
Campania de imagine și tema celei de-a 15-a 
ediții a Festivalului de Teatru Tânăr IDEO IDEIS 
lansează o provocare deschisă, către adolescenți 
și noi toți deopotrivă, una care să transforme 
scenariul viitorului pe care și-l doresc în realitate: 
Suntem datori cu o revoluție!

În luna iunie a acestui an IDEO IDEIS a lansat 
către adolescenți un dialog despre schimbare și 
cum este ea văzută prin ochii lor. Peste 100 dintre 
ei au vorbit despre ce ar schimba la ei înșiși, la 
orașele în care locuiesc, cum au acționat până 
acum și cum ar suna pentru ei un referendum în 
România. Răspunsurile lor au dat glas unor 
probleme actuale și au accentuat faptul că sunt 
conectați la nevoile comunităților din care fac 
parte: reforma sistemului de educație, poluarea, 
violența domestică, educația sexuală, accesul la cultură, identitatea de gen 
sunt câteva dintre subiectele care îi frământă pe majoritatea.
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Teleormănenii 
își pot investi banii 
economisiți până 
a c u m  p r i n  
cumpărarea de 
titluri de stat, în lei și 
v a l u t ă ,  p r i n  
tranzacții efectuate 
c u  b ă n c i l e  
a c r e d i t a t e  d e  
M i n i s t e r u l  
Finanțelor Publice, 
iar respectivele 

titluri de stat vor fi listate la Bursa de Valori București. Titlurile de sat au maturități 
cuprinse între doi și cinci ani, cu o dobândă care variază între 2% și 4.5 %.
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Cei 15.785 de fermieri teleormăneni au depus la 
Centrul județean și la centrele locale ale APIA cereri unice 
de plată pentru o suprafață agricolă însumând 429.283 
hectare.

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură 
(APIA) comunică faptul că, la data de 10 iulie a.c., a 
finalizat Campania de primire a Cererilor Unice de Plată 
pentru anul 2020, în cadrul căreia au fost înregistrate un 
număr de  830.898 cereri, pentru o suprafață declarată la 
plată de 9.879.977 hectare. În perioada de depunere a 
cererilor unice de plată fără penalizări, respectiv în 

intervalul 2 martie – 15 iunie 2020, au fost depuse  
826.964 cereri pentru o suprafață de 9.814.937,86 
hectare. În intervalul 16 iunie – 10 iulie 2020, perioadă de 
depunere a cererilor unice de plată cu penalizări de 1 % 

pentru fiecare zi de întârziere,  au fost înregistrate 3.934 
cereri, pentru o suprafață declarată la plată de 65.039,39 
hectare. La Centrele județean și centrele locale APIA din 
județul Teleorman au depus cereri unice de plată 15.785 
fermieri, pentru o suprfață de 429.283 hectare.
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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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2 EVENIMENT - ACTUALITATE

EUROPAfest 27 începe pe 16 iulie și se 
încheie pe 25 iulie, fiind primul festival 
internațional care se organizează de la 
începutul pandemiei.

Toate evenimentele vor fi transmise live de 
pe scena Sălii Auditorium a Palatului Regal.

În fiecare zi, la ora 20:00, iubitorii de jazz 
sau muzică clasică sunt așteptați pe canalele 
de facebook și youtube ale EUROPAfest 
pentru a viziona live concertele din cadrul 
festivalului.

Anul acesta EUROPAfest are o ediție 
atipică, dar calitatea artiștilor și a producțiilor 
prezentate rămâne la aceleași standarde 
profesionale.

Publicul va putea urmări concerte de jazz, 
concerte de muzică clasică, sesiuni de jam 
sessions,  master-c lass-ur i ,  concurs 
internațional de jazz, Gala EUROPAfest, iar 
primele zile vor fi rezervate unor transmisiuni 

speciale cu Galele edițiilor precedente.
Unic în România, festivalul internațional 

EUROPAfest, organizat de jmEvents, aduce 
din 1994, în cadrul aceluiași eveniment, patru 
genuri muzicale: jazz, blues, pop și clasic. În 
2005, EUROPAfest a fost primul eveniment 
căruia Casa Regala i-a acordat Înaltul 
Patronaj, iar din 2015 este festival EFFE | 
Europe's finest festivals, titulatura oferită de 
Comisia Europeana și Parlamentul European.

EUROPAfest 2020 este un proiect cultural 
co-finanțat de Administrația Fondului Cultural 
Național.

Toate noutățile și informațiile referitoare la 
festival vor fi comunicate pe EUROPAfest.ro, 
Bucharestjazz.ro și pe paginile de social 
media EUROPAfest- Facebook, YouTube și 
Instagram.

Cornelia RĂDULESCU

(urmare  din  pagina  1)
Chestionarul aplicat de 

IDEO IDEIS a arătat că vocea 
adolescenților lipsește din 
spațiul public – deși 80% sunt 
încrezători în puterea lor de a 
contribui și de a schimba ceva 
la lumea din jurul lor, mai puțin 
de 10% trec la acțiune.

„Două dezbateri importante 
au trecut recent prin spațiul 
public: educația sexuală și 
studiile de gen. În ambele 
cazuri au avut ceva de spus 
politicieni, populiști, preoți și, în 
general, adulți din posturi cât 
mai diverse. Au lipsit aproape 
cu desăvârșire vocile celor 
atinși direct de subiecte - elevi 
și studenți. 'Suntem datori cu o revoluție' este răspunsul la 
această situație. Lucrurile se schimbă implacabil și în societatea 
românească. Dar se schimbă încet. Pentru o schimbare de 
viteză este nevoie ca tinerii să nu mai tacă. Încercăm în 
campanie să facem portretul unei generații ideale, care își apără 
ideile în care crede.”, a declarat Bogdan Theodor Olteanu, 
directorul campaniei de imagine.

IDEO IDEIS #15 le propune adolescenților să privească atent 
la lumea din jurul lor, să chestioneze zonele în care prezentul nu 
oglindește valorile în care cred și să caute dincolo de 
răspunsurile-șablon sau promisiunile fără fond. Ediția 
aniversară din 2020, un an al provocărilor din toate punctele de 
vedere, le propune să transforme indignarea în acțiuni, astfel 
încât să pună pe agenda publică subiecte precum incluziunea, 
egalitatea, educația, libertatea de a face alegeri și, astfel, să 
creeze „un nou normal” potrivit nevoilor lor.

Timp de 14 ani IDEO IDEIS a oferit tinerilor care i-au trecut 
pragul puncte de plecare și idei de unde pot porni în căutarea 
răspunsurilor. Anul acesta devine megafonul prin care își pot 
face vocea auzită și pot contribui la un prezent mai onest, unul de 
care suntem cu toții responsabili.

Spotul oficial al ediției cu numărul 15 a fost conceput de o 
echipă compusă dintr-un mix de alumni IDEO IDEIS și oameni 
implicați în povestea festivalului încă de la începuturile ei. Astfel, 
scenariul și regia sunt semnate de Bogdan Theodor Olteanu, 
pentru al 6-lea  an consecutiv. Filmările și ședința foto pentru 
poster au avut loc la RECUL, fotograful pentru afișul oficial al 
ediției 15 este Lavinia Cioacă, una dintre persoanele aflate în 
echipa de start a festivalului și fotograf oficial al ultimelor ediții, 
grafica posterului este realizată de Adriana Guță – art director 
IDEO IDEIS, iar imaginea clipului este semnată de Adi Bulboacă 
și Sorin Florea. István Téglás, unul dintre mentorii de anul acesta 
și trainer la mai multe ediții anterioare, a coordonat coregrafia, în 
timp ce costumele au fost asigurate de Gabriela Pițurlea. 

Actorii, alumni IDEO IDEIS, sunt în prezent cu toții studenți la 
Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. 
Caragiale”: Eva Cosac, Daria Pentelie, Teodora Dincă, Bogdan 
Bogdănoiu și Cristian Robe. 

IDEO IDEIS #15 se întâmplă anul acesta, în perioada 5 – 9 
august, în Alexandria, București, Baia Mare, Botoșani, Buzău, 
Câmpina, Roman, Sibiu și Timișoara.

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

Provocarea IDEO IDEIS

În vederea implementării 
p r o i e c t u l u i  „ I - Te N :  
Îmbunătățirea noduri lor 
terțiare Turnu Măgurele-
Nikopole pentru dezvoltarea 
durabilă a zonei printr-o mai 
bună conect iv i ta te  cu 
in f ras t ruc tura  TEN-T” ,  
15.1.1.013, finanțat în cadrul 
Programului INTERREG V-A 
România- Bulgar ia,  în 
calitate de Lider de proiect, s-
a încheiat contractul de 
f i n a n ț a r e  n r .  
70577/08.06.2017, precum 
și contractul de cofinanțare 
nr. 70582/08.06.2017.

Astfel, municipiul Turnu 
Măgurele a achiziționat 
servicii de elaborare a 
studiului  „Prezentul  ș i  
perspectivele cooperării în 
domeniul transportului public 
din zona transfrontalieră, în 
special din Turnu Măgurele și 
Nikopole”.

A fost încheiat contractul 
de servicii nr. 16018 din 
06.07.2020, prestator fiind 
SC AM PROIECT DESIGN & 

CONSULTING S.R.L.
Obiectul achiziției este 

achiziționarea serviciilor de 
e l abo ra re  a  s tud iu l u i  
„Prezentul și perspectivele 
cooperări i  în domeniul 
transportului public din zona 

transfrontalieră, în special 
din Turnu Măgurele și 
Nikopole”, finanțat prin 
p r o i e c t u l  „ I - T e N :  
Îmbunătățirea noduri lor 
terțiare Turnu Măgurele-
Nikopole pentru dezvoltarea 

durabilă a zonei printr-o mai 
bună conect iv i ta te  cu 
infrastructura TEN-T” cod 
proiect  15.1.1.013, e-MS 
cod ROBG-132, cofinanţat 
prin Programul Interreg V A 
România-Bulgaria.

Valoarea achiziției este 
45.000 lei, la care se adaugă 
TVA în valoare de 8.550 lei, 
procedura aplicată fiind 
achiziția directă.

Cornelia RĂDULESCU

Începe EUROPAfest 27

Mai mulți turiști români care au vrut să-și 
facă vacanța în Grecia se întorc în țară. 
Oamenii au ajuns, cu mașinile, până la graniță 
și au aflat că nu pot intra în Grecia deoarece nu 
au făcut testele care să demonstreze că nu 
sunt infectați cu noul coronavirus. Știau că 
sunt obligatorii de la ora 6 a acestei dimineți, 
dar autoritățile elene au pus în aplicare 
măsura de la miezul nopții.

Românii au venit în vacanță fără testul de 
coronavirus și spun că au sperat să treacă 
granița fără el întrucât știau că măsura intră în 
vigoare de la 6 dimineața, iar ei au ajuns 
înainte de această oră. Nu doar românii sunt în 
această situație, ci și turiști din alte țări care au 
vrut, miercuri dimineață să intre în Grecia 
neavând teste.

Măsurile au intrat însă în vigoare de la 
miezul nopții, așa că cei fără teste trebuie să 
se întoarcă.

Unii dintre turiștii români au afirmat că vor 

încerca să facă acest test în Bulgaria.
“Am ajuns la 4.30, am vrut să intru cu 

programarea de pe site și cu codurile, nu m-au 
lăsat motivând că trebuie să am testul. De o 
oră stau, nu mă bagă nimeni în seamă.

Ne trimit în Bulgaria să facem testul”, a 
povestit un turist român.

Cine intră de azi în Grecia va trebui să aibă 
pe lângă formularul completat online și testul 
făcut cu cel mult 72 de ore înainte. Nu sunt 
valabile testele rapide.

Totodată, autoritățile din Grecia testează la 
graniță, aleatoriu, chiar dacă există teste 
negative.

Cei care merg în vacanță în Grecia trebuie 
să știe care sunt regulile acolo: distanțarea 
socială trebuie respectată, turiștii nu sunt 
obligați să poarte măsti, dar personalul din 
hoteluri și restaurate da, nu pot sta mai mult de 
șase persoane la masă, iar la intrarea în 
restaurante li se ia temperatura.

Cooperare în domeniul 
transportului public din zona transfrontalieră 

Turnu Măgurele și Nikopole

Românii care au vrut să intre în Grecia 
fără teste, întorși la graniță. Măsura se aplica 

de la miezul nopții
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Guvernul a decis să atace la Curtea 
Constituțională proiectul de lege inițiat de USR 
privind înființarea unei unități de parchet 
specializată în investigarea infracțiunilor 
precum tărierile ilegale de lemn, nerespectarea 
normelor antipoluare şi uciderea unor specii 
protejate. Legea inițiată de USR fusese 
adoptată de Parlament, fiind votată de toate 
partidele cu exepția UDMR. USR a criticat 
decizia Guvernului de a ataca legea la Curte, 
decizie despre care spune că încurajează hoții 
de lemn și îi cere explicații premierului Orban.

„La o lună de la adoptarea de către 
Parlament, legea de înfiinţare a "DNA-ului 
pădurilor" nu a intrat în vigoare pentru că 
Guvernul PNL a găsit de cuviinţă să o atace la 
Curtea Constituţională. Uniunea Salvaţi 
România îi solicită premierului Ludovic Orban 
să explice public motivele pentru care a luat o 
decizie în favoarea hoţilor de lemne”, se arată 
într-un comunicat de presă al USR.

„Hoţii pădurilor României se vor simţi 
încurajaţi să-şi continue activitate, din moment 
ce chiar Guvernul se luptă să blocheze legea 
care ar permite cercetarea penală a faptelor 
lor”, a declarat și senatorul USR, Mihai Goțiu, 
aflat printre inițiatorii proiectului votat de 
Parlament.

Decizia Guvernului de a ataca la Curtea 
proiectul l-a nemulțumit și pe liderul formațiunii, 
Dan Barna. Acesta spune că este „o decizie 
stupefiantă și dezamăgitoare”.

„Am aflat în această dimineață că Guvernul 
a decis să atace la Curtea Constituțională legea 
privind înființarea DNA-ului pădurilor. O decizie 
stupefiantă și dezamăgitoare, în condițiile în 
care membrii cabinetului spun permanent că 
sunt preocupați de protejarea mediului și că fac 
eforturi să oprească furturile din pădurile 
României. Acest gest nu face decât să 
demonstreze contrariul”, scrie Dan Barna.

Liderul USR menționează că decizia de a 
acorda votul de învestitură Guvernului Orban a 
depins și de acest obiectiv, respectiv înființarea 
Direcției de Investigare a Infracțiunilor de 
Mediu. 

„Am acceptat susținerea investiturii primului 
cabinet Orban cu acest obiectiv explicit 
formulat. Acțiunea de azi merge, în mod 
inexplicabil, în direcția opusă”, a mai scris Dan 
Barna.

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de 
Mediu este creată după modelul DIICOT şi DNA 
și ar urma să fie condusă de un procuror şef 
numit de preşedintele țării. Proiectul primise 
aviz negativ de la CSM, pe motiv că nu sunt 
indicate sursele de finanțare pentru organizare 
și posturile noi care trebuie create.

Proiectul a fost votat de PNL în Parlament, 
deșii liberalii au precizat că nu este perfect

„Legea nu arată cum trebuie, legea are 
multe probleme. Se suprapune pe competenţe 
cu DNA, se suprapune pe competenţe cu 
DIICOT”, a precizat la momentul dezbaterilor 
senatorul PNL, Daniel Fenechiu.

Potrivit adresei CCR, prin care se solicită un 
punct de vedere Senatului cu privire la 
sesizarea Guvernului, termenul anunţat pentru 
şedinţă este 30 septembrie.

Una dintre metodele folosite de pușcăriașii încarcerați în 
penitenciarele românești, pentru a ieși fără bilet de voie din 
închisoare, este acela a datului în judecată. Astfel, pușcăriașii 
sunt citați să se prezinte la termen, iar gardienii sunt obligați 
să îi aducă, cu sau fără cătușe. 

Astfel, fostul președinte al Partidului Social Democrat, 
Liviu Nicolae Dragnea, aflat în închisoare de mai bine de un 
an, în condamnarea la trei ani și jumătate de închisoare cu 
executare, a dat în judecată partidul și organizația PSD 
Teleorman, contestând înscrierea făcută în registrul 
partidelor politice. Dosarul a avut termen pe data de 4 iulie, iar 
pușcăriașul Liviu Dragnea a fost citat să se prezinte în sala de 
judecată, ieșind iarăși pe porțile închisorii Rahova.

În cursul anului 2019, Liviu Nicolae Dragnea, fostul lider al 
PSD-ului, a contestat din nou Organizația PSD Teleorman și 
a cerut dizolvarea acesteia. Dragnea a motivat că, prin 
decizia prin care a fost coondamnat se arată că și cele două 
angajate ale Direcției de Asistență Socială și Protecția 
Copilului, Anisa Stoica, fostă dansatoare în ansamblul 
Burnas, și secretara cea mai conștiincioasă, Adriana 
Botorogeanu, care au lucrat la PSD, au comis o fraudă. 
Astfel, susține Dragnea, sunt create premizele care duc la 
concluzia că organizația de partid PSD Teleorman trebuie 
dizolvată, dizolvarea constând în modificarea de statut, 
modificare care trebuie comunicată Tribunalului București. 
Tribunalul București și Curtea de Apel au respins acțiunea, pe 
motiv că nu este întemeiată. A urmat o a doua acțiune, la care 
Liviu Dragnea a fost iar scos din închisoare.

Liviu Dragnea va putea cere eliberarea condiționată în 
luna martie 2021. Până atunci va sta în celulă, își va pune 
gândurile în ordine, și se va gândi bine ce face cu actualul 
președinte PSD, Marcel Ciolacu, dar și cu ceilalți pesediști 
care l-au abandonat.

IOAN DUMITRESCU

Guvernul se reunește miercuri în ședință extraordinară 
pentru a discuta prelungirea stării de alertă, precum și 
adoptarea raportului privind perioada stării de urgență, au 
declarat surse guvernamentale pentru Digi24.ro. Înainte de 
ședința executivului va avea loc și o ședință a Comitetului 
pentru Situații de Urgență unde vor fi analizate eventualele 
propuneri pentru perioada următoare. Starea de alertă va fi 
prelungită cu 30 de zile, pe întreg teritoriul României.

Starea de alertă expiră pe 16 iulie, motiv pentru care 
Guvernul va decide mâine prelungirea cu alte 30 de zile. 
Conform decizie CCR, dar și a legii aflate în vigoare, 
prelungirea stării de alertă se face fără acordul 
Parlamentului. De asemenea, documentul nu va putea fi 
modificat de Parlament.

Guvernul nu are în vedere alte măsuri de relaxare, susțin 
surse guvernamentale, din cauza numărului mare de cazuri 
noi de coronavirus și a evoluției pandemiei. Este însă posibil 
să fie luate măsuri suplimentare, printre care închiderea 
teraselor după ora 10 seara. 

„Va trebui să ne gândim foarte serios dacă luăm și noi 
măsuri care au fost luate în alte țări, pentru ora 22 sau 23 să 
fie închise astfel de activități. Va trebui să facem o analiză, 
dacă nu avem capacitatea să-i readucem la respectarea 
regulilor, va trebui să luăm astfel de decizii”, a declarat recent, 
premierul Orban.

Toate propunerile vor fi însă analizate într-o ședință a 
CNSU, înaintea ședinței de guvern.

Gândurile lui 
Dragnea de după gratii

Guvernul prelungește 
starea de alertă pentru 30 

de zile pe tot teritoriul României

DIICOT a finalizat dosarul 
Black Cube și  a decis 
trimiterea în judecată a fostul 
ofițer SRI, Daniel Dragomir, 
fugit din țară după sentința 
dată într-un alt dosar în care a 
fost condamnat. Dragomir este 
acuzat în dosarul Black Cube 
de constituirea unui grup 
infracțional organizat, de 
instigare la acces ilegal la un 
sistem informatic, instigare la 
transfer neautorizat de date 
informatice și complicități la 
alte operațiuni ilegale.

Conform rechizitoriului, 
Daniel Dragomir a încercat o 
acțiune de compromitere a 
fostei șefe DNA, Laura 
C o d r u ț a  K o v e s i ,  a  
președintelui Klaus Iohannis și 
a șefului SRI, Eduard Hellvig. 

Potrivit DIICOT, Daniel 
Dragomir ar fi luat legătura cu 
un reprezentant al companiei 
israeliene Black Cube, căruia i-
a spus că vrea denigrarea unor 
persoane pe care le considera 
responsabile pentru trimiterea 
lui în judecată de către DNA, 
cerând demararea operaţiunii 
„Tornado”. De asemenea, 
acesta le-a dat de înțeles 
israelienilor că acțiunea este 
susținută de președinte și de 
șeful SRI. În rechizitoriu, 
procurorii susțin că în urma 

anchetei nu există date ca vreo 
instituție a statului să fi fost 
implicată sau să susțină 
operațiunea pornită de Daniel 
Dragomir.

Dragomir intenționa ca prin 
acțiunea de compromiterea a 
fostei șefe DNA să scape de o 
sentință în dosarul în care, de 
altfel, a și fost condamnat 
definitiv.

„Inculpatul D.D. şi-a propus 
denigrarea unor persoane pe 
care le aprecia responsabile 
pentru „distrugerea” carierei, 
prin arestarea sa de către 
D.N.A., printre care şi fostul 
procuror şef al D.N.A, la aceea 
dată. Pornind de la funcţia, 
pregătirea specializată şi 
expertiza dobândită de-a 
lungul timpului în cadrul 
S e r v i c i u l u i  R o m â n  d e  
Informaţii (domeniul informativ 
– operativ al Direcţiei de 
Terorism), inculpatul stăpânea 
astfel cunoştinţe vaste atât sub 
a s p e c t u l  t e h n i c i l o r  d e  
manipulare, cât şi în ceea ce 
priveşte caracteristicile şi 
modalităţile de acţiune ale 
grupurilor de criminalitate 
organ izată  ş i  mai  a les  
metodologia de investigare şi 
documentare a unor astfel de 
grupăr i ,  major i ta tea lor  
caracterizându-se printr-o 

specializare riguroasă a 
activităţilor infracţionale şi 
conspirativitate a acţiunilor 
ilicite, în scopul atingerii 
obiectivului propus şi totodată 
îngreunării identificării şi 
tragerii la răspundere penală”, 
se  a ra tă  î n  r ezuma tu l  
rechizitoriului DIICOT.

Procurorii susțin că Daniel 
Dragomir a apelat la persoane 
„cu potenţă financiară şi 
interese comune în denigrarea 
conducerii D.N.A” pentru ca 
această campanie să fie cât 
mai vizibilă.

„Profitând astfel de relaţiile 
create în funcţia avută în 
cadrul Serviciului Român de 
Informaţii, prin intermediul unui 
cetăţean israelian condamnat 
definitiv la 6 ani închisoare 
pentru săvârșirea infracțiunilor 
de înșelăciune și evaziune 
f i s c a l ă  î n t r - u n  d o s a r  
instrumentat tot de către 
D.N.A., inculpatul D.D. a intrat 
în legătură cu inculpatul D.Z., 
reprezentant al unei companii 
de investigaţii israeliene, cu 
n u m e l e  d e  m a r c ă  
„BlackCube”,  căru ia i -a 
împărtăşit strategia sa şi 
s c o p u l  u r m ă r i t . ” ,  m a i  
precizează procurorii DIICOT, 
în comunicatul de presă.

Tensiuni între PNL și USR după ce Guvernul 
a atacat la CCR legea privind înființarea „DNA-ului 

pădurilor”. Barna: O decizie stupefiantă

DIICOT a finalizat dosarul Black Cube. 
Fugarul Dragomir ar fi încercat o acțiune de 

compromitere a lui Kovesi, Hellvig și Iohannis



(urmare  din  pagina  1)
Astfel, conform Ministerului 

Finanțelor Publice, BT Capital 
P a r t n e r s  &  B a n c a  
Transilvania, BCR şi BRD au 
pus în vânzare, începând de 
miercuri, 15 iulie 2020, titluri 
de stat pentru populaţie în lei 
şi, în premieră, titluri de stat 
denominate în euro, care vor fi 
listate automat la Bursa de 
Valori Bucureşti. 

Potrivit sursei citate, titlurile 
de stat au maturităţi de 2 şi 4 
ani pentru moneda naţională şi 
de 5 ani pentru euro.

Dobânzile anuale oferite la 
titlurile de stat în lei sunt de 4% 
pentru scadenţa de 2 ani şi 
4,5% pentru scadenţa la patru 
ani, iar titlurile de stat în euro 
au o dobândă anuală de 2%. 
„Aceste dobânzi acordate 
peste nivelul actual al pieţei 
scad riscul investiţional până 

l a  m a t u r i t a t e  ş i  o f e r ă  
opo r tun i t a tea  l i ch i dă r i i  
imediate şi cu minimum de 
costuri pentru populaţie în 
cazul unor nevoi imediate prin 
vânzarea acestora pe piaţa 
secundară”, se menţionează 
în comunicatul MFP.

Oferta de titluri de stat din 
cadrul programului Fidelis se 
derulează în perioada 15 iulie 
– 7 august 2020.

Subscrierea iniţ ială a 
titlurilor de stat nu este 
comisionată de către băncile 
intermediare, iar veniturile 
obţinute, atât din dobânzi, cât 
şi din câştigurile de capital 
sunt neimpozabile.

Valoarea nominală a unui 
titlu de stat este de 100 de lei 
pentru emisiunea în lei şi 100 
de euro pentru emisiunea în 
euro, iar pragul minim de 
subscriere este de 5.000 de 

lei, respectiv 1.000 de euro. 
Procedura de subscriere 

pentru emisiunea în lei se face 
pe baza unui formular de 
subscriere în cazul BT Capital 
Partners & Banca Transilvania 
şi BRD – Groupe Societe 
Generale SA, sau în baza unui 
contract de investiţii financiare 
pe piaţa bursieră deschis la 
unul din membrii Sindicatului 
(BTCP, BCR, BRD) sau la 
intermediarii autorizaţi care au 
semnat cu Lead Manager-ul 
(BT Capital Partners & Banca 
Transilvania) angajamentul 
privind respectarea condiţiilor 
ofertei.

P e n t r u  s u b s c r i e r e ,  
încasarea cupoanelor şi a 
valorii nominale la scadenţă, 
i n v e s t i t o r i i  t r e b u i e  s ă  
menţioneze un cont bancar 
pentru plăţi ulterioare.

George ZAVERA

(urmare  din  pagina  1)
Pe primele locuri în clasamentul județelor cu 

cele mai mari suprafeţe agricole solicitate la 
plată de către fermieri se află  județele : Timiș - 
540.317,91 ha, Constanța - 500.657,75 ha, 
Teleorman  429.283,14 ha, Dolj - 424.522,65 
ha și Ialomița - 378.820 ha.

Cele  mai multe cereri unice de plată au fost  
înregistrate în județele :  Suceava (45.800 
cereri), Bihor (35.526 cereri), Dolj (35.013 
cereri), Maramureș (33.878 cereri) și Botoșani 
(31.988 cereri), fapt  explicabil prin existența 
unui mare număr de exploatații agricole de mici 
dimensiuni și, implicit, a unui grad scăzut de 

comasare a terenurilor. 
Comparativ cu anul trecut, în acest an 

numărul cererilor unice de plată a scăzut cu 
13.373 solicitări, în timp ce suprafața agricolă a 
crescut cu 235.245,94 ha, fapt care confirmă 
tendința de comasare, la nivel național, a 
terenurilor de la an la an.

Sprijinul financiar acordat fermierilor este 
asigurat  din Fondul European de Garantare 
Agricolă (FEGA), din Fondul European Agricol 
pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi de la 
bugetul de stat, prin bugetul Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

George ZAVERA

4 SOCIAL - ECONOMIC

Procurorii DIICOT au trimis în judecată 33 de persoane 
acuzate că au achiziționat fructe și legume din spațiul 
intracomunitar, folosindu-se de circuite de tranzacționare 
fictive, ceea ce a cauzat statului un prejudiciu de aproape 80 
de milioane de lei.

Cele 33 de persoane sunt acuzate de constituire a unui 
grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi complicitate la 
evaziune fiscală şi spălare de bani.

Prejudiciul total cauzat bugetului consolidat al statului este 
în valoare de 79.592.632 lei, conform DIICOT.

Anchetatorii au stabilit că, în perioada 2009-2012, 
reprezentanții legali ai două societăți comerciale, cele mai 
importante în distribuirea de produse alimentare (legume - 
fructe), au achiziționat marfă din spațiul intracomunitar, 
folosindu-se de circuite de tranzacționare fictive.

Astfel, angajații societăților A. negociau prețul, comandau 
marfa și asigurau transportul din Uniunea Europeană până la 
depozitele A. folosind pentru aceste operațiuni societățile 
comerciale puse la dispoziție de 6 complici, cu scopul de a 
eluda plata TVA datorată bugetului de stat, prin înregistrarea 
în contabilitatea societăților A., în mod nereal, a unor achiziții 
interne.

Societățile au creat artificial TVA deductibil, ceea ce a dus 
la diminuarea TVA de plată către bugetul de stat

Societățile utilizate nu au avut un scop economic real, 
respectiv nu au urmărit obținerea unui profit, ci au servit la 
întocmirea unor documente justificative, înregistrate în 
evidențele contabile ale beneficiarilor A., astfel încât să 
creeze impresia efectuării de către aceștia a unor achiziții 
interne.

În fapt, dacă societățile A. ar fi înregistrat în contabilitate 
achizițiile intracomunitare ar fi trebuit să plătească TVA 
încasat în urma vânzării mărfurilor în România, însă prin 
interpunerea circuitelor de tranzacționare fictivă au creat 
artificial TVA deductibil, care a condus la diminuarea TVA de 
plată către bugetul de stat,se arată în rechizitoriul întocmit de 
DIICOT..

În schimbul unor comisioane, inculpații puneau aceste 
societăți la dispoziția clienților care doreau să facă achiziții 
intracomunitare sau importuri, fiind interpuse între furnizorul 
intracomunitar și beneficiarul real al mărfii.

Societățile interpuse activau pentru perioade scurte de 
timp, iar administratorii erau cetățeni străini greu de găsit

Societățile interpuse aveau, în general, asociați și 
administratori cetățeni străini, care aveau reşedinţa în 
România doar pentru perioada necesară înființării societății 
după care părăseau teritoriul țării, nu înainte de a lăsa 
documente semnate în alb, ce urmau să fie folosite de 
persoanele menționate mai sus, în vederea efectuării de 
operațiuni comerciale.

Aceste societăți erau utilizate pentru o perioadă scurtă, 
timp în care acumulau datorii la bugetul de stat și nu 
depuneau declarațiile fiscale, după care erau cesionate, de 
regulă unor cetățeni străini, care figurau ca asociați sau 
administratori la zeci și chiar sute de firme și care nu se mai 
aflau pe teritoriul României, scopul cesiunii fiind acela de a 
îngreuna urmărirea activității societății, au stabilit procurorii 
DICOT.

Pentru o parte dintre societățile comerciale utilizate, în 
special cele care facturau marfa direct către beneficiarul real, 
era necesară prezența administratorului pe teritoriul 
României, pentru a fi contactat în cazul în care erau efectuate 
controale.

Societățile cu comportament de tip „fantomă”, interpuse în 
lanțurile comerciale între furnizorii din spațiul comunitar şi 
societățile beneficiare ori nu au funcționat la sediile sociale 
declarate, ori contractele privind sediile sociale erau expirate, 
multe dintre acestea neavând puncte de lucru și nici salariați.

Societăţile erau înfiinţate de regulă, pe numele unor 
persoane greu de identificat, având cetăţenie străină sau pe 
numele unor persoane apropiate liderilor grupului infracțional, 
care acceptau să figureze în calitate de asociat/administrator, 
în schimbul unor sume de bani.

Majoritatea persoanelor care figurau ca asociați sau 
administratori ai societăților comerciale interpuse nu au putut 
fi găsite, întrucât fie s-au aflat în România doar pe perioada 
necesară înfiinţării societăţilor comerciale, după care au 
părăsit teritoriul ţării, fie au avut o situație financiară modestă 
și nu au locuit la adresele de domiciliu/reședință, au stabilit 
procurorii DICOT.

În situaţiile în care asociaţii/administratorii au fost 
identificaţi, aceştia au declarat că nu cunosc nimic cu privire la 
activitatea societăților comerciale respective, întrucât nu au 
făcut decât să semneze anumite documente, la cererea 
membrilor grupului infracţional.

În Teleorman,15.785 de fermieri vor beneficia 
în acest an de subvenții agricole 

Teleormănenii își pot 
investi banii în titluri de stat, listate la Bursă     

România a atras 3,3 miliarde dolari 
americani de pe piețele externe de capital, 
după ce emisiunea de euroobligațiuni lansată 
în data de 7 iulie 2020 de Ministerul Finanțelor 
Publice s-a bucurat de un interes deosebit din 
partea investitorilor, se arată într-un comunicat 
de presă al Finanțelor.

„Succesul recentei tranzacții denotă 
interesul investitorilor în titlurile emise de 
România în dolari americani, precum și 
încrederea acestora în capacitatea de răspuns 
a țării noastre în fața crizei generate de 
pandemia COVID-19, și în planul de relansare 
economic pe termen mediu al actualului 
Guvern. Împrumutul va fi utilizat pentru 
acoperirea nevoilor de finanțare în creștere, 
rezultate din deficitul bugetar și volumul 
refinanțării datoriei publice”, a declarat Florin-
Vasile Cîțu, ministrul Finanțelor Publice.

România a revenit astfel pe piața USD 
pentru prima oară din 2018, fiind și cel mai mare 
volum atras de pe piețele externe de capital în 
dolari americani.

„Emisiunea s-a bucurat de o cerere foarte 
mare din partea investitorilor înainte de 
stabilirea costului final al emisiunii (cu ordine de 
peste 8 miliarde USD), dar și la închiderea 
tranzacției când nivelul cererii s-a menținut la 
un nivel record, de 7.4 miliarde USD”, se arată 
în comunicatul Ministerului Finanțelor.

Valoarea totală a emisiunii este de 3,3 
miliarde USD, cu o subscriere finală de 7,4 
miliarde USD, prin participarea unui număr de 
peste 400 de investitori.

Fondurile aferente acestei tranzacții au fost 
încasate marți, 14 iulie, anul curent.

Emisiunea a fost realizată în două tranșe, 
din care 1,3 miliarde USD cu maturitatea de 10 
ani lung, cu un randament de 3.045% și o rata 
de dobândă de 3.00% pe an și 2 miliarde USD 
cu maturitatea de 30 ani lung, cu un randament 
de 4,00% și o rata de dobândă de 4,00% pe an.

„Baza investițională a tranzacției a fost 
diversificată atât din punct de vedere geografic, 
cât și din punct de vedere al tipurilor de 
investitori. În privința, tipurilor de investitori, în 
a m b e l e  t r a n ș e  s e  p o a t e  o b s e r v a  
preponderența investitorilor de tipul «real 
money», respectiv fonduri de active 
administrate privat și bănci comerciale. De 
asemenea, este de remarcat o creștere a 
participării investitorilor din Asia (11% în cazul 
tranșei de 30 ani lung) și a participării în 
proporție de peste 65% a marilor investitori 
activi pe piețele internaționale de capital din 
SUA și Marea Britanie pentru ambele tranșe”, 
se mai arată în comunicatul Ministerului 
Finanțelor Publice.

Ministerul Finanțelor: România a atras 
peste 3 miliarde de dolari de pe piețele externe

Cum a fost prejudiciat statul 
cu 80 de milioane de lei dintr-o 

afacere cu fructe și legume 
din spațiul intracomunitar
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Alexandria, Teleorman, Str. Abatorului, Nr.1 bis   Tel./ Fax: 0247/312.854; 314.575
E-mail: maraflorica@yahoo.com

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

DE 
PREPARATE 

DIN 
CARNE

VĂ OFERĂ ZILNIC:
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Mail: maraflorica@yahoo.com   www.motel-restaurant-mara.ro

Cazare: În camere double sau single room

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

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



Aflat în cel de-al patrulea an de 
implementare, programul Ucenic 
Electrician, înființat de operatorul 
Distribuție Oltenia în judetele 
Argeș, Dolj, Gorj, Teleorman și 
Mehedinți se extinde în anul 
școlar 2020-2021 cu noi clase 
care vor pregati generația de 
electricieni a viitorului.

Tinerii interesați pot alege 
spec ia l i za rea  „E lec t r i c ian  
exploatare centrale, stații și rețele 
electrice”, susținută de proiectul 
Ucenic Electrician în liceele 
pa r tene re :  A rgeș -  L i ceu l  
Tehnologic Astra Pitești; Dolj- 
Colegiul  Tehnic Energet ic 
Craiova;    Gorj- Liceul Energetic 
Târgu Jiu; Mehedinți- Liceul de 
Transporturi Auto Drobeta-Turnu 
Severin; Teleorman- Liceul 
Tehnologic nr. 1 Alexandria; 
Vâlcea- Liceul  Tehnologic 
Ferdinand I Râmnicu Vâlcea.

În perioada 13- 17 iulie, 
candidații admiși vor fi invitați să 
depună dosarul în original, 
împreună cu următoare le  
documente: fișa de înscriere în 
original; certificatul de naștere, în 
copie conform cu originalul; 
adeverință care să ateste notele 
și media generală obținute, după 
caz, la evaluarea națională, la 
tezele cu subiect unic din clasa a 
VIII-a, testele naționale sau la 
examenul de capacitate; fișa 

medicală.
Ucenic Electrician este doar 

prima etapă pentru învățarea unei 
meserii în domeniul energetic.

Beneficiile proiectului sunt: 
burse lunare de studiu în valoare 
de 200 lei, suplimentare față de 
cele ofer i te de Ministerul  
Educației Naționale primilor cinci 
elevi cu cele mai bune rezultate; 
laboratoare electrice moderne, în 
valoare de peste 10 000 de 
euro/laborator; stagii de practică 
în cadrul companiei Distribuție 
Oltenia, inclusiv susținerea unui 
Stagiu de practică plătit timp de 6 
luni, după finalizarea celor 3 ani 
de studiu,  în cal i tate de 
Electrician Junior; ateliere de 
dezvoltare personală susținute 
de Asociația ROI și Fundația Noi 
Orizonturi; posibilitatea de a 
cunoaște viitorii colegi în calitate 
de voluntar  în  pro iecte le 
companiei și în cadrul Săptămânii 
Altfel; posibilitatea de a concura 
la competiții organizate cu și 
pentru Ucenicii Electricieni– 
Trofeul Ucenicului Electrician 
(local și național); tabără pentru 
bursieri; acces la oportunitățile în 
carieră din cadrul Distribuție 
Oltenia.

Electrician Junior– a doua 
etapă de formare pentru meseria 
viitorului 

Plecând de la evoluț ia 

demonstrată în cei trei ani de 
studiu și de rezultatele obținute la 
procesul de selecție, elevii vor fi 
s e l e c t a ț i  p e n t r u  o  n o u ă  
experiență de învățare în calitate 
de angajați cu drepturi depline în 
cadrul Distribuție Oltenia sau al 
partenerilor acesteia.

24 elevi din cei 33 de 
absolvenți ai experienței de 3 ani, 
din județele Argeș și Dolj, au 
beneficiat în anul școlar 2019– 
2020 de un program de internship 
plătit, timp de 6 luni, oferit de 
compania Distribuție Oltenia și de 
partenerii săi.

Următoarea etapă poate fi 
chiar angajarea– din 24 de 
Electricieni Juniori, 8 au fost 
angajați chiar și înainte de 
finalizarea internshipului!

Imediat după terminarea 
internshipului, Electricienii Junior 
au intrat în posesia Certificatului 
de internship și au putut fi 
direcționați către posturi le 
disponibile din cadrul companiei, 
în funcție de evaluările obținute.

Pentru mai multe detalii 
despre oportunitățile de formare 
oferite de programul Ucenic 
Electrician, cei interesați pot 
a c c e s a  
https://distributieoltenia.ro/ucenic
electrician.

Cornelia RĂDULESCU

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

Declanşarea  pandemiei de COVID 19, în prima parte a 
anului 2020, ne-a luat prin surprindere şi pe noi 
teleormănenii, de fapt întreaga umanitate prin impactul său 
negativ, cu efecte greu de cuantificat. În mod firesc a 
influenţatşi activitatea colectivul Asociaţiei Casa de Ajutor 
Reciproc a Pensionarilor Alexandria,  care la începutul lunii 
iulie 2020 număra în rândurile sale 12.020 membrii. Dacă 
foarte multe sectoare economico-sociale au închis porţileşi 
au trimis salariaţii acasă, la noi, respectând restricţiile 
impuse de ordonanţele militare s-a lucrat zi de zi cu publicul.

Am avut dovada concretă prin numărul solicitărilor că, 
mai mult decât altă dată, oamenii de vârsta a treia au avut 
nevoie să simtă că acum sunt sprijiniţi financiar, respectiv de 
către As. C.A.R.P. Alexandria unde sunt membrii. Au fost 
perioade pe parcursul lunilor din semestrul I în care, peste 
100 de persoane au trecut zilnic pragul sediului asociaţiei cu 
diverse solicitări.

La rândul lor casierii zonali din teritoriu au avut şi ei un rol 
important în contactul cu oamenii întocmind contracte de 
împrumut încasând rate, cotizaţiişicontribuţii. De exemplu, 
în localităţile Plosca şiBăbăiţa cererile de împrumut ale 
membrilor au fost onorate în comunele amintite de către un 
reprezentant al asociaţiei, evitându-se deplasarea 
solicitanţilor la Alexandria, când practic nici nu mai funcţiona 
transportul în comun. Pentru a-şi îndeplini rolul cu scop de 
caritate, întrajutorare mutuală şiprotecţie socială membrii 
Consiliul Director, în perioadele cele mai grele, cu întregul 
colectiv au hotărât să continue activitatea, stabilind 
programul în concordanţă cu intervalul orar în care cei cu 
vârsta de peste 65 de ani au avut voie să părăsească 
domiciliu şi să se deplaseze pe stradă în timpul zilei.

Dacă înainte de pandemie intrarea membrilor în sediul 
asociaţiei nu era numeric limitată, acum s-a impus o anume 
conduită, respectarea strictă la o serie de reguli cum este 
distanţarea socială la 1,5 – 2 m. Oamenii au înţeles că, în 
spaţii închise, trebuie să poarte obligatoriu mască de 
protecţie, la intrare şi la ieşirea din sediu să folosească 
dezinfectantul pus la dispoziţie de personalul asociaţiei. S-a 
avut în vedere accesul unui număr de patru persoane la cele 
patru casieri unde s-au achitat cotizaţii, contribuţiişi plata 
ratele la împrumuturi.

În primul semestru, la ghişeele celor trei birouri-
contracte s-au întocmit documentele la 2.440 membri care 
au solicitat împrumuturi, suma totală acordată fiind de 
12.027.400 lei. De consemnat este şi faptul că tot mai mulţi 
seniori au dorit să facă parte din  marea noastră familie. Ne 
bucurăm că un număr de 339 pensionari au intrat în 
rândurile  asociaţiei C.A.R.P. Alexandria. La fel ca şi anul 
trecut şi acum Consiliul Director a asigurat un fond important 
pentru ajutoare ocazionale nerambursabile destinat celor 
care au o pensie până în 850 lei. Pentru a se evita o posibilă 
aglomerare de persoane, s-a stabili ca membrii care au 
dreptul, când se prezintă la ghişeu să achite cotizaţia, 
contribuţia ori ratele la împrumut, pe baza unei cereri să 
primească suma de 80 de lei, care este trecută la fondul 
social propriu. Până la începutul lunii iulie s-au înregistrat 
647 beneficiari, suma totală acordată fiind de 53.180 lei. Cei 
care au dreptul pot depune cerere pentru cei 80 de lei până 
în ultima luna din acest an – decembrie 2020.

Revenind la pandemie şi pericolul cu care ne vom 
confrunta şi în perioada următoare, în mod firesc  vom 
menţinerestricţiile: accesul limitat în sediu, distanţare 
socială, măşti de protecţie, folosirea dezinfectantului. 
Membrii vor trebui să intre pe rând în sediu în timp ce 
alţiiaşteptă afară, în aer liber, unde riscul de o eventuală 
contaminare este mult redus. Seniorii s-au convins că se 
fac, în continuare, eforturi deosebite din partea Consiliului 
Director şi al personalului operativ ca timpul de aşteptare să 
fie cât mai mic. Activitate cu publicul, de luni până vineri, se 
desfăşoară acum între orele 08,00 – 14,00; dacă situaţia o 
impune – cum s-a mai întâmplat -, se va prelungi programul 
până la 16,00, când toţi membrii îşi vor soluţiona 
problemele.

DRAGNEA CONSTANTIN,
vicepreşedinte  As. C.A.R.P. Alexandria

Motto: ”Cat va trai poporul roman , toate 
generatiile de copii vor invata sa-nteleaga farmecul 
naturii dupa Pastelurile lui Alecsandri”.

    (H. Sanielevici)
La 21 iulie 1821, acum 199 de ani, venea pe lume 

in preajma orasului Bacau, Vasile Alecsandri, cea 
mai de seama personalitate a renumitei generatii de 
scriitori romani din epoca de la 1848.

“Rege al poeziei”, cum l-a numit Mihai Eminescu, 
in poemul sau “Epigonii”, Alecsandri a ramas in 
literatura  noastra nu numai ca un mare si talentat 
poet clasic,  ci si ca un deschizator de drumuri in 
domeniul prozei si ca intemeietor al teatrului 
romanesc.

Alecsandri a parcurs toate treptele consideratiei 
contemporanilor sai, fiind scriitorul roman cel mai 
venerat din acea vreme.

El a gasit in aprecierile ce i-au fost adresate un 
stimulant puternic pentru noi creatii, o intarire a 
convingerilor literare, confirmarea  vocatiei sale de 
scriitor national si popular.

“Cap al poeziei noastre literare in generatia 
trecuta”( a pasoptistilor ), cum il aprecia, intr-un 
studiu, marele critic si om de cultura Titu Maiorescu, 
“ bardul de la Mircesti” a inzestrat literatura romana 
cu cicluri de poezii nemuritoare, precum: “Doine”, “ 
Margaritarele”, “ Lacrimioare”, “ Suvenire”, “ 
Legende”, “ Ostasii nostri”, cel mai important dintre 
ele fiind ciclul “ Pastelurilor”.

Scriitor patriot a indeplinit si unele misiuni politice 
de mare importanta pentru tara: a fost astfel ministru 
al afacerilor externe, numit de domnitorul  Al. I. Cuza 
( in 1859) si ministru plenipotentiar al Romaniei la 
Paris ( in 1885), post detinut pana la moarte.

Fire senina si rafinata, e manat mereu de un 
irezistibil dor de duca, cu plimbari prin munti in 
cautarea folclorului autentic sau calatorind in 
strainatate in: Franta, Italia, Germania, Anglia, 
Austria, Turcia, Spania si nordul Africii.

Evenimentele importante ale epocii, printre  
care, Revolutia de la 1848, Unirea Principatelor 
R o m a n e  ( 1 8 5 9 )  s i  R a z b o i u l  p e n t r u  
Independenta(1877) au fost pregatite ori sustinute, 
intre altele, prin poezii ca: “ Desteptarea Romaniei”, 
“Hora Unirii”, “Moldova in 1857”sau ca cele din 
intregul ciclu intitulat “Ostasii nostri”. 

Iubitor al creatiei artistice populare,Vasile 
Alecsandri a strans si a publicat, intre anii 1852-
1853, doua volume intitulate “ Poezii poporale”, “ 
Balade (Cantice batranesti) adunate si indreptate “, 
in fruntea acestora aflandu-se celebra “Miorita”.

In proza, a lasat  o serie de nuvele, insemnari, 
note de calatorie cum sunt: “ Suvenire din Italia”, 
“Calatorie in Africa”, “Istoria unui galban si al unei 
parale”, “Iasii in 1844”, “Balta Alba”, “Istoria misiilor 
mele diplomatice” etc.

In domeniul teatrului a scris peste 50 de lucrari,  
din randul carora amintim doar cateva comedii 
satirice si anume: “ Iasii in carnaval”, “Iorgu de la 
Sadagura”, “ Chirita in Iasi”, “ Chirita in provintie”, ca 
si dramele ( de inspiratie istorica sau din literatura 
antica): “ Fantana Blanduziei”, “Despot –Voda”, “ 
Ovidiu”, “ Dumbrava rosie”.

Cu “ Pasteluri”, termen introdus in literatura 
noastra chiar de autor, Alecsandri atinge treapta 
deplinei maturizari  a talentului sau poetic, acestea 
fiind, dupa spusele lui Titu Maiorescu, “ cea mai 
mare podoaba a poeziei lui Alecsandri, o podoaba a 
literaturii romane indeobste”.

“Pastelurile”, ce cuprind aproape 40 de poezii, 
scrise la Mircesti, intre anii 1868-1869, sunt o suita 
de tablouri inspirate de frumusetea naturii patriei, in 
special a Luncii  Siretului si de momentele cele mai 
importante ale succedarii anotimpurilor si ale vietii 
taranesti.

Operele sale au fost traduse inca de la aparitie in 
mai multe limbi, pretutindeni poetul fiind intampinat 
cu bucurie si onoruri, imediat dupa infiintarea 
Societatii Academice Romane (1867), devenind  
membru al acesteia.

Pentru volumul “ Cantecul gintei latine” primeste 
in 1878 Marele  premiu al Societatii Felibrilor din 
Montpellier, iar in 1881 primeste Marele premiu :” 
Nasturel –Herescu” al Academiei Romane.

Imbolnavindu-se,  moare la 22 august  1890  la 
Mircesti, fiind inmormantat in curtea conacului de 
aici pe 26 august.

Cu o vocatie remarcabila, prin opera sa foarte 
bogata si variata, Vasile Alecsandri a contribuit la 
dezvoltarea si afirmarea limbii literare romanesti, la 
inflorirea culturii si literaturii nationale.

LEON ARMEANCA

Programul Ucenic Electrician O familie unită  în 
momente de cumpănă

In amintire, pentru amintire,

Vasile Alecsandri, acel rege-al poeziei, 
vesnic tanar si ferice



8 DIVERSE

Am vrut iubire... Dar am uitat să cer... Veşnic am oferit. Dar 
poţi oare să te înalţi dacă nu poţi să zbori? Mi-e teamă să nu 
pierd tot ce mi-a mai rămas. Am încetat să cred în vorbe, 
cuvintele fără fapte nu au nici o valoare. Trăiri intense, gânduri, 
sentimente le-am ferecat pe toate în vers... Mă rog ca măcar 
cheia să n-o fi aruncat.  Aş dori să simt cum căldura poeziei 
mele dezgheaţă suflete reci, pierdute în ceaţa deasă a 
singurătăţii. Aş şti că am făcut ceva util în viaţă şi n-a fost în 
zadar... Că tot ce am purtat în suflet a căpătat un rost. Şi poate 
atunci durerea, teama şi suferinţa le voi lăsa în noapte... Voi fi 
însufleţit şi voi continua să sper... Aici, sau poate în altă viaţă. 
“Sufletul meu/etern pergament de/ninsoare...//Spre ceruri 
deschise/lacrimi de ceară îmi/picură-n  vis...(Lacrimi de ceară)

Mihail Tănase

Test pentru graniceri:

- Cat timp trebuie sa lucrati, ca sa cumparati BMW?

Ucraineanul:

- 5-6 luni...

Bielorusul:

- 2-3 luni...

Rusul:

- Un an jumatate...

- ???

- E totusi o companie foarte mare.

Pastila de râs

M e t a b o l i s m u l  e s t e  
influenţat, direct, de vârstă, 
greutate şi gene. Cum vârsta şi 
genele nu pot fi schimbate, nu 
putem interveni decât asupra 
greutăţii. De mare folos în 
procesul de slăbire este 
păstrarea unui jurnal alimentar 
în care să notezi tot ce 
mănânci, astfel încât seara să 
cumulezi cel mult 1.000 – 
1.200 de calorii.

Pentru un metabolism 
sănătos, care va duce, în mod 
sigur, la un corp frumos, în 
armonie, trebuie să eviţi să mai 
faci următoarele greşeli:

Mănânci la ore târzii
Săritul peste micul dejun 

este cel mai rău lucru pe care-l 
poţi face în curele de slăbire. 
Când nu mănânci, creierul 
“porunceşte” corpului să-şi 
conserve energia, forţându-l 
să păstreze tocmai rezervele 
de grăsime de care încerci să 
scapi. Pe de altă parte, să bei o 
cană de cafea nu înseamnă că 
iei micul dejun. Alege un mic 
dejun bogat în proteine, sub 
350 de calorii: omletă cu 
brânză slabă şi roşii, iaurt 
degresat cu fructe şi nuci, 
cereale integrale cu fructe 
uscate şi lapte degresat, 
smoothie din fructe şi iaurt.

Eviţi exerciţiile fizice
Studiile arată că arderea 

caloriilor continuă 24 de ore 
după încheierea exerciţiilor. De 
altfel, s-a demonstrat că 
exerciţiile făcute dimineaţa ard 
mai multe calorii decât cele 
făcute în orice alt moment al 
zilei.

Nu mănânci suficient
Pentru a pierde în greutate 

trebuie să reduci numărul de 

calorii. Nu trebuie, însă, să cazi 
în extrema cealaltă. Dacă 
limitezi consumul de calorii sub 
minimul de 1.200 necesar 
funcţionării organismului în 
parametri normali (pentru 
femei), metabolismul va fi dat 
peste cap. În plus, pentru a 
face rost de energia necesară, 
va începe să consume masa 
musculară.  Nutr i ţ ion iş t i i  
recomandă să mănânci cât să 

nu-ţi fie foame: trei mese 
principale, la interval de 3-4 
ore, cu două gustari între ele, 
limitate la 430 de calorii per 
porţie.

Consumi carbohidraţi albi
Măreşte aportul de fibre 

alegând pâine şi paste din 
făină integrală. De altfel, 
consumă cât mai multe fructe 
şi legume. Porţia ideală este de 
2 5  d e  g r a m e  p e  z i ,  
reprezentând trei porţii de 
fructe şi legume, o porţie 
însemnând un fruct sau o 
legumă.

Bei apă la temperatura 
camerei

Pot r iv i t  cercetă tor i lo r  
germani, consumul a 6 căni de 
apă rece pe zi duce la arderea 
a 50 de calorii.

Consumi alimente pline de 
pesticide

Toxinele din al imente 
influenţează procesul de 
ardere a grăsimilor, spun 
c e r c e t ă t o r i i .  M a i  m u l t ,  
pes t ic ide le  a r  f i  d i rec t  
responsabile de creşterea în 
greutate. Încearcă, pe cât 
posibil, să consumi fructe 
organice, crescute cât mai 
natural posibil.

Nu consumi suficiente 
proteine

Consumă prote ine la  
fiecare masă. Sunt extrem de 
n e c e s a r e  d e z v o l t ă r i i  
muşchilor. În plus, ard până la 
35% din caloriile consumate.

Nu consumi suficient de 
multe produse lactate

Potrivit medicilor, ar exista o 
legătură între deficienţa de 
calciu şi metabolismul leneş. 
Anumite studii arată că 
p roduse le  lac ta te  scad  
absorbţia grăsimilor din alte 
alimente. Aşadar, consumă cât 
mai multe din următoarele 
alimente: iaurt, lapte, brânză, 
smântână, sardine, suc natural 
de portocale, somon, spanac, 
broccoli.

Închiriez spațiu comercial 120 mp, în Alexandria, str. Al. Ghica. Relații la telefon 
0766.227.674.

***
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 FLORIDAMI SRL, cu sediul în Alexandria, CUI 31840920, J 34/296/2013, piedut 
Certificat Constatator nr. 16.180/23.08.2013. În declar nul. 

Anunţ

privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
COMUNA SFINȚEȘTI anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a 

acordului de mediu pentru proiectul „MODERNIZARE STRĂZI DE INTERES LOCAL ÎN 
COMUNA SFINȚEȘTI, JUDEȚUL TELEORMAN”, propus a fi amplasat în comuna Sfințești, 
județul Teleorman.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării nr. 1, județul Teleorman, în zilele de 
luni până joi, între orele 8.00-16,30, vineri între orele 8.00-14.00 și la sediul titularului.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului 
Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării nr. 1.

Anunţ public

România reală

Dacă un eveniment este distractiv, o pauză de la a te 
bucura de el pentru a face poze poate diminua experienţa 
plăcută, potrivit unor cercetători.

„Ne concentrăm atât de mult pe realizarea fotografiilor, 
încât ratăm experienţa”, a precizat Robyn LeBoeuf de la St. 
Louis Olin Business School din cadrul Washington 
University, coautor al acestui studiu care a inclus mai mult de 
5 analize cu un total de 718 de participanţi.

LeBoeuf, Gia Nardini de la University of Denver şi Richard 
J. Lutz de la University of Florida au lucrat împreună în 
studiul publicat acum în Psychology and Marketing.

„Am studiat experienţele care sunt foarte plăcute, unele în 
care chiar te implici. Când faci poze, tinzi să te bucuri mai 
puţin de ele. Fotografierea vătămează”, a adăugat LeBoeuf. 
„Mulţi oameni nu cred că afectează. Cu certitudine, acest 
lucru nu este evident pentru mulţi”, a mai spus cercetătorul.

Dar acest aspect a ieşit la iveală în studiul efectuat de 
cercetători. De asemenea, când participanţii au fost instruiţi 
nu doar să facă poze, ci şi să le posteze în social media, 
starea lor de bine s-a deteriorat şi mai mult, scrie Futurity.

Atunci când experienţa era distractivă, dar moderat, 
fotografierea nu a avut un efect negativ.

De asemenea, cercetătorii au explorat şi o altă formă de 
distragere digitală a atenţiei: trimiterea mesajelor. Autorii 
studiului au ajuns la concluzia că „fotografierea era doar o 
manifestare a unei varietăţi mari de comportamente, de la 
trimiterea mesajelor, la postări în social media, rezultând în 
afectarea stării de bucurie”, explică cercetătorii.

Speranţă sau,
 gânduri din scaunul cu rotile…

Fotografierea 
excesivă poate strica bucuria 

experienţelor plăcute

Cele mai frecvente 
greşeli care încetinesc metabolismul



1054 - A avut loc 

M a r e a  S c h i s m ă .  

Patriarhul Mihail I 

Kerularios şi Papa Leon 

al IX-lea se excomunică 

reciproc; are loc 

separarea definitivă a 

Bisericii de la Roma de 

cea de la Constantinopol

1858 - S-a născut Eugene Ysaye, violonist, dirijor si 

compozitor belgian (m. 12 mai 1931)

1872 - S-a născut poetul simbolist Dimitrie Anghel (m. 13 

noiembrie 1914)

1911 – S-a născut Ginger Rogers, actriță și dansatoare 

americană (d. 1995)

1943 - A murit Eugen Lovinescu, critic şi istoric literar, 

fondator al revistei şi cenaclului "Sburătorul" (n. 31 

octombrie 1881)

1945 - A avut loc prima experienţă nucleară din lume (în 

pustiul Alamogordo - SUA)

1989 – A încetat din viață  Herbert von Karajan, dirijor 

austriac (n. 1908)

1992 - Şi-a început activitatea Consiliul Naţional al 

Audiovizualului din România

1993 – A încetat din viață Traian Coșovei, prozator și poet 

român (n. 1921)
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Joi 16 Iulie 2020

07:00 Telejurnal regional 09:50 
Teleshopping 10:05 Chipurile României 
10:50 AP Secretul lui Nok-Du (R) 12:00 
Teleshopping 12:30 Parlamentul 
României 13:00 Ediţie specială 13:15 
Discover Romania 13:30 Kevin 
Dundon-bucătar in Irlanda 14:00 
Telejurnal 14:55 Vorbeşte corect! 15:00 
Akzente 15:55 Akzente 16:50 AP 
Secretul lui Nok-Du 18:00 Exclusiv în 
România 18:50 AP Bibliotecarii 19:45 
Sport 19:55 Meteo 20:00 Telejurnal 
21:00 România 9 22:00 15 Fantomele 
fiordului 23:00 Telejurnal

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 16 Iulie

S-ar putea sa aveti 
musafiri sau sa fiti 
invitat la rude. O 
persoana va da sfaturi 
i n t r - o  p r o b l e m a  
sentimentala. Nu faceti 
afirmatii prin care sa 
a l imentat i  geloz ia 
persoanei iubite.

Va recomandam sa 
evitati calatoriile de 
afaceri si investitiile. 
Nu aveti chef de nimic 
si va lipseste simtul 
practic. Nu evitati 
comunicarea cu cei 
din jur, pentru a nu fi 
inteles gresit! 

O ruda apropiata 
va cere un imprumut. 
Va sfatuim sa nu va 
eschivati. Va pune 
serios pe ganduri o 
veste referitoare la 
relatiile sentimentale. 
Va recomandam sa 
va pastrati calmul.

Aveti succes la 
studii si comunicati 
mai usor cu cei din jur. 
V i  s e  o f e r a  
posibilitatea sa plecati 
intr-o calatorie in 
interes personal, ceea 
ce starneste gelozia 
persoanei iubite. 

Aveti o stare de 
nervozitate care va 
poate pune intr-o 
situatie neplacuta 
a c a s a .  V a  
recomandam sa va 
pastrati calmul. Ar fi 
bine sa dati dovada de 
mai multa tandrete.

Dimineata aveti de 
facu t  ma i  mu l te  
drumuri scurte in 
interes personal .  
Sunteti foarte sensibil 
si aveti tendinta de a 
exagera. Va sfatuim 
sa amanati activitatile 
stresante.

Incepeti ziua plin de 
e n e r g i e  s i  i d e i .  
Aprecierile de care va 
bucurati in societate ar 
putea fi umbrite de 
r e a p a r i t i a  u n e i  
probleme sentimentale 
pe care nu ati rezolvat-
o la timpul ei.

Ave t i  sansa  sa  
obt inet i  usor  mic i  
c a s t i g u r i ,  d a r  v a  
recomandam sa fiti 
prudent. Feriti-va de 
s p e c u l a t i i !  D u p a -
amiaza este posibil sa 
va confruntati cu o 
problema sentimentala.

Aveti mai multa 
incredere si sunteti 
optimist. Va sfatuim 
s a  n u  n e g l i j a t i  
p rob lemele ce lor  
apropiati. Ar fi bine sa 
fiti mai prudent. Nu 
t r a t a t i  l e g e a  c u  
superficialitate!

BERBEC

Simtiti nevoia sa 
schimbati ceva in 
relatiile sentimentale. 
Faceti cunostinta cu o 
persoana atragatoare. 
Poate fi dragoste la 
prima vedere, dar va 
recomandam sa nu fiti 
prea indraznet 

Dimineata aveti 
tendinta de a va 
aventura in mai multe 
activitati deodata. 
Este o zi buna pentru 
castiguri financiare, 
dar este indicat sa 
evitati speculatiile. 
Prietenii va ajuta.

Pe plan financiar, 
treceti printr-o perioada 
nu tocmai buna. Spiritul 
d e  a v e n t u r a  s i  
i n d r a z n e a l a  v a  
i n d e a m n a  s a  v a  
asumati prea multe 
riscuri. Va sfatuim sa fiti 
mai prudent.

TAUR GEMENI RAC

LEU FECIOARĂ BALANŢA SCORPION

SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI

Semnificaţii istorice pentru 

07:00 Ştirile Pro Tv 10:30 
AP Vorbeşte lumea 13:00 
Ştirile Pro Tv 14:00 AP Lecţii  
de viaţă 15:00 AP La Maruţă 
17:00 Ştirile Pro Tv 18:00 Ce 
spun românii 19:00 Ştirile Pro 
Tv 20:30 12 Las fierbinți 
21:30 12 Dragonul de aur  
23:30 Ştirile Pro Tv  00:00 12 
Vlad

07:00  Observator 08:00 
Neatza cu Răzvan şi Dani 
12:00 Observator 14:00 AP 
F e t i t a  m e a  1 6 : 0 0  
Observator 17:00 AP Acces 
direct 19:00 Observator 
20:30 AP Chefi la cuțite - (re-
r u n  s e z o n  5 )  2 3 : 0 0  
Observator – Sport 00:00 12 
Xtra Night Show

07:30 Teleshopping 08:15 AP 
P a s t i l a  d e  r â s  0 8 : 4 5  
Teleshopping 09:15 AP Kosem 
11:00 AP Puterea dragostei 
12:00 AP Știrile Kanal D 13:00 
AP În căutarea adevărului 15:00 
AP Teo Show 17:00 AP Puterea 
dragostei 19:00 AP Știrile Kanal 
D 20:00 Dragoste și secrete 
23:00 AP Patria mea esti tu 
00:30 AP Știrile Kanal D (R)

07:20 AP Familia (R) 9:30 
Teleshopping 10:00 AP Starea 
naţiei (R) – Special 11:00 
Teleshopping 11:30 AP Casa: 
construcţie şi design (R) 12:00 
Teleshopping 14:00 Camera de râs 
14:30 Teleshopping 15:05 Focus 
16:00 AP Familia 18:00 Focus 18 
19:00 AP Trăsniți 20:00 AP 
Răzbunarea haiducilor  22:00 AP 
Starea naţiei – Special 23:00 Focus 
din inima României 23:30 AP 
Trăsniți

07:15 A saptea calatorie 
a lui Sinbad  09:15 AP La 
bloc (R) 11:45 In vacanta la 
Paris (R) 13:45 AP Poliția 
în direct (R) 15:45 AP 
Ultima aventură  18:15 AP 
La bloc 20:30 12 Să nu 
mor i  azi   23:15 15 
M a l a v i t a :  O  f a m i l i e  
criminală

07:00 Generaţia Fit 07:30 Discover 
Romania 07:45 AP Dinastia Romanov: 
ultimul capitol 8:50 Teleshopping 09:00 AP 
Fram 10:00 Filler - Engleză la minut 10:05 
Câştigă România! 1:00  AP Iubire dincolo 
de timp (R) 12:00 Doar să  gustaţi... 12:30 
Poate nu ştiai 12:40 Teleshopping 13:00 
Cultura minorităţilor 13:30 Natură şi 
aventură (R) 14:00 Telejurnal 15:00 AP 
Misiunea 16:00 AP Iubire dincolo de timp 
17:00 România…în bucate 17:40 Vara 
amintirilor 18:50 Sport 19:00 Telejurnal 
TVR 2 19:35 E vremea ta! 20:10 AP Lady 
Boss - Partea I 21:40 Discover Romania 
22:00 Câştigă România! (R) 23:00 12 
Anatomia lui Grey

09:05 Duplex  10:30 
L e g e n d a  c ă l ă r e ț u l u i  
singuratic  12:50 Ziua Z: 
Apocalipsa 14:40 Saving Mr. 
Banks: În căutarea poveștii  
16:40 15 Pasager în trenul 
terorii  18:20 12 Burlacul  
20:00 15 Agenta  21:50 15 
The Room  23:25 15 Cod 
Roșu în Serviciile Secrete
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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 

16 Iulie

Redactor şef: Emil PETRESCU
Secretar de redacţie: Dana PĂUNE

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

Mihail TĂNASE, Carmen ROBESCU
Tehnoredactor: Ionuţ CĂRUŢĂ

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

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

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

Tipărit la Tipografia “MARA”



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

În mod excepțional, Restaurantul “Riviera” vă oferă în anul 2020 posibilitatea de a 
organiza în zilele de sâmbătă și duminică nunți și botezuri, indiferent de numărul 
invitaților.

Pentru relații suplimentare vă așteptăm la sediul unității din zona Peco 

sau la telefon: 0723.148613.
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Dinamo a contestat dreptul de joc al lui 
Andrei Vlad în turul ”dublei” din semifinalele 
Cupei României, câștigat de FCSB cu 3-0, și ar 
cere, într-un eventual proces la TAS, 
despăgubiri de 5.000.000 de euro Federației 
Române de Fotbal, organizatorul competiției.

Gigi Becali a rămas surprins când a aflat 
despre solicitările celor de la Dinamo, cărora nu 
le dă șanse să câștige la Comisii locul în finala 
Cupei României.

Reacția lui Gigi Becali după solicitările lui 
Dinamo

”De la cine să primească? Doar ei pot fi în 
stare de așa ceva. De la cine? De la TAS? Ei 
trebuie să dovedească câștigul pierdut. Auzi 
atât de multe lucruri năstrușnice, te minunezi și 
îți vine să râzi.

Sunt oameni mari. Îți dai seama ce 
tâmpenie? Îți dai seama ce oameni? Asta e 
cerșeală. Caută cerșeală. Sunt nebuni rău de 
tot”, a declarat Gigi Becali.

Situația din jurul semifinalei de Cupă dintre 
Dinamo și FCSB vine ca urmare a 
ambiguităților din regulamente. Andrei Vlad, al 
cărui drept de joc în meciul tur a fost contestat, 
a primit două cartonașe galbene în această 
ediție a Cupei, în optimi, cu U Cluj, și cu 
Hermannstadt, în partida de la Sibiu.

Conform ROAF, Dinamo are dreptate, 
jucătorul fiind suspendat pentru că a primit 
două cartonașe galbene în faze superioare 
șaisprezecimilor, însă regulamentul disciplinar 
le dă dreptate celor de la FCSB, susținând că 
avertismentele primite înainte de optimi nu se 
vor mai lua în considerare.

Cazul va fi judecat miercuri la Comisia de 
Disciplină din cadrul Federației Române de 
Fotbal.

SPORT

Gigi Mulțescu a fost prezentat oficial în postura de 
antrenor principal al lui Dinamo, în locul lui Adrian Mihalcea, 
și a anunțat că ia în calcul schimbarea sistemului de joc.

Noul antrenor din ”Ștefan cel Mare” recunoaște că se află 
în fața unuia dintre cele mai dificile momente din cariera de 
antrenor, dar este optimist că va reuși să o salveze pe 
Dinamo de la retrogradare.

Gigi Mulțescu pregătește prima schimbare la Dinamo
”Simt că pot resuscita echipa. Mă gândesc și să schimb 

sistemul de joc, dar această idee trebuie materializată cu 
soluții practice. Nu se poate cuantifica durerea de a vedea 
Dinamo în situația în care este.

Au fost momente când nu înțelegeam ce se întâmplă, de 
aceea am acceptat această provocare. Este unul dintre cele 
mai grele momente din cariera mea. Ne canalizăm toate 
energiile pentru a revitaliza echipa, iar jucătorii trebuie să fie 
performanți și responsabili”, a declarat Gigi Mulțescu, la 
conferința de prezentare la Dinamo.

Diego Fabbrini este unul dintre fotbaliștii cel mai bine 
plătiți de la Dinamo, dar, în multe momente, evoluțiile 
italianului au fost sub așteptări. Gigi Mulțescu a transmis ce îi 
lipsește mijlocașului ofensiv: ”Lui Fabbrini i-a lipsit 
eficacitatea, lumea vrea goluri, pase decisive, mai ales că el 
cochetează cu rolul de playmaker”.

Gigi Mulțescu debutează la Dinamo joi, de la ora 19:00, 
chiar în ”Ștefan cel Mare”, împotriva Chindiei Târgoviște. 
Înaintea partidei, ”câinii” se află pe locul 13, cu 21 de puncte, 
în timp ce echipa antrenată de Emil Săndoi este ultima în 
clasament.

G i g i  B e c a l i  a  
anunțat că disciplina 
va deveni noul cuvânt-
cheie de la FCSB după 
preluarea echipei de 
către noul staff tehnic, 
format din Toni Petrea, 
Thomas Neubert și 
Mihai Pintilii.

Patronul de la FCSB susține că preparatorul Thomas 
Neubert va reimplementa disciplina folosită și în primul 
mandat pe care l-a avut la formația ”roș-albastră”, când, cu 
Laurențiu Reghecampf antrenor principal, au fost câștigate 
două titluri în Liga 1.

Disciplina, noul cuvânt-cheie de la FCSB
”Se implementează un regim dictatorial, nu mai ai voie nici 

măcar să zâmbești la antrenament, nu ai voie să râzi, nu ai 
voie să zâmbești. Ăsta este contractul, după ce ieși de pe 
poarta de la bază poți să faci ce vrei tu.

Cine nu face așa, afară de la antrenament. Maximă 
disciplină, asta este prima condiție. Vor fi antrenamente ca pe 
vremuri, până când se vomită”, a anunțat Gigi Becali.

Toni Petrea, noul antrenor principal de la FCSB, va fi 
prezentat echipei, de către Gigi Becali, joi, urmând a demara 
pregătirile pentru următoarea partidă oficială.

Primul meci al celor de la FCSB după înlocuirea lui 
Bogdan Vintilă din postura de antrenor principal, cea cu CFR 
Cluj, se dispută sâmbătă, de la ora 21:00.

Schimbarea pregătită 
de Gigi Mulțescu pentru 
redresarea lui Dinamo

Disciplina, cuvântul-cheie 
de la FCSB, după venirea noului 

staff tehnic! ”Nu mai ai voie 
nici să râzi la antrenament”

Rapid ar putea redeveni o 
forță dacă avem în vedere 
schimbările din acționariat. 
Giuleștenii au anunțat că Liviu 
Goncea este noul acționar al 
clubului, cu 48 la sută din 
acțuni, fără a preciza dacă 
acesta a achitat vreo sumă de 
bani pentru asta.

Negocierile au 
î n c e p u t  î n  
septembrie 2019, 
iar actele urmau 
să fie semnate la 
începutul lui 2020, 
dar pandemia de 
c o r o n a v i r u s  a  
amânat tranzacția. 
Chiar  pr imaru l  
sectorului 1, Dan 
Tu d o r a c h e ,  a  
a n u n ț a t  c ă  
Goncea va deveni 
acționar la Rapid, însă la acea 
vreme se vorbea de 50 la sută 
din acțiuni.

Cine este Liviu Gocea, noul 
acționar de la Rapid

Supranumit "milionarul 
K ia " ,  L i v i u  Gheorgh i ț ă  

Goncea, în vârstă de 60 de 
ani, este un cunoscut om de 
afaceri, care se ocupă în 
special de domeniul auto.

În plus, Gocea este implicat 
și în politică și este un apropiat 
al primarului sectorului 1, Dan 
Tudorache. Din 2016, a fost 

consilierul acestuia, iar în 
2012 a și candidat pentru 
funcția de primar. În trecut, el a 
fost membru PSD și PMP.

El era implicat la Rapid și 
până acum, prin diverse 
contracte de sponsorizare.

Goncea deține 51% din 
a c ț i u n i l e  M i t  M o t o r s  
International și KIA Romauto, 
54% la Hera Cleaning SRL și 
51% la Baltic Marine Grup 
SRL, precum și 1% din 
acțiunile Isuzu Romauto.

Ce venit primește Goncea 
de la Primărie și de 
la Kia

C o n f o r m  
dec la ra ț i e i  de  
avere din vara 
anului trecut, noul 
acț ionat de la 
Rapid are 9 conturi 
(în lei, euro și 
d o l a r i )  c u  o  
valoare totală de 
3.439.584 lei, 3 
terenuri intravilane 
în București și 
Sinaia și o casă de 

vacanță în Sinaia. 
Tot potrivit declarației de 

avere, în 2018 Goncea a 
încasat 11.334 de lei din 
indemnizația de la Primăria 
Sectorului 1 și 90.499 de lei 
salariul de la KIA.

Dinamo solicită FRF 5.000.000 de euro 
despăgubiri în ”cazul Andrei Vlad”

Cine este Liviu Goncea, 
milionarul devenit noul acționar de la Rapid. 

Giuleștenii pot ajunge o forță
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