în C.F. 
nr. 20977 (nr. C.F. vechi 4027) a localității Alexandria, în baza încheierii  nr. 129/22.01.2002, 
dată de OCPI Teleorman – BCPI Alexandria. 

d ) două bilete la ordin în alb, stipulate cu mențiunea “fără protest”, avalizate de dl Petrișor 
Stănilă (administrator unic) și soția acestuia, d-na Emilia Stănilă. 

-desemnarea d-lui Stănilă Petrișor  (care se legitimează cu CI seria TR nr. 299335, CNP 
1480819340013), în calitate de administrator unic, pentru semnarea tuturor formalităților 
referitoare la punerea la dispoziție a facilității (semnare contract de credit/acte adiționale la 
acesta,garanții, bilete la ordin etc)

2.Aprobarea de eventuale alte împrumuturi, de la alte instituții bancare,  pentru 
desfășurarea activității și îmbunătățirii obiectului de activitate al societății în sumă de maxim  
250.000 Ron, dacă va fi  cazul.

În cazul în care cvorumul necesar pentru deliberarea valabilă nu se va întruni, AGOA 
urmează să aibă loc în ziua de 12.11.2019, la aceeași  oră, în același loc, ordinea de zi 
rămânând neschimbată. 

TELEFON : 0769.295.372.                     Administrator  Stănilă Petrișor

CONVOCARE

Mișcare fizică: ce efect au 
doar șase minute de plimbare

De ce să fierbi cartofii în apă cu oțet, 
înainte de a-i prăji. Rezultatul este impresionant



1731: S-a născut Henry Cavendish, fizician şi chimist, 
descoperitorul hidrogenului (d. 1810).
1813: S-a născut 

G i u s e p p e  V e r d i ,  
compozitor italian (d. 
1901).
1837: A murit Charles 

Four ier ,  f i l oso f  ş i  
economist francez (n. 
1772).
1861: S-a născut 

F r i d t j o f  N a n s e n ,  
explorator şi om de 
ş t i i n ţ ă  no r v eg i an ,  
laureat al Premiul Nobel 
pentru Pace (d. 1930).
1866: S-a născut 

Nicolae Vermont, pictor 
român (d. 1932).
1903: Compania Bayer a pus în vânzare aspirina. Noul 

medicament a fost obţinut de un chimist bavarez, Felix 
Hoffman, pentru a ameliora reumatismul tatălui său.
1914: A murit Carol I al României (n. 1839).
1924: S-a născut James Clavell, scriitor britanic (d. 

1994).
1933: Waldo L. Semon a inventat vinilul.
1985: A murit Orson Welles, regizor american de film şi 

teatru, scenarist, actor (n. 1915).
2004: A murit Christopher Reeve, actor, regizor, 

producător american (n. 1952).
Ziua Mondială a Sănătăţii Mentale.
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Joi 10 Octombrie 2019

07:00 Matinal 10:00 Ca'n viaţă 
11:00 Teleshopping 11:30 Yanxi, 
palatul suspinelor 12:30 Parlamentul 
României 13:00 Izolaţi în România 
13:30 Adevăruri despre trecut 14:00 
Telejurnal 14:55 Vorbeşte corect! 
15:10 Akzente 17:00 Europa mea 
17:35 Yanxi, palatul suspinelor 18:35 
Gări de poveste 19:30 Vorbeşte corect! 
19:40 Sport Meteo 20:00 Telejurnal 
21:00 România 9 22:00 Dispăruţi fără 
urmă 23:00 15 Anchetele comisarului 
Antonescu 00:00 Telejurnal

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 10 Octombrie

Aveti un program 
incarcat, cu multa 
alergatura. Va pregatiti 
pentru o calatorie 
importanta, care va 
poate ajuta mult pe 
plan profesional. Nu 
neglijati problemele 
partenerului de viata.

Se anunta o zi 
foarte importanta, mai 
a l e s  p e  p l a n  
sen t imen ta l .  D in  
punct  de vedere 
financiar, nu stati prea 
bine, dar nu este cazul 
sa va ingrijorati. Puteti 
conta pe rude. 

Va preocupa ideea 
de a porni o afacere si 
puneti detaliile la 
punct. Aveti sanse sa 
va descurcati  cu 
cheltuieli minime. Nu 
neglijati odihna, ca sa 
nu aveti probleme cu 
sanatatea!

Dimineata nu aveti 
chef de nimic si va 
omoara rutina. In a 
doua parte a zilei 
aflati ca urmeaza sa 
p r i m i t i  o  s u m a  
impor tanta .  Es te  
posibil sa fie vorba 
despre o mostenire. 

Daca intentionati 
sa va cumparati o 
casa, azi aveti sanse 
r e a l e .  V a  
recomandam sa nu 
va grabiti, pentru ca 
puteti sa gresiti. Nu 
neglijati dorintele 
partenerului de viata.

Aveti mari sanse de 
reusita intr-o afacere. 
Va recomandam sa 
evitati speculatiile, 
pentru ca riscati sa 
aveti de a face cu 
autoritatile.  Dupa-
amiaza ar fi bine sa nu 
actionati in pripa.

Aflati o veste care 
v a  s c h i m b a  
conceptia despre 
a c u m u l a r i l e  
mater ia le .  Socu l  
acestei vesti va face 
mai sensibil, dar nu 
este cazul sa va lasati 
prada pesimismului. 

Sunteti preocupat 
d e  r e l a t i i l e  
sentimentale si doriti 
sa faceti schimbari pe 
acest plan. Aveti grija 
sa nu deveniti prea 
visator! Riscati sa 
lasat i  o impresie 
gresita celor apropiati.

Sunteti plin de idei 
si dati dovada de 
ingenioz i tate.  At i  
putea sa demarati o 
afacere, dar se pare 
ca va lipsesc banii. Va 
sfatuim sa cereti un 
imprumut de la o ruda 
instarita. 

BERBEC

Daca va cautati un 
alt loc de munca, puteti 
fi optimist. Sunteti 
ajutat de o persoana 
mai in varsta. Seara 
mergeti in vizita la un 
p r ie ten ,  unde  va  
detasati de problemele 
din ultimele zile.

O ruda va ofera un 
a j u t o r  f i n a n c i a r  
neasteptat, ca sa puteti 
intra in afaceri. Daca 
nu va ajung banii, nu 
ezitati sa va asociati cu 
un prieten! Va sfatuim 
sa nu alergati dupa 
profituri imediate. 

O pe rsoana  cu  
experienta este dispusa 
sa va destainuie cateva 
secrete de afaceri. Va 
s fa tu im t ra ta t i  cu  
s e r i o z i t a t e  
responsabilitatile pe 
care trebuie sa vi le 
asumati. 

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 Fotbal UEFA Euro U21: 
Romania – Ucraina 22:30 
Masterchef 23:30 Ştirile Pro Tv 
00:00 15 Lumea de Dincolo: 
Războaie Sângeroase 01:45 
Masterchef 

07:00 Observator 08:00 
Neatza cu Răzvan şi Dani 
12:00 Observator 14:00 
Gazda  per fec tă  16 :00  
Observator 17:00 Acces 
direct - cu Mirela Vaida 19:00 
Observator 20:00 Sacrificiul 
22:15 The Wall - Marele Zid - 
(sezon nou) 23:30 12 Xtra 
Night Show 01:00 Observator 

07:30 Teleshopping 08:15 
P a s t i l a  d e  r â s  0 8 : 4 5  
Teleshopping 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 
Îmi place dansul 01:45 Știrile 
Kanal D 

07:20 Paradisul femeilor 09:30 
Teleshopping 10:00 Starea naţiei 
11:00 Teleshopping 11:30 Casa: 
construcţie şi design 12:00 
Teleshopping 14:00 Camera de 
râs 14:30 Teleshopping 15:05 
Focus 16:00 Paradisul femeilor - 
Starea sănătății 18:00 Focus 18 - 
Starea sănătății 19:30 Trăsniți 
20:30 15 In urmarire 22:30 Starea 
naţiei – Betman 23:30 Focus din 
inima României 00:00 Trăsniți 

07:30 Don Juan modern 
09:30 La bloc 12:00 Jesse 
Stone: O moarte suspectă 
14:00 O zeita pe pamant 
16:15 Întoarcerea la laguna 
albastră 18:15 La bloc 20:30 
12 Vânătoarea ultimului 
dragon 22:15 15 Joc 
d i a b o l i c  0 0 : 0 0  1 2  
Vânătoarea ultimului dragon 

07:00 Iubire dincolo de timp 08:00 
Oanapp 09:00 Documentar 360° Geo 
10:00 Câştigă România! 11:00 Ulita 
spre Europa 12:00 Telejurnal TVR 2 
12:40 Teleshopping 13:00 Cultura 
minorităţilor 13:30 Natură şi aventură 
14:00 Documentar 360° Geo 15:00 
Oanapp 16:00 Iubire dincolo de timp 
17:00 Campionatele Mondiale de 
gimnastică artistică - Stuttgart 2019 
19:00 Telejurnal TVR 2 20:00 Câştigă 
România! 21:10 Anne Frank - Partea I 
22:45 Discover Romania 23:00 12 
Caracatița 00:00 Câştigă România! 

08:10 12 Valerian și orașul 
celor o mie de planete 10:20 15 
Starsky și Hutch 12:00 15 
Cineva acolo sus 12:45 Cum 
să fii amantu' la femei 14:40 
Alertă de rad zero 16:45 12 
Prima lovitură a lui Jackie Chan 
18:05 15 Air Force One 20:00 
15 Sindromul post-divorț 21:30 
15 În sălbăticie 23:50 15 Fără 
ărare
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Vrei să fii zilnic la curent cu cele mai importante ştiri din judeţul tău, dar nu ai timp 
de pierdut pentru a sta la coadă la chioşcurile de ziare? De acum cotidianul MARA 
vine la tine acasă. Decupează talonul de abonament din ziar, achită în contul 
RO55CECETR0101RON0427628, deschis la CEC BANK Alexandria suma 
aferentă lunilor de abonament alese şi expediază talonul de abonament + copia 
chitanţei de plată pe adresa cotidianului MARA: Alexandria, Str. Libertăţii, nr. 271, Bl. 
L4 sau pe fax. 0347/80.44.48 sau poţi veni direct la sediul cotidianului şi de luna 
următoare ziarul MARA vine la tine la uşă.

Cotidianul MARA vine la tine acasă

Talon de abonament

Persoana fizică: Numele _______________ Prenumele ________________
Vârsta ______ Profesia __________________________________________ 
Persoană juridică: Nume firmă ___________________________________ 
Domeniul de activitate __________________________________________
CUI _____________ Cont __________________ Banca ________________
Vei primi abonamentul la adresa:
Str. _______________ nr ______ Bl. ______ Sc. ______ Et. _____ Ap. _____
Localitatea ________________ Cod poştal ____________ Judeţul _______
Tel _______________Fax _____________E-mail______________________
Doresc să achiziţionez un abonament la cotidianul MARA începând cu luna 
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Orice neregulă, orice problemă, orice necaz pot fi 
sesizate reporterului de servici la numărul de telefon: 0763.801.083

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

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

www.ziarulmara.ro
Tipărit la Tipografia “MARA”



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

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

Pentru relații suplimentare vă așteptăm la sediul unității din zona Peco 

sau la telefon: 0723.148613.

10 Anul XIII, nr. 3298 Joi 10 Octombrie 2019

Liderul Ligii 2 a câștigat cu 
mari emoții ultimul meci al 
etapei a 10-a. Gruparea din 
Măgurele s-a impus abia în 
minutul 90+1, astfel că bucuria 
de la final a noului antrenor, 
instalat de curând, Florin Bratu 
(39 de ani) a fost una fără 
margini.

Bratu a dezvăluit 
c e  l e - a  s p u s  
jucătorilor imediat 
cum a intrat în vestiar, 
dar și ce discuție a 
purtat cu Cristi Bud, 
înainte de acest meci.

”Mi-era dor de 
adrenalina aceasta 
pe care ți-o dă jocul, 
fotbalul. Chiar le-am 
s p u s  î n  v e s t i a r  
jucător i lor,  acum 
după meci, că a trebuit să mă 
fac antrenor ca să sufăr atât de 
mult, pentru că era mai bine ca 
jucător.

Am văzut agresivitate, 
echipă motivată. Bine, foarte 

multe lucruri nu am schimbat 
după trei antrenamente. Dar, 
mă bucur că Erik Lincar a lăsat 
aici un grup unit, o echipă 
organizată. Vreau să continui 
munca. Cu acest grup putem 
reuși o performanță uriașă, 
promovarea”, a spus Bratu.

Florin Bratu: ”A fost o 
problemă între el și Lincar, dar 
eu știu de ce l-am reprimit pe 
Bud la echipă!”

Cristi Bud a revenit în 
echipa liderului Ligii 2, după 
trei săptămâni în care nu s-a 

antrenat deloc cu echipa, din 
cauza unui conflict cu fostul 
antrenor Erik Lincar. Atacantul 
a  i n t r a t  p e  p a r c u r s ,  
randamentul său fiind unul pe 
placul lui Bratu.

”Am avut o discuție cu el, au 
fost ceva frământări. I-am 

spus că este un 
jucător care trebuie 
să respecte absolut 
orice antrenor. A fost, 
ce a fost cu Lincar, a 
fost o problemă între 
ei, dar eu am fost 
coleg cu el la Mediaș. 
Știu ce valoare are, 
ce plus-valoare poate 
aduce și am decis să-i 
acord o șansă.

Sper ca din punct 
de vedere fizic să 

revină cât mai repede la forma 
optimă și să ne ajute, pentru că 
oamenii de aici au investit în el 
iar el trebuie să se ridice la 
nivelul așteptărilor”, a mai 
spus Bratu.

SPORT

Naționala de tineret a României vrea să șteargă debutul 
nefericit din preliminariile lui Euro 2021, eșecul din 
Danemarca, scor 1-2, cu o victorie contra Ucrainei în meciul 
de joi, de la Ploiești, programat de la ora 20:30 pe Stadionul 
”Ilie Oană” din Ploiești și mai apoi cu Irlanda de Nord, luni, 14 
octombrie 2019, de la ora 20:30, pe Stadionul ”Anghel 
Iordănescu”, din Voluntari.

Mirel Rădoi a avut abia marți la dispoziție întreg lotul, 
astfel că a început să intre în detaliile pregătirii.

Ultimii sosiți în cantonamentul de la Buftea, Marian Aioani 
și Andrei Rațiu, s-au alăturat rapid colegilor și au bifat deja o 
ședință de pregătire. Potrivit frf.ro, după câteva exerciții de 
încălzire sub comanda preparatorului fizic Horațiu Baciu, 
Mirel Rădoi a lucrat cu elevii săi la tactica pentru meciul cu 
Ucraina.

Oficialii de la Casa Fotbalului s-au ferit să declare public 
ce surprize le-a pregătit Rădoi ucrainenilor, dar este clar că 
se dorește o victorie în fața formației care în martie 2018, la 
generația U19, s-a calificat în dauna noastră la Campionatul 
European.

Printre altele, Rădoi a insistat asupra șuturilor de la 
distanță.

Helmut Duckadam a declarat înainte de derby-ul FCSB - 
Dinamo 1-1 că Dan Nistor nu ar avea loc în primul 11 al lui 
Bogdan Argeș Vintilă. Totuși, directorul de imagine al roș-
albaștrilor susține acum că ”l-ar lua mâine” pe căpitanul 
”câinilor roșii”.

”Nistor am spus că nu ar avea loc pentru că nu poți să-l iei. 
La ora actuală, Nistor e unul dintre cei mai în formă mijlocași 
din Liga 1.

La forma la care e azi Nistor, l-aș lua mâine. Dar ce să 
vorbim despre așa ceva? S-a discutat cu el la un moment dat. 
Îl ai pe Nedelcu, ai interese să joace”, a spus Duckadam.

Ce a spus Helmut Duckadam despre Dan Nistor
Helmut Duckadam a fost ironic la adresa căpitanului 

”câinilor”, Dan Nistor, și susține că acesta nu ar avea loc în 
primul 11 al roș-albaștrilor.

”Nistor a avut o ofertă de la noi, acum ceva vreme, dar a 
preferat Dinamo. Este un jucător bun. Acum cred că nu ar 
avea loc la noi. Mai ales după ce vor reveni și jucătorii 
accidentați, i-ar fi greu să prindă un loc de titular”, a spus 
Duckadam.

România U21 - Ucraina U21 

Cum pregătește Mirel Rădoi 
meciul de la Ploiești

Declarația surprinzătoare din
 partea celor de la FCSB despre

 un rival de la Dinamo

După ce s-a despărțit de Turris Turnu 
Măgurele, Erik Lincar și-a găsit deja echipă! 
Tehnicianul o va pregăti pe Concordia Chiajna, 
formație pe care a antrenat-o deja pentru prima 
dată miercuri dimineață.

Lincar a fost jucătorul Concordiei în sezonul 
2007/2008, iar în 2015/2016 a stat pe banca 
tehnică a echipei, din postura de secund a lui 
Marius Baciu.

Erik Lincar și-a început cariera de antrenor în 
2008, ca secund la FC Prefab 05 Mdelu și a mai 
antrenat, în afară de Turris, la Academica 
Clinceni, Callatis Mangalia, Universitatea 
Craiova, Râmnicu Vâlcea, Luceafărul Oradea, 
Juventus București.

"Erik Lincar, noul antrenor al "vulturilor"!
Ultima data la Turris Turnu Magurele, 

tehnicianul în vârstă de 41 de ani a semnat 
miercuri cu clubul nostru si a condus primul 
antrenament din postura de antrenor principal al 
"vulturilor". Acesta va avea un staff format din 
Viorel Domocos (antrenor secund) și Florin 
Matache (antrenor cu portarii). Lincar a jucat 
pentru CS Concordia Chiajna in perioada iulie 
2007 - iulie 2008, iar in sezonul competitional 
2015-2016 acesta a stat pe banca tehnica a alb-
verzilor din postura de secund al lui Marius Baciu. 
Si-a inceput cariera de antrenor in 2008 ca 

secund la FC Prefab 05 Modelu si a mai antrenat 
echipe precum Academica Clinceni, Callatis 
Mangalia, Universitatea Craiova, Ramincu 
Valcea, Luceafarul Oradea ,Juventus Bucuresti 
si Turriss Turnu Magurele.

Bine ai venit , Erik Lincar! Mult succes pe 
banca tehnica a Concordiei!" a fost mesajul celor 
de la Concordia Chiajna, pe pagina de Facebook.

Erik Lincar și-a dat demisia de la Turris Turnu 
Măgurele, deși echipa era lider în Liga a 2-a

Erik Lincar a anunțat că își va da demisia 
imediaty după meciul FC Argeş - Turris Tr 
Măgurele 3-2, chiar dacă a fost prima înfrângere 
a echipei în acest sezon.

"Am cerut conducerii să accepte rezilierea 
contractului. Sunt de părere că trebuie să ai niște 
principii clare în fotbal, pe care eu nu le încalc. 
Oricât de sus ai fi, trebuie să fii cu picioarele pe 
pământ, să fii obiectiv și să încerci să faci ce e mai 
bine pentru echipă.

Nu vreau să intru în detalii, dar după un an și 
două luni în care situația a fost liniștită, în ultima 
săptămână s-au precipitat lucrurile. Mie îmi place 
unde mă duc să mi se dea încredere și să 
reușesc până la urmă să duc acea echipă la cel 
mai înalt nivel și să construiesc o situație 
profesionistă", a declarat Lincar, la câteva ore 
după meci.

Florin Bratu, în extaz după prima 
victorie cu Turris. ”A trebuit să mă fac antrenor

 ca să sufăr!”. Ce i-a spus lui Bud 

OFICIAL: Erik Lincar este noul antrenor 
al Concordiei Chiajna 
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