
Şcoala gimnazială “Mihai Viteazul” din Alexandria a fost ieri gazdă unui
spectacol multimedia, dedicat marelui poet naţional Mihai Eminescu. Este
vorba despre “Eminescu Dragoste Eternă”, a cărei protagonistă a fost actriţa
româno – canadiană Claudia Motea, cea care a interpretat mai multe roluri,
Gavorche, Veronica Micle.

(continuare în pagina 7)

Teleormănenii care
n - a u c o n t r a c t c u
serviciul public de
colectare şi transport al
d e ş e u r i l o r d i n
Teleorman, SC Polaris
M Holding riscă să fie
amendaţi de inspectorii
Gărzii de Mediu. Mai
m u l t d e c â t a t â t ,
acestora nu li se va mai
elibera nici o hârtie de la
primăria de care aparţin
până nu-ş i ach i t ă
datoria. Până în prezent
d o a r 5 1 . 5 0 0 d e

teleormăneni au încheiat contracte cu noua societate de colectare a gunoiului.
Potrivit conducerii Polaris asta înseamnă aproximativ jumătate din numărul
locuinţelor din judeţ.

La 6 luni de la preluarea activităţii de salubritate din judeţ, cei doi operatori SC
Polaris M Holding şi SC Eco Sud SA au prezentat bilanţul activităţii. Potrivit
directorului Polaris, Luis Popa, activitatea operatorului s-a concentrat în mare
parte pe încheierea de contracte cu beneficiarii. Cu toate acestea, operaţiunea
este una destul de grea.

(continuare în pagina 4)

În perioada 13 - 15 ianuarie a.c., s-a desfăşurat la
Alexandria, judeţul Teleorman, „Conferinţa Finală de
Planificare” a exerciţiului comun româno-bulgar aferent
Modulului 2 Intervenţie, din cadrul proiectului „Joint Risk
Monitoring during Emergencies in the Danube Area

Border”. Proiectul este finanţat prin Programul de
Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-
2013.

Proiectul „Joint Risk Monitoring during Emergencies
in the Danube Area Border” urmăreşte îmbunătăţirea
pregătirii şi intervenţiei la urgenţe, prevenire eficientă,
monitorizare şi limitarea consecinţelor dezastrelor şi
lupta pentru combaterea poluării factorilor de mediu în

zona eligibilă a programului, care înseamnă judeţele
Mehedinţi, Dolj, Giurgiu, Teleorman, Olt, Constanţa şi
Călăraşi.

Axa prioritară 2 a proiectului se referă la Mediu şi
vizează utilizarea durabilă şi protecţia resurselor naturale

ale mediului şi promovarea unui management al riscului
eficient în zona transfrontalieră, iar Domeniul de
intervenţie cheie îl reprezintă protecţia populaţiei din
zonă eligibilă, a mediului de afaceri, mediului şi
infrastructurii de potenţialele consecinţe ale dezastrelor
naturale şi tehnologice, prin acţiuni comune de prevenire
şi răspuns la urgenţe pe întreaga arie transfrontalieră.

(continuare în pagina 2)

Ziarul tuturor teleorm nenilor care au ceva de spusă

Un ziar care nu tace, nu minte, nu iartă şi spune lucrurilor pe nume

Anul VII , serie nouă, 1 , i 201 , preţ 75I nr. 867 Jo 16 Ianuarie 4 0, lei

( ) 1 EUR
4.5261 lei

€ ( ) 1 USD
3.3225 lei

$ 1 XAU
132.2109 lei

( ) 1 GBP
5.4587 lei

£
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“Eminescu - Dragoste Eternă”

Inspectorii fiscali,
Moş Crăciuni
pentru buget

”Gunoierii” îi ameninţă
pe teleormăneni cu amenzi

Consiliul Judeţean Teleorman
Bani alocaţi

pentru repararea
şi modernizarea
drumurilor

„Conferinţa Finală
de Planificare” a exerciţiului comun
româno-bulgar a ajuns la final
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Televiziunea Română a avansat ministrului de Finanţe un
proiect care include o prevedere referitoare la mărirea taxei TV,
a declarat miercuri Stelian Tănase, director general interimar al
Societăţii Române deTeleviziune.

"Într-un proiect pe care l-am avansat ministrului de Finanţe
este acest lucru (mărirea taxei TV - n.r.) şi sper ca săptămâna
viitoare să îi înfăţişez şi primului-ministru. Avem înţelegere ca
după Anul Nou să avem o discuţie. Avem un material, putem
discuta pe o bază serioasă. Mărirea taxei este lucrul la care ne
gândim. Este o discuţie complicată şi ea se va purta", a spus
Tănase în Comisia pentru cultură şi media din Senat.

Potrivit acestuia, o decizie recentă a Curţii Constituţionale va
micşora cu o treime încasările televiziunii.

"Apar diverse reglementări care în ultima vreme sunt
împotriva acestei instituţii care se numeşte Televiziunea
Română. Acum câteva zile Curtea Constituţională a dat o
decizie care ne va micşora, probabil, cu o treime încasările pe
anul acesta. Este vorba de faptul că firmele vor plăti numai
pentru un singur abonament, chiar dacă au 1.000 de
televizoare.Aici putem să discutăm o formulă, dacă nu facem un
abonament mai consistent, care să cuprindă faptul că are 1.000
de televizoare, şi nu doar un abonament normal, care este
preţul a două ţigări", a afirmat Tănase.

(urmare din pagina 1)

M.M.

Dezvoltarea infrastructurii
comune şi a serviciilor de
prevenire a dezastrelor
naturale şi tehnologice,
inclusiv serviciile de răspuns
la urgenţe.

În cadrul conferinţei de la
Alexandria au fost urmărite, în
principal, aspecte vizând
s t a d i u l e l a b o r ă r i i
documentelor exerciţiului
c omun româno-bu lga r,
stabilirea misiunilor ce vor fi
executa te ş i s tabi l i rea
act ivi tăţ i lor de control ,

evaluare şi logistică, acesta
fiind planificat a se desfăşura
în luna aprilie a acestui an, în
oraşul Zimnicea

La acţiune au participat 21
s p e c i a l i ş t i d i n c a d r u l
Inspectoratului General
pentru Situaţii de Urgenţă,
inspectoratelor judeţene
pentru situaţii de urgenţă din
zona eligibilă, cărora li s-au
adăugat 10 specialişti din
cadrul Directoratului General
de Pompieri şi Protecţie Civilă
din Republica Bulgară.

Au avut loc activităţi de

coeziune a grupului (team
building) coordonate de către
şeful Serviciului Afaceri
Europene, Asistenţă şi Relaţii
Internaţionale din cadrul
IG S U, c o lo ne l M ar i u s
DOGEANU.

Durata de implementare a
proiectului este de 36 de luni
d e l a d a t a s e m n ă r i i
contractului de finanţare, iar
acesta are un buget total de
11,508,928.63 euro (din care
3,56 milioane euro revin
IGSU).

Până la 15 februarie
fermierilor le vor fi plătiţi toţi
banii necesari înfiinţării
culturilor de primăvară.
Sumele solicitate de APIA
pentru plăţile pe suprafaţă se
ridică la 973 milioane de lei, a
anunţat, marţi, ministrul
A g r i c u l t u r i i , D a n i e l
Constantin, la întâlnirea avută
cu producătorii agricoli din
sectorul vegetal şi zootehnic

„Subvenţiile au putut fi
plătite începând cu primele
zile ale lunii ianuarie 2014,
graţie promulgări i Legii
b u g e t u l u i d e s t a t î n
decembrie 2013, care a făcut

posibil un împrumut de la
Trezoreria Statului de 6,3
miliarde de lei. Pentru SAPS,
din cele 3,1 miliarde lei, APIA
a solicitat deja pentru plată
suma de 979 milioane lei. (...)
Pentru sectorul zootehnic,
CNDP-urile pentru ovine,
acolo putem deja să plătim.
Este pentru prima dată şi la
ovine când putem să plătim
atât de devreme, în luna
ianuarie. S-au solicitat toţi
banii pentru crescătorii de
ovine, 345 de milioane de lei,
care încep să fie plătiţi. Pentru
crescătorii de ovine care sunt
în zonele defavorizate şi care

vor primi un supliment - anul
acesta de 6,5 euro - plăţile vor
începe la începutul lunii
februarie”, a spus Constantin.

Şeful MADR le-a spus
fermierilor că Legea Fondului
Mutual a fost deja promulgată
de preşedintele României, iar
M A D R v a î n c u r a j a
voluntariatul la asocierea în
fondur i le mutua le pr in
introducerea unei 'prime de
asigurare'. „Urmează să fie
discutate în Parlament şi
Legea pajiştilor şi Legea
pr iv ind cer t i f ica tele de
producător”, a spus ministrul.

SC MARA PROD COM SRL angajează
contabil cu experienţă.
Relaţii la telefon 0767.149.304.

COMPLEX TURISTIC MARA
RESTAURANT RIVIERA

ANGAJEAZĂ OSPĂTARI
ŢII LA TELEFON: 0723.148.613
SAU LA SEDIU COMPLEXULUI

(ZONA )

ŞI PICOLI
RELA

ŞTRAND PECO

„Conferinţa Finală de
Planificare” a exerciţiului comun
româno-bulgar a ajuns la final

Aţi fost implicat într-un accident rutier, iar
şoferul care v-a lovit maşina nu are asigurare
obligatorie de răspundere civilă? Mulţi dintre
cei care trec printr-o asemenea situaţie ajung
să-şi plătească singuri reparaţiile. Legea vă dă
însă dreptul să vă rezolvaţi problema pe banii
companiilor de asigurări.

În cazul în care un şofer fără RCA v-a lovit
maşina, veţi fi despăgubit de Fondul de
Protecţie a Victimelor Străzii. Va trebui mai
întâi să faceţi o cerere către această instituţie.

De asemenea, va trebui să trimiteţi şi
documentele din care să reiasă că vehiculul
care v-a accidentat nu era asigurat sau că
rămas neidentificat. Veţi primi un răspuns în 90
de zile.

Nu veţi fi însă despăgubit pentru întreaga
daună. Fondul nu vă va plăti echivalentul a 100
de euro, adică pagubele sub acest nivel vor fi
achitate de şoferul păgubit. De asemenea,
instituţia nu plăteşte despăgubiri în cazul celor
care îşi găsesc maşina lovită în parcare.

La fel şi în cazul accidentelor provocate de
pietoni, biciclişti sau căruţe, care nu aveau
obligaţia de a încheia o asigurare RCA.

Riscul de a fi accidentat de un autoturism
fără RCA este destul de mare. În prezent,
parcul auto din România este de peste 5
milioane vehicule şi doar 4 milioane au
încheiată o asigurare obligatorie de
răspundere civilă. Practic, una din cinci maşini
circulă în ilegalitate.

Pagubele provocate de şoferii fără
RCA, plătite de asiguratori

Autorităţile locale trebuie să asigure colectarea separată
pentru plastic, metal, hârtie şi sticlă, de la 1 ianuarie 2016,
potrivit unui proiect de OUG pentru transpunerea unei directive
UE, însă cele mai recente date, din 2011, arată că se separă şi
se reciclează doar 12% din deşeurile menajere.

Proiectul de Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului (OUG)
pentru modificarea Legii nr. 211/ 2011 privind regimul deşeurilor
a fost lansat luni în dezbatere publică de Ministerul Mediului.

Legea 211/2011 prevede, la articolul 17, că "autorităţile
administraţiei publice locale au obligaţia ca începând cu anul
2012 să asigure colectarea separată pentru cel puţin
următoarele tipuri de deşeuri: hârtie, metal, plastic şi sticlă".

În schimb, potrivit proiectului, articolul 17 se modifică astfel:
"(1) Nu mai târziu de anul 2015, (...), autorităţile administraţiei
publice locale au obligaţia asigurării colectării separate pentru
cel puţin următoarele tipuri de deşeuri: hârtie, metal, plastic şi
sticlă".

Astfel, la 1 ianuarie 2016, autorităţile locale trebuie să fi pus
la punct condiţiile pentru colectarea separată a celor patru tipuri
de deşeuri, din categoria deşeurilor menajere, pe care le
gestionează.

Televiziunea
publică vrea mărirea

taxei TV

Colectarea separată
pentru plastic, metal, hârtie şi
sticlă, obligatorie din 2016

Până la 15 februarie
fermierii vor primi toţi banii necesari
înfiinţării culturilor de primăvară
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Consiliul Judeţean Teleorman a alocat, la
începutul săptămânii curente, primele sume de
bani din acest an, în cuantum de 6.225.000 lei,
pentru finanţarea lucrărilor de întreţinere,
reparaţii şi modernizări la drumurile comunale
şi judeţene cuprinse în programul aferent
anului 2014. Din această sumă, 1.030.000 lei
au fost repartizaţi pentru realizarea unor lucrări
de întreţinere şi finanţarea cheltuielilor pentru
modernizarea drumurilor comunale DC 42
Măldăieni - Stejaru, DC 32 Crângu – Secara,
DC 612 B Beuca – sat Plopi – Zâmbreasca.

Suma de 5.195.000 lei va fi folosită de către
Consiliul Judeţean pentru continuarea
lucrărilor necesare pentru asigurarea unei stări
corespunzătoare desfăşurării traficului rutier pe

drumurile de interes judeţean. La această dată,
Consil iu l Judeţean are în execuţ ie,
reprezentând lucrări în continuare, pe o
distanţă de 90 kilometri drumuri judeţene.Adică
lucrări începute în anii anteriori şi care vor fi
finalizate în acest an. Astfel, vor fi continuate
lucrările de reabilitare pe drumurile: DJ 506
Negreni – Tătărăştii de Jos, DJ 601 F Coşoteni
– Albeşti (comuna Vedea), DJ 601 F Albeşti –
Mavrodin, DJ 612 B Satu Vechi – Beuca –
Dobroteşti, DJ 612 Băbăiţa – Orbeasca, DJ 611
limită jud. Giurgiu – Sârbeni – limită jud.
Dâmboviţa. DJ 612 A Balta Sărată – Plopii
Slăviteşti, DJ 506 APurani – Răsmireşti – limită
jud. Giurgiu, DJ 504 B Trivalea Moşteni – Talpa.

George ZAVERA

Curtea Constituţională a admis, miercuri, sesizările PDLşi
ÎCCJ privind modificările la Codul Penal adoptate de Camera
Deputaţilor în 10 decembrie 2013. Decizia a fost luată în
unanimitate de cei 9 judecători ai Curţii. Reamintim că PDL a
depus două sesizări privind articolele referitoare la conflictul
de interese, definiţia funcţionarului public şi prejudiciul cauzat
prin comiterea de infracţiuni.

Una dintre sesizări făcea referire la dispoziţia privind
redefinirea conflictului de interese. O altă sesizare viza
prevederea prin care parlamentarii şi preşedintele erau scoşi
din categoria funcţionarilor publici.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a sesizat Curtea
Constituţională în 12 decembrie 2013, precizând în actul
transmis CC că modificările aduse Codului Penal, în urma
cărora s-ar putea concluziona că anumite persoane "sunt
deasupra legii", neputând fi pedepsite pentru comiterea unor
infracţiuni de corupţie, pot fi considerate incompatibile cu
funcţionarea statului de drept.

Potrivit instanţei supreme, prin modificarea legii, în sensul
că sunt scoşi din categoria funcţionarilor publici preşedintele
României, deputaţii şi senatorii, precum şi persoanele care îşi
desfăşoară activitatea în cadrul unei profesii liberale, dar şi
prin schimbările aduse la conflictul de interese, "s-ar putea
desprinde concluzia că toate categoriile de persoane
exceptate de la art. 147 din Codul penal şi art. 175 din noul
Cod penal sau eliminate din sfera subiectului activ al
infracţiunii de conflict de interese prevăzută în art. 2531 din
Codul penal sunt deasupra legii, neputând fi cercetate şi
pedepsite pentru săvârşirea unor infracţiuni de serviciu sau
de corupţie, fapt care ar fi incompatibil cu funcţionarea
statului de drept".

Conform deciziei ICCJ de sesizare a CC, diferenţa de
tratament juridic instituită prin modificările Codului penal nu
are o "justificare obiectivă şi rezonabilă", în condiţiile în care
conduce la "excluderea incidenţei unor norme de incriminare
în cazul unor categorii de persoane aflate în aceeaşi situaţie
cu persoanele cărora normele de incriminare le sunt
aplicabile".

Decizia de sesizare a Curţii Constituţionale a fost luată de
Secţiile Unite ale instanţei supreme, la două zile după
adoptarea modificărilor de către Camera Deputaţilor.

Şi PDL a transmis Curţii Constituţionale, tot în 12
decembrie, două sesizări privind modificările la Codul Penal.

Una dintre sesizările PDL a vizat definirea funcţionarului
public, iar cealaltă, conflictul de interese. Astfel, prima s-a
referit la modificarea articolului 253 indice 1 din Codul Penal,
prin care, susţinea Vasile Blaga, liderul PDL, parlamentarii
PSD şi PNL s-au sustras conflictului de interese, iar a doua
are ca obiect modificarea articolului 147, prin care
parlamentarii au fost scoşi din categoria funcţionarilor publici.

Blaga spunea că PDL contestă şi faptul că proiectele de
modificare nu au avut avizul CSM, care este obligatoriu în
cazul în care acestea vizează activitatea organizării
judecătoreşti. Preşedintele democrat-liberalilor a criticat şi
faptul că şedinţa Comisiei Juridice în care s-a avizat
modificarea Codului Penal a avut loc la miezul nopţii şi că
reprezentanţii PDLnu au fost anunţaţi.

El mai spunea că USL, în loc să se gândească să creeze
locuri de muncă pentru români, se gândeşte "să creeze
superimunitate pentru parlamentarii lor, să-şi scoată prietenii
din închisoare, să-i apere pe cei care sunt încă în justiţie".

Modificări la Codul Penal adoptate de Camera Deputaţilor
în 10 decembrie 2013 au provocat cel mai mare scandal din
justiţie de anul trecut. Prin una dintre modificări, preşedintele
şi parlamentarii au fost scoşi din categoria funcţionarilor
publici prevăzută în Codul Penal. În aceeaşi zi, Camera a
aprobat un proiect de modificare a Codului Penal respins de
Senat în octombrie 2012, prin care se schimbă articolul
privind conflictul de interese, fiind eliminată categoria
funcţionarilor publici.

Consiliul Judeţean Teleorman
Bani alocaţi pentru repararea şi
modernizarea drumurilor

Modificările
aduse Codului Penal,
neconstituţionale

P r e ş e d i n t e l e Tr a i a n
Băsescu a transmis marţi
Parlamentului o completare la
cererea de reexaminare
asupra Legii privind unele
măsuri de reglementare a
vânzării-cumpărării terenurilor
agricole situate în extravilan
de către persoane fizice şi de

înfiinţare a Autorităţii pentru
A d m i n i s t r a r e a ş i
R e g l e m e n t a r e a P i e ţ e i
Funciare, formulată pe 7
ianuarie 2014.

Potrivit unui comunicat al

Administraţiei Prezidenţiale,
cu ocazia luării în discuţie a
cererii iniţiale de reexaminare
asupra acestei legi, Traian
Băsescu mai adaugă un motiv
suplimentar, pe lângă cele
invocate iniţial.

"Referitor la adoptarea
l e g i s l a ţ i e i p r i v i n d

reglementarea condiţiilor de
v â n z a r e - c u m p ă r a r e a
t e r e n u r i l o r a g r i c o l e
extravilane, consider oportun
ca aceasta să prevadă ca
cetăţenii statelor membre ale

U n i u n i i E u r o p e n e ş i
persoanele juridice având
naţ ional i tatea unui stat
membru al Uniunii Europene
să poată achiziţiona aceste
terenuri, în România, cu
restricţiile şi facilităţile similare
de care cetăţenii români ori
persoane le jur id ice de
n a ţ i o n a l i t a t e r o m â n ă
beneficiază în cazul în care
aceştia decid dobândirea
dreptului de proprietate
asupra terenurilor agricole
extravilane în statele membre
ale Uniunii Europene, potrivit
legislaţiei interne aplicabile în
statul respectiv", susţine
Traian Băsescu.

Preşedintele consideră că
instituirea unei asemenea
reglementări nu este de natură
să creeze o restricţie în
privinţa achiziţionării de
terenuri agricole în România
de către cetăţenii statelor
membre ale Uniunii Europene
ori de către persoanele juridice
având naţionalitatea unui stat
membru al Uniunii Europene,
ci urmăreşte să ofere condiţii
legale similare în cadrul
sistemul legislativ european.

Dacă atacurile la adresa Justiţiei vor
continua, România riscă să fie izolată, a
avertizat şeful statului.

Victoria Nuland, asistentul Secretarului de
Stat al SUA John Kerry, a venit la Bucureşti nu
în calitate de turist, ci de
"emisar" al Guvernului
SUA, iar mesajul pe
care ea l-a avut de
transmis a fost legat de
statul de drept şi a fost
unul "îngrijorător", a
d e c l a r a t , m a r ţ i ,
preşedintele Traian
Băsescu.

„Vreau să vă dau
mesajul exact şi corect:
este un mesaj care
trebuie să-i îngrijoreze
pe români şi în egală
măsură pe politicieni.
Doamna Nuland nu a
venit nici în calitate de
asistent al secretarului
de stat şi nici în calitate
de turist. Calitatea
dânsei a fost de emisar al Guvernului SUA,
care a avut de transmis un mesaj extrem de
serios. Şi acesta a fost legat de statul de drept
din România, care începând din vara anului
2012 este continuu pus sub semnul întrebării.
UE şi SUA au investit enorm din banii

cetăţenilor lor pentru ca instituţiile statului
român să funcţioneze similar cu cele din orice
alt stat de drept. Acest lucru ni se reproşează în
momentul de faţă.”, a spus şeful statului.

Preşedintele a mai avertizat că România
este cu un pas în
prăpastie. „Suntem cu
un pas în prăpastie. În
c a z u l î n c a r e
majoritatea poli tică
recidivează şi continuă
atacurile la statul de
drept, România riscă să
fie izolată pentru mult
t i m p . R o m â n i a a
revenit, din punct de
vedere al credibilităţii
da to r i t ă ac ţ iun i lo r
împotriva Justiţiei şi
statului de drept, la
perioada anului 2000.
În decembrie subliniam
ca România a ieşit din
c r i t e r i i l e d e l a
Copenhaga. Am primit
în timp scurt din ambele

părţi, şi de la SUA şi votul de azi din Comisia
LIBE, semnale extrem de severe că pentru
nerespectarea statului de drept se vor lua
măsuri, de la reducerea sumelor alocate până
la suspendarea dreptului de vot.”

Preşedintele a trimis Parlamentului
o completare la cererea de reexaminare

a Legii privind vânzarea terenurilor agricole

Traian Băsescu: "Suntem pe
marginea prăpastiei"
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C. DUMITRACHE

Acesta s-a plâns de faptul că nu toţi primarii
au fost deschişi colaborării. El a dat şi exemplul
primarului din Suhaia, Costel Barbu, cel care a
chemat poliţia pentru a-i scoate pe angajaţii
salubrităţii din comună. Cu toate acestea, în
şase luni, firma a reuşit să încheie 51.500 de
contracte.

Tot cu prilejul prezentării bilanţului,
conducerea Polaris a prezentat şi ”sacul
galben” pe care îl vor primi teleormănenii care
locuiesc la case la fiecare 2 săptămâni. Acesta
va fi utilizat pentru deşeurile de ambalaje:
hârtie, carton, plastic şi doze din aluminiu.
Sacul galben va fi ridicat o dată la 2 săptămâni,
iar prima ridicare a sacului galben se va face pe
27 ianuarie.

Directorului Polaris, Luis Popa a precizat
una dintre priorităţile societăţii pe care o
conduce este colectarea selectivă. În sprijinul
colectării selective în judeţul nostru vor fi
amenajate 5 staţii de transfer.

SC Polaris M Holding a încheiat un contract
pe o perioadă de 8 ani cu Consiliul Judeţean
Teleorman. Tariful total de colectare şi operare
este de 6,7 lei/persoană/lună în mediul urban
şi de 3,34 lei/persoană/lună în mediul rural.

Polaris M Holding a preluat, prin contract de
concesiune serviciul pentru colectarea şi
transportul deşeurilor municipale la Mavrodin,
în data de 1 august 2013.

Depozitul de deşeuri de la Mavrodin,
investiţie cu fonduri europene, ar fi trebuit să fie
finalizat în 2008. Povestea celebrei gropi
ecologice de la Mavrodin a început în 2003,
când Consiliul Judeţean Teleorman a făcut

primele demersuri pentru accesarea fondurilor
ISPA pentru proiectul ”Sistem Integrat de
Management al Deşeurilor în judeţul
Teleorman”. Investiţia propriu-zisă a început
peste trei ani, în 2006, executant fiind consorţiul
germano-austriac Ecosoil-Geoger. Termenul
iniţial de finalizare a proiectului prevăzut în
contract, finalul anului 2008, nu a fost respectat
din cauza constructorului, după cum acuza la
vremea respectivă beneficiarul, Consiliul
Judeţean Teleorman. Cum nici al doilea termen
de finalizare, jumătatea anului 2009, nu a fost
respectat, Consiliul Judeţean a cerut
constructorului penalităţi de 1,3 milioane de
euro. În final, cu mare fast, depozitul a fost
inaugurat în august 2010. Finalizarea lucrărilor
nu a însemnat însă că de la acea dată primăriile
au scăpat de grija gunoiului. Aşa cum anunţa
beneficiarul în august 2010, urmau alţi paşi de
implementare a proiectului: susţinerea unor
licitaţii pentru găsirea unei firme care să
administreze depozitul şi a unui operator care
să colecteze şi să transporte deşeurile din judeţ
către Mavrodin. Din august 2010, proiectul a
rămas tot la stadiul de licitaţie pentru că nici
după aproape un an nu s-au găsit firmele care
să preia administrarea depozitului şi transportul
gunoaielor. Licitaţiile au fost anunţate pe SEAP
abia în anul 2011. Operatorul privat a fost
desemnat câştigător după un lung şir de
contestaţii, finalizate cu o serie de reevaluări
din partea comisiei de evaluare, în conformitate
cu decizia definitivă şi irevocabilă a Curţii de
Apel Bucureşti.
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În luna decembrie, când toată lumea aleargă după
cumpărături, spre bucuria negustorilor, 40 de inspectori din
cadrul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice au jucat
rolul de Moş Crăciun pentru bugetul de stat, încercând să-i
umple sacul, spre întristarea a vreo 120 de agenţi economici,
care au uitat să-şi plătească taxele şi impozitele către buget.

Aceste situaţii au fost depistat în cursul a 10 inspecţii
fiscale generale, 56 inspecţii fiscale parţiale, 2 controale
încrucişate, 9 cercetări la faţa locului şi 43 de controale
inopinate.

Au fost stabilite astfel sume suplimentare datorate
bugetului de stat constând în diferenţe de impozite şi taxe,
accesorii aferente (dobânzi şi penalităţi de întârziere) şi
amenzi contravenţionale.

Taxa pe valoarea adăugată a fost prima în top, totalizând
1.603,52 mii lei, urmată de impozitul pe profit cu 370,41 mii
lei. S-au mai „recuperat” 16,55 mii lei reprezentând impozite
de natură salarială, 54,71 mii lei CAS, 2,22 mii lei şomaj,
20,05 mii lei contribuţie asigurări sociale, la care s-au mai
adăugat 536,63 mii lei reprezentând dobânzi şi 33 de amenzi
contravenţionale, în cuantum de 62,20 mii lei. În total s-au
recuperat pentru bugetul de stat 2.711,42 mii lei.

Rămâne de văzut câţi dintre agenţii economici vor reuşi
să-şi achite datoriile, fără riscul de a intra în faliment.

M.M.

”Gunoierii” îi ameninţă
pe teleormăneni cu amenzi

Inspectorii fiscali, Moş
Crăciuni pentru buget

Ministrul Agriculturii, Daniel Constantin, a susţinut că în
momentul de faţă se încearcă să se repare nedreptatea
făcută celor 10.000 de fermieri care sunt anchetaţi cu privire
la o decizie a Curţii de Conturi.

“Decizie corectă, de altfel, pentru că exista un ordin de
ministru din 2007, care spunea că fermierii care beneficiază
de subvenţii nu ar trebui să aibă datorii la bugetul de stat.
Mulţi nu au ştiut de aceste datorii, în consecinţă sunt
anchetaţi penal. Mai mult decât atât, li s-au retras subvenţiile
şi nu mai pot să primească trei ani de zile. Legea aceasta face

dreptate, le vom returna subvenţiile şi vor fi în continuare
eligibili pentru a primi subvenţii. Sper, de asemenea, în
februarie sau cel târziu în martie, să treacă de Parlamentul
României”, a spus Daniel Constantin pentruAgerpres.

Ministrul Agriculturii a adăugat că în total este vorba de
aproximativ 50 de milioane de lei. “Sunt sume pe care le vom
returna. Iată, avem în domeniul legislativ nu mai puţin de 8
proiecte de lege, o parte dintre ele a trecut, iar o parte
urmează să fie trecute. Cred că este un record. Nici nu ştiu
anii trecuţi câte legi a reuşit ministerul să treacă. Important
este că aceste multe legi corectează foarte multe deficienţe şi
erau aşteptate de fermieri în această perioadă”, a mai spus
Constantin.

Programul guvernamental
de acordare de facilităţi fiscale
şi de credite garantate de stat
pentru tinerii cu vârsta de până
la 35 de ani pentru a-şi
deschide propriile afaceri ar fi
trebuit să se încheie la finele
anului 2013, însă guvernul a
hotărât ca respectivul program
să fie continuat până în anul
2020. Prin acest program,
tinerii de până la 35 de ani care
doresc să intre în afaceri,
deschizându-şi pentru prima
oară un SRL-D pe numele lor,
beneficiază de gratuitate din
partea statului în ceea ce
priveşte taxele de înfiinţare,
timp de trei ani firma nou
înfiinţată este scutită de la
plata contribuţiilor la asigurări
sociale, dar poate primi de la
stat şi un sprijin financiar sub
formă de credit preferenţial de
10.000 euro. SRL-D este o
societate cu răspundere
limitată pentru debutanţi.

Î n t i m p c e p e n t r u
înregistrarea unei societăţi
comerciale normale (SRL) la
oficiile judeţene ale Registrului
Comerţului se percep taxe
însumând 470 lei pentru
întreprinzătorii care merg cu
actele de constituire deja
întocmite şi 870 lei în cazul
când documentele sunt făcute
de către angajaţii ORC, pentru
înregistrarea unei firme de tip
SRL-D nu se percepe nicio
taxă. Pe lângă gratuităţile la
înfiinţare, astfel de firme
beneficiază de scutire de la
plata contribuţiei angajatorului
la asigurările sociale pentru
până la patru angajaţi ai
societăţii. Scutirile de acest fel
sunt valabile timp de trei ani de
la data înfiinţării firmei, mai
exact până la data de 31
decembrie a anului în care
firma împlineşte trei ani de la
constituire. Cota de contribuţie

a angajatorului la asigurările
sociale (Pensii) este de 20,8%
d in ve n i tu l s a l a r i a l a l
a n g a j a t u l u i . S c u t i r e a
respectivă pentru fiecare
salariat se acordă doar pentru
veniturile salariale lunare care
nu depăşesc cuantumul
câştigului salarial mediu brut
pe economie din anul anterior.
Pentru anul 2013, salariul
mediu brut pe economie a fost
de 2.223 de lei.

Cei mai mulţi dintre tinerii
care au intrat deja în acest
program şi-au deschis afaceri,
cum ar fi: spălătorii auto,

t in ichiger i i , restaurante,
frizerii, cofetării, activităţi de
realizare a unor soft-uri la
comandă, comerţ prin internet,
farmacii etc.

Nu se pot finanţa cu bani de
la stat afaceri cu activitate în
domeni i le : in termed ier i
f i n a n c i a r e , t r a n z a c ţ i i
imobiliare, activităţi de jocuri
de noroc şi pariuri, producţia
sau comercial izarea de
armament, activităţi de pescuit
şi acvacultură, activităţi legate
de producţ ia primară a
produselor agricole etc

T i t u l a r i i
m i c r o î n t r e p r i n d e r i l o r
constituite sub formă de SRL-
D-uri pot solicita de la stat
credite în cuantum de până la
10.000 euro pentru derularea
activităţii firmei, depunându-şi
planul de afaceri la Oficiile
T e r i t o r i a l e p e n t r u
Întreprinderile Mici şi Mijlocii şi
Comerţ. Contează foarte mult
ideea de afaceri şi planul
efectiv prin care tânărul
beneficiar doreşte să dezvolte
businessul, să-l facă viabil.

C e i c a r e do r es c s ă
beneficieze de până la 10.000
de euro trebuie să contribuie
cu o sumă egală din banii
proprii sau din surse atrase de
la bă nc i . D ac ă t i ne r i i
î n t r e p r i n z ă t o r i v o r s ă
contracteze credite de la una
din bănci, statul acordă
garanţii, prin Fondul Naţional
de Garantare a Creditelor
pentru IMM-uri, pentru 80%
din suma împrumutată, şi nu
mai mult de 80.000 euro
pentru fiecare SRL-D.

Credite de până la 10.000
euro

George ZAVERA

Pentru tinerii debutanţi în afaceri,

Gratuităţi la înfiinţarea firmei şi
credite garantate de stat

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală anunţă
contribuabilii asupra decalării termenelor privind organizarea
operaţiunilor de rambursare a TVA din luna ianuarie 2014.
Selecţia naţională aferentă lunii ianuarie 2014 va fi realizată
până la data de 17 ianuarie 2014 şi cuprinde deconturile cu
opţiune de rambursare pentru care există decizie de
rambursare aprobată, în conformitate cu prevederile
Instrucţiunilor nr. 802.520/3.07.2009 privind rambursarea
lunară a TVA, cu modificările si completările ulterioare.

Decontările vor fi realizate în datele de 22 si 30 ianuarie
2014.

B.P.

Fiscul a decalat cu
câteva zile termenele
privind rambursările de

TVA în ianuarie

Fermierii anchetaţi
de Curtea de Conturi
îşi primesc banii

înapoi până în martie
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ORGANIZĂM:
NUNŢI, MESE FESTIVE, SIMPOZIOANE, RECEPŢII

CAZARE ÎN CAMERE DOUBLE
REZERVĂRI LA:

Mobil: ; 0723.148.613 Tel/Fax: 0247.312.8540721.391.471
Mail: maraflorica@yahoo.com

Îţi doreşti
o limuzină
pentru
nuntă sau
pentru o
aniversare?
Cu noi

acest lucru
va deveni
realitate!

www.motel-restaurant-mara.ro

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 75m.p., şi 12 apartamente cu 3 camere – suprafaţă
utilă 105m.p. ânzare 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.

.

Dintre acesteamai sunt disponibile la v

Cei interesaţi pot obţine relaţii detaliate
de la Dan Marin, administrator,

la telefon 07 .6 . ; 0788.014.40088 20 681



(urmare din pagina 1)
Spectacolul care s-a jucat în

premieră luni 13 ianuarie 2014,
pe scena Teatrului “Mihnon”, din
Bucureşti şi al cărui regizor este
Alexandra Drăguţ, a fost
transpus pe scena amfiteatrului
de la Şcoala “Mihai Viteazul” din
Alexandria tocmai pentru a
putea fi savurat şi de publicul
alexăndrean.

Despre spectacol în sine, ne-
a spus câteva cuvinte actriţa
Claudia Motea, cea care a reuşit
cu această ocazie să transmită
me s a ju l s ău , pub l i c u l u i
alexăndrean:

“E o mare bucurie pentru
mine, de a mă afla aici la Şcoala
“Mihai Viteazul”. Am venit cu
sufletul încărcat de bucurie, de
emoţie şi iubire ce o am pentru
oameni în genere, pentru viaţă,
pentru artă, iar astăzi (n.r. ieri) în
i p o s t a z a d e a c t r i ţ ă ş i
protagonistă a spectacolului
“Eminescu Dragoste Eternă”,
aduc un omagiu la cei 164 de ani
de la naşterea marelui nostru

poet Mihai Eminescu.
Acest spectacol are o

concepţie regizorală inedită
pentru că este un spectacol
multimedia ce conţine mai multe
personaje, jucate de un singur
actor, subsemnata, sub regia
artistică a Alexandrei Drăguţ, un
om foarte talentat şi plin de
iubire pentru artă, care îşi află
obârşia aici laAlexandria.”

Spectacolul are la bază
scrisorile Veronicăi Micle către
Mihai Eminescu, dar şi câteva
din răspunsurile la iubirea ei,
date de minul ei drag, şi iubit,
drăgălaş, Eminovici.

Actriţa Claudia Motea ne-a
mai spus că “spectacolul este
unul avangardist, tocmai pentru
că abordează situaţia acelei
vremi în care Eminescu a fost
surprins în ipostaza de jurnalist,
şi totodată are un manifest
artistic cu o direcţie precisă,
aceea către spectator, de al ţine
minte pe Eminescu şi de al
păstra în sufletul nostru, pentru
că vorbele lui sunt pline de

adevăr.”
Spectacolul multimedia are

şi o structură de teatru, dar este
mai mult un spectacol constituit
atât din versuri cât şi din proză,
care a fost proiectat sub egida
Uniunii Ziariştilor Profesionişti
din România, parteneri Fundaţia
I n t e r n a ţ i o n a l ă “ M i h a i
Eminescu”.

Pe lângă spectacolul propriu
zis, pe scena amfiteatrului au
urcat elevii Cristi Datcu şi
Octavian Broşteanu care au
încântat publicul prezent cu
interpretările lor, iar cu ajutorul
unui video-proiector au fost
prezentate o serie de lucrări de
grafică despre Eminescu,
realizate de graficianul Mihai
Cătrună şi imagini cu viaţa lui
Eminescu, pe fond muzical de
Gheorghe Zamfir.

Evenimentul a fost organizat
de Inspec to ra tu l Şco la r
Judeţean Teleorman şi Şcoala
Gimnazială “Mihai Viteazul”.

Mirel MANAFU
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Biblioteca Judeţeană “Marin Preda”, Şcoala
Gimnazială “Mihai Viteazul”, Galeriile de Artă “Pavel
Temov”, Centrul de Conservare şi Valorificare a
Folclorului Teleorman, sunt instituţiile în cadrul cărora, ieri
au fost marcaţi cei 164 de ani care s-au scurs de la
naşterea marelui poet naţional Mihai Eminescu.

La Biblioteca Judeţeană Marin Preda, instituţie a
Consiliului Judeţean Teleorman, simpozionul dedicat lui
Mihai Eminescu, luceafărul poeziei româneşti, Mihai
Eminescu s-a derulat sub semnul Zilei Culturii Naţionale,
care, începând cu anul 2011, se sărbătoreşte în fiecare la
data de 15 ianuarie.

Programul prin care a fost omagiat marele Eminescu
s-a desfăşurat la sala de lectură a bibliotecii, sub
genericul “Eminescu – mereu prezent în inimile noastre”.

Mai întâi, cei care au susţinut comunicări tematice, au
fost Ileana Nuţă profesor de limba şi literatura franceză a
cărei lucrare s-a intitulat “Dor de Eminescu” şi Adrian
Pârvulescu, profesor de limba şi literatura română, care a
susţinut un referat despre “Bătrânul dascăl obişnuit şi
geniul brudiu”, ambii profesori sunt de la Liceul
Tehnologic nr. 1 Alexandria.

Adrian Pârvulescu a fost cel care a recitat şi poezia “Pe
lângă plopii fără soţ” – versiune în limba engleză. Un alt
moment poetic, reprezentând dramatizarea “Împărat şi
proletar”, a fost susţinut de elevi din cadrul aceluiaşi liceu.

Tot cu această ocazie, la eveniment a mai participat şi
un grup de profesori de la Şcoala din comuna Conţeşti.

Adela Anghel profesor de limba şi literatura română a
prezentat un alt referat, despre proza lui Eminescu,
continuat de un studiu realizat de Elena Mărunţelu,
profesor de limba şi literatura română.

Simona Daniela Ghiţă, un alt cadru didactic de la
Şcoala Gimnazială din Conţeşti, a adus în lumină
publicului prezent o lucrare despre miturile eminesciene.

Iubirea, unul dintre cele mai importante elemente
întâlnite în poezia lui Eminescu, a fost dezbătută de
Luminiţa Rădu , profesor la Şcoala Gimnazială Con eşti.
Personalitatea lui Eminescu – faţa lui, au fost atent
studiate într-o lucrare scrisă de profesor Florentina
Gîtlan. Iar despre natură, un alt element des întâlnit în
creaţia lui Mihai Eminescu, a vorbit profesor Mădălina
Pesa.

De asemenea, nu putea fi trecută cu vederea nici
relaţia de iubire dintre Eminescu şi Veronica Micle, aspect
nuanţat într-un referat de către Anca Vasile, profesor la
Şcoala Gimnazială “Ştefan Cel Mare” Alexandria.
Victoriei Danciu, profesor de limba şi literatura română i-a
revenit sarcina de a povesti în câteva cuvinte alte aspecte
legate de Eminescu cât şi de lectura sa, aspecte
surprinse într-un referat elaborat special pentru acest
eveniment.

Programul care s-a dovedit a fi destul de amplu, a
continuat cu dramatizarea “Luceafărul” şi un alt moment
muzical “Sara pe deal”, realizat de către elevii liceului
Tehnologic “Nicolae Bălcescu”, pregătiţi de profesorii
(Mariana Bozeanu, Dinu Caliopi, Ruxana Ilie, Nicoleta
Cîrnaru, Victoria Daciu).

Câteva aspecte ale prieteniei legate între Eminescu şi
Creangă, au fost consemnate de către un alt cadru
didactic, Cristina Frumosu, profesor de limba şi literatura
română de la Liceul Pedagogic “Mircea Scarlat”
Alexandria.

Elevii Denisa Opri , Alex Bondar, Cătălina Nicolescu,
Cristina Bizadea, Răzvan Mitroi, Ana Maria Ghica,
tefania Cristea şi Teodor Oancea, alături de profesorul

lor Marian Căldăruşă, au interpretat piese pe versurile lui
Eminescu, astfel încât întâlnirea aproape că s-a
transformat într-un cenaclu.

Şi pentru ca totul să fie, ca la carte, cum se spune, la
sala de lectură, a fost organizată o expoziţie de carte
tematică din fondul de documente al bibliotecii judeţene,
cu titlul “Eminescu - mereu prezent în inimile noastre”,
dar şi două expoziţii grafică, realizate de elevul Cristian
Sârbu şi cunoscutul artist plastic Costel Lupu, ale cărui
lucrări sunt grupate sub titlul “Emineşciană”. Ambele
expoziţii vor rămâne deschise publicului până la data de
22 ianuarie 2014.
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M.M.

“Eminescu - Dragoste Eternă” Mihai Eminescu,
164 de ani de la naştere

Printre instituţiile care ieri au contribuit la
omagierea marelui poet naţional Mihai Eminescu,
se numără şi Galeriile de Artă “Pavel Temov” din
Alexandria, acolo unde cu această ocazie a fost
prezent în calitate de invitat poetul şi publicistul
George Stanca, care a ales ca la această zi de
mare însemnătate, să şi-o petreacă în mijlocul
prietenilor săi din Alexandria, vorbind despre
Eminescu şi operele sale. Tot cu această ocazie la
Galeriile de Artă “Pavel Temov”, a fost organizată
şi o expoziţie tematică de cărţi poştale, ilustrate,
grafică, articole din presa vremii şi alte documente

cu referire la Eminescu. Cel care s-a îngrijit de-a
lungul anilor să colecţioneze, să păstreze şi să
expună publicului larg toate aceste materiale cu şi
despre activitatea lui Mihai Eminescu, este Teodor
Săceanu, cunoscut în lumea colecţionarilor
teleormăneni.

Evenimentul de la Galeriile de Artă al cărui
director este scriitorul Elisei Virgil Dobrică, a fost
patronat de primarul municipiului Alexandria
Victor Drăguşin.

M.M.

Mihai Eminescu, omagiat
la Galeriile de Artă “Pavel Temov”

Guve r nu l R omân ie i ş i
parlamentarii, indiferent de
partidul politic din care fac parte,
trebuie să adopte măsuri urgente
de modificare a legislaţiei şi, în
special, a Legii educaţ iei
n a ţ i o n a l e , d e o a r e c e
învăţământul românesc de stat
se confruntă, în ultimii 24 de ani,
cu o subfinanţare cronică, se
arată într-o scrisoare deschisă
transmisă marţi de Federaţia
S i n d i c a t e l o r L i b e r e d i n
Înv ă ţăm ân t (F SL I ) p r i m-
ministrului Victor Ponta.

'Este momentul ca Guvernul
R omân ie i , pa r l am en ta r i i ,
indiferent de partidul politic din
care fac parte, să adopte măsuri
u rgente de modi f ica re a
legislaţiei şi, în special, a Legii
educaţiei naţionale, în sensul
alocării a minimum 6% din PIB
p e n t r u f i n a n ţ a r e a
învăţământului. Dorim să se

interzică constituirea aşa-
numitului ^fond al clasei^,
inclusiv implicarea părinţilor în
gestionarea acestuia; să se
instituie, prin lege, măsuri de
protecţie a personalului din
unităţile de învăţământ care este,
din ce în ce mai des, victimă a
violenţei verbale şi fizice a
părinţilor şi elevilor, fără a avea la
dispoziţie nicio pârghie pentru a
interveni împotriva celor care
recurg la asemenea acte; să se
regândească sis temul de
salarizare a personalului din
învăţământ pentru că, numai
printr-o salarizare motivantă,
profesia de dascăl va deveni
atractivă pentru cadrele didactice
cu vocaţie', se arată în scrisoarea
deschisă, semnată de Simion
Hăncescu, preşedintele FSLI,
remisăAgerpres.

Potrivit conducerii FSLI,
recentul incident de la Şcoala

nr.10 'Mar ia Roset t i ' d in
Bucureşti, dar şi celelalte
incidente care au avut loc în
ultimii ani şi în care au fost
implicate cadre didactice, îşi au
rădăcinile în subfinanţarea
cronică, în ultimii 24 de ani, a
învăţământului românesc de stat
şi în salariile de mizerie ale
cadrelor didactice.

'Este de datoria statului
român să depună toate eforturile,
astfel încât tuturor unităţilor de
învăţământ preuniversitar de
stat, din mediul urban şi din cel
rural, să li se asigure sumele
n e c e s a r e p e n t r u b u n a
f u n c ţ i o n a r e ş i p e n t r u
desfăşurarea unui proces
instructiv - educativ de calitate.
Trebuie ca statul să se implice şi
să asigure fiecărui copil dreptul
de acces la un învăţământ de
calitate', se mai spune în
scrisoarea deschisă.

Secretarul general adjunct al Ministerului
Educaţiei Naţionale (MEN) a declarat, marţi, într-o
conferinţă că le-a transmis directorilor de şcoli că
ministerul a declanşat "o cruciadă împotriva
corupţiei din educaţie" şi i-a invitat pe toţi "să fie
parte a rezolvării problemei şi nu cauză a
soluţiilor".

"După ce am aprobat strategia anticorupţie,
vom aproba şi codul etic şi vom discuta despre
problema de nedemnitate profesională, pentru că,
atunci când discutăm de nedemnitate
profesională, persoana care a fost sancţionată
pentru acest lucru să nu mai poată niciodată să
facă parte din acest corp profesional", a mai spus
Ispas.

El a mai menţionat că acest cod etic va putea fi
valabil în învăţământul preuniversitar românesc
timp de 20 - 30 de ani.

"Facem acest lucru pentru a-i ajuta pe
profesori, pentru a-i ajuta pe toţi actorii să facem
un învăţământ mai bun, (...) nu discutăm numai
despre bani. Profesorul nu s-a transformat în
otreapa societăţii. Sunt atât de mulţi profesori cu
calităţi extraordinare, încât astfel de specimene
nu trebuie să întineze imaginea corpului
profesional", a mai spus Ispas.

Secretarul general adjunct a mai spus că
Ministerul Educaţiei a înregistrat, online, 299 de
sesizări de fapte de corupţie, dar nu toate s-au
confirmat.

Ministerul Educaţiei Naţionale a decis
un cod de etică în şcoli

FSLI cere Guvernului şi parlamentarilor
să modifice urgent Legea educaţiei naţionale



Avem Mtv, Hbo, multiplex, mall, mc donalds, nokia,
facebook, myspace. Trăim într-o stare de negare a realităţii şi
înghiţim tot ceea ce vedem pe sticlă, am ajuns la un aşa nivel
încât nici nu mai gândim pentru noi, azi mai nou avem
“formatori de opinie”. În timp ce alţii fac jocurile la un nivel demn
de “teoria conspiraţiei” pentru aşa-zişii oameni “normali”. E
mult mai uşor să negi adevărul decât să îl accepţi aşa crud şi
amar cum este el. Trăim într-o lume adormită şi suntem exact
ca vacile crescute pentru abator, ne-am pierdut de mult
raţiunea şi judecăm doar prin prisma nevoilor primare, nu ne
pasă că suntem doar o turmă de oi condusă către o prăpastie.
Omul ca individ a apus demult, confortul personal a învins
spiritul, goana după material ne-a schimbat modul de viaţă şi
acum suntem plini de Nike, Adiddas, Armani, Versace, Vuitton,
Porche, Apple etc. Dar suntem goi pe interior, ceea ce ne
caracteriza în trecut ca oameni acum a dispărut luând
înfăţişare omul “modern”, omul care este mai preocupat dacă
Apple va scoate sau nu o nouă versiune a Iphone, decât de ce
conţine vaccinul anti-Ah1n1. Totul e un joc de poker, unde
dealer-ii de cărţi sunt numiţi de către slugile lor umile “maeştrii
noştri ascunşi”.

Nu am pretenţia să mă înţelegeţi, cei ce au ochi pentru
adevăr îmi vor da dreptate.



Mihail TĂNASE
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Peste 81.000 de copii aveau, la sfârşitul
lunii septembrie a anului trecut, cel puţin un
părinte plecat la muncă în străinătate, rezultă
din datele centralizate de Direcţia pentru
Protecţia Copilului din Ministerul Muncii şi
comunicate la solicitarea Mediafax.

Potrivi t datelor transmise agenţiei
Mediafax, la sfârşitul celui de-al treilea
trimestru al anului trecut, 59.774 de familii
aveau cel puţin un membru care muncea în

străinătate, iar în 16.197 dintre acestea ambii
părinţi erau plecaţi din ţară.

În total, 81.439 de copii erau afectaţi de
fenomenul migraţiei părinţilor, 22.892 dintre ei
provenind din cele 16.197 de familii în care

ambii părinţi au ales să muncească în
străinătate.

Din cei 22.892 de minori rămaşi în România
fără niciunul dintre părinţi, 21.753 sunt în grija
rudelor până la gradul IV, fără măsură de
protecţie iar 1.014 sunt în sistemul de protecţie
specială: 160 la asistent maternal, 220 în
centre de plasament, 565 la rude de până la
gradul IV, 69 la alte familii sau persoane, iar
125 sunt în alte situaţii.

Alte 35.370 de familii, cu 48.042 de copii, au
unul dintre părinţi plecat în străinătate. Dintre
aceşti copii, 1.520 sunt în sistemul de protecţie
specială, conform datelor centralizate.

Din aceleaşi date mai rezultă că sunt 8.207
familii cu părinte unic susţinător plecat la
muncă în străinătate, cu 10.505 copii. Dintre
aceştia, 9.226 sunt în îngrijirea rudelor până la
gradul IV, fără măsură de protecţie, iar 1.217
sunt în sistemul de protecţie specială: 229 la
asistent maternal, 276 în centre de plasament,
625 la rude de până la gradul IV, iar 87 la alte
familii sau persoane.

Toţi părinţii care merg să muncească în
străinătate, indiferent dacă pleacă să îşi caute
de lucru sau au deja contract de muncă, trebuie
să anunţe la serviciul de asistenţă socială cu
cine rămân copiii lor în ţară.

Obligaţia de a notifica serviciul public de
asistenţă socială nu mai revine doar
persoanelor care pleacă în străinătate cu
contract de muncă, aşa cum era prevăzut până
la aprobarea Legii 257/2013, ci tuturor.

Soţia este plecată în deplasare şi îşi sună soţul:
- Ce face pisica?
-Amurit!
- Aoleu, nemernicule! Nu puteai să îmi dai vestea puţinmai

delicat? De exemplu, să îmi spui că este pe acoperiş şi că
întâmplător a căzut …
-Ok…
-Mama ce face?
- Este pe acoperiş …

***
Bărbaţii şi calculatoarele sunt la fel: sunt greu de înţeles,

întotdeauna au memorie insuficientă şi mereu apare ceva
mai bun.

***
Cică şeful de secţie îi strânge pe poliţişti la un loc şi le

spune:
- Băi, mâine să veniţi îmbrăcaţi frumos că mergem la

"Nunta lui Figaro" ...
A doua zi vin poliţiştii toţi îmbrăcaţi la costume, cu

neveste, copii, cadouri, flori. Când îi vede şeful de secţie se
ia cumâinile de cap şi le zice:
- Mă, idioţilor, nu mergem la nuntă propriu-zis. "Nunta lui

Figaro" este o operămăăă, teatru, operetă înţelegeţi?!
La care ei:
- Şi ce te superi aşa, şefu', dumneata când ai venit la

"Lacul Lebedelor" cu undiţele, noi am zis ceva?

Pastila de râs

Vând apartament 2 camere, central (piaţă), str. Libertăţii, bl. T4, et. 3/8. Relaţii la telefon:
0760.609.446

Anunţ

CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVEN Ă BUNEA EUGEN, în calitate de lichidator judiciar
al SC GRIMAR SRL, desemnat conform Încheierii Civile nr. 92/26.03.2013, pronunţată de
Tribunalul Teleorman, Secţia Civilă, în dosarul nr. 1520/87/2013, ANUN Ă : în conformitate cu
prevederile Legii nr. 85/2006 privind insolvenţa completată cu dispoziţiile Codului de Procedură
Civilă, scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare, a următoarelor bunuri mobile ale
debitoarei: - autoturism marca Daewoo Cielo, an fabricaţie - 2003, preţ de ofertare 7305,72 lei
fără TVA; autoturism marca Dacia 1310 CL, an fabricaţie 1995, combustibil - benzină, preţ de
ofertare - 1876,81 lei fără TVA; autoturism marca Dacia Double Cab, an fabricaţie - 2005,
combustibil - motorină, preţ de ofertare 5631,44 lei fără TVA; Data desfăşurării licitaţiei:
30.01.2014; 11.02.2014; 21.02.2014; 03.03.2014; 14.03.2014; 15.11.2013, ora 14:00, la sediul
lichidatorului judiciar din Alexandria, str. Libertăţii, nr. 363, bl. H2, ap. 11, sc. A, et. 2, jud.
Teleorman. Alte informaţii:Caietul de sarcini va fi procurat de la sediul lichidatorului judiciar cu
adresa mai sus amintită, contra sumei de 200 lei, fiind inclusă şi taxa de participare la licitaţie.
Garanţia de participare este de 10% din preţul de pornire fără TVA. Pentru informaţii
suplimentare:telefon-0722407814.
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Ț

Anunţ

Exerciţiile destinate antrenării abilităţilor cognitive ale creierului
au efect şi la zece ani după practicarea acestora, au descoperit
cercetătorii americani.

Publicat în Journal of the American Geriatrics Society, acest
studiu asupra exersării cognitive, cel mai amplu de până acum,
oferă speranţa că există metode de păstrare a capacităţilor
cognitive, având în vedere că 76 de milioane de americani din
generaţia "baby boom" încep să înainteze în vârstă.

Cu toate acestea, exerciţiile nu au ca scop să împiedice formele
de demenţă cauzate de boli asociate, cum ar fi maladia Alzheimer,
ci doar să stimuleze abilităţile cognitive, care slăbesc odată cu
înaintarea în vârstă.

Cercetătorii au constatat că, după cinci teste, persoanele care
au beneficiat de exersarea creierului au avut performanţe cognitive
mai bune decât cei care nu au realizat exerciţiile respective în planul
memorării, raţionamentului şi procesării informaţiilor.

Deşi capacitatea de memorare crescută, observată după cinci
ani, începea să slăbească în următorii cinci ani, capacităţile de
raţionament şi procesare a informaţiilor s-au păstrat şi la zece ani
după începerea exerciţiilor.

Programele, dezvoltate de cercetători, s-au concentrat în cea
mai mare parte pe strategiile de învăţare, destinate îmbunătăţirii
performanţei cognitive.

De exemplu, exerciţiile de memorie îi învăţau pe subiecţi cum să
îşi amintească liste de cuvinte, secvenţe şi idei principale, în timp ce
exerciţiile de raţionament se concentrau pe recunoaşterea unor
modele numerice.

În cadrul exerciţiilor de antrenare a vitezei, subiecţii au fost
rugaţi să se concentreze asupra unui obiect principal de pe
monitorul calculatorului şi să recunoască şi să identifice rapid
obiectele de la marginea monitorului.

România reală
Omul apus

Exersarea creierului
menţine abilităţile

cognitive pe termen lung

Gheaţa care acoperă
Antarctica are o vechime
foarte mare, ascunzând sub
ea o formă de relief la care
puţini s-ar gândi. Sub această
gheaţă se găseşte un canion
mai mare decât cel din SUA,
spun oamenii de ştiinţă.

Experţii în domeniu au
analizat informaţii oferite de
sateliţi, dar şi unele obţinute
cu ajutorul tehnologiei radar,
scrie gizmodo.com. Sub ea s-
ar găsi un canion adânc de
peste trei kilometri, spun ei.

Conform unui articol apărut
în revista "Geological Society
of America Bulletin", oamenii
de ştiinţă de la Universitatea
din Newcastle şi de la un
centru specializat de la
Universitatea din Bristol,
Marea Britanie, spun că o
asemenea structură a fost
foarte greu de identificat sub
stratul foarte gros de gheaţă.
Această informaţie este
oferită de expertul Neil Ross,
coordonatorul cercetării.

Ei au pătruns prin stratul
gros de gheaţă cu ajutorul

radarului.Astfel, specialiştii au
găs i t o va le ascunsă,
denumita Ellsworth Trough,
care se găseşte în apropierea
lacului Ellsworth. În acest lac a
făcut cercetări o echipă
britanică, scopul ei fiind de a
găsi dovezi ale existenţei vieţii

în adâncul lacului.
Specialiştii ştiau de mulţi

ani că asemenea structuri
adânci există în Antarctica,

sub gheaţă, dar aveau nevoie
de mai multe informaţii în
legătură cu mărimea şi forma
lor. Canionul descoperit este
atât de mare, încât el poate fi
văzut şi de către sateliţii
NASA, în ciuda stratului de
gheaţă existent acolo. El este

mai adânc chiar şi decât
celebrul "Grand Canyon"
american.

Peste 81.000
de copii au cel puţin un părinte
plecat să muncească în străinătate

Gheaţa care acoperă Antarctica
ascunde un canion
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1547:

1886:

1891:

1920:

1932:

1981:
1991:

Octavianus a primit
titulatura sacrală de
"Augustus" ş i a
adoptat titulatura de
"Imperator Caesar
Augustus divi filius".

Ivan cel
Groazn ic a fos t
încoronat ţar al
Rusiei.

A muri t
Amilcare Ponchielli,
compozitor de operă
italian (n. 1834).

A murit Léo
Delibes, compozitor
francez (n. 1836).

Intră în
v i g o a r e u n
amen d ame n t l a
Constituţia SUA care
interzice fabricarea şi
consumul băuturilor alcoolice ("Legea prohibiţiei"), în
vigoare până la 5 decembrie 1933.

S-a născut Victor Ciocâltea, şahist român (d.
1983).

Amurit Cornel Coman, actor român (n. 1936).
Lansarea operaţiunii "Furtună în deşert" pentru

eliberarea Kuwaitului, invadat la 2 august 1990de Irak.
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07:00 Telejurnal matinal 09:00
Legendele palatului 10:20 Oameni
care au schimbat Lumea 10:30 Mihail
Gorbaciov 11:30 Superconsumatorul
12:00 Europa mea 12:30 România
v zut altfel 13:00 De joi pân joi 14:00
Telejurnal 15:00 Campionatele
Europene de patinaj artistic 18:00
Lozul cel mare 18:50 Ora de business
19:45 Sport 20:00 Telejurnal 20:55
Clubul celor care muncesc în România
21:00 Campionatele Europene de
patinaj artistic 22:55 Oameni care au
schimbat Lumea 23:10 Clockwork
Mice 01:00 Mihail Gorbaciov
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Va treziti obosit si
nervos. Incercati sa
v a c o n t r o l a t i
agresiv i ta tea! Va
sfatuim sa nu faceti
vizite, chiar daca
partenerul insista.
Profitati de timpul liber
pentru a va odihni!

Sunteti irascibil din
c a u z a o b o s e l i i
a c u m u l a t e . V a
r e c o m a n d a m s a
reduceti programul
de munca. Dupa-
amiaza s-ar putea sa
v a l o v i t i d e o
problema financiara.

P l e c a t i i n t r - o
c a l a t o r i e f o a r t e
importanta, care va
poate aduce castiguri
serioase. Va sfatuim
sa va pastrati calmul
si sa nu ridicati tonul
la o persoana mai in
varsta.

Aveti mare nevoie
de un imprumut.
Pana la urma, reusiti
sa faceti rost de bani.
Pastrati-va calmul si
odihniti-va mai mult!
Sunteti predispus la
p r o b l e m e d e
sanatate.

Aveti dificultati de
comunicare si sunteti
neinspirat. Amanati
intalnirile de afaceri si
ca l a t o r i i l e . Es t e
indicat sa evitati
activitatile complexe,
care necesita atentie
si concentrare.

Este posibi l sa
p l e c a t i i n t r - o
de legat ie. Nu va
sustineti parerile cu
incapatanare si sa
evitati discutiile in
contradictoriu! Sunteti
nervos pentru ca nu
stati prea bine cu
banii.

Aveti tendinta sa
cr i t icat i pe toata
lumea. Incercati sa va
tempera t i spi r i tu l
critic! Fiti atent pe ce
dati banii! Ca sa evitati
o cearta cu partenerul,
mergeti impreuna la
cumparaturi.

Este posibil sa
primiti o veste proasta
de la o ruda. Plecati
i n t r - o c a l a t o r i e
ne preva zu ta . Va
sfatuim sa fiti atent,
pentru ca exista riscul
sa fiti implicat intr-un
accident.

Va sfatuim sa nu
va asumati nici un
risc, pentru ca sunteti
nervos. Nu calatoriti
cu masina! Sunteti
p r e d i s p u s l a
accidente. Ar fi bine
sa evitati discutiile in
contradictoriu.

Aveti de rezolvat o
multime de probleme,
pe care le-ati tot
amanat. Va sfatuim
sa va organizati cat
ma i r i g u r o s . L a
nevoie, nu ezitati sa
cereti ajutor celor din
familie!

Fiti deosebit de
prudent, pentru ca
puteti avea probleme
cu sanatatea sau
chiar accidente. Nu va
supra-solicitati! Ar fi
b i n e s a e v i t a t i
calatoriile lungi si
petrecerile.

Sunteti indispus in
urma unei discutii cu
s e f u l . V a
recomandam sa va
menajati sanatatea.
Eforturile pe care
intentionati sa le faceti
sporesc riscul de
accidente cerebrale.

Semnificaţii istorice pentru

07:00 10:05
Tân r i Nelini tit 11:00 Amintiri
terse 13:00 tirile Pro Tv 14:00

Tân r i Nelini tit 15:00 Un milion
de probleme 17:00 tirile Pro Tv
17:30 La Maru 19:00 tirile Pro
Tv 20:30 Las fierbin i 22:15 Febra
ro ie 00:15 CSI: New York -
Criminali tii 01:15 Las fierbin i
02:00 Dup 20 de ani 02:45
România, te iubesc! 03:30
Apropo Tv 04:30 CSI: New York -
Criminali tii 05:30 La Maru

Ştirile Pro Tv
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08:00 Neatza cu R zvan i
Dani 10:50 În gura presei 11:40
Teleshopping 12:00 Mireas
pentru fiul meu 13:00 Observator
14:00 Mireas pentru fiul meu
16:00 Observator 17:00 Acces
direct 19:00 Observator 20:00
Observator spec ia l 20:30
Comoara na ional 23:00 Un
show p c tos 01:00 Observator
02:00 Nikita 03:30 Observator
special 04:00 Acces direct 06:00
Observator
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08:30 Campionul 10:00 Draga
mea prieten 12:30 tirile Kanal D
13:15 Te vreau lâng mine 15:30
Inima nu respect reguli 16:45
Teo Show 18:45 tirea zilei 19:00
tirile Kanal D 20:00 Profetul,

aurul i ardelenii 21:45 Asta-i
România! 22:15 WOWBiz 00:30
tirile Kanal D 01:30 Teo Show

03:15 WOWBiz 04:45 Pastila de
râs 05:15 Inima nu respect reguli
06:15 Poveste de familie
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07:00 Danni Lowinski 08:00 Regina
cump r turilor 09:30 Anchet militar
10:30 Fii pe faz ! 12:00 Pove ti din
jurul lumii 12:30 Teleshopping 13:00
Mondenii 14:00 Cirea a de pe tort
15:00 Focus 15:30 Focus Monden
16:00 Regina cump r turilor 17:00
Tr sni i din NATO 18:00 Focus 18
19:00 Focus Sport 19:30 Cirea a de
pe tort 20:30 Jocul terorii 22:00
Mondenii 22:30 Tr

00:30 Anchet militar 01:30
Frumoasa Ceci 03:00 Focus 03:30
Regina cump r turilor
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ăsniţi din NATO
23:15 Focus Monden 23:45 Fii pe
fază!

09:15 Români de succes 09:30
Acas în buc t rie 10:15 My
Name Is Earl 11:00 Bine, drag !
12:00 The Unit 13:15 Români de
succes 13:30 La Maru 15:00
Bine, drag ! 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 Ironia sor ii 23:45
Prison Break 00:30 Prison Break
01:30 Misteriosul John Doe 02:15
Ironia sor ii 04:15 Prison Break
05:00 Misteriosul John Doe 05:45
CineA.M.
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07:00

11:00
Evenimentul Zilei 12:00 tirile B1
13:00 Talk B1 14:00 România, acum
15:00 tirile B1 16:00 România, acum
17:00 Butonul de panic 18:00 tirile
B1 19:00 Aktualitatea B1 20:00 tirile
B1 21:00 Bun seara, România! 23:00
tirile B1 00:00 tirile B1 01:00 Bun

seara, România! 02:40 Butonul de
panic 03:30 tirile B1 04:20
România, acum

Ştirile dimineţii 07:55
Business B1 la zi 08:00 Ştirile dimineţii
09:00 Ştirile dimineţii 09:55 Business
B1 la zi 10:00 Ştirile dimineţii

Ș

Ș
Ș
Ș

Ș Ș

Ș

ă

ă
ă

ă

07:30 Suflet de gheata 08:30
Pove t i r i adev ra te 09:45
Diamantul nop ii 11:00 Maricruz
12:00 Santa Diabla 14:30 Triumful
dragostei 15:30 Suflet de gheata
16:30 Pove tiri adev rate 17:30
Diamantul nop ii 18:30 Maricruz
19:30 Santa Diabla 21:30 Regina
22:30 Pove tiri de noapte 23:00
Cancan.ro 23:30 I i ordon s m
iube ti! 00:30 Regina 01:30
Pove tiri adev rate 02:30 Pove tiri
de noapte 03:00 Cancan.ro 03:30
I i ordon s m iube ti!
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Actualitatea într-un zâmbet
Luptă acerbă pentru

p r i m a p o z i ţ i e î n
clasamentul de fotbal
judeţean a Ligii a 5-a, seria
a 2-a. CS Voinţa Salcia a
t e r m i n a t t u r u l d e
campionat la doar un punct
diferenţă de a doua
c las a tă , AS Steau a
Spătărei. Diferenţa se va
face, cel mai probabil, în
urma meciului direct dintre
cele două. Acesta va avea
loc abia în etapa a 18-a,
mai exact în data de 27
aprilie. În tur, liderul din
Salcia s-a impus fără prea
mari emoţii pe propriul
teren cu scorul de 4 la 0,
dar returul se anunţă mult

mai dificil asta şi datorită
faptul că echipa din
Spătărei va avea publicul

de partea sa.

C. DUMITRACHE

Amintiri, amintiri

M-a trimis bărbatu-meu
să vând sticlele ca să plătim întreţinerea

Salcia şi Spătărei
luptă pentru promovare

Program Retur / Liga a V-a Seria 2
Etapa XIV – 09.03.2014

Etapa XV – 16.03.2014

Etapa XVI – 23.03.2014

Etapa XVII – 30.03.2014

Etapa XVIII – 06.04.2014

Etapa XIX – 13.04.2014

Etapa XX – 19.04.2014
(Sâmbăta Paştelui)

Etapa XXI – 27.04.2014

Etapa XXII – 04.05.2014

Etapa XXIII – 11.05.2014

Etapa XXIV – 18.05.2014

Etapa XXV – 25.05.2014

Etapa XXVI – 01.06.2014

AS Steaua Spătărei - CS Nanov
ASC Seaca - AS Progresul Nenciuleşti
FCM 2 Alexandria - CS Vităneşti
AS Flacăra Liţa - CS Voinţa Salcia
AS Izvoarele - AS Avântul Bragadiru
AS Victoria Lunca - AS Viişoara
AS Gloria Frumoasa - Stă

CS Nanov - ASC Seaca
AS Progresul Nenciuleşti - FCM 2
Alexandria
CS Vităneşti - AS Flacăra Liţa
CS Voinţa Salcia - AS Izvoarele
AS Avântul Bragadiru - AS Victoria
Lunca
AS Viişoara - AS Gloria Frumoasa
AS Steaua Spătărei - Stă

AS Steaua Spătărei - ASC Seaca
FCM 2 Alexandria - CS Nanov
AS Flacăra Liţa - AS Progresul
Nenciuleşti
AS Izvoarele - CS Vităneşti
AS Victoria Lunca - CS Voinţa Salcia
AS Gloria Frumoasa - AS Avântul
Bragadiru
AS Viişoara - Stă

ASC Seaca - FCM 2 Alexandria
CS Nanov - AS Flacăra Liţa
AS Progresul Nenciuleşti - AS
Izvoarele
CS Vităneşti - AS Victoria Lunca
CS Voinţa Salcia - AS Gloria
Frumoasa
AS Avântul Bragadiru - Stă
AS Viişoara - AS Steaua Spătărei

AS Steaua Spătărei - FCM 2
Alexandria
AS Flacăra Liţa - ASC Seaca
AS Izvoarele - CS Nanov
AS Victoria Lunca - AS Progresul
Nenciuleşti
AS Gloria Frumoasa - CS Vităneşti
CS Voinţa Salcia - Stă
AS Viişoara - AS Avântul Bragadiru

FCM 2 Alexandria - AS Flacăra Liţa
ASC Seaca - AS Izvoarele
CS Nanov - AS Victoria Lunca
AS Progresul Nenciuleşti - AS Gloria
Frumoasa
CS Vităneşti - Stă
CS Voinţa Salcia - AS Viişoara
AS Avântul Bragadiru - AS Steaua
Spătărei

AS Flacăra Liţa - AS Steaua Spătărei
AS Izvoarele - FCM 2 Alexandria
AS Victoria Lunca - ASC Seaca

AS Gloria Frumoasa - CS Nanov
AS Progresul Nenciuleşti - Stă
AS Viişoara - CS Vităneşti
AS Avântul Bragadiru - CS Voinţa
Salcia

AS Flacăra Liţa - AS Izvoarele
FCM 2 Alexandria - AS Victoria Lunca
ASC Seaca - AS Gloria Frumoasa
CS Nanov - Stă
AS Progresul Nenciuleşti - AS Viişoara
CS Vităneşti - AS Avântul Bragadiru
AS Steaua Spătărei - CS Voinţa Salcia

AS Izvoarele - AS Steaua Spătărei
AS Victoria Lunca - AS Flacăra Liţa
AS Gloria Frumoasa - FCM 2
Alexandria
ASC Seaca - Stă
AS Viişoara - CS Nanov
AS Avântul Bragadiru - AS Progresul
Nenciuleşti
CS Voinţa Salcia - CS Vităneşti

AS Izvoarele - AS Victoria Lunca
AS Flacăra Liţa - AS Gloria Frumoasa
FCM 2 Alexandria - Stă
ASC Seaca - AS Viişoara
CS Nanov - AS Avântul Bragadiru
AS Progresul Nenciuleşti - CS Voinţa
Salcia
AS Steaua Spătărei - CS Vităneşti

AS Victoria Lunca - AS Steaua
Spătărei
AS Gloria Frumoasa - AS Izvoarele
AS Flacăra Liţa - Stă
AS Viişoara - FCM 2 Alexandria
AS Avântul Bragadiru - ASC Seaca
CS Voinţa Salcia - CS Nanov
CS Vităneşti - AS Progresul
Nenciuleşti

AS Victoria Lunca - AS Gloria
Frumoasa
AS Izvoarele - Stă
AS Flacăra Liţa - AS Viişoara
FCM 2 Alexandria - AS Avântul
Bragadiru
ASC Seaca - CS Voinţa Salcia
CS Nanov - CS Vităneşti
AS Steaua Spătărei - AS Progresul
Nenciuleşti

AS Gloria Frumoasa - AS Steaua
Spătărei
AS Victoria Lunca - Stă
AS Viişoara - AS Izvoarele
AS Avântul Bragadiru - AS Flacăra Liţa
CS Voinţa Salcia - FCM 2 Alexandria
CS Vităneşti - ASC Seaca
AS Progresul Nenciuleşti - CS Nanov

Binele se face greu

- Doamna Paul, mă gâdil!


