
În pofida vremii
n e f a v o r a b i l e d i n
ultimele zile, cu vând
puternic şi zăpadă
v i s c o l i t ă , m a r e a
m a j o r i t a t e a
teleormănenilor care se
ocupă de producerea
de legume în spaţii
încălzite au trecut deja
la lucrul în sere şi
solarii, pentru a asigura
t o a t e c o n d i ţ i i l e
necesare obţinerii unor
recolte dintre cele mai bune de legume timpurii şi de verdeţuri. Producţii pe care
să le scoată cât mai devreme pe piaţă, la un preţ cât mai bun, în perioada când
preferinţele consumatorilor se îndreaptă mai mult ca oricând spre consumul de
legume proaspete de sezon, spre trufandale. Practic, marea majoritate a
legumicultorilor din Conţeşti, Cernetu, Mârzăneşti, Cervenia, Peretu, Troianu,
Ştorobăneasa, Smârdioasa, Saelele, dar şi din celelalte localităţi din partea de
sud a judeţului lucrează la această dată în sere şi solarii la foc continuu, cum se
spune.

(continuare în pagina 4)

Marţi noapte, înainte de instalarea codului portocaliu, pentru membrii
Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă a fost o noapte albă, pentru că
aceştia au fost solicitaţi să intervină pentru rezolvarea unor situaţii de forţă
majoră, în cazul unor autoturisme rămase blocate în nămeţii de zăpadă.

(continuare în pagina 2)

Autorităţile au fost luate din nou pe nepregătite de
ninsoarea care s-a abătut peste judeţul Teleorman. Deşi
meteorologii au avertizat despre faptul că se întorc
zăpezile, autorităţile n-au reuşit să se mobilizeze şi pe
teren, c i doar din bi rour i. Dacă în cadrul
Comandamentului pentru Situaţii de Urgenţă toţi şefii

instituţiilor cu atribuţii în acest sens dădeau asigurări că
lucrurile sunt sub control, după doar 12 ore de ninsoare
situaţia în judeţul Teleorman nu arăta deloc bine: 12
drumuri judeţene sunt închise, peste 5000 de locuitori
izolaţi în 8 localităţi, iar şcolile şi-au suspendat activitatea

pentru toată săptămâna.
Zăpada a blocat zeci de drumuri judeţene, şi a izolat în

propriile comune peste 5400 de teleormăneni. În acelaşi
timp, mai multe autoturisme au rămas blocate în zăpadă,
fiind nevoie de intervenţia pompierilor. Şi ambulanţele au
avut probleme din această cauză. Dacă majoritatea

ajung cu greu la solicitări, una dintre ele a rămas
înzăpezită. Din fericire, cu ajutorul locuitorilor din zonă
medicii au putut să continue drumul până la un bătrân în
vârstă de 70 de ani cu hipertensiune.

(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. 877 Jo 30 Ianuarie 4 0, lei

( ) 1 EUR
4.5188 lei

€ ( ) 1 USD
3.3048 lei

$ 1 XAU
133.3530 lei

( ) 1 GBP
5.4783 lei
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Oficial,

de astăzi elevii
sunt în vacanţă

La Alexandria
nu e Cod roşu, dar
situaţia e albastră

Am primit, publicăm

În pofida vremii nefavorabile,
Legumicultorii teleormăneni

au deschis front continuu de lucru
în sere şi solarii

Noapte albă în Teleorman

Zăpada a învins. Din nou
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(urmare din pagina 1)

Ce faci dacă rămâi înzăpezit?

C. DUMITRACHE

Tot din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile pentru
două zile a fost întrerupt examenul practic pentru obţinerea
permisului de conducere.

Îngrijorător este faptul că deşi vântul n-a avut tăria din urmă cu
3 zile, drumarii nu prea au fost zăriţi pe teren. În această situaţie
nu e de mirare faptul că 12 drumuri judeţene au fost închise. Este
vorba despre DJ 504 Cernetu - Alexandria, DJ 506 Cervenia -
Beiu, Merişani - Băbăiţa, DJ 506ASiliştea - Răsmireşti, DJ 601 F,
Coşoteni - Păru Rotund, DJ 611 Gratia - Sârbeni, DJ 612
Călineşti - Rădoieşti şi Călugăru - Băbăiţa, DJ 612 A Spital TBC -
Balta Sărată, DJ 703 Baldovineşti Ciolăneşti, DJ 506 Talpa -
Gălăteni, DJ 601 Siliştea Cosmeşti, DJ 701 Siliştea Poeni, DJ
601 B Siliştea Purani şi DJ 703 Siliştea Ciolăneşti.

Tot din cauza lipsei de reacţie, 8 localităţi au rămas izolate,
ceea ce înseamnă aproximativ 5400 de locuitori. Este vorba
despre Sârbeni, Licuriciu, Antoneşti, Răsmireşti, Meri, Vedea,
Dulceanca şi Baldovineşti.

S-a luat legătura cu Comitetele Locale pentru Situaţii de
Urgenţă ale localităţilor izolate temporar, acestea precizând că
nu sunt probleme deosebite: fără urgenţe medicale, sunt
aprovizionaţi cu apă şi alimente, reţeaua de energie funcţionează
la parametri normali. Pe plan local, se acţionează cu mijloacele
proprii de deszăpezire şi materiale antiderapante.

Din fericire, din punct de vedere al alimentării cu energie
electrică, nu au fost localităţi nealimentate în judeţul Teleorman,
ci doar cazuri izolate, furnizorul având pregătite pentru această
perioadă 40 de echipe tehnice pentru remedierea unor eventuale
probleme la reţeaua de energie electrică.

La nivelul localităţilor au fost activate comitetele locale pentru
situaţii de urgenţă (C.L.S.U.), astfel încât să se poată interveni în
orice moment pentru rezolvarea unor eventuale probleme create
de fenomenele meteorologice.

Şi la nivel judeţean a fost activată Grupa Operativă a
Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, condusă de
către Prefectul Judeţului Teleorman, Liviu Dumitraşcu, din care
fac parte reprezentanţii instituţiilor MAI, SDN, SDJ şi CEZ, pentru
gestionarea eficientă a situaţiilor de urgenţă ce pot fi generate de
fenomenele meteorologice prognozate.

Şi pentru că autorităţile sunt depăşite de situaţie, prefectul
judeţului a recomandat cetăţenilor să iasă la deszăpezire.

”Având în vedere situaţia creată ca urmare a căderilor de
zăpadă şi a viscolului din ultimele zile, facem apel către toţi
cetăţenii, agenţii economici şi instituţiile publice din judeţ, să
îndepărteze zăpada şi gheaţa de pe trotuarele aferente
imobilelor unde domiciliază sau îşi desfăşoară activitatea, astfel
încât să asigure circulaţia pietonilor şi accesul utilajelor de
deszăpezire şi colectare a deşeurilor.

Deţinătorii de autoturisme sunt obligaţi să poziţioneze
maşinile astfel încât să permită intervenţia utilajelor de
deszăpezire, pluguit, combaterea poleiului, încărcarea şi
transportul zăpezii.

Considerăm că aceasta este o datorie cetăţenească firească,
nu numai o obligaţie legală”, a fost recomandarea prefectului
Liviu Dumitraşcu.

Şi ca tabloul să fie complet, conducerea Inspectoratului
Şcolar Teleorman a luat decizia ca pentru siguranţa copiilor şi a
cadrelor didactice să suspende cursurile în unităţile de
învăţământ preuniversitar din judeţ pentru zilele de joi, 30
ianuarie 2014 şi vineri, 31 ianuarie 2014.

Grădiniţele cu program prelungit vor asigura permanenţa
pentru a veni în întâmpinarea părinţilor.

Având în vedere fenomenele meteorologice din ultimele zile,
cei care trebuie neapărat să plece la drum trebuie să ştie mai
multe măsuri pe care să le aplice în cazul în care rămân
înzăpeziţi.

Cel mai important, înainte de a porni în călătorie este să vă
informaţi dacă pe traseul ales nu sunt drumuri blocate. În cazul în
care viscolul vă blochează în trafic în afara localităţilor, trebuie să
trageţi pe dreapta şi să porniţi luminile de avarie.

Anunţaţi evenimentul la numărul de urgenţă 112, indicând
locul unde aţi rămas blocat. Rămâneţi în autoturism până ce
echipele de intervenţie vin să vă salveze. Nu părăsiţi autoturismul
dacă nu vedeţi în apropiere o clădire în care aţi putea să vă
adăpostiţi.

Porniţi motorul şi sistemul de încălzire aproximativ 10 minute
la fiecare oră, pentru a menţine cald interiorul maşinii. Când
motorul funcţionează, deschideţi uşor un geam pentru ventilaţie,
acest lucru protejându-vă împotriva inhalării de monoxid de
carbon.

Curăţaţi periodic zăpada de pe ţeava de eşapament, acest
lucru vă şi menţine organismul cald, evitând extenuarea.
Consumaţi lichide pentru evitarea deshidratării. Pe timpul nopţii
trebuie să porniţi lumina din interior pentru ca echipele de salvare
să vă localizeze.

(urmare din pagina 1)

M.M.

Astfel, în jurul orelor 23.17,
pe numărul unic de urgenţă
112, s-a solicitat ajutor pentru
deblocarea unei autoutilitare
şi a unui autoturism, rămase
blocate între sulurile de
zăpadă, create de viscolul
puternic, pe drumul ce leagă
localităţile Dobroteşti şi
Tecuci.

C e i 6 p a s a g e r i a i
autovehiculelor au fost scoşi
de către membrii Comitetului
Local pentru Situaţii de
U r g e n ţ ă a l l o c a l i t ă ţ i i
Dobroteşti, care a acţionat cu
utilajele proprii. Persoanele
aflate în dificultate au fost
transportate în localitatea
Tecuci, fiind în afara oricăror
pericole.

În jurul orelor 02.22, o altă
autoutilitară a rămas blocată
pe DJ 506, la 1 km distanţă de

localitatea Gălăteni. În acest
caz, dispecerii din cadrul
Dispeceratului integrat ISU -
Ambulanţă au luat legătura cu
membrii CLSU Gălăteni, care,
cu tractorul din dotare, şi cu
sprijin din partea drumarilor,
au scos autovehiculul dintre
sulurile de zăpadă, cei trei
pasageri fiind în afara oricărui
pericol.

După o jumătate de oră, o
ambulanţă S.A.J. Teleorman
care se deplasa pentru
preluarea unui pacient din
localitatea Copăceanca, pe
DJ. 703, a rămas înzăpezită.

În acest caz, au acţionat
dispeceri i care au luat
legătura cu CLSU Călineşti şi
drumarii judeţeni, trimiţând în
zonă, în cel mai scurt timp, un
tractor şi un ut i la j de
d e s z ă p e z i r e . D u p ă
manevrele specif ice de

deblocare a ambulanţei,
aceasta a ajuns la pacient în
timp util, l-a preluat şi l-a
transportat la spital pentru
î n g r i j i r i m e d i c a l e d e
specialitate.

Iar în jurul orelor 03.18, un
alt autoturism cu trei pasageri
a rămas blocat pe DJ 506, la
ieşirea din localitatea Beiu
spre Cervenia. Aici au
intervenit membrii CLSU
Ştorobăneasa, cu un utilaj, iar
pasagerii au putut să-şi reia
traseul în siguranţă.

Toate aceste cazuri au fost
rezolvate cu succes, fără
pierderi de vieţi omeneşti.

Însă, situaţia s-a complicat
odată cu reinstalarea codului
portocaliu, atunci când în
judeţul nostru s-au blocat 13
drumuri judeţene, iar opt
localităţi au fost izolate.

Pe lângă aspectele privind volumul de
activităţi desfăşurate la nivelul Parchetului
Alexandria, la conferinţa de presă cu caracter
bilanţier, organizată la sediul instituţiei, printre
altele au mai fost subliniate şi aspecte privind
infrastructura şi capacitatea instituţională a
Parchetului, managementul resurselor
umane, calitatea actului de justiţie, dar şi alte
elemente statistice privind durata de
soluţionare a cauzelor.

La capitolul managementul resurselor
umane, sunt de semnalat câteva aspecte.

Dar, mai întâi trebuie spus că, prin definiţie,
managementul resurselor umane vizează
gestionarea structurii de personal specifice
schemei organizatorice şi de personal, în
speţă, a Parchetului, respectiv procurori,
personal auxiliar de specialitate şi personal
administrativ.

În cadrul instituţiei, îşi desfăşoară
activitatea un grefier şef şi alţi cinci grefieri,
postul de grefier arhivar fiind vacant de la
sfârşitul anului 2010.

Potrivit Legii 202/2012, este prioritară
mărirea schemei de procurori cu cel puţin
două posturi pentru a se putea face faţă,
activităţilor curente, sarcinilor şi cerinţelor
sporite ce revin magistraţilor, conform legilor
organice.

În prezent fiind prioritară înfiinţarea unui
post de prim procuror adjunct care ar fi mai
mult decât necesară şi cu siguranţă ar
conduce la realizarea unui management mai
eficient, ca şi la îmbunătăţirea finalităţii
judiciare.

Iar datorită creşterii considerabile a

volumului de muncă, la Parchetul de pe lângă
Judecătoria Alexandria este necesară
implementarea şi utilizarea aplicaţiei ECRIS,
scanarea actelor, aspect impus şi de Ordinul
nr.61/2011 de către Procurorul General al
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie, ca şi necesitatea preluării
de către grefieri a unor atribuţii ale procurorilor,
prin achiziţionarea aparaturii şi dotărilor
respective.

Referi tor la mărimea schemei de

funcţionare cu posturile de procuror şi
personal auxiliar şi de creare a postului de
prim procuror adjunct, această problemă ar
putea avea o rezolvare, în urma diligenţelor la
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel
Bucureşti, Parchetul de pe lângă Înalta Curte
de Casaţie şi Justiţie şi Consiliul Superior al
Magistraturii, abilitate în rezolvarea problemei
date.

M.M.

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 SEDIUL COMPLEXULUI
(ZONA )

ŞI PICOLI
RELA

ŞTRAND PECO

Noapte albă în Teleorman Zăpada a învins. Din nou

Parchetul de pe lângă Judecătoria
Alexandria la raport (II)
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Zece parlamentari şi-au
pierdut mandatul anul trecut,
ceea ce înseamnă că sute de
mii de alegători nu mai au
reprezentant în Cameră sau în
Senat, iar Guvernul refuză
organizarea de alegeri parţiale
în colegiile rămase vacante,
deşi încalcă astfel Legea
electorală. Atât Autoritatea
Electorală Permanentă, cât şi
Institutul pentru Politici Publice
atrag atenţia asupra acestei
ilegalităţi . Replica prim-
ministrului Victor Ponta: nu vor
mai fi alegeri, pentru că şi aşa
sunt prea mulţi senatori şi
deputaţi.

Anul trecut au plecat din
Parlament nu mai puţin de
zece deputaţi şi senatori, mulţi
din cauza problemelor penale:
trei au fost condamnaţi
definitiv la închisoare, iar unul
a fost găsit incompatibil.

Astfel, deputaţii George
Becali de la PNL şi Nicolae
Vasilescu de la PSD, dar şi
senatorul PP-DD Antonie
Solomon au fost trimişi după
gratii pentru infracţiuni de
corupţie. Social-democratul
Aurel Nechita a fost găsit
incompatibil, în vreme ce Dan
Voiculescu şi Olosz Gergely
au demisionat încercând să
tergiverseze dosarele de
corupţie judecate la Curtea
Supremă. La rândul lor,
liberalii Dan Radu Ruşanu,

Ovidiu Silaghi şi Eduard
Hellvig au demisionat din
Parlament pentru a ocupa alte
funcţii.

În niciunul dintre colegiile
lăsate vacante Guvernul nu a
organizat până acum alegeri
parţiale. Legea prevede foarte
clar ca în termen de 90 de zile
de la vacantarea unui post de
senator sau deputat trebuie să
se organ izeze a lege r i .
Autor ia ta tea Elec to ra lă
Permanentă a cerut deja
Guvernului de două ori să
organizeze aceste alegeri,
lucru care nu s-a întâmplat. În
consecinţă aproximativ 1
mi l ion de români sun t
nereprezentaţi în Parlamentul
României.

„Este pur şi simplu o
ilegalitate. Ne gândim la un
moment dat să dăm în
j u d e c a t ă G u v e r n u l î n

contencios prin obligaţia de a
face, pentru a-l forţa să publice
hotărârea de Guvern pentru
organizarea de alegeri în

aceste colegii”, a spus Adrian
Moraru, preşedintele IPP.

„Unii mor de grija de ce nu
mai organizăm încă opt
alegeri. Şi aşa suntem destui,
580 au mai rămas.Acum, dacă
organizăm, de ce organizăm,
dacă nu le organizăm, de ce
nu organizăm. M-am obişnuit
cu stilul ăsta. Deci suntem
prea mulţi, e foarte clar”, a
spus Victor Ponta.

Consec in ţa re fuzu lu i
Guvernului de a organiza
alegeri parţiale este că românii
d i n op t c o l eg i i r ămân
nereprezentaţi în Parlament.
În total, aproximativ un milion
de votanţi, adică o zecime din
electorat.

Un istoric cu simţul metaforei a pus înfrângerea lui
Napoleon în Rusia pe seama unui general, singurul care a
reuşit să-l zdrobească pe genialul strateg. Iar generalul cu
pricina se numea simplu, IARNĂ. La interval de peste un
secol, acelaşi general reteza visele de mărire ale unui alt
conducător de oşti de faimă universală,Adolf Hitler. Pentru că
iarna rusească, cu viscole de peste o sută de kilometri pe oră
şi cu temperaturi de minus 50 grade, îşi merită cu prisosinţă
stelele de umăr.

Raportată la iarna rusească, iarna românească e un biet
plutonier de companie, dar chiar dacă-i zornăie lapoviţa pe
tablele de pe umeri sau îi îngheaţă caşcheta de fâş pe
scăfârlie, face instrucţie cu generalii avansaţi la apelul de
seară, fie că iau solda de la ISU, de la Poliţie sau de laArmată,
şi îşi râde în barbă când îi vede cum îşi dau importanţă în faţa
camerelor de luat vederi.

Anul acesta, „dom' plotoner” a cam dormit şi nici la
Bobotează n-a strănutat măcar, aşa că toţi românii, fie ei
autorităţi sau simpli cetăţeni, au sperat că mahmureala nu-i
va trece până să dea colţul ierbii. Numai că socoteala din
birou sau de-acasă nu se potriveşte cu cea din târg. Pentru
că, brusc, plutonierul-IARNĂ a început să strănute, de le
sărea mătreaţa din cap guvernanţilor, prefecţilor şi primarilor,
iar zăpada era troienită pe şoşele şi pe uliţele satelor şi pe
străzile oraşelor, blocând aproape jumătate de ţară.

Doamne, ce satisfacţie pe dom râs sardonic
în hohote, de-i cădea centura de pe burtă! Adversarul e nu
numai slab din punct de vedere strategic, dar şi dezarmat.
Încearcă să se lupte cu el cu arme improvizate, precum
strămoşii care transformau coasa în halebardă, furca în suliţă
şi cârpătorul în scut. Românaşii capitalişti sudează o tablă la
tractor şi-i zic plug de deszăpezire, iar unde nu merge plugul
vine armata şi jandarmeria cu clasica lopată, dar eficienţa e
cam aceeaşi cu cea a căratului apei cu ciurul.

Pe la comandamente, echipele de papagali încearcă să
reaprindă feştila stinsă a responsabilităţii civice, dar cât mai e
molan în pivniţă, rom şi „săniuţă” la cârciuma din sat, sătenii
nu ies din starea de espectativă, iar orăşenii mai informaţi cer
autorităţilor şi Guvernului să le deszăpezească aleile dintre
blocuri şi maşinile troienite, ca să poată merge la mall să-şi
facă aprovizionarea.

Şi dacă tot s-a inventat telefonul mobil, inconştienţii
rămaşi în câmp, în ciuda tuturor apelurilor ori interdicţiilor,
sună în draci la 112 şi la televiziunile de ştiri strigându-şi
disperarea.

Iar în această isterie generală, autorităţile sunt acuzate de
toate relele, inclusiv de lipsa parazăpezilor, deşi mulţi dintre
cei care-şi plâng de milă prin satele troienite sunt vinovaţi de
dispariţia lor. Au uitat câte ţuici mici sau mari au băut la birtul
sătesc, după ce le-au vândut la fier vechi?

De aceea plutonierul IARNĂ face instrucţie cu noi,
tratându-ne ca pe nişte răcani, fie că e vorba de
administratorii treburilor publice sau de simpli cetăţeni.

Şi, deocamdată, nu se întrezăreşte nici o speranţă că
cineva ar putea avea atâta putere să-i dea „pe loc repaus” sau
să-l trântească cu burta de pământ.

' plotoner, ce

C.R.

Generalii noştri, învinşi
de plutonierul IARNĂ

Aproximativ 1 milion de români nu
sunt reprezentaţi în Parlament

Premierul Victor Ponta a
declarat că Guvernul nu
poate renunţa la acciza pe
carburanţi şi că acest lucru i-
a fost comunicat de către
oficialii FMI şi preşedintelui
Traian Băsescu.

"Nu se poate (renunţa la
acciză n.r.). Asta i-au spus şi
cei de la FMI preşedintelui,
că nu se poate renunţa
pentru că atunci nu se mai
închide bugetul. (..) Şi
Comisia Europeană şi
Fondul Monetar au spus
foarte clar că nu putem
redeschide bugetul şi de
altfel nici nu intenţionăm să
redeschidem bugetul ", a
declarat premierul, marţi, la
f i n a l u l î n t â l n i r i i c u
ambasadorii statelor UE la
Bucureşti.

Primul ministru a adăugat
că e dreptul preşedintelui
Băsescu să nu semneze
memorandumul cu FMI.

Pe 23 ianua r i e , la
întâlnirea cu delegaţia FMI,
CE şi BM, preşedintele

Traian Băsescu a reiterat
f a p tu l c ă n u s u s ţ i n e
introducerea accizei la
carburanţi.

El a spus atunci că nu va
bloca deciziile pe care
F o n d u l M o n e t a r
In ternaţ iona l , Comis ia
E u r o p e a n ă ş i B a n c a
Mondială le iau cu Guvernul
României, dar să nu i se
ceară să semneze ce
negociază ei.

Reprezentanţii misiunii
F o n d u l u i M o n e t a r
Internaţional (FMI), Băncii
Mon d ia l e ş i C omis i e i
Europene au discutat luni, la
prânz, la sediul Guvernului
cu premierul Victor Ponta.

O misiune a Fondului
Monetar Internaţional se află
la Bucureşti în perioada 21
ianuarie - 5 februarie, pentru
discuţii privind prima şi a
doua evaluare a acordului
preventiv cu România, care a
fost aprobat în 27 septembrie
2013.

Guvernul nu va
renunţa la acciza pe

carburanţi

Noul Cod de procedură penală va intra în
vigoare de la 1 februarie, fapt care va duce la
vulnerabilităţi în sistem. Pe lângă problemele
legate de interceptările care pot fi utilizate doar
în faza de urmărire penală, se mai află un articol
ce pune practic botniţă presei în ceea ce
priveşte comentarea de către jurnalişti a
deciziilor din Justiţie.

Astfel, articolul 276 din Codul penal prevede
ca infracţiune ”Presiuni asupra Justiţiei”, iar
cine va mai îndrăzni să facă vreun comentariu,
dezvăluire sau va emite judecăţi de valoare,
indiferent că este jurnalist, avocat, inculpat,
politician, justiţiabil, poate fi tras la răspundere
penală şi pedepsit cu închisoare pentru că
magistratul respectiv poate oricând să se
plângă că declaraţiile publice sunt „nereale” şi

că ele au fost făcute în scopul de a-l influenţa
sau intimida.

Noul Cod penal:

Guvernul nu a eliminat articolul care
îngrădeşte libertatea presei

P r e ş e d i n t e l e Tr a i a n
Băsescu a semnat, marţi,

decretele şi deciziile de
eliberare din funcţie pentru
cons i l ie r i i p rez i den ţ ia l i

Sebastian Lăzăroiu, Daniel
Funeriu, Virgil Păunescu,

Adrian Rădulescu şi Gabriel
Berca, şi pentru consilierii de
stat Maria Bitang, Raluca

Boboc şi Daniel Moldoveanu.
Potrivit unul comunicat de

presă a l Admin ist ra ţ ie i
Prezidenţiale, preşedintele
Traian Băsescu a semnat
e l iber area d in func ţ i e ,
începând cu data de 1
februarie, a consil ierilor
prezidenţiali Gabriel Berca,
Adrian Rădulescu, Sebastian
Lăzăroiu, Virgil Păunescu,
Daniel-Petru Funeriu.

Preşedintele a mai semnat
deciziile pentru eliberarea din
funcţie a consilierilor de stat
Maria Bitang, Raluca Boboc şi
Daniel-Andrei Moldoveanu, tot
începând cu data de 1
februarie.

Surse politice declarau luni
pentru Mediafax că mai mulţi
consilieri de la Cotroceni
printre care Adrian Rădulescu
şi Gabriel Berca ar putea să
demisioneze pentru a se
înscrie în Partidul Mişcarea
Populară.

Opt consilieri de la Cotroceni,
eliberaţi din funcţie
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George ZAVERA

Bună parte din solarii au fost deja reparate
din perioada de toamnă, acolo unde a fost cazul
punându-se folie nouă, microclimatul din solarii
asigurând condiţii optime de dezvoltare pentru
culturile de salată, usturoi, ceapă verde,
leuştean şi pătrunjel semănate în toamna
trecută. De când iarna şi-a intrat în drepturi,
legumicultorii au început să facă focul în sobele
instalate în solarii şi sere, pentru a asigura
căldura necesară dezvoltării plantelor şi a evita
scăderile semnificative de temperatură pe
timpul nopţilor. Şi asta cu atât mai mult cu cât
mulţi dintre legumicultori au pus deja în paturile
germinative pregătite din timp seminţele pentru
producerea răsadurilor de roşii timpurii şi de
ardei gras, şi au pus la încolţit, în ghivece,
seminţele de dovlecei.

Unii dintre legumicultorii hotărâţi să iasă
printre primii la piaţă cu tomate din producţia
acestui an, au început deja să repice răsadurile
şi le aşeze în ghivece nutritive, plantatul în
solarii urmând să fie făcut odată cu ajungerea
răsadurilor la stadiul corespunzător de
dezvoltare şi în funcţie de creşterea
temperaturilor exterioare.

În acelaşi timp, legumicultorii pregătesc
terenul din solarii, asigurând şi cantităţile
necesare de îngrăşăminte organice precum şi

sursa de apă în vederea plantării răsadurilor de
legume timpurii. De asemenea, se continuă
acţiunea de dezinsecţie a solariilor şi serelor
prin stropiri cu substanţele indicate de către
specialişti, dar şi prin văruirea stâlpilor din lemn
şi a tocurilor de la răsadniţe.

Mai bine de 90 la sută dintre cultivatorii de
legume în spaţii protejate şi în câmp îşi produc
singuri răsadurile, folosind seminţe din soiuri de
mare productivitate. Producerea de răsaduri
înseamnă desigur şi costuri mult mai mari, cu
procurarea seminţelor şi asigurarea căldurii în
solarii o perioadă mai îndelungată de timp, prin
aceasta însă legumicultorii evită experienţa
unor ani anteriori, când răsadurile cumpărate
de la unii confraţi în ale grădinăritului au condus
la obţinerea de producţii nesatisfăcătoare, atât
cantitativ, cât şi în ceea ce priveşte calitatea

Cultivatorii de cartofi timpurii, cei mai
renumiţi din judeţ fiind pereţenii, se pregătesc
să pună cartofii de sămânţă la încolţit, în aşa fel
încât să-i poată planta imediat ce zăpada se va
topi, cât mai timpuriu cu putinţă.

Legumicultorii sunt încrezători că şi în acest
an vor obţine producţii bune de legume şi
zarzavaturi în solarii şi în câmp, că munca şi
cheltuielile pe care le fac le vor fi răsplătite pe
măsură.
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De ceva vreme se vorbeşte de introducerea obligativităţii
pentru firme de a-şi procura case de marcat cu jurnal
electronic, echipamente destul de scumpe, care vor spori
cheltuielile îndeosebi pentru firmele care au un număr mare
de magazine ori puncte de desfacere a mărfurilor. De-acum,
o astfel de obligativitate va deveni realitate, aşa după cum
anunţă Dan Manolescu, secretar de stat în Ministerul
Finanţelor Publice, dotarea firmelor cu case de marcat cu
jurnal electronic urmând a fi implementată în cursul acestui
an."Într-o lună-două, sperăm să apară Ordonanţa (privind
noul tip de case demarcat). În prima fază, cei care vor
cumpăra o casă nouă vor cumpăra automat una cu jurnal
electronic. Cei care au deja o casă de marcat, aici se discută,
încă, termenul în care vor fi înlocuite. Analizăm acum care ar
fi intervalul fezabil", a spus Dan Manolescu. El susţine că
România este una dintre puţinele ţări, dacă nu chiar singura,
care mai foloseşte case de marcat pe rolă de hârtie. "Toate
celelalte ţări, din jurul României, au trecut deja de mai mulţi
ani la case de marcat cu jurnal electronic, în sensul că
tranzacţiile înregistrează într-o memorie electronică, nu pe o

rolă de hârtie. Casele de marcat cu jurnal electronic permit o
conectare prin intermediul unor sisteme de telecomunicaţii la
un server al Autorităţii Fiscale prin care datele se transmit
automat", a precizat Dan Manolescu.

În principiu, pentru dotarea cu noile echipamente, Fiscul
va acorda o deducere din impozitul pe profit pentru costurile
cu noile case de marcat şi pentru programul electronic.
Costurile sunt estimate la 40-60 de euro/echipament.

Introducerea noului tip de case de marcat poate fi o
măsură bună, dar ea va însemna, cum spuneam, costuri
foarte mari, greu de acoperit, pentru marea majoritate a
firmelor, mai ales că de profit aproape că nici nu poate fi
vorba. În ceea ce priveşte scăderea evaziunii fiscale, prin
introducerea noului tip de case de marcat, lucrurile sunt încă
de discutat. Şi acum firmele sunt obligate să aibă în dotare
case de marcat, dar ele sunt folosite decât de cei pentru care
legea e sfântă. Dacă toată lumea ar utiliza acest instrument
de înregistrare a vânzărilor, cu siguranţă că şi evaziunea
fiscală ar scădea pe măsură. Nu trebuie decât control
permanent şi legea aplicată corespunzător.

George ZAVERA

În pofida vremii nefavorabile,

Legumicultorii teleormăneni
au deschis front continuu de lucru

în sere şi solarii

Domnule redactor şef,

Un şofer navetist
P.S.

Dacă ziarul Mara este
ziarul „tuturor teleormănenilor
care au ceva de spus”, aşa
cum scrie pe frontispiciu,
sperăm că veţi publica aceste
gânduri, generate de revolta
pe care o simţim când vedem
că suntem trataţi cu totală
indiferenţă de unele autorităţi,
care în conformitate cu statutul
lor ar trebui să fie în serviciul
nostru, al celor care plătim
taxe şi impozite.

Prin obligaţiile de serviciu
cir circulăm prin tot judeţul,
chiar şi în aceste zile când
toată ţara este bulversată de
viscol şi ninsoare, fenomen
normale pentru ţara noastră în
această perioadă. Din păcate,
la noi, în Teleorman, lucrurile
stau exact pe dos faţă de alte
judeţe. De exemplu, în aceste
zile, inclusiv azi (miercuri, 29
ianuarie n.r.) de la Alexandria
la Zimnicea s-a circulat
decent, în timp ce în municipiul
reşedinţă de judeţ e o
adevărată aven tură să

pătrunzi pe străzile lăturalnice
străzii Dunării, ca să mergi să
aprovizionezi magazinele
amplasate pe ele sau să ajungi
în zona depozitelor de pe
Şoseaua Viilor.

Nu mai vorbim ce dezastru
e pe aleile dintre blocuri şi pe
trotuarele din zonele de case.
E adevărat că în acest caz vina
aparţine şi celor care stau la
casă pe pământ, dar căile
rut iere sunt în sarc ina
primăriei municipale, care
până acum s-a mişcat ca
ochiul mortului.

De aceea, când vii de la
Zimnicea şi intri în Alexandria
te simţi cum te simţi când vii
din Germania sau Austria şi
intri în România pe la Nădlac.
Pr in Brânceni sau prin
Ţigăneşti, marţi asfaltul era
negru, şi nici azi nu erau nici un
fel de probleme. Dar când intri
din Poroschia în Alexandria
constaţi că diferenţa e mare.

Poate că va citi şi domnul
primar Drăguşin aceste
rânduri şi va pune la treabă

armata de funcţionari din
subordine. Şi, mai ales, să-i
controleze cum acţionează.
Pentru că dacă i-au raportat că
au acţionat, îi spunem noi că
au făcut-o de mântuială şi au
consumat motorina degeaba,
şi nu-şi merită banii.

Ce s-ar fi întâmplat dacă azi
ar fi fost alegeri? Ar fi fost o
prezenţă dezast ruoasă,
pentru că mulţi s-ar fi lipsit de
dreptul cetăţenesc dacă ar fi
trebuit să se lupte cu nămeţii.

Asta dacă scrutinul ar fi fost
convocat peste noapte. Pentru
că dacă ar fi fost anunţat
dinainte, oraşul ar fi fost lună,
oricât ar fi nins.

Nu e bine să ne trataţi aşa,
domnilor de la primărie! Pentru
că nu toţi stăm prost cu
memoria şi s-ar putea să aveţi
probleme tocmai când vă va fi
Europa mai dragă.

Vă rog să nu-mi faceţi
public numele pentru că nu
vreau să am probleme. Mă
puteţi găsi la numărul anexat.

La Alexandria nu e Cod roşu,
dar situaţia e albastră

Ziua de 2 februarie a fiecărui an marchează data
adoptării Convenţiei asupra zonelor umede în 2
februarie 1971, în oraşul iranian Ramsar de pe malul
Mării Caspice. Misiunea Convenţiei este de
"conservare şi utilizare raţională a tuturor zonelor
umede prin acţiuni locale, regionale, naţionale şi
cooperare internaţională, ca o contribuţie la realizarea
dezvoltării durabile în întreaga lume".

Convenţia defineşte zonele umede ca fiind zone
umede naturale: bălţi şi mlaştini, lacuri şi râuri, păşuni
umede şi turbării, oaze, estuare, delte, mangrove,
continentale sau de coastă marină sau oceanică,
recife de corali, dar şi antropice, cum ar fi: iazuri,
heleştee, orezării, canale de irigaţii, zone de
exploatare a sării.

Zonele umede au un rol multiplu în: controlul
inundaţiilor, aprovizionarea stratului subteran de apă,
stabilizarea ţărmurilor şi protecţia împotriva furtunilor,
retenţia nutrienţilor şi sedimentelor, atenuarea
schimbărilor climatice, purificarea apei.

Pentru a veni în sprijinul Anului Internaţional ONU
al familiilor de fermieri, tema propusă de Ramsar
pentru anul 2014 este Zonele umede şi agricultura.
Acest slogan oferă o oportunitate ideală de a sublinia
importanţa zonelor umede în folosul agriculturii, mai

ales că multe familii de agricultori se bazează pe
solurile, apa, plantele şi animalele aflate în zonele
umede pentru a-şi asigura securitatea alimentară şi
de a-şi îmbunătăţi mijloacele de trai.

Cu această ocazie, A.P.M. Teleorman, în

colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean
Teleorman, derulează timp de două zile o campanie
de informare şi conştientizare în rândul preşcolarilor,
şcolarilor şi elevilor de liceu, prezentându-le totodată
acestora aspecte privind importanţa zonelor umede în

folosul agriculturii.
Prima informare de acest fel a fost programată

pentru ziua de astăzi, începând cu orele 9.00, la
Colegiul Naţional “A.D. Ghica”, continuând cu orele
11.00 la Şcoala Gimnazială “Alexandru Colfescu”, din
Alexandria. Iar în cea de a doua parte a zilei, începând
cu orele 14.00, inspectorii de mediu se vor afla în
mijlocul elevilor de la Liceul Tehnologic “Virgil
Madgearu”, şi Şcoala Gimnazială “Zaharia Stancu”,
din Roşiorii de Vede.

La finalul campaniei de informare, vineri 31
ianuarie 2014, preşcolarii de la Grădiniţa nr.7 din
Alexandria vor fi prezenţi la sediul Agenţiei pentru
Protecţia Mediului din Alexandria , cu o expoziţie
tematică de desene.

În judeţul Teleorman există 3 zone umede: Balta
Suhaia - arie specială de protecţie avifaunistică şi sit
NATURA 2000 – ROSPA0102 - reprezentând un loc
de reproducere, popas şi de hrănire pentru multe
specii de păsări sălbatice; Ostrovul Gâsca - rezervaţie
naturală; Ostrovul Mare – rezervaţie naturală,
reprezentând habitatul natural al coloniei de cormoran
mic.

M.M.

Ziua Mondială a Zonelor Umede

Vor rezolva casele
de marcat cu jurnal
electronic evaziunea

fiscală?



5

M M M MM M M MM M M
M M M MM M M MM M M
M M M MM M M MM M M
M M M MM M M MM M M
M M M MM M M MM M M
M M M MM M M MM M M
M M M MM M M MM M M
M M M MM M M MM M M
M M M MM M M MM M M
M M M MM M M MM M M

S.C S.R.L.. MARA PROD COM
Loc. Alexandria - Teleorman

E-mail: maraflorica@yahoo.com

Tel./Fax: 0247 312 854
0247 314 575

Str. Abatorului nr. 1 bis

M M M MM M M MM M M
M M M MM M M MM M M
M M M MM M M MM M M
M M M MM M M MM M M
M M M MM M M MM M M
M M M MM M M MM M M
M M M MM M M MM M M
M M M MM M M MM M M
M M M MM M M MM M M
M M M MM M M MM M M

M M M MM M M MM M
M M M MM M M MM M
M M M MM M M MM M
M M M MM M M MM M
M M M MM M M MM M
M M M MM M M MM M
M M M MM M M MM M
M M M MM M M MM M
M M M MM M M MM M
M M M MM M M MM M

V ofer zilnică ă

M M M MM M M MM M M
M M M MM M M MM M M
M M M MM M M MM M M

M M M MM M M MM M M
M M M MM M M MM M M
M M M MM M M MM M M

M M M MM M M MM M
M M M MM M M MM M
M M M MM M M MM M

M M M MM M M MM M M M M M MM M M MM M M M M M MM M M MM M



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



Situaţia şcolară pe semestrul
I poate fi încheiată şi în prima
săptămână din semestrul al II-
lea iar vacanţa şi structura
anului şcolar nu vor fi afectate de
zilele libere, a declarat pentru
Mediafax ministrul Educaţiei
Remus Pricopie, în contextul
întreruperii cursurilor.

"Aş vrea să clarific unele
aspecte legate de situaţia la
învăţătură de la sfârşitul
semestrului. Situaţia şcolară a
elevilor poate fi încheiată şi în
prima săptămână din semestrul
al II-lea, în cazul în care acest
lucru nu poate fi realizat până
vineri. Acum suntem foarte
interesaţi de siguranţa elevilor şi
a profesorilor", a precizat
Remus Pricopie.

Totodată ministrul Educaţiei
a precizat că structura anului
şcolar nu va fi modificată din

cauza suspendării cursurilor.
Legat de recuperarea orelor,

ministrul a spus că deocamdată
nu s-a luat nicio decizie, însă
lucrurile vor fi clarificate de
inspectoratele şcolare judeţene.

“Am avut cu totul alte
preocupări si nu am discutat

despre recuperări. Aceste
lucruri vor fi clarificate pe
parcursul semestrului al II-lea de
către inspectoratele şcolare.
Fiecare judeţ va decide
recuperarea în funcţie de
problemele specifice cu care s-a
confruntat”, a mai spus ministrul.
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Potrivit calendarului de desfăşurare a orelor de curs,
vineri, 31 ianuarie 2014, elevii ar fi trebuit să intre în scurta
vacanţă inter-semestrială, de o săptămână.

Însă, din cauza codului portocaliu de viscol şi ninsori
care s-a reinstalat peste judeţul Teleorman, Inspectoratul
Şcolar Judeţean Teleorman a decis suspendarea
cursurilor pentru ultimele două zile, înainte de vacanţă.

Pentru a veni în întâmpinarea părinţilor, numai
grădiniţele cu program prelungit vor asigura permanenţa.

M.M.

Oficial, de astăzi elevii
sunt în vacanţă

Situaţia şcolară pe
semestrul I poate fi încheiată în prima

săptămână din semestrul II

Agenţia Europeană a Medicamentului
(European Medicines Agency - EMA) a demarat o
reevaluare a contraceptivelor de urgenţă pentru a
stabili dacă greutatea corporală crescută şi

indicele de masă corporală (IMC) crescut reduc
eficacitatea acestor medicamente în prevenirea
sarcinilor nedorite ce pot apărea ca urmare unui
contact sexual neprotejat sau a eşecului metodei
contraceptive utilizate, potrivit unui comunicat de
presă postat pe site-ul Agenţiei Naţionale a

Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale.
Altfel spus, EMA va evalua impactul datelor

noi, care sugerează că greutatea corporală mare
poate afecta eficacitatea contraceptivelor de
urgenţă.

Printre contraceptivele de urgenţă care fac
obiectul reevaluării se găseşte şi un număr de
medicamente autorizate prin procedură
naţională, care conţin un progestativ (hormon),
levonorgestrel, precum şi un medicament
autorizat centralizat, care conţine ulipristal acetat,
autorizat în Uniunea Europeană din anul 2009.

Contraceptivele de urgenţă acţionează prin
inhibarea şi/sau întârzierea ovulaţiei. În Uniunea
Europeană, medicamentele contraceptive de
urgenţă disponibile conţin levonorgestrel sau
ulipristal acetat.

Reevaluarea medicamentelor contraceptive
de urgenţă s-a declanşat la solicitarea autorităţii
competente în domeniul medicamentului din
Suedia, conform prevederilor articolului 31 al
Directivei CE 2001/83/CE.

Această reevaluare constituie urmarea unei
proceduri finalizate în luna noiembrie 2013 pentru
un contraceptiv de urgenţă care conţine
levonorgestrel.

Agenţia Europeană a
Medicamentului a demarat o reevaluare a

contraceptivelor de urgenţă

Puţini sunt aceia care nu ştiu
că, pentru a fi sănătoşi, trebuie
să aibă un nivel ridicat de
colesterol HDL, "bun", şi unul cât
mai scăzut de colesterol LDL,
"rău". Însă această concepţie
îndelung promovată pare să nu
fie 100% adevărată. Nu atunci
când colesterolul "bun" se
transformă din aliatul sănătăţii
tale într-un duşman de temut!

Colesterolul LDL, desemnat
drept "rău", este alcătuit din
lipide de mari dimensiuni care se
pot depune pe pereţii arterelor şi
duce la instalarea bolilor
cardiovasculare. În schimb,
colesterolul HDL, "bun", alcătuit
din lipide mici, curăţă pereţii
a r t e r i a l i d e d e p o z i t e l e
periculoase.

În pofida a tot ceea ce se ştia
deja despre colesterol, un studiu
recent, întocmit de cercetători
de la Clinica Cleveland, SUA, a
f ă c u t o d e s c o p e r i r e
î n g r i j o r ă t o a r e : p r o t e i n a
responsabilă de cali tăţile
c o l e s t e r o l u l u i H D L ,
apolipoproteina A1, se poate

oxida şi depune pe pereţii
a r te re lor, cont r ibu ind la
formarea periculoaselor plăci
ateromatoase.

Cercetarea a fost inspirată
de faptu l că, în pof ida
ben e f i c i i l o r l ăud a te a le
colesterolului HDL, testele
clinice asupra medicamentelor
menite să crească nivelul
acestuia nu au reuşit să
demonstreze că varianta "bună"
a colesterolului chiar are efecte
pozit ive asupra sănătăţ i i
cardiovasculare.

Echipa de cercetători ,
condusă de dr. Stanley Hazen,
şeful departamentului de
Cardiologie Preventivă &
Reabilitare din cadrul Clinicii
Cleveland, a găsit o modalitate

de a dep is ta ve rs iunea
d i s f u n c ţ i o n a l ă a
apolipoproteinei A1 şi a testat
sângele a 627 de pacienţi cu
afecţiuni cardiovasculare.

Ast fel , cercetă tor i i au
descoperit că pacienţii cu un
nivel ridicat de colesterol "bun"
disfuncţional prezentau un risc
crescut de a dezvolta boli
cardiace cronice.

Din păcate, pentru moment,
cercetătorii nu au descoperit şi
care este cauza din spatele
oxidării apolipoproteinei A1 şi,
implicit, a transformării sale într-
o proteină nocivă pentru
s ă n ă t a t e a s i s t e m u l u i
cardiovascular.

"Acum că ştim cum arată
această proteină disfuncţională,
lucrăm la dezvoltarea unui test
clinic care să îi măsoare nivelul
în sânge, un instrument preţios
atât pentru stabilirea riscului de
boli cardiovasculare, cât şi în
vederea dezvoltării unor terapii
menite să prevină aceste boli",
au d e c l a r a t s p e c ia l i ş t i i
americani.

Colesterolul "bun" poate fi la fel de
periculos precum cel "rău"

Universitatea „Valahia” din Târgovişte se situează pe
locul 73 într-un clasament mondial al universităţilor
sustenabile. Topul a fost alcătuit de U.I. Green Metric –
World University Ranking, iar filozofia acestuia a constat
în utilizarea a trei instrumente : media, economie,
echitate.

Criteriile care au stat la baza evaluării au demonstrat
caracterul „sustenabil” al universităţilor participante. Au

fost vizate aspecte legate de dimensiunea universităţilor,
educaţie, dar şi consumul de energie electrică, resursele
de apă, transport, utilizarea deşeurilor. De asemenea,
topul vizează modul cum universităţile răspund şi rezolvă
problema durabilităţii prin politici, acţiuni şi comunicare.
Toate datele au fost prelucrate statistic.

În acest proces au fost înscrise 301 universităţi din
întreaga lume. Din România s-au înscris 2 universităţi:
Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj Napoca şi
Universitatea „Valahia” din Târgovişte.

Iarna s-a instalat în sfârşit în România. Chiar dacă
autorităţile sunt luate mereu prin surprindere de
anotimpul alb, nu lasă frigul să te învăluie cu părţile sale
negative: răceli.

De asemenea, nu ocoliţi ieşirile în aer liber, mersul prin
zăpadă, curăţarea aleii din faţa locuinţei, lecţiile de
patinaj, săniuşul sau schiatul. Noi vă propunem băuturi ce
vă vor încălzi sufletele.

Vinul roşu este cunoscut î n toată lumea beneficiile pe
care le aduce sănătăţii consumatorilor moderaţi. Este o
s u r s ă d e
an t i ox idan t ţ i ,
f lavonoide şi
c o m p u ş i
fenolici.

Numeroase
studii arată că
r e s v e r a t r o l u l
c o n ţ i n u t d e
strugurii roşii în
s â m b u r i , î n
coajă şi de vinul
roşu are puteri
a n t i - a g i n g ,
p r o t e j e a z ă
s ă n ă t a t e a
celulară, protejează inima. S-a constatat că persoanele
ce consumă câte un pahar de vin ocazional, au o dietă
mai sănătoasă decât cei care consumă bere.

Profitaţi de această perioadă pentru o ceşcuţă de vin
fiert. Toată lumea ştie că această licoare fiartă şi frigul fac
casă bună: ajută la tratarea răcelii şi virozelor, protejează
inima, îmbunătăţeşte circulaţia sanguină.

Atenţie, nu exageraţi cu vinul fiert şi nici cu zahărul,
dacă doriţi să vă menţineţi silueta şi sănătatea.

Universitatea
„Valahia” din Târgovişte,
în topul mondial al

universităţilor sustenabile

Vinul fiert, leacul
perfect contra răcelii



După tragedia aviatică în care două persoane şi-au
pierdut viaţa din cauza avionului vechi care avea
probleme tehnice, vreau să vă redau în rândurile de mai
jos puţin din ce a fost şi putea să fie în continuare
Industria noastră de avioane. Industria aeronautică din
România s-a dovedit o pălărie prea mare pentru toate
guvernele postdecembriste. Proiectele grandioase ale
fostului regim au fost aruncate la coş, iar unităţile
componente au fost lăsate să navigheze în derivă, după
principiul: “Scapă cine poate".Complexul aviatic
românesc se situa, în anul 1989, pe locul 9 în lume din
punctul de vedere al capacităţilor de producţie, poziţie
similară industriilor de profil din Israel sau Spania. Peste
30.000 de angajaţi, două fabrici de producţie avioane,
una de producţie elicoptere, una de reparaţii, fabrici de
motoare şi de echipamente, institute de cercetare formau
un fel de holding care s-a spart în bucăţi după 1990. La
nivel mondial, industria de aviaţie s-a confruntat în
ultimii ani cu provocările cele mai mari. Soluţia unor
entităţi naţionale de a rezista în piaţă a fost concentrarea
lor, integrarea în holdinguri internaţionale, în paralel cu
globalizarea industriei şi delimitarea clară a principalilor
competitori. Greu de presupus că România ar fi putut
participa la această nouă aşezare, în condiţiile în care
sumele necesare programelor de cercetare şi de producţie
ating niveluri uriaşe. Dar nici nu s-a încercat nimic în
acest sens, programele moştenite de la fostul regim fiind
abandonate pe rând. Mai întâi a căzut BAC-ul, avionul de
pasageri construit la Romaero. Au urmat IAR 93 şi IAR
99, construite la Craiova şi destinate armatei române.
Elicopterele de la Braşov şi-au luat şi ele zborul spre alte
destinaţii, şansa de a intra în colaborare cu americanii de
la Bell Helicopter fiind transformată într-un imens
scandal politic. În faţa acestei situaţii, guvernanţii au
decis privatizarea fabricilor din industria de aviaţie. În
lipsa unor oferte din partea marilor companii străine, în
majoritatea cazurilor fabricile au fost preluate de
asociaţiile salariaţilor, care, în mod surprinzător, au
reuşit să salveze societăţile cumpărate de la faliment.
Greşeala fundamentală, din punct de vedere economic, a
fost făcută prin 1995, când a fost luată decizia de
asimilare în ţară a aproape tuturor produselor de aviaţie.
Înainte de a trece în revistă ce a mai rămas din această
industrie, ne întrebăm dacă România îşi va mai permite
vreodată luxul de a mai construi avioane. O parte a
specialiştilor din domeniul aeronautic estimează că, dacă
în viitorii 10 ani nu se va mai produce un avion de
concepţie românească, industria va dispărea. Alţii sunt
mai optimişti, sub rezerva că Guvernul va da atenţia
cuvenită domeniului şi va sprijini un program pentru un
nou avion, cel puţin în privinţa garanţiilor necesare. Cert
este că, în momentul de faţă, toate societăţile din aviaţie
sunt “prestatoare de servicii" pentru diferite domenii, cel
mai adesea fără legătură cu aviaţia. În ciuda acestui fapt,
există încă disponibilităţi tehnice şi mai ales personal
specializat pentru noi programe de aviaţie. Problema este
cum sunt administrate aceste avantaje. Să nu uităm că
transferul de tehnologie realizat în perioada anilor 1970-
1985 a făcut ca industria de aviaţie să fie, la un moment
dat, la un nivel competitiv cu Europa şi tot în aceeaşi
perioadă au fost achiziţionate licenţe care pot fi
exploatate şi acum.

Mihail TĂNASE

88
Un arh i tec t be lg ian,

cunoscut pentru proiectele lui
ecologice şi futuriste, propune
construirea unor zgârie-nori
care să includă livezi şi
grădini, până în anul 2050,
când se estimează că şapte
miliarde de oameni vor locui în
mediul urban.

Vincent Callebaut, un
arhitect belgian născut în
1977, propune un viitor mai
sănătos pentru miliardele de
oameni care vor popula
oraşele în viitorul apropiat,
r e l a t e a z ă D a i l y M a i l .
"Imaginaţi-vă că ieşiţi din
apartament ronţăind un măr
din grădina comună de la
e ta j u l a l pa t ru lea. Vă
intersectaţi cu crescătorul,
care merge să-şi hrănească
vitele şi vă gândiţi să duceţi
copiii să vadă orezăria de la
primul etaj. Priviţi afară şi
v e d e ţ i N e w Y o r k - u l
întinzându-se la picioarele
voastre". Aşa va decurge o zi
în clădirea proiectată de
Callebaut, în viziuneaAFP.

Proiectul "Dragonfly" (n.r.
Libelulă), are 132 de etaje,
565 de metri înălţime şi este
compus din două turnuri

c o n e c t a t e d e o s e r ă
b ioc l ima t ic ă . G răd in i l e
suspendate şi paj iş t i l e

completează un edificiu
autonom, care nu numai că se
încălzeşte şi se răceşte
automat, dar şi captează apa
de p loa ie ş i rec i rcu l ă
deşeurile, care sunt folosite
apoi ca îngrăşăminte pentru
plante. Aşa îşi închipuie
Callebaut clădirea viitorului.
"Oraşele vor fi dense, verzi şi
conectate. Trebuie să ne
întoarcem la natură până în
2050, când 80% dintre oameni
vor locui în mediul urban şi se
estimează că vom fi nouă
miliarde", spune arhitectul.

Din turnurile proiectului,
care ar urma să fie construit pe

insula Roosevelt din New
York, pornesc două aripi din
sticlă şi oţel, care fac clădirea

să semene cu insecta după
care a fost numită. Încălzirea
ar fi asigurată de aerul cald
prins între cele două aripi,
răcirea ar fi obţinută prin
v e n t i l a ţ i a n a t u r a l ă ş i
transpiraţia plantelor, în timp
ce energia ar fi generată de
soare şi de vânt. Plantele
care cresc pe pereţii exteriori
ai clădirii ar urma să filtreze
apa de ploaie, care, în
combinaţie cu deşeurile din
apartamente, ar fi folosite ca
îngrăşământ. Structura ar
urma să aibă spaţii pentru
creşterea animalelor, orezării,
livezi şi pajişti.

Un bărbat a dat un anunţ în care a scris simplu: "Îmi
doresc o soţie"
A doua zi a primit o sută de scrisori în care scria simplu:

"Opoţi lua pe amea"
***

Un bărbat la doctor:
- Domnule doctor cum aş putea trăi 100 de ani?
- Fumaţi?
-Nu.
-Mâncaţi mult şi cu plăcere?
-Nu.
- Alcool?
-Nu.
- Amante?
-Nu.
- Atunci de ce naiba doriţi să trăiţi atât?!...

***
Un autobuz plin de neveste care mergeau la picnic a făcut

accident şi nimeni nu a reuşit să supravieţuiască. Fiecare soţ
în parte şi-a jelit soţia timp de o săptămână cu excepţia
unuia care a plâns mai mult de două săptămâni. Când a fost
întrebat de ce plânge atât demult răspunsul lui a fost:
- Pentru că soţiamea a pierdut acel autobuz.

Pastila de râs

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

Anunţuri
Vând apartament 2 camere,

ţii la telefon: 0746.098.394; 0744.379.724
Et. 3/4, Str. Ion Creangă.

Rela

S.C. Rompetrol Downstream SRL, cu sediul în Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr. 3-5, City
Gate, Northern Tower, sector 1, solicită de la Agenţia de Protecţie a Mediului TELEORMAN,
obţinerea autorizaţiei de mediu pentru obiectivul (activitatea):

, în care se desfăşoară activitatea de comerţ cu amănuntul a
carburanţilor – cod CAEN 4730, amplasat în comuna Fântânele, sat Fântânele, intravilan, jud.
Teleorman.

Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune eventuale contestaţii sau sugestii la
sediul Agenţii pentru Protecţia Mediului Teleorman, strada Dunării nr.1, Alexandria, telefon
0247/316228, fax 0247/316229.

Staţie distribuţie carburanţi
expres FÂNTÂNELE

Anunţ public

România reală
Industria aeronautică în picaj

La răscrucea anilor 535-536 ai erei noastre,
pe Pământ s-a petrecut ceva ciudat: planeta a
fost lovită de un val de frig neobişnuit de
puternic.

A fost o iarnă cumplită, iar celelalte
anotimpuri au fost şi ele mai reci decât de
obicei. Fel de fel de fenomene climatice
neaşteptate au răscolit existenţa oamenilor,
recoltele au fost catastrofal de slabe, iar
consecinţa a fost
p r e v i z i b i l ă ş i
imediată: foamete
în multe părţi ale
lumii. Nimeni nu
ştie, nici până în
ziua de azi, ce
a n u m e s - a
întâmplat. Oamenii
de ştiinţă încă se
străduiesc să afle
ce anume a produs
a c e s t e e f e c t e
s t r a n i i ş i c u
consecinţe atât de
dramatice pentru
omenire.

Puţinele cronici
rămase din acele vremuri consemnează, pe
alocuri, aceste fenomene, fără ca autorii lor să-
şi explicat cauza.

Cea mai importantă relatare aparţine unui
anume Procopiu din Caesarea, un cărturar
bizantin care, documentând domnia
împăratului Justinian, a devenit cel mai
important istoric al secolului la VI-lea, o
perioadă din care există puţine mărturii scrise,
ceea ce face contribuţia lui cu atât mai
valoroasă.

El a notat că, în anul 536, soarele n-a mai
luminat cu strălucirea lui obişnuită, ci arăta ca
şi cum ar fi fost în eclipsă.

Un alt învăţat, Michael Syrus, patriarh al
Bisericii Ortodoxe Siriace între anii 1166 -1199,
a lăsat o cronică extrem de preţioasă - socotită
de specialişti drept cea mai cuprinzătoare
cronică medievală -, în care, bazându-se pe
surse anterioare, mai ales istorii ecleziastice,

vorbeşte şi despre
e v e n i m e n t e
petrecute cu mult
t i m p î n a i n t e a
v r e m i i l u i .
Referindu-se la
anul 536, scrie aşa:

„Soarele s-a
î n t u n e c a t ş i
întunecarea lui a
ţinut 18 luni. În
fiecare zi, lumina
timp de vreo 4
ceasuri, şi chiar şi
atunci lumina lui
era slabă. Toată
lumea spunea că
soarele nu-şi va

mai redobândi niciodată întreaga strălucire.
Fructele nu s-au copt şi vinul avea gust de
struguri acri.”

Europa a fost grav afectată de aceste
fenomene, după cum consemnează unele
cronici monastice cunoscute sub numele de
Analele irlandeze, din care aflăm că efectele s-
au prelungit şi în cei câţiva ani următori: diferite
anale vorbesc despre foametea care a survenit
atât în anul 536, cât şi în anii 537-539.

Cum vor arăta zgârie-norii viitorului

Ce s-a întâmplat cu Pământul
în anul 536?
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E d w a r d
B r an s f i e l d
d e s c o p e r ă
Antarctica.

S-a
n ă s c u t
G h e o r g h e
B r ă e s c u ,
p r o z a t o r
r omân ( d .
1949).

A
m u r i t
Constant in
Gogu, matematician şi astronom român, membru
corespondent al Academiei Române (n. 1854).

A murit Johannes Fibiger, medic danez, laureat
Nobel (n. 1867).

Adolf Hitler este numit în funcţia de cancelar al
Germaniei. Începutul dictaturii hitleriste înGermania.

S-a născut Ferdinand Porsche, constructor
germande automobile (d. 1875).

A murit John Bardeen, fizician american (n.
1908). Este singura persoană care a câştigat de două ori
Premiul Nobel pentru Fizică.

A murit Gheorghe Crăciun, scriitor român (n.
1950).

Amurit Vintilă Corbul, scriitor român (n. 1916).
Ziua internaţională pentru nonviolenţă în şcoală.
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07:00 Telejurnal matinal 09:00
Legendele palatului 10:20 Oameni
care au schimbat Lumea 10:30 Când
se z ideau c atedra le le 11:30
Superconsumatorul 12:00 Europa
mea 12:30 Descoper Europa ta!
13:00 De joi pân joi 14:00 Telejurnal
15:30 Akzente 16:50 Lozul cel mare
17:45 Disp ru i f r urm 18:15
Ma ini, teste i verdicte 18:45 Clubul
celor care muncesc în România 19:45
Sport 20:00 Telejurnal 21:00 Festivalul
Ioan Macrea 22:00 Festivalul Ioan
Macrea 23:00 Festivalul Ioan Macrea
00:10Trezirea lui Madison
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Puteti sa incepeti o
a f a c e r e n o u a .
Dimineata sunteti in
forma si pl in de
e n t u z i a s m, s p r e
bucuria partenerului
de viata. Relatiile cu
p r i e t e n i i s u n t
excelente.

S-ar putea sa
reintalniti un prieten
v e c h i c a r e v a
propune sa faceti
afaceri impreuna.
Merita sa incercati.
Dupa-amiaza sunteti
invitat la o petrecere.
Fiti cumpatat.

Este o zi buna
pentru afaceri s i
calatorii, dar puteti
avea succes si pe
plan sentimental.
Ave t i o ca z ia s a
castigati bani in plus.
Nu sunt probleme cu
sanatatea.

Intuitia va ajuta sa
prindeti o afacere
care va va imbunatati
s i m t i t o r s i t u a t i a
financiara. Ar fi bine
sa acordati mai multa
atentie unei persoane
mai in varsta din
familie.

Sunteti hotarat sa
incepeti o viata
noua. Putet i sa
intrati in afaceri. Va
sfatuim sa dormiti
mai mult, ca sa nu va
extenuati. Puteti sa
tineti cont de intuitie.

Dupa-amiaza aflati
ca urmeaza sa primiti
o suma mare de bani.
Va recomandam sa
va pastrati capul pe
umeri. Ganditi-va si la
a s t e p t a r i l e
partenerului de viata!

T r a v e r s a t i o
perioada favorabila
pe toate planurile. Nu
e s t e e x c l u s s a
cumparati o casa
noua sau sa faceti un
schimb de locuinte.
Actionati calm si nu va
grabiti.

Pe plan financiar
i n c e p e s a v a
zambeasca norocul.
Puteti castiga o suma
frumoasa, daca va
hotarati sa colaborati
intr-o afacere. Cei din
jur au incredere in
capacitatile dv.

Dimineata reusiti
sa faceti rost de banii
necesari pentru a
incepe o afacere.Ar fi
bine sa va asociati cu
un prieten. Acordati
mai multa atentie
r e l a t i i l o r
sentimentale.

Va ganditi ca ati
putea sa incepeti o
mica afacere. Fiti
realist si luati in serios
eforturile care va
asteapta! Va sfatuim
sa nu refuzati sa
mergeti in vizita la
rude.

Aveti un program
incarca t . Sun te t i
nevoit sa faceti o
multime de drumuri si
plecati intr-o calatorie
importanta. Ar fi bine
sa ii aratati partenerul
de viata ca ii apreciati
eforturile.

Este o zi foarte
importanta pe plan
sentimental. Fie va
i n d r a g o s t i t i , f i e
relatiile cu persoana
iubita trec intr-o noua
etapa. Pastrati-va
calmul si nu va faceti
griji din cauza banilor.

Semnificaţii istorice pentru

07:00 tirile Pro Tv 10:05 Tân r
i Nelini tit 11:00 Paradisul furat

13:00 tirile Pro Tv 14:00 Tân r i
Nelini tit 15:00 Dragostea, un
teren inselator 17:00 tirile Pro Tv
17:30 La Maru 19:00 tirile Pro
Tv 20:30 Nea M rin Miliardar
22:15 tirile Pro Tv 22:45 Domnul
Brooks 01:00 CSI: New York -
Criminali tii 02:00 tirile Pro Tv
03:30 Dup 20 de ani 04:30
Promotor 05:00 Ce se întâmpl
doctore? 05:30 La Maru
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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
Pas rea pe sârm 22:30 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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ş 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

România! 22:15
WOWBiz 00:30

ă
ă
ă

Ş

Ş
Ştirile Kanal D 20:00

Pruncul, petrolul şi ardelenii
21:45 Asta-i

Ştirile 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 r turi lor 09:30
Anchet militar 10:30 Fii pe faz !
12:00 Pove ti din jurul lumii 12:30
Teleshopping 13:00 Mondenii 14:00
Vacan i terapie 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
Hero Wanted 22:00 Mondenii 22:30
Tr sni i din NATO 23:15 Focus
Monden 23:45 Fii pe faz ! 00:30
Anchet militar 01:30 Frumoasa
Ceci
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08:30 Români de succes 08:45
Acas în buc t rie 09:45 How I Met
Your Mother 10:45 Bine, drag !
12:00 The Unit 13:00 Români de
succes 13:30 La Maru 15:00 My
Name Is Earl 16:00 The Unit 17:00
La bloc 18:00 M.A.S.H. 19:00 How I
Met Your Mother 19:55 La bloc
20:55 M.A.S.H. 22:00 Pasiune
00:00 Cititorii de oase 01:00 Norii
negri 01:45 Pasiune 03:15 Cititorii
de oase 04:00 Norii negri 04:45
Lumea Pro Cinema 05:45 Cine
A.M.

ă ă ă
ă

ăţ

07:00 tirile dimine ii 08:00
tirile dimine ii 09:00 tirile

dimine ii 10:00 tirile dimine ii
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
Bun seara, România! 21:30
Sub semnul întreb rii 23:00
Lumea lui Banciu 00:00 tirile
B1 01:00 Sub semnul întreb rii

Ş
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Ş
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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 Cununa de
lacrimi 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
Cununa de lacrimi 19:30 Santa
Diabla 21:30 Regina 22:30
Pove ti r i 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
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Actualitatea într-un zâmbet
Zăpada a paralizat toate activităţile

sportive din judeţ programate în aceste
zile. Dacă în weekend meciul de handbal
dintre Alexandria şi Târgovişte a fost
a m â n a t d i n c a u z a d r u m u r i l o r
impracticabile, a venit şi rândul
baschetului să intre în ”pauză”.

Astfel partida dintre CSBT Alexandria
şi Nova Vita Târgu Mureş, stabilită pentru
miercuri seara, de la ora 18.00, la Sala
Sporturilor din Alexandria, a fost
amânată. Potrivit paginii de internet a
Federaţiei Române de Baschet, această
partidă a fost reprogramată pentru data
de 9 februarie, tot de la ora 18.00.

Nu este singura partidă reprogramată.
Din cele 7 meciuri care trebuiau să se
desfăşoare în etapa a 16-a, doar 2 au
putut să se dispute. Este vorba despre
partida dintre Timişoara şi Bucureşti,
Arad şiAlba Iulia.

Următorul meci pentru echipa
alexăndreană de baschet ar fi trebui să

aibă loc sâmbătă, 1 februarie, la Craiova,
dar şi acesta a fost programat pentru ziua
următoare. Dacă ninsoarea va continua
să cadă peste sudul ţării este posibil să fie
reprogramat.

După cele 15 etape desfăşurate din
acest sezon al Ligii Naţionale de baschet
feminin, echipa alexăndreană ocupă un
onorant loc 5, la egalitate de puncte cu
ocupanta locului 4, Sepsi Sfântu
Gheorghe.

C. DUMITRACHE
Panglicarii veseli

- Dom primar, ăştia fură căldură!
- De unde?

’

- Domnilor, vreau să stau de vorbă cu ungurii
care l-au votat pe Tokes în Teleorman!

Noul antrenor al lui Sporting Roşiori a
început cu stângul munca pe banca
roşiorenilor. Acesta a fost nevoit să-şi
amâne pentru câteva ore atât prezentarea
oficială, cât şi conferinţa de presă. Toate
acestea au fost cauzate de zăpada care s-
a abătut peste judeţul Teleorman.

După 6 ore de aşteptare, suporterii l-au
întâlnit pe antrenorul care are ca obiectiv
promovarea în Liga a 3-a.

“Am venit la Sporting cu
gândul de a promova în Liga a
3-a. Acesta este şi obiectivul
echipei şi sper că-l vom
îndeplini la finalul sezonului”, a
declarat Cristi Neagu, noul
antrenor al roşiorenilor.

Deşi este încrezător în
forţele sale şi ale echipei,
Neagu a venit în Teleorman cu
temele nefăcute.

“ N u c u n o s c n i v e l u l
fotbalului teleormănean, dar mă voi edifica
în perioada următoarea. Nu ştiu dacă e mai
bun sau mai slab decât fotbalul din Argeş,
dar indiferent cum ar fi, o să muncim şi o să
ajungem la un nivel care să ne permită să
câştigăm campionatul şi barajul”, a mai
spus Neagu.

Cristi Negru are 38 de ani şi a debutat ca
jucător la FC Argeş în sezonul 1994-1995,
jucând pentru piteşteni nu mai puţin de 5
sezoane. Acesta a mai jucat şi la Chindia
Târgovişte în Divizia A, la Universitatea

Craiova, Farul Constanţa şi Oţelul Galaţi.
La sfârşitul carierei de fotbalist a jucat în
liga secundă la Alro Slatina în sezonul
2004-2005.

Acesta a bifat în cariera de jucător 197
de meciuri în prima ligă şi a reuşit să înscrie
31 de goluri.

Şi ca antrenor a reuşit să capete o vastă
experienţă. În anul 2007 a debutat la

Unirea Costeşti, după care în
anul 2008 a fost numit
antrenorul echipei FCArgeş II.

La scurtă vreme a devenit
antrenorului echipei mari a FC
Argeşului. Până să ajungă la
Roşiorii de Vede, Cristi Neagu
a mai stat pe banca celor din
Mioveni şi GiromAlbota.

Potr ivit conducerii lui
Sporting, Cristi Neagu are ca
principal obiectiv terminarea
sezonului pe prima poziţie a

clasamentului şi câştigarea barajului
pentru promovarea în Liga a 3-a.

Returul campionatului judeţean de
fotbal ediţia 2013-2014 se reia pe data de 1
martie, iar ultimul meci din acest sezon va
avea loc pe 7 iunie.

La finalul turului Sporting Roşiori a
încheiat pe prima poziţie a clasamentului,
la doar 3 puncte de Pamimai Videle şi la 4
de FCMAlexandria.

C. DUMITRACHE

Coşurile de baschet au fost
”acoperite” de zăpadă

SCM CSS Craiova - CS Municipal
Targoviste – reprogramat 29 ianuarie

Universitatea CSM Oradea - U. Cluj-
Napoca - reprogramat 29 ianuarie

CS Municipal Satu Mare - ACS Sepsi
SIC - reprogramat 9 februarie

CS Phoenix Galati - Olimpia CSU
Brasov - reprogramat 12 februarie

CSBT Alexandria - CS Nova Vita -
reprogramat 9 februarie, ora 18:00

BCM Danzio Timisoara - CS Rapid
Buc. – s-a jucat după închiderea ediţiei

Univ Goldis ICIM Arad - CS
Universitatea Alba Iulia - s-a jucat după
închiderea ediţiei

Meciuri etapa a 16-a LNB feminin

CS Universitatea Alba Iulia - CS
Rapid Bucuresti – 31 ianuarie

CS Nova Vita - CS Municipal Satu
Mare – 01 februarie

ACS Sepsi SIC - CS Phoenix Galati -
01 februarie

Olimpia CSU Brasov - Universitatea
Cluj-Napoca - 01 februarie

B C M D a n z i o T i m i s o a r a -
Universitatea CSM Oradea - 01 februarie

CS Municipal Targoviste - Univ Goldis
ICIMArad - 02 februarie

SCM CSS Craiova - CSBTAlexandria
- 02 februarie

Etapa a 17-a LNB feminin

Nr Echipa V/Î Pct.
1. Univ Goldis ICIMArad 15/0 30
2. CS U.Alba Iulia 14/1 29
3. CS M. Targoviste 12/3 27
4. ACS Sepsi SIC 11/4 26
5. CSBTAlexandria 11/4 26
6. CS M. Satu Mare 8/7 23
7. Olimpia CSU Brasov 8/7 23

8. CS Phoenix Galati 7/8 22
9. BCM Danzio Timisoara 5/10 20
10. U. CSM Oradea 5/10 20
11. CS Rapid Bucuresti 5/10 20
12. U. Cluj-Napoca 2/13 17
13. CS Nova Vita 1/14 16
14. SCM CSS Craiova 1/14 16

Nr Echipa V/Î Pct.

Sezon Regulat

Noul antrenor al lui Sporting
a rămas înzăpezit“ ”

Ninge, ninge, de zăpadă nimeni nu s-atinge!


