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Primăriile teleormănene au primit fonduri
pentru echilibrarea bugetelor locale
La prima şedinţă din acest an a Consiliului Judeţean
Teleorman, ţinută în după-amiaza zilei de luni, 13
ianuarie, a fost adoptată hotărârea prin care primăriilor
din cele 97 de unităţi administrativ teritoriale din judeţ leau fost repartizate unele sume de bani pentru

destinaţie precisă şi anume : achitarea arieratelor
provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau
de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor şi
pentru cofinanţarea de proiecte de dezvoltare locală sau
de proiecte de infrastructură în anul 2014. Aşa cum a
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La Căminele de bătrâni
de la Cervenia şi Furculeşti,

Pentru fiecare
locatar se
cheltuiesc
lunar 2.261 lei

4
CAS Teleorman,
la ora bilanţului

echilibrarea bugetelor locale. Banii acordaţi primăriilor
prin respectiva hotărâre de Consiliu Judeţean reprezintă
“20 la sută din sumele defalcate din TVA şi din cota de
18,5 la sută din impozitul pe profit pentru echilibrarea
bugetelor locale, precum şi a celor reţinute din cota de 80
la sută ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare a
unor venituri proprii. Sumele de bani acordate au o

precizat preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman,
Adrian Ionuţ Gâdea, banii au fost repartizaţi pe unităţi
administrativ teritoriale după o analiză concretă, inclusiv
cu participarea primarilor, a situaţiei existente în fiecare
din cele 97 de localităţi teleormănene.
(continuare în pagina 3)

Învăţământul
între gratuităţi şi şpagă

Viorica Dăncilă apără
libertatea presei la Bruxelles

În România capitalismului de cumetrie şpaga, sub diversele ei forme, a
devenit un lucru atât de obişnuit încât oamenii rămân bulversaţi atunci când li se
refuză. Dacă un medic refuză să primească bani, pentru că e cinstit, pur şi
simplu, pacientul se gândeşte că a pus prea puţini bani în plic sau că boala e atât
de gravă încât doctorul nu-i mai dă nici o şansă.
(continuare în pagina 7)

Conform unei ştiri
publicate de
A g e r p r e s ,
europarlamentarul
teleormănean
Viorica Dăncilă a
pledat luni, 13
ianuarie, în plenul
Parlamentului
European, pentru
libertatea presei şi
pentru eliminarea
din legislaţia
românească a
oricărei prevederi
care ar aduce
atingere libertăţii de
e x p r i m a r e ,
garantată de Carta
Drepturilor Omului şi
de legislaţia europeană.
Această declaraţie vine în condiţiile în care, după 1 februarie, când va intra în
vigoare noul Cod Penal, jurnaliştii vor putea fi sancţionaţi penal pentru
comentarii şi declaraţii la adresa magistraţilor.
(continuare în pagina 3)

(€) 1 EUR
4.5260 lei

($) 1 USD
3.3092 lei

(£) 1 GBP
5.4288 lei

1 XAU (Gramul
de aur)
132.8685 lei
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Pompierii teleormăneni la datorie
În plină iarnă, fără acoperiş la casă
În ziua de 12 ianuarie 2014, în jurul orelor
5.49, cetăţeanul Gheorghe P., din localitatea
Beiu, s-a trezit cu casa în flăcări, acesta
solicitând pe numărul unic de urgenţă 112
intervenţia pompierilor militari din cadrul
Detaşamentului Alexandria.
Sosiţi la faţa locului cu două autospeciale
de lucru cu apă şi spumă, militarii au constatat
că focul se manifesta la acoperişul casei de
locuit, existând pericolul propagării acestuia la
anexele din apropiere şi la bunurile din interior.
După aproximativ o oră, cu ajutorul a două
autospeciale de lucru cu apă şi spumă, militarii
au reuşit să localizeze şi să lichideze incendiul
în stadiul găsit, salvând astfel bunuri de peste
40.000 de lei. A ars acoperişul locuinţei,
confecţionat din astereală din lemn, acoperită

cu tablă, pe o suprafaţă de cca. 75%, valoarea
pagubelor ridicându-se la suma de 15.000 de
lei. În aceste condiţii, este prea puţin probabil,
ca cetăţeanul să mai poată trece iarna în
propria locuinţă. Cauza probabilă a acestui
eveniment se pare că a fost un scurtcircuit
produs la instalaţia electrică din podul casei.
Din fericire, incendiul nu s-a soldat cu victime
omeneşti.
Viţelul a fost salvat din cursă
În aceeaşi zi, însă în jurul orelor 14.56,
pompierii militari au acţionat la Turnu

Măgurele pentru a salva un viţel căzut într-un
canal tehnologic cu o adâncime de 4 metri şi
un diametru de 1 m. Ţinând cont de
dimensiunile canalului rămas neacoperit,
acesta s-a transformat pentru animal într-o
adevărată cursă. Neputând interveni singur,
pentru salvarea animalului, Mircea M din
Turnu Măgurele a solicitat intervenţia
pompierilor. În această speţă, pentru
scoaterea animalului din canal au intervenit nu
mai puţin de cinci subofiţeri şi o autospecială
de salvare de la înălţime, care a fost folosită pe
post de macara. Operaţiunea de salvare a
durat numai 20 de minute, astfel proprietarul
viţelului şi-a putut recupera animalul teafăr şi
nevătămat.
Incendiu de proporţii la Putineiu
Un alt incendiu de proporţii s-a produs în
urmă cu două zile, în jurul orelor 15.44, în
localitatea Putineiu. Acesta a izbucnit chiar în
gospodăria lui Nicuşor P.
Pentru a stinge focului, la faţa locului s-au
deplasat pompierii militari din cadrul
Detaşamentului Turnu Măgurele. Până la
sosirea acestora, au fost cuprinse de flăcări,
un adăpost de animale pe o suprafaţă de cca.
150 mp, 4 animale mici (porci), depozitul de
furaje pe o suprafaţă de aproape 200 mp, 5 t
de lucernă şi 50 de baloţi de paie.
Flăcările au fost stinse de pompieri după
aproximativ două ore, cu ajutorul a două
autospeciale de lucru cu apă şi spumă, patru
bovine având şansa de a fi salvate de furia
flăcărilor.
În urma cercetărilor efectuate la faţa
locului, valoarea pagubelor materiale a fost
stabilită la suma de 20.000 de lei. Iar în ce
priveşte valoarea bunurilor salvate,
însemnând casele de locuit din apropiere, la
care focul se putea propaga, acestea au fost
apreciate la suma de 40.000 de lei.
Referitor la cauzele probabile care au
condus la producerea acestui eveniment, s-a
stabilit faptul că incendiul s-a produs din vina
copiilor proprietarului, care s-au jucat cu focul
în apropierea depozitului de furaje. Nici în
acest caz nu au fost înregistrate victime.
Mirel MANAFU

Berea fără alcool vă poate lăsa
fără permisul auto
Nu puţini sunt şoferii care
au urcat la volan după ce au
consumat bere fără alcool.
Nutriţionista Marie Vrânceanu
susţine că berea fără alcool
conţine suficient alcool pentru
a ne lăsa fără permisul de
conducere.
Berea fără alcool se obţine
prin întreruperea fermentaţiei
de îndată ce berea a ajuns la

gradaţia alcoolică dorită sau
prin îndepărtarea alcoolului
prin evaporare în vid la
temperatura de 78,5 grade
Celsius.
"Se spune că berea fără
alcool este recomandată
şoferilor pentru a nu se
îmbăta, însă am văzut că mai
toate conţin ceva alcool. Dacă
un şofer bea trei sticle,

etilotestul poliţistului se va
înverzi şi, conform legii, va fi
considerat beat", a declarat
nutriţionista Marie Vrânceanu
pentru ziarulring.ro.
Specialistul a mai spus că
aşa-zisa bere fără alcool
poate avea până la 1,2%
alcool în Italia, 0,4% în SUA şi
0,05% în Marea Britanie.

Poliţia în acţiune
Un nou accident pe varianta ocolitoare a Alexandriei
Varianta ocolitoare a municipiului Alexandria începe să devină
una din cele mai periculoase şosele din judeţul Teleorman. Încă din
primele zile de la inaugurare, în urmă cu doar jumătate de an,
varianta ocolitoare a creat probleme şoferilor neatenţi. Din cauza
faptului că noul drum se intersectează cu şoseaua care merge spre
Piteşti, accidentele sunt inevitabile. Dacă la acest aspect se
adaugă viteza de pe centura ocolitoare şi puţină ceaţă toate
elementele necesare producerii unui nefericit incident în trafic sunt
îndeplinite.
Ultimul accident pe varianta ocolitoare din această săptămână
a avut loc tot la intersecţia cu D.J. 504. Ş. Radu, de 31 ani, din
municipiul Bacău, în timp ce conducea un autoturism pe DJ 504, nu
a acordat prioritate de trecere unui autoturism condus
regulamentar pe VO6F, de către T. Tudor, de 38 ani, din comuna
Studina, judeţul Olt.
În urma accidentului a rezultat rănirea gravă a unei femei în
vârstă de 63 ani din Alexandria, pasageră în prima maşină şi
rănirea uşoară a unui bărbat în vârstă de 43 ani din comuna
Frănceşti, judeţul Vâlcea, pasager în celălalt autoturism. În cauză
s-a întocmit dosar penal.
Spărgător la 15 ani
În loc să fie la şcoală, un copil de doar 15 ani s-a transformat
într-un adevărat spărgător de locuinţe. Invidios pe ”bogăţia” unui
vecin, copilul a pătruns prin dislocarea unui geam în locuinţa
acestuia din comuna Mîrzăneşti, de unde a furat o unitate centrală
şi un monitor de calculator. Prejudiciul a fost estimat la valoarea de
700 lei.
”În urma investigaţiilor şi verificărilor efectuate, lucrătorii
postului au identificat autorul în persoana numitului C. R., de 15 ani,
din localitate, unitatea şi monitorul fiind recuperate şi predate părţii
vătămate.
În cauză s-a întocmit dosar penal pentru comiterea infracţiunii
de furt calificat. Din extinderea cercetărilor a reieşit că, minorul este
autorul al unui alte infracţiuni de furt comisă în noaptea de
11/12.01.2014.
În fapt, acesta a pătruns prin efracţie în locuinţa unui cetăţean
din comuna Mîrzăneşti, de unde a sustras, un televizor color, în
valoare de aproximativ 200 lei”, se arată într-un comunicat al IPJ
Teleorman.
În ambele cauze a fost întocmit dosar penal, prejudiciul
recuperat.
Bateriile auto sunt ”mană cerească” pentru ”găinari”
Pentru un ban în plus unii adolescenţi sunt în stare să comită tot
soiul de infracţiuni. Trei copii cu vârste cuprinse între 13 şi 16 ani
sunt principalii suspecţi în cazul unei ”spargeri”. Se pare că aceştia
au furat un acumulator auto montat pe autoturismul unui turnean.
”Poliţiştii turneni au înregistrat o plângere prin care erau sesizaţi
de faptul că pe timpul nopţii persoane necunoscute i-au furat
acumulatorul de la auto marca Dacia 1310, care se afla parcată în
spatele blocului Z10, unde locuieşte, prejudiciul fiind de 350 lei.
În urma activităţilor au fost identificaţi autorii furtului în
persoanele numiţilor: A. A., de 16 ani, A.O., de 15 ani şi N.V., de 13
ani, toţi din Turnu Măgurele.
Cu ocazia cercetărilor s-a mai stabilit că, cei trei sunt autori în
dosarul penal cu autor necunoscut privind furtul de acumulatori
auto de la autoturismele, marca Dacia 1310, ale altor două
persoane fizice ale căror autoturisme se aflau parcate pe strada
Taberei”, se arată într-un comunicat al poliţiei judeţene.
Bunurile sustrase au fost recuperate şi restituite părţilor
vătămate.
În loc de milă au primit amenzi şi dosare penale
O patrulă de siguranţă publică a poliţiei din Turnu Măgurele, în
timp ce se afla în exercitarea atribuţiunilor de serviciu pe strada
Mihai Bravu di municipiu, în faţa magazinului PENNY, a depistat în
flagrant două persoane de sex feminin, ambele din comuna Plosca,
în timp ce solicitau sume de bani în numele unei Asociaţii
umanitare, pentru ajutorarea unei persoane cu probleme de
sănătate.
Din verificările efectuate a rezultat că, documentele prezentate
nu aveau acoperire legală şi temei real.
În cauză a fost întocmit dosar penal pentru infracţiunea de
înşelăciune.
Spărgători de mici
Tot mai mulţi adolescenţi renunţă la libertate pentru câteva clipe
de distracţie şi un ban în plus. Poliţiştii teleormăneni au continuat
cercetările şi investigaţiile în dosarul penal cu autori necunoscuţi
privind spargerea locuinţei lui H.A., 51 ani, din comuna Măgura. Cu
acest prilej oamenii legii au identificat autorii în persoanele
numiţilor C. Alin, de 18 ani şi S.C., de 15 ani, ambii din comuna
Măgura.
Prejudiciul în valoare de aproximativ 100.000 lei a fost
recuperat parţial, cercetările continuând.

COMPLEX TURISTIC MARA
RESTAURANT RIVIERA
ANGAJEAZĂ OSPĂTARI ŞI PICOLI
RELAŢII LA TELEFON: 0723.148.613
SAU LA SEDIU COMPLEXULUI
(ZONA ŞTRAND PECO)
SC MARA PROD COM SRL angajează
contabil cu experienţă.
Relaţii la telefon 0767.149.304.
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Primăriile teleormănene au
primit fonduri pentru echilibrarea
bugetelor locale
(urmare din pagina 1)
Cuantumul total reprezentând 20% din
sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea
bugetelor locale, precum şi suma ce reprezintă
reţineri din cota de 80% din TVA ca urmare a
diminuării cu gradul de necolectare a unor
venituri proprii – impozite şi taxe locale, chirii şi
redevenţe se ridică la suma de 9.637 mii lei. Pe
unităţi administrativ teritoriale sumele,
exprimate în mii lei, au fost repartizate astfel::
Alexandria-611, Roşiorii de Vede-486, Turnu
Măgurele-486, Videle-304, Zimnicea-304,
Balaci-67, Băbăiţa-61, Beciu-97, Beuca-73,
Blejeşti-85,
Bogdana-73, Botoroaga-152,
Bragadiru-91, Brânceni-73, Bujoreni-79,
Buzescu-12, Călineşti-91, Călmăţuiu-94,
Călmăţuiu de Sus-61, Cervenia-36, Ciolăneşti36, Ciuperceni-85, Conţeşti-61, Cosmeşti-249,
Crângeni-73, Crângu-73, Crevenicu-79,
Dideşti-36, Dobroteşti-55, Dracea-182,
Drăc ș enei-61, Drăgăneşti de Vede-30,
Drăgăneşti Vlaşca-100, Fântânele-47,
Frăsinet-21, Frumoasa-79, Furculeşti-79,
Gălăteni-85, Gratia-91, Islaz-79, Izvoarele-79,
Lisa-49, Liţa-79, Lunca-69, Măgura-97,
Măldăieni-91, Mârzăneşti-30, Mavrodin-55,
Mereni-40, Moşteni-353, Nanov-43, Năsturelu40, Necşeşti-67, Nenciuleşti-91, Olteni-128,
Orbeasca-109, Peretu-6, Piatra-85, Pietroşani79, Plopii Slăviteşti-61, Plosca-97, Poeni-39,
Poroschia-91, Purani-79, Putineiu-79,
Rădoieşti-61, Răsmireşti-79, Saelele-85,
Salcia-79, Săceni-55, Sârbeni-79, Scrioaştea79, Scurtu Mare-97, Seaca-79, Segarcea Vale79, Sfinţeşti-61, Smârdioasa-122, Suhaia-36,
Siliştea-225, Siliştea Gumeşti-79, Slobozia
Mândra-97, Stejaru-73, Ștorobăneasa-79,
Talpa-122, Tătărăştii de Jos-67, Tătărăştii de
Sus-55, Țigăneşti-131, Traian-85, Trivalea
Moşteni-61, Troianul-79, Uda Clocociov-85,
Vârtoape-43, Vedea-103, Viişoara-30,
Vitănești-119, Zâmbreasca-79.

Suma totală repartizată primăriilor din
fondurile ce reprezintă 20% din cota de 18,5%
din impozitul pe venit pentru bugetele locale,
precum şi sume reţinute din cota de 80% din
impozitul pe venit ca urmare a diminuării cu
gradul de necolectare a unor venituri proprii
este de 6.214 mii lei. Sumele, exprimate în mii
lei, au fost repartizate după cum urmează :
Alexandria-389, Roşiorii de Vede-314, Turnu
Măgurele-314, Videle-196, Zimnicea-196,
Băbăiţa-39, Balaci-43, Beciu-63, Beuca-47,
Blejeşti-55, Bogdana-47, Botoroaga-98,
Bragadiru-59, Brânceni-47, Bujoreni-51,
Bujoru-39,
Buzescu-8, Călineşti-59,
Călmăţuiu-61, Călmăţuiu de Sus-39, Cervenia24, Ciolăneşti-24, Ciuperceni-55, Conţeşti-39,
Cosmeşti-161, Crângeni-47, Crângu-47,
Crevenicu-51, Dideşti-24, Dobroteşti-35,
Dracea-118, Drăcşenei-39, Drăgăneşti de
Vede-20, Drăgăneşti Vlașca-65, Fântânele-31,
Frăsinet-14, Frumoasa-51, Furculeşti-51,
Gălăteni-55, Gratia-59, Islaz-51, Izvoarele-51,
Lisa-31, Liţa-51, Lunca-45, Măgura-63,
Măldăieni-59, Mârzăneşti-20, Mavrodin-35,
Mereni-25, Moşteni-227, Nanov-27, Năsturelu25, Necşești-43, Nenciuleşti-59, Olteni-82,
Orbeasca-71, Peretu-4, Piatra-55, Pietroşani51, Plopii Slăviteşti-39, Plosca-63, Poeni-25,
Poroschia-59, Purani-51, Putineiu-51,
Rădoieşti-39, Răsmireşti-51, Saelele-55,
Salcia-51, Săceni-35, Sârbeni-51, Scrioaştea51, Scurtu Mare-63, Seaca-51, Segarcea Vale51, Sfinţeşti-39, Siliștea-145, Siliştea Gumeşti51, Slobozia Mândra-63, Smârdioasa-78,
Stejaru-47, Ștorobăneasa-51, Suhaia-24,
Talpa-78, Tătărăştii de Jos-43, Tătărăştii de
Sus-35, Țigăneşti-84, Traian-55, Trivale
Moşteni-39, Troianul-51, Uda Clocociov-55,
Vârtoape-27, Vedea-67, Viişoara-20, Vităneşti76, Zâmbreasca – 51.
George ZAVERA

Senatorii ar urma să fie aleşi
uninominal în baza unei legi speciale
după aprobarea noii Constituţii
Co- preşedi ntel e USL,
premierul Victor Ponta, a
declarat, luni, la RTv, că
decizia Uniunii de modificare a
legii electorale are în vedere
ca senatorii, în condiţiile în
care aleşii din Camera
Superioară vor fi menţionaţi
în Constituţie ca având rol de
reprezentare a regiunilor şi
atribuţii pe politica externă, să
fie aleşi uninominal, cel mai
probabil doi în fiecare judeţ al
ţării, în baza unei legi
speciale.
" Ca m e r a D ep ut aţ i l or
primeşte o interdicţie
constituţională şi practic, orice
fel de lege care se face trebuie
să ţină cont de faptul că prin
nici un mecanism nu se poate

trece de cifra de 300. La
Senat, dacă o să vă uitaţi în
proiectul de modificare a
Constituţiei, Senatul capătă un

alt rol constituţional, de
reprezentant al regiunilor,
sigur, cu anumite atribuţii
speciale la politica externă

sau... Şi acolo, printr-o lege
specială, având atribuţii
nediferenţiate de Cameră,
dacă mă întrebaţi ce am
discutat neoficial, rămânem
la alegerea senatorilor,
uninominal. Probabil, doi
pentru fiecare judeţ - o să
discutăm acest lucru, dacă
avem Constituţia aprobată", a
declarat Victor Ponta.
Co-preşedintele USL a
răspuns astfel rugat să
explice care va fi situaţia în
cazul alegerii senatorilor în
contextul anunţului făcut luni
de conducerea Uniunii cu
privire la modificarea Legii
electorale în sensul stabilirii
unui număr maxim de 300 de
deputaţi aleşi pe liste.

Noua Constituţie dă foarte multe
puteri preşedintelui şi previne abuzurile
Premierul Victor Ponta a explicat luni seară
că noul proiect de Constituţie conferă "foarte
multe puteri preşedintelui", dar nu mai lasă loc
să se abuzeze de aceste puteri.
"Constituţia - şi în noua forma - dă foarte
multe puteri preşedintelui, pentru că este ales
direct de către oameni şi este normal acest
lucru. Ceea ce nu mai lasă Constituţia este ca
de aceste puteri să se abuzeze, aşa cum a
abuzat Traian Băsescu", a afirmat primministrul într-o intervenţie telefonică la
România TV.
Victor Ponta a dat ca exemplu prevederile
constituţionale privind desemnarea primministrului în urma alegerilor.
"Noi trecem un lucru care exista şi care se
respecta oricum până la Traian Băsescu, acela

că aşa cum votează românii şi votează cel mai
important partid să fie 'X', evident că primul
candidat pentru funcţia de prim-ministru
aparţine celui care a luat cele mai multe voturi
de la oameni. (...) De altfel, ştiţi bine,
preşedintele, şi anul trecut, după alegerile din 9
decembrie, o tot ţinea că el pune pe cine vrea el
prim-ministru. Până i-au zis, şi dl Barroso, şi
toată lumea, domnule, alo, am înţeles, te-am
pus la loc, ca să mai rămâi acolo un an şi
jumătate, dar nu se poate să încalci chiar orice
regulă", a spus şeful Executivului.
Liderii USL au decis luni ca referendumul
pentru revizuirea Constituţiei să aibă loc odată
cu alegerile europarlamentare, la sfârşitul lunii
mai.

Viorica Dăncilă
apără libertatea
presei la Bruxelles
(urmare din pagina 1)
Articolul 276 din noul Cod Penal stipulează că „Fapta
persoanei care, pe durata unei proceduri judiciare în curs,
face declaraţii publice nereale referitoare la săvârşirea, de
către judecător sau de organele de urmărire penală, a unei
infracţiuni sau a unei abateri disciplinare grave legate de
instrumentarea respectivei cauze, în scopul de a le influenţa
sau intimida, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an
sau cu amendă.”
Intervenţia Vioricăi Dăncilă în plenul PE nu face altceva
decât să întărească declaraţia făcută în aceeaşi zi de
premierul Victor Ponta, care a promis că această prevedere
va fi scoasă din noul Cod Penal fie printr-o iniţiativă legislativă
(demarată deja de doi parlamentari USL), fie printr-o
ordonanţă de urgenţă.
„Este absolut necesar ca orice prevederi are ar aduce
grave agresiuni la adresa libertăţii presei şi a libertăţii de
exprimare în general să nu se regăsească în legislaţia din
România. Premierul Victor Ponta a anunţat în mod public că
libertatea de exprimare şi libertatea presei nu va fi în niciun fel
îngrădită şi că normele europene pe acest subiect vor fi
respectate. Presa din România, mereu activă şi devenită de
multă vreme un barometru al schimbărilor democratice,
precum şi orice altă entitate care se doreşte a fi un vector de
opinie din ţara noastră, nu are nici un motiv de îngrijorare,
atâta vreme cât normele deontologice jurnalistice sunt
respectate şi orice afirmaţie, indiferent cât ar fi de
ofensatoare, poate fi probată cu dovezi concrete şi legale", a
spus Viorica Dăncilă.
Europarlamentarul teleormănean a mai precizat că
societatea românească este îndeajuns de matură de a
sancţiona şi de a reglementa orice intenţie sau formă
concretă de materializare a unor ofense sau jigniri nefondate.
Adevărul şi corectitudinea informaţiilor nu trebuie însă în nici
un fel îngrădite, indiferent de persoana sau instituţia la care
se referă.
C.R.

EBA a ratat o bună
ocazie să tacă
Tupeu maxim al Elenei Băsescu, europarlamentarul
român care a confiscat toate adjectivele care definesc
impostura şi incompetenţa. Declaraţia postată pe pagina ei
de Facebook nu face decât să-i consolideze poziţia de
„Gâgă” al Parlamentului European, care nu ştie ce citeşte şi
nu gândeşte când vorbeşte.
Este greu de crezut că ea şi-a „editat” cele câteva fraze,
dar şi le-a însuşit atâta vreme cât şi le asumă. Şi ce credeţi că
susţine nevasta lui Sida şi fiica preşedintelui. Nici mai mult,
nici mai puţin decât că decizia USL de a comasa alegerile
pentru Parlamentul European cu referendumul de modificare
a Constituţiei nu este decât „o nouă dovadă a lipsei de
respect pe care o are USL faţă de instituţiile UE şi drumul
european al României” şi că e convinsă „că această idee va fi
primită extrem de negativ la Bruxelles şi Strasbourg, fiind o
încercare de subminare a legitimităţii Parlamentului
European. Dacă această propunere s-ar materializa,
întreaga logică a campaniei pentru PE ar fi dată peste cap.”
Nu vom comenta noi temerile Ebei cu privire la dispariţia
temelor europene din dezbaterea publică din cauza
referendumului, ci vom cita din clasici. „Am văzut politicieni şi
analişti îngroziţi că nu vom mai dezbate despre problemele
Europei, cu ocazia euroalegerilor dacă se suprapune şi
referendumul. Vă asigur că voi fi unul din politicienii României
care vor vorbi foarte mult despre Europa, despre Tratatul de
Reformă a Europei, despre ce înseamnă a fi parlamentar
european.”
Aceste vorbe, care atacau dur atitudini de genul celei
promovate de Eba pe pagina sa de Facebook, au fost rostite
de nimeni altul decât „tăticu”, în preajma alegerilor
europarlamentare din 2007, când a impus lipirea de ele a
referendumului privind instituirea votului uninominal.
Chiar să fi uitat doamna europarlamentar că „tăticu” a
făcut cândva ceea ce ei nu-i place acum? Nu e exclus având
în vedere capacitatea sa neuronică, dar mai există şi
consilieri pe lumea asta.
Care i-ar fi putut aminti de acest episod şi i-ar fi spus că
această cuplare de evenimente nu e interzisă de normele UE,
ci doar nerecomandată. Aşa că nici vorbă că iniţiativa USL va
fi primită „extrem de negativ la Bruxelles şi Strasbourg”, ci în
cel mai rău caz, cu îngăduinţă, oficialii europeni fiind obişnuiţi
deja cu scandalurile „specifice politicii dâmboviţene”.
Reluând citatul lui „tăticu”, e clar că Eba face parte din
categoria politicienilor „îngroziţi”, deşi în realitate, ca
europarlamentar este „îngrozitoare”. Altfel n-ar fi ratat
această bună ocazie de a tăcea. Şi chiar dacă n-ar fi avut nici
o şansă să rămână „filozof”, măcar nu se făcea din nou de
râsul curcilor.
Şt. B.
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CAS Teleorman, la
ora bilanţului
La fiecare început de an, instituţiile deconcentrate de la
nivelul judeţului Teleorman întocmesc un raport al cărui
conţinut reflectă întreaga activitate a instituţiei pe anul
anterior, ducând totodată la evaluarea aspectelor pozitive şi
negative din cadrul instituţiei.
La Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Teleorman,
un obiectiv important din activitatea instituţiei este acela de a
negocia, de a contacta şi de a deconta serviciile medicale,
contractate cu furnizorii acestor servicii.
Astfel în anul 2013 au fost incheiate 435 de contracte cu
furnizori de servicii medicale din care pe domenii de asistenţă
medicală exemplificăm: 174 contract la asistenţă primară, 88
la asistenţă clinica, 19 asistenţă paraclinică (din care 2
ambulatorii de spital), 8 spitale, 59 furnizori de medicamente,
8 furnizori de recuperare, 7 furnizori de îngrijiri la domiciliu, 72
de furnizori de dispozitive medicale.
Referitor la bugetul alocat Casei de Asigurări de Sănătate,
pentru medicamente, materiale sanitare, dispozitive şi
servicii medicale, în anul 2013 s-a alocat suma de
256.773,52 mii lei comparativ cu anul 2012, an în care
bugetul a fost de 221.057,31 mii lei iar în anul 2011 bugetul a
fost de 188.405,36 mii lei, ceea ce înseamnă o creştere în
anul 2013 faţă de 2012 cu 16,16 la sută şi cu cca 36 la sută
faţă de 2011.
Cele mai mari cresteri, pe domenii de asistenţă medicală
s-au înregistrat la:
medicamente cu şi fără contribuţie personală, cu 46,73 la
sută în 2013 faţă de 2012; la medicamente pentru boli
cronice utilizate în programele naţionale de sănătate
creşterea a fost de 38,73 la sută iar pentru dispozitive
medicale raportul de creştere a sumelor alocate în 2013,
comparativ cu anul anterior a fost de 78.38 la sută.
De asemene, pentru asistenţa medicală clinică fondurile
alocate au fost suplimentate în 2013, faţă de 2012 cu sume
de bani, în procent de 49.17 la sută.
Procente mai mici, dar care reprezintă o creştere, de
13,29 la sută şi respectiv 19,68 la sută, s-au înregistrat şi în
cazul asistenţei medicale pentru specialităţi paraclinice şi
respectiv spitale generale. Este bine de ştiut faptul că în anul
2012, pentru spitalele generale au fost achitate şi arierate în
sumă de 10.565,69 mii lei, ceea ce au condus la diminuarea
creşterii bugetare. Procentul fiind de numai 19.68 la sută.
M.M.

Aprecierea
euro loveşte finanţele
românilor
Euro s-a apreciat puternic în ultimele săptămâni, lucru
care îi îngrijorează pe românii cu credite în această valută,
dar şi pe cei care vor să îşi cumpere un apartament sau o
maşină.
În şedinţa de luni, euro a fost cotat la 4,53 de lei/unitate,
valoare cu 3% mai mare faţă de în urmă cu un an (4,38
lei/unitate).
Comparativ cu perioada similară din 2013, plătim cu
aproape 50 de lei în plus la o rată de 300 de euro, potrivit Digi
24.
O scumpire se resimte şi la abonamentele de telefonie
mobilă, care sunt raportate la euro. Astfel, pentru un contract
în valoare de 10 euro, românii vor scoate din buzunar mai
mult cu 15 lei.

În plus, cei care îşi doresc o maşină trebuie să
economisească mai mulţi bani. De exemplu, în cazul unui
automobil Dacia Logan, care costă cel puţin de 7.000 de
euro, cumpărătorul plăteşte acum echivalentul a 31.700 de
lei, cu aproape 1.100 de lei în plus faţă de ianuarie 2013.
Diferenţa creşte proporţional în cazul unui apartament. O
locuinţă de 50.000 de euro este mai scumpă acum cu 7.700
de lei faţă de ianuarie 2013, doar din diferenţa de curs.
Şi la mărfurile importate se vor înregistra creşteri de
preţuri. 70% dintre produsele alimentare de pe piaţa
românească vin din import, astfel că mâncarea va costa mai
mult dacă valoarea euro va continua să crească.
Totuşi, efectele se vor simţi abia peste câteva luni.
Singurii care ar putea avea de câştigat de pe urma unui
euro puternic sunt exportatorii, însă doar dacă se păstrează
pe un termen lung această valoare ridicată.

La Căminele de bătrâni de la Cervenia şi Furculeşti,

Pentru fiecare locatar
se cheltuiesc lunar 2.261 lei

În anul 2011, prin reorganizarea la nivel de
ţară a reţelei sanitare, centrele de sănătate din
localităţile teleormănene Cervenia şi Furculeşti
au fost transformate în Cămine pentru
Persoanele Vârstnice. În cele două unităţi s-au
făcut investiţii majore, astfel încât persoanele
vârstnice internate aici să aibă condiţii de
întreţinere, inclusiv din punct de vedere
medical, la standarde europene.
Conform legii, costurile de funcţionare a
respectivelor aşezăminte sociale şi de
întreţinere a persoanelor vârstnice internate în
cele două cămine se suportă din contribuţia
persoanelor beneficiare şi, după caz, a
susţinătorilor legali ai acestora, diferenţa fiind
asigurată din bugetului Consiliului Judeţean
Teleorman. La recenta şedinţă a Consiliului
Judeţean s-au luat în discuţie şi aprobat, în
baza prevederilor legale, costul mediu de
întreţinere pentru fiecare persoană vârstnică
internată la căminele din Cervenia şi Furculeşti,
acesta ridicându-se la suma de 2.261 lei pe
lună. O sumă destul de mare, mai ales în raport
cu sumele foarte mici, sub limita sărăciei
instituţionalizate, pe care le cheltuiesc lună de
lună pentru asigurarea traiului câteva zeci de
mii de teleormăneni de vârstă înaintată. Ca să
nu mai vorbim de miile de bătrâni care nu au nici
un fel de venituri, şi care îşi trăiesc ultimii ani din
viaţă în singurătate, în cea mai cruntă mizerie şi
sărăcie.
Capacitatea maximă de funcţionare a
Căminului pentru Persoanele Vârstnice
Cervenia este de 50 de paturi, iar cea a

Căminului de la Furculeşti de 40 de paturi,
locurile fiind ocupate aproape în totalitate.
Din cei 2.261 lei necesari pentru întreţinerea
fiecărei persoane internate aici, conform
costurilor aprobate de către Consiliul Judeţean,
360 de lei se duc lunar pe asigurarea hranei,
867 lei pentru acoperirea cheltuielilor de
personal – medic, asistente, infirmiere,
bucătărese etc, iar 1.034 lei reprezintă
cheltuielile pentru bunuri şi servicii.
Contribuţia lunară de întreţinere a fiecărei
persoane internate în cele două cămine se
ridică la suma maximă de 850 de lei. Acoperirea
valorii integrale a contribuţiei lunare se
realizează astfel:
- persoanele vârstnice care au venituri şi
sunt îngrijite în cămin pot acoperi contribuţia
lunară stabilită la nivelul fiecărui cămin cu până
la 60 la sută din valoarea veniturilor personale
lunare;
- diferenţa, până la concurenţa valorii
integrale a contribuţiei lunare de întreţinere, se
va plăti de către susţinătorii legali ai persoanei
vârstnice internate în cămin, dacă realizează
venit pe membru de familie mai mare decât
salariul minim brut pe ţară în vigoare;
- persoanele care nu au susţinători legali
datorează contribuţia de întreţinere în cuantum
de 60 la sută din valoarea veniturilor personale,
diferenţa până la concurenţa valorii integrale a
contribuţiei lunare fiind asigurată din bugetul
judeţean.
George ZAVERA

Neimpozitarea profitului reinvestit ar
putea fi o şansă pentru IMM-uri
Re c ent , v ic e pr em ier ul
Daniel Chiţoiu, ministrul de
Finanţe al României, a declarat
că odată cu scăderea CAS, la
începutul lunii iulie a acestui an
se va aplica o altă măsură
aşteptată de multă vreme de
mediul de afaceri. Este vorba
de neimpozitarea profitului
reinvestit, care în condiţiile în
care băncile au mari rezerve
privind creditarea economiei ar
însemna o gură de oxigen
pentru economia românească,
în general, şi pentru IMM-uri, în
special.
Criza prost administrată a
condus la decapitalizarea
societăţilor comerciale şi nu de
puţine ori chiar la dispariţia
unora dintre ele, iar la asta s-a
adăugat reducerea investiţiilor
străine, prin urmare

introducerea măsurii e impusă
de necesităţi obiective, care
pot deveni argumente în
negocierile cu FMI şi Uniunea
Europeană pentru aplicarea
măsurii.
Pentru că, într-adevăr,
aceste organisme ar putea
invoca reducerea încasărilor la
buget prin neimpozitarea
profitului, dar şi în acest caz
există argumente în favoarea
introducerii măsurii. Doar
câteva zeci de mii de IMM-uri
din România mai obţin oarece
profit iar 16% din profiturile
realizate n-ar aduce prea mulţi
bani la buget. Reintroducerea
profitului în circuitul economic
aduce mai mulţi bani la buget
nu numai din TVA dar şi din
creşterea consumului de
materiale şi materii prime, a

achiziţiilor de tot felul şi nu în
ultimul rând prin crearea de noi
locuri de muncă.
Prin reinvestirea profitului,
agenţii economici vor avea la
îndemână cea mai simplă
formulă de a investi (banii
proprii) şi vor scăpa de stresul
şi cheltuielile presupuse de un
credit bancar.
Aceasta înseamnă pe
termen scurt, un avantaj pentru
întreprinzători, iar pe termen
mediu şi lung un avantaj sigur
pentru bugetul de stat, prin
lărgirea bazei de impozitare şi
mărirea masei de impozitare.
Rămâne de văzut dacă
Executivul va reuşi să-i
convingă pe cei de la instituţiile
financiare internaţionale de
acest lucru.
Şt. B.

Plata unică la bovine
se va acorda în funcţie de animalele
existente la 1 ianuarie 2013
„Din 2014, nu mai acordăm o plată unică pe
cap de animal, cum se acorda până acum, în
funcţie de animalele existente în anul 2008, ci
în funcţie de cele care erau în anul 2013,
ianuarie 2013”, a declarat ministrul agriculturii,
Daniel Constantin, citat
deAgroinfo.ro.
"Pentru zona de
bovine am schimbat
forma de sprijin, tocmai
pentru a ajuta şi
categoria lapte care are
probleme şi în 2014, şi
în 2015 când se elimină
cotele de lapte. Am vrut
să-i sprijinim mai mult
pe cei care produc,
pentru a scoate la
suprafaţă acel lapte (...).
Ca atare, nu mai
acordăm o plată unică
pe cap de animal, cum se acorda până acum, în
funcţie de animalele existente în anul 2008, ci
în funcţie de cele care erau în anul 2013,
ianuarie 2013", a spus şeful MADR.

Potrivit acestuia, fermierii vor primi şi o plată
separată în funcţie de cantitatea de lapte livrată
către unităţile de procesare. "În această lună va
avea loc un control la nivelul întregii ţări, în
funcţie de animalele care au fost solicitate şi
care se regăsesc pe
teren vom face plata, o
plată unitara pe cap de
animal - noi am numit-o
aici Pachetul Carne - şi
o plată în funcţie de
laptele care se livrează
la unităţile de procesare
sau direct către piaţă se
ev idenţi az ă într -un
carnet separat, special,
20 de euro pe tonă", a
precizat ministrul
Agriculturii.
În plus, pentru
bovinele de carne din
zonele defavorizate sprijinul va fi în jur de 300
de euro pe cap de animal, iar plata va începe
probabil la începutul lunii februarie, a mai spus
Constantin.
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ORGANIZĂM:

NUNŢI, MESE FESTIVE, SIMPOZIOANE, RECEPŢII

CAZARE ÎN CAMERE DOUBLE
REZERVĂRI LA:

Mobil: 0721.391.471; 0723.148.613 Tel/Fax: 0247.312.854

Mail: maraflorica@yahoo.com

www.motel-restaurant-mara.ro

Îţi doreşti
o limuzină
pentru
nuntă sau
pentru o
aniversare?
Cu noi
acest lucru
va deveni
realitate!

Compania “Candras imobiliare” a finalizat la Alexandria, în zona de Nord a
oraşului, în cartierul de vile “Veterani”, un bloc pe şase nivele, respectiv parter,
patru etaje şi mansardă, cu 36 de apartamente. 24 de apartamente sunt cu 2
camere, cu o suprafaţă utilă 75 m.p., şi 12 apartamente cu 3 camere – suprafaţă
utilă 105 m.p. Dintre acestea mai sunt disponibile la vânzare 12 apartamente cu
2 camere şi 6 apartamente cu 3 camere. Blocul de locuinţe este învelit cu tablă şi
este izolat termic la exterior. Tâmplăria exterioară este din PVC cu cinci camere
de izolare termică, iar cea interioară din material lemnos. Băile şi bucătăriile
sunt foarte spaţioase. Fiecare apartament are centrală termică proprie racordată
la reţeaua de gaze, instalaţie de climatizare, telefonie fixă, internet, cablu.
Preţurile de vânzare sunt accesibile, compania Candras imobiliare sprijinind
potenţialii cumpărători să acceseze credite bancare.
Cei interesaţi pot obţine relaţii detaliate
de la Dan Marin, administrator,
la telefon 0788.620.681; 0788.014.400
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Microundele distrug structura
nutrienţilor din alimente
Cuptorul cu microunde nu încălzeşte cu
infraroşii, ci cu radiaţie calorică şi prin agitarea
moleculelor de apă. Iar aceste detalii tehnice nu
înseamnă decât un singur lucru: microundele
distrug structura nutrienţilor din alimente, spune
profesorul Gheorghe Mencinicopschi.
Cuptorul cu microunde generează un câmp
electromagnetic a cărui polaritate se schimbă de
miliarde de ori pe secundă. Toate alimentele
conţin apă, iar în cuptorul cu microunde
moleculele de apa se încălzesc, ceea ce
afectează profund din punct de vedere chimic
structura alimentelor, deoarece glucidele, lipidele,
proteinele, vitaminele, antioxidanţii şi enzimele
din aliment se alterează, scrie doctormenci.ro.
Atunci când folosim cuptorul cu microunde,
anumiţi compuşi toxici din recipiente – spre
exemplu bisfenolul-A din sticlele de biberon şi
ftalatii din PET – se transferă în alimentul încălzit?
Aşadar, atenţie părinţilor care încălzesc laptele
formulă la cuptorul cu microunde!
Cuptorul cu microunde este strănepotul
radarului folosit în al Doilea Război Mondial. Unul
dintre cercetătorii care lucrau la radar avea o
ciocolată în buzunar, care s-a topit în prezenţa
microundelor emise de radar. Acela a fost

momentul în care savantul a făcut legătura ca,
aflându-se în câmpul cu radiaţii cu microunde,
ciocolata se încălzeşte şi se topeşte. Acest
fenomen se explică prin efectul caloric al undelor
generate de radar.
"Aşa că, dragii mei, dacă ţineţi la sănătatea
dumneavoastră, dar mai ales a copiilor
dumneavoastră, evitaţi utilizarea cuptorului cu
microunde atât la prepararea, cât şi la încălzirea
alimentelor", a scris profesorul Gheorghe
Mencinicopschi.

Peste 70% din şcoli nu au
un sistem de pază

Peste 70% din şcolile din
România nu sunt asigurate cu

o conferinţă de presă.
Mai mult, şeful Direcţiei de

un sistem de pază, ceea ce
poate duce la cr eşterea
numărului de incidente în
unităţile de învăţământ, potrivit
ultimelor date ale Poliţiei
Române prezentate, marţi, într-

Ordine Publică din IGPR,
chestorul Dumitru Jianu, a spus
că 11% din şcoli nu au nici măcar
un gard împrejmuitor, astfel de
situaţii întâlnindu-se în mod
special în mediul rural.

"Peste 90% din infracţiunile
sesizate (n.r - anul trecut) s-au
comis în interiorul şcolilor şi doar
10% în afara acestora. Printre
principalele cauze care au dus la
săvârşirea acestor fapte este şi
gradul redus de asigurare cu
pază al unităţilor de învăţământ.
78% dintre şcolile din România
nu sunt asigurate cu pază, în
timp ce 11% nu au nici măcar
gard împrejmuitor", a declarat
Dumitru Jianu.
Potrivit acestuia, de la
începutul anului şcolar au fost
sesizate aproximativ 800 de
infracţiuni, majoritatea de furt şi
loviri sau alte violenţe.
Şeful Direcţiei de Ordine
Publică din cadrul IGPR a
afirmat că aproximativ 54%
dintre fapte reprezintă furturile,
restul fiind loviri sau alte
violenţe.
Pe de altă parte, potrivit
datelor Poliţiei Române, au
scăzut incidentele petrecute în
afara şcolilor şi asta datorită
dublării numărului forţelor de
ordine care acţionează în zona
unităţilor de învăţământ.

Efectele multiple
ale râsului asupra sănătăţii
Cercetători britanici au făcut
o trecere în revistă a articolelor
ştiinţifice consacrate efectelor
râsului asupra sănătăţii
publicate începând din
19 64. A c es te s tu di i
demonstrează că, uneori,
râsul chiar este o
chestiune de viaţă şi de
moarte, notează
cotidianul Le Nouvel
Observateur.
Se spune adesea că
râsul este bun pentru
sănătate. Cu toate
acestea, printre cele 785
de studii analizate de
Robin Ferner şi Jeffrey
Aronson — coautori ai
acestui articol — mai mult
de o sută dintre acestea
atenţionează în legătură
cu numeroasele riscuri pe
care le presupune o criză
de râs. Incontinenţă,
cataplexie, aritmie cardiacă,
criză de astm şi pneumothorax
sunt referinţele principale.

Dar, autorii studiului asigură
că râsul face mai mult bine decât
rău. El reduce anxietatea, furia
şi depresia. A te amuza de o

glumă bună poate reduce
tensiunea (psihologică şi
cardiovasculară), poate creşte

toleranţa la durere, poate
diminua riscul de infarct
miocardic şi poate îmbunătăţi
activitatea plămânilor.
Fără a mai vorbi de
faptul că râsul poate ajuta
la menţinerea siluetei: un
sfert de oră de
amuzam ent duc e l a
pierderea a 40 de calorii.
Nu în ultimul rând,
potrivit unui studiu
realizat din 2011, femeile
care sunt supuse unei
operaţiuni de fecundare
in vitro au mai multe
şanse să rămână
însărcinate atunci când
un clovn vine să le
distreze după intervenţie
(36% de reuşită,
c o m p a r a t i v c u 2 0%
pentru grupul de test).
Astfel, poate nu ar fi greşit
să se spună cu unii
oamenii 's-au născut din râs',
conchide Le Nouvel
Observateur.

Învăţământul între
gratuităţi şi şpagă
(urmare din pagina 1)
S-a creat o adevărată psihoză colectivă şi s-a indus în
public păguboasa idee că orice mecanism birocratic sau
social trebuie bine „uns” pentru ca problemele
cetăţeanului să fie rezolvate, deşi toţi cei care formează
ansamblul organizatoric numit „stat” sunt plătiţi din banii
contribuabililor tocmai pentru a fi în slujba acestora. Şi
doctorii, şi poliţiştii, şi magistraţii, şi funcţionarii, şi chiar
miniştrii, care-şi iau de multe ori tainul de unii singuri.
Salariile mici nu sunt o scuză în nici una dintre situaţii,
mai ales în cazul slujitorilor educaţiei, care lucrează cu cei
mai sensibili şi vulnerabili cetăţeni ai ţării, copiii.
Mass media a prezentat în ultima perioadă cazuri
incredibile de dascăli care se tocmeau, pur şi simplu, cu
părinţii cu privire la cadourile ce urmau să fie oferite de
Crăciun, întregului personal al şcolii.
În alte cazuri, aşa zisul „fond al clasei” e transformat
într-un adevărat „fond de investiţii” din care se cumpără
perdele, mobilier şi aparatură electronică. Şi, colac peste
pupăză, furnizorii participă la „negocieri” şi fac oferte la
faţa locului. Cine primeşte o mică „atenţie” din partea
ofertantului e lesne de înţeles, dar greu de acceptat.
Aşa cum e greu de acceptat atitudinea unor dascăli
care primesc fără să clipească, pentru că le-am cere prea
mult să roşească, cadouri consistente cu diverse ocazii,
uneori chiar „nesimţite”, ca să folosim un termen
consacrat. Iar pentru asta se face colectă de la părinţi. Şi
nu toţi au venituri suficiente pentru a-şi permite că
contribuie, şi asta reprezintă o frustrare pentru părinte şi o
dramă pentru copil, care se simte discriminat şi scos din
rând cu ceilalţi.
Şi toate aceste lucruri se petrec în condiţiile în care,
prin lege, învăţământul este gratuit, iar Ministerul
Învăţământului este obligat să asigure nu numai
salarizarea profesorilor, ci şi baza materială, inclusiv
manualele. Şi atunci de ce se mai strâng bani la „fondul
clasei” pentru mobilier, pentru materiale de uz didactic şi
pentru produse electronice? De ce se transformă dascălii
de rând în vânzători de culegeri de probleme, de subiecte
rezolvate şi de alte materiale auxiliare editate de diverse
persoane cu funcţii de răspundere prin inspectorate sau
minister?
Acum buboiul s-a spart, dar numai după ce aceste boli
ale învăţământului românesc au devenit cronice şi s-au
cvasigeneralizat.
Din semnalele venite la redacţie după izbucnirea
scandalului de la şcoala generală din Bucureşti, reiese că
asemenea lucruri se petrec şi în Teleorman, dar nu putem
vorbi despre ele atâta vreme cât cei care le semnalează
se ascund sub protecţia anonimatului.
Suntem dispuşi să relatăm despre orice caz real, dacă
lucrurile incriminate sunt dovedite cu probe
incontestabile, pentru că asemenea practici înseamnă o
piatră de moară agăţată de piciorul învăţământului
românesc.
S.H.

Stomatologii ameninţă
că nu vor semna
contractele cu CAS
M e d i c i i
stomatologi sunt
nemulţumiţi
pentru că în
pachetul de
bază sunt
incluse în
principal servicii
de urgenţă, iar
cei care vor să
se trateze
pentru diferite
afecţiuni trebuie
să scoată bani din buzunar. Dentiştii susţin că oricum, la
nivel european, România stă prost la capitolul igienă
orală, iar limitarea serviciilor va duce la agravarea acestei
probleme. Ei ameninţă că nu vor semna contractele cu
Casa deAsigurări de Sănătate.
Copiii cu vârste cuprinse între 6 şi 14 ani vor beneficia
doar o dată la doi ani de o consultaţie, inclusiv de tratarea
unei carii. Persoanele trecute de 65 de ani, cu venituri sub
740 de lei, pot beneficia de o proteză acrilică o dată la 5
ani. Alte servicii incluse în pachet sunt doar extracţiile
dentare sau tratamentul unei infecţii, adica servicii
stomatologice de urgenţă.
Ministerul Sănătăţii intenţionează ca în spitalele de
urgenţă să fie înfiinţate cabinete stomatologice cu
program permanent.
Anul trecut, în aprilie, medicii stomatologi au rămas
fără finanţare de la Casa de Asigurări, astfel că pacienţii
au plătit fiecare serviciu din buzunar.
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Până la şapte cazuri
de abuz asupra copilului,
înregistrate zilnic la
Telefonul Copilului în 2013
Aproape jumătate dintre cazurile semnalate anul trecut la
Telefonul Copilului, care au necesitat intervenţia autorităţilor,
au vizat abuzul asupra copilului, în fiecare zi fiind înregistrate
până la şapte astfel de cazuri, a declarat luni, pentru Mediafax,
directorul asociaţiei, Cătălina Florea.
La Telefonul Copilului - 116111, în anul 2013 au fost
înregistrate 106.885 de apeluri, iar 5.039 dintre cazuri au
necesitat, pe lângă consilierea şi monitorizarea continuă a
specialiştilor asociaţiei, şi intervenţia instituţiilor abilitate, acest
număr fiind cu 18,56 la sută mai mare decât în 2012.
De asemenea, 48,28 la sută din numărul total al cazurilor
înregistrate, în care a fost nevoie de intervenţia autorităţilor,
adică 2.433 de cazuri, au fost de abuz asupra copilului şi
violenţă în familie.
Printre cele mai grave forme de abuz sesizate au fost:
molestarea fizică (35,80 la sută), neglijarea (33,61 la sută) şi
abuzul emoţional (12,39 la sută).
Din statisticile asociaţiei mai rezultă că 73,68 la sută dintre

Cele mai nocive mărci de
ciocolată din România
Reprezentanţii Asociaţiei
Naţionale pentru Protecţia
Consumatorilor şi
Promovarea Programelor şi
Strategiilor din România
( A NP CP P S ) au av ut o
curiozitate: să afle câte E-uri
conţin mărcile de ciocolată
puse în vânzare pe piaţa
autohtonă. Aceşti
aditivi sunt blamaţi
în totalitate de
nutriţionişti, care
r e c o m an d ă
î n l o c u i r e a
dulciurilor oferite
copiilor cu fructele
şi legumele.
Metoda de lucru a
celor de la
“ P r o t e c ţ i a
Consumatorului”
după care au
î n t o c m i t
clasamentul ciocolatei în
funcţie de numărul de E-uri a
fost simplă: s-a luat eticheta şi
s-a calculat numărul de
substanţe considerate
dăunătoare care se află în
conţinutul acestor dulciuri.
Conform studiului, pe

primul loc în această ierarhie a
E-urilor conţinute de ciocolată,
cu maximul de opt, se afla
Novatini (cu cremă căpşuni şi
frişcă) şi Poiana (cu lapte şi
cremă cu aromă de vişine).
Şapte E-uri conţin: Primola
Fresh Cherry, Primola Fresh
Lemon, Novatini (cea cu

caramel şi cea cu vişine) şi
Heidi Grand Or Florentine.În
schimb, Primola Fresh Mint,
Novatini Cappuccino, Africana
(cu cremă de capşune),
Africana (cu cremă de rom) şi
Poiana (cu frişcă şi căpşune)
au în compoziţie câte şase E-

uri. Cinci astfel de aditivi
conţin Schogetten, Anidor
(Croquant – lait and folie
noisettes şi amer), Primola (cu
caramel sau cu căpşuni),
Novatini (cu coniac şi cu rom),
Afri cana ( cu crem ă de
banane) şi Milka Raspberry
Cream.În continuare urmează
Africana (cu cremă
de cappuccino),
Poiana (varianta
simplă, cea cu
cremă de caramel
şi cea cu cremă de
lichior), Amaretto,
Dark Orange,
Heidi Gourmette
H e i d i C h e r r y,
Carrefour –
Chocolat noir fără
zahăr, cu câte
patru E-uri.
În schimb,
Anidor Intense Noir cu 80%
cacao, Anidor Charme Noir cu
70% cacao, Lindt (ciocolată
albă cu migdale), Lindt
(ciocolată amăruie cu
migdale) şi Lindt (lapte 44%,
ciocolată amară 22% cu
alune) nu conţin niciun E.

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
-co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională
cazurile de abuz au loc în familia naturală sau în familia extinsă,
iar dintre abuzatori, pe primele locuri sunt mama (27,09 la
sută), ambii părinţi (22,40 la sută) şi tata (19,41 la sută).
Principalele probleme semnalate în 2013 de copii la
numărul 116111 sunt de ordin psihologic: nevoia de
comunicare, neînţelegerile cu părinţii sau relaţia deficitară copil
- părinţi (76,12 la sută din numărul total al apelurilor).
Cele mai multe situaţii semnalate sunt din mediul rural,
majoritatea din Muntenia (23,26 la sută), urmată de Moldova
(16,95 la sută), Bucureşti (15,26 la sută), Transilvania (11,27 la
sută), Oltenia (10,50 la sută), Dobrogea (5,16 la sută) şi Banat
(3,73 la sută). În 13,87 la sută dintre situaţiile semnalate, cei
care au sunat la Telefonul Copilului nu au dorit să spună în ce
regiune locuiesc.
În ceea ce priveşte repartizarea pe judeţe, cele mai multe
cazuri au fost înregistrate din Constanţa, Buzău, Iaşi,
Teleorman, Olt, Neamţ, Ilfov, Prahova, precum şi din Bucureşti
- Sectorul 5, iar cele mai puţine, din Sălaj, Harghita, Covasna,
Satu Mare, Bihor şi Bistriţa-Năsăud.

Pastila de râs
Bărbatul către Dumnezeu:
- De ce ai făcut femeia să fie aşa frumoasă?
- Ca să o iubeşti.
- Dar de ce ai făcut-o aşa proastă?
- Ca să te iubească şi ea pe tine.
***
După o noapte de sex nebun, el observă pe noptiera ei
poza unui alt bărbat. Începe să îşi facă griji.
- Este soţul tău? întreabă el nervos
- Nu, bleguţule, îi răspunde ea.
- Atunci este iubitul tău? continuă el puţin mai relaxat.
- Nu, da de unde.
- Este fratele sau tatăl tău? întreabă el, sperând să
primească un răspuns afirmativ.
- Nu, nu, răspunde ea.
- Pai atunci cine naiba e? întreabă el deja iritat.
- Sunt eu, înainte de operaţie...
***
Sună o blondă la poliţie:
- Mi-au spart maşina, mi-au furat totul... şi volanul, şi
pedalele, şi schimbătorul de viteze, totul...
Peste 5 minute, îşi dă cu palma peste cap şi sună iar la
poliţie:
- Vă rog să mă scuzaţi, m-am urcat în spate!

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

Anunt de presa privind demararea proiectului: Un pas către viitor – creşterea
eficienţei economice şi a calităţii produselor firmei VELOX PROD, prin
achiziţionarea unor echipamente de ultimă generaţie

Alexandria, 15.01.2014,
SC VELOX PROD SRL cu sediul în Str. C. BRINCOVEANU nr. 10, loc. Alexandria,
jud. Teleorman, derulează, începând cu data de 12.12.2013, proiectul “Un pas către viitor
– creşterea eficienţei economice şi a calităţii produselor firmei VELOX PROD, prin
achiziţionarea unor echipamente de ultimă generaţie“, co-finanţat prin Fondul European
de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare 4m/400941/1/12.12.2013 si
cod SMIS 44626, încheiat cu Ministerul Economiei, Autoritatea de Management pentru
POSCCE prin Agentia de Dezvoltare Regionala Sud Muntenia in calitate de Organism
Intermediar pentru POSCCE.
Proiectul este finantat prin POSCCE, Axa Prioritară 1 „Un sistem inovativ şi
ecoeficient de producţie”, D.I. 1.1 „Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe
piaţă a întreprinderilor, în special a IMM”, Operaţiunea a) „Sprijin pentru consolidarea
sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile”, Schema de finantare A2, Apel 4.
Valoarea totală a proiectului este de 210.180 lei, din care asistenţa financiară
nerambursabilă este de 118.650 lei.
Proiectul se implementează în localitatea Alexandria pe o durată de 12 luni.
Obiectivul proiectului este consolidarea si dezvoltarea activitatii prin implementarea
unor tehnologii moderne ce vor conduce la creşterea competitivităţii SC VELOX PROD
SRL.
Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
Nume persoană contact: TULPAN DUMITRU
Funcţie: Administrator, Reprezentant legal
Tel. 0247-314.213, Fax: 0247-314.213, e-mail: velox@clicknet.ro

Anunţ
Direcţia Silvică Teleorman, cu sediul în Alexandria, str. Mihăiţă Filipescu nr. 3, organizează
concurs în data de 30.01.2014, pentru ocuparea unui post de pădurar cu durată nedeterminată,
pentru Ocolul Silvic Turnu Măgurele.
Detalii se pot obţine de la avizierul Direcţiei Silvice Teleorman.

Anunţ
Vând apartament 2 camere, central (piaţă), str. Libertăţii, bl. T4, et. 3/8. Relaţii la telefon:
0760.609.446
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Semnificaţii istorice pentru
15 Ianuarie
Vi s e m o d i f i c a
programul pe
neasteptate, dar
schimbarile sunt de
bun augur. Aveti sansa
sa faceti cunostinta cu
o persoana cu
experienta. Evitati
speculatiile financiare!

Va recomandam sa
nu incepeti activitati
noi astazi. De
dimineata s-ar putea
sa va incurce planurile
cateva drumuri scurte,
pe care nu le puteti
evita. Amanati
activitatile dificile!

S u n t e t i
hipersensibil si agitat.
Va recomandam sa
nu luati decizii
importante, pentru ca
nu aveti un contact
prea bun cu realitatea.
Evitati discutiile in
contradictoriu!

In prima parte a
Dimineata sunteti Z i f a v o r a b i l a
z i l e i a v e t i m i c i obosit si confuz, cu un intalnirilor cu prietenii
probleme in camin. Va simt practic scazut. si cu persoana iubita.
recomandam sa le Evitati sa luati decizii S-ar putea sa primiti o
t r a t a t i c u c a l m . i m p o r t a n t e ! V a suma importanta de
Financiar nu stati prea sfatuim sa va odihniti bani. Sunt sanse sa vi
bine, dar fiti optimist! mai mult si sa va s e p r o p u n a o
Banii vor aparea cand limitati la activitati de colaborare, dar nu va
veti avea nevoie.
pripiti.
rutina.

Aveti tendinta sa fiti
idealist si sa credeti ca
puteti rezolva totul
foarte usor. Aveti grija
ce spuneti, riscati sa
jigniti o persoana
draga. Nu incercati sa
va impuneti punctul
de vedere!

Dimineata va
lipseste simtul practic
si va irositi energia.
Colegii va inteleg si
incearca sa va ajute.
Va recomandam sa fiti
prudent. Nu refuzati
ajutorul celor din jur!

S-ar putea sa fiti
dezamagit, pentru ca
o intalnire de afaceri
nu decurge cum ati fi
vrut. Puteti petrece
clipe placute alaturi
de persoana iubita.
Va recomandam sa
va odihiti.

Ar fi bine sa mai
reduceti ritmul in care
munciti. In prima
parte a zilei, sunteti
tentat sa cheltuiti cam
mult. Incercati sa fiti
mai prudent! Faceti
cunostinta cu o
persoana deosebita.

Va recomandam sa
Va recomandam sa
nu incepeti activitati nu semnati documente
noi. Astazi sunteti cu o f i c i al e s i s a n u
capul in nori si riscati incepeti afaceri. Puteti
s a n e g l i j a t i avea mari satisfactii pe
p r o b l e m e l e plan sentimental si in
importante. Ar fi bine relatiile cu persoane
sa va faceti o lista de pe care le-ati ignorat
prioritati.
pana acum.

1568: A murit Nicolaus Olahus, umanist şi istoric de
origine română, arhiepiscop de Esztergom şi guvernator
al Ungariei (n. 1493).
1622: S-a născut
M o l i è r e
(Jean–Baptiste
P o q u e l i n ) ,
dramaturg şi actor
francez (d. 1673).
1833: S-a născut
Luis Paulsen, şahist
german (d. 1891).
1850: S-a născut
Mihai Eminescu,
poetul naţional al
românilor (d. 1889).
1908: S-a născut
Edward Teller,
savant american de
origine maghiară,
creator al bombei cu hidrogen (d. 2003).
1913: A fost inaugurată prima linie telefonică dintre
Berlin şi New York.
1929: S-a născut Martin Luther King, laureat al
Premiului Nobel pentru Pace, cunoscut militant pentru
apărarea drepturilor civile ale populaţiei de culoare,
asasinat la 4 aprilie 1968.
1937: A murit Anton Holban, prozator român (n. 1902).
1937: S-a născut Valeriu Cristea, critic şi istoric literar
român (d. 1999).

Miercuri 15 Ianuarie 2014
07:00 Telejurnal matinal 09:00
Legendele palatului 10:20 Oameni
care au schimbat Lumea 10:30 Mihail
Gorbaciov 11:30
Dispăruţi fără
urmă 12:00 România văzută altfel
12:30 Vreau să fiu sănătos 13:00 Opre
Rom a 14:00 Tel ej urnal 15:00
Campionatele Europene de patinaj
artistic 17:30 Legendele palatului
18:45 Clubul celor care muncesc în
România 18:50 La vârf 19:45 Sport
20:00 Telejurnal 21:00 Campionatele
Europene de patinaj artistic 23:00
Biziday 23:50 Rătăciţi prin Manhattan
01:20 La vârf

07:00 Ştirile Pro Tv 10:05
T â n ă r ş i N e l i n i ş t i t 11 : 0 0
Autostrada destinelor 13:00
Ştirile Pro Tv 14:00 Tânăr şi
Neliniştit 15:00 Amintiri şterse
17:00 Ştirile Pro Tv 17:30 La
Maruţă 19:00 Ştirile Pro Tv 20:30
Commando 22:15 Misiune în linia
întâi 00:00 CSI: New York Criminaliştii 01:00 Commando
02:30 Misiune în linia întâi 04:00
Promotor 04:30 CSI: New York Criminaliştii 05:30 La Maruţă

08:00 Neatza cu Răzvan şi
Dani 10:50 În gura presei 11:40
Teleshopping 12:00 Mireas ă
pentru fiul meu 13:00 Observator
14:00 Mireasă pentru fiul meu
16:00 Observator 17:00 Acces
direct 19:00 Observator 20:00
Observator special 20:30 Te Pui
Cu Blondele 22:30 Un show
păcătos 01:00 Observator 02:00
Închiderea programului, revizie
tehnică 06:00 Observator

08:30 Campionul 10:00 Draga
mea prietenă 12:30 Știrile Kanal
D 13:15 Te vreau lângă mine
15:30 Inima nu respectă reguli
16:45 Teo Show 18:45 Știrea zilei
19:00 Știrile Kanal D 20:00
Jum ă tatea mea ş tie 22:15
WOWBiz 00:30 Știrile Kanal D
01:30 Teo Show 03:15 WOWBiz
04:45 Pastila de râs 05:15 Inima
nu respectă reguli 06:15 Poveste
de familie

07:00 Danni Lowinski 08:00
Regina cump ă r ă turilor 09:30
Anchetă militară 10:30 Fii pe faz ă!
12:00 În formă 13:00 Mondenii
14:00 Cireaşa de pe tort 15:00
Focus 15:30 Focus Monden 16:00
Regina cump ă r ă turilor 17:00
Trăsniţi din NATO 18:00 Focus 18
19:00 Focus Sport 19:30 Cireaşa
de pe tort 20:30 Killer Karaoke
22:00 Mondenii 22:30 Trăsniţi din
NATO 23:15 Focus Monden 23:45
Fii pe fază! 00:30 Anchetă militară
01:30 Frumoasa Ceci 03:00 Focus

09:15 Români de succes 09:30
Acasă în bucătărie 10:15 My
Name Is Earl 11:00 Bine, dragă!
11:45 Teleshopping 12:00 The
Unit 13:00 Români de succes
13:15 Zoom în 10 13:30 La Maruţă
15:00 Bine, dragă! 16:00 The Unit
17:00 La bloc 18:00 M.A.S.H.
19:00 My Name Is Earl 20:00 La
bloc 21:00 M.A.S.H. 22:00 Vocea
morţii 2 00:00 Prison Break 01:00
Misteriosul John Doe 01:45 Vocea
morţii 2 03:00 Misteriosul John
Doe

07:00 Ş tirile dimine ţii 07:55
Business B1 la zi 08:00 Ştirile
dimineţii 09:00 Ştirile dimineţii 09:55
Business B1 la zi 10:00 Ştirile
dimineţii 11:00 Evenimentul Zilei
12:00 Știrile B1 13:00 Talk B1 14:00
România, acum 15:00 Știrile B1
16:00 România, acum 17:00 Butonul
de panică 18:00 Știrile B1 19:00
Aktualitatea B1 20:00 Știrile B1 21:00
Bună seara, România! 23:00 Știrile
B1 00:00 Știrile B1 01:00 Bună seara,
România! 02:40 Butonul de panică

07:30 Suflet de gheata 08:30
Poveştiri adevărate 09:45
Diamantul nopţii 11:00 Maricruz
12:00 Viaţă de împrumut 13:30
Santa Diabla 14:30 Triumful
dragostei 15:30 Suflet de gheata
16:30 Poveştiri adevărate 17:30
Diamantul nopţii 18:30 Maricruz
19:30 Santa Diabla 21:30 Regina
22:30 Poveştiri de noapte 23:00
Cancan.ro 23:30 Iţi ordon să mă
iube ş ti! 00:30 Regina 01:30
Poveştiri adevărate 02:30 Poveştiri
de noapte 03:00 Cancan.ro
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Cotidianul MARA vine la tine acasă

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
RO52RNCB0245036735460001, deschis la Banca Comerciala Română suma
aferentă lunilor de abonament alese şi expediază talonul de abonament + copia
chitanţei de plată pe adresa cotidianului MARA: Alexandria, Str. Libertăţii, nr. 271, Bl.
L4 sau pe fax. 0347/80.44.48 sau poţi veni direct la sediul cotidianului şi de luna
următoare ziarul MARA vine la tine la uşă.

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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Liga a V-a de fotbal judeţean
se reia pe 9 martie

”Campioana” ligii a V-a de fotbal
judeţean, seria 1 se va decide abia în
etapa a 18-a. Ocupantele primelor două

poziţii la finalul turului, CS Vîrtoape şi AS
Recolta Sfinţeşti se vor lupta pentru prima
poziţie în clasament.
Derby-ul va avea loc pe terenul celor
de la Vîrtoape. Gazdele sunt favoriţi în
câştigarea partidei şi asta nu doar datorită
clasării pe prima poziţie a clasamentului la
finalul turului la o diferenţă de 5 puncte în
faţa celor de la Sfinţeşti, dar şi datorită
meciului foarte bun făcut în tur pe terenul
din Sfinţeşti, acolo unde au reuşit să
termine la egalitate, scor 1 la 1.
Fotbalul din Liga a V-a judeţean se reia
pe data de 9 martie şi se încheie de ziua
Copilului, pe 1 iunie.
C. DUMITRACHE
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Actualitatea într-un zâmbet

Program Retur / Liga a-V-a Seria 1
Etapa XIV – 09.03.2014
AS Viitorul Butesti - AS Recolta
Sfintesti
AS Viitorul Blejesti - AS Real Beuca
AS Morometii Silistea Gumesti - AS
Petrolul Poeni
AS Inter Galateni - AS Tineretul Silistea
CS Virtoape - AS Atletic Orbeasca
CS Maldaeni - Sta
CS Flacara Calinesti - AS Atletico
Sirbeni
Etapa XV – 16.03.2014
AS Recolta Sfintesti - AS Viitorul
Blejesti
AS Real Beuca - AS Morometii Silistea
Gumesti
AS Petrolul Poeni - AS Inter Galateni
AS Tineretul Silistea - CS Virtoape
AS Atletic Orbeasca - Sta
CS Maldaeni - CS Flacara Calinesti
AS Atletico Sirbeni - AS Viitorul Butesti
Etapa XVI – 23.03.2014
AS Viitorul Butesti - AS Viitorul Blejesti
AS Morometii Silistea Gumesti - AS
Recolta Sfintesti
AS Inter Galateni - AS Real Beuca
CS Virtoape - AS Petrolul Poeni
AS Tineretul Silistea - Sta
CS Flacara Calinesti - AS Atletic
Orbeasca
AS Atletico Sirbeni - CS Maldaeni
Etapa XVII – 30.03.2014
AS Viitorul Blejesti - AS Morometii
Silistea Gumesti
AS Recolta Sfintesti - AS Inter Galateni
AS Real Beuca - CS Virtoape
AS Petrolul Poeni - Sta
AS Tineretul Silistea - CS Flacara
Calinesti
AS Atletic Orbeasca - AS Atletico
Sirbeni
CS Maldaeni - AS Viitorul Butesti
Etapa XVIII – 06.04.2014
AS Viitorul Butesti - AS Morometii
Silistea Gumesti
AS Inter Galateni - AS Viitorul Blejesti
CS Virtoape - AS Recolta Sfintesti
AS Real Beuca - Sta
CS Flacara Calinesti - AS Petrolul
Poeni
AS Atletico Sirbeni - AS Tineretul
Silistea
CS Maldaeni - AS Atletic Orbeasca
Etapa XIX – 13.04.2014
AS Morometii Silistea Gumesti - AS
Inter Galateni
AS Viitorul Blejesti - CS Virtoape
AS Recolta Sfintesti - Sta
AS Real Beuca - CS Flacara Calinesti
AS Petrolul Poeni - AS Atletico Sirbeni
AS Tineretul Silistea - CS Maldaeni
AS Atletic Orbeasca - AS Viitorul
Butesti
Etapa XX – 19.04.2014
(Simbata Pastelui)
AS Inter Galateni - AS Viitorul Butesti
CS Virtoape - AS Morometii Silistea
Gumesti
AS Viitorul Blejesti - Sta

CS Flacara Calinesti - AS Recolta
Sfintesti
AS Atletico Sirbeni - AS Real Beuca
CS Maldaeni - AS Petrolul Poeni
AS Atletic Orbeasca - AS Tineretul
Silistea

- Doamnă, mie ce-mi iese?

Etapa XXI – 27.04.2014
AS Inter Galateni - CS Virtoape
AS Morometii Silistea Gumesti - Sta
AS Viitorul Blejesti - CS Flacara
Calinesti
AS Recolta Sfintesti - AS Atletico
Sirbeni
AS Real Beuca - CS Maldaeni
AS Petrolul Poeni - AS Atletic Orbeasca
AS Viitorul Butesti - AS Tineretul
Silistea
Etapa XXII – 04.05.2014
CS Virtoape - AS Viitorul Butesti
AS Inter Galateni - Sta
CS Flacara Calinesti - AS Morometii
Silistea Gumesti
AS Atletico Sirbeni - AS Viitorul Blejesti
CS Maldaeni - AS Recolta Sfintesti
AS Atletic Orbeasca - AS Real Beuca
AS Tineretul Silistea - AS Petrolul
Poeni

- Şefu’, servim şi pentru acasă?
- Acasă la cine?

Etapa XXIII – 11.05.2014
CS Virtoape - Sta
AS Inter Galateni - CS Flacara
Calinesti
AS Morometii Silistea Gumesti - AS
Atletico Sirbeni
AS Viitorul Blejesti - CS Maldaeni
AS Recolta Sfintesti - AS Atletic
Orbeasca
AS Real Beuca - AS Tineretul Silistea
AS Viitorul Butesti - AS Petrolul Poeni
Etapa XXIV – 18.05.2014
AS Viitorul Butesti - Sta
CS Flacara Calinesti - CS Virtoape
AS Atletico Sirbeni - AS Inter Galateni
CS Maldaeni - AS Morometii Silistea
Gumesti
AS Atletic Orbeasca - AS Viitorul
Blejesti
AS Tineretul Silistea - AS Recolta
Sfintesti
AS Petrolul Poeni - AS Real Beuca

Marea unire

Etapa XXV – 25.05.2014
CS Flacara Calinesti - Sta
CS Virtoape - AS Atletico Sirbeni
AS Inter Galateni - CS Maldaeni
AS Morometii Silistea Gumesti - AS
Atletic Orbeasca
AS Viitorul Blejesti - AS Tineretul
Silistea
AS Recolta Sfintesti - AS Petrolul Poeni
AS Viitorul Butesti - AS Real Beuca
Etapa XXVI –01.06.2014
CS Flacara Calinesti - AS Viitorul
Butesti
AS Atletico Sirbeni - Sta
CS Maldaeni - CS Virtoape
AS Atletic Orbeasca - AS Inter Galateni
AS Tineretul Silistea - AS Morometii
Silistea Gumesti
AS Petrolul Poeni - AS Viitorul Blejesti
AS Real Beuca - AS Recolta Sfintesti

- Să mă echipez şi vă arăt eu ... goale!

