
După ce săptămâna trecută Garda de Mediu Teleorman, a prezentat o
situaţie cu caracter bilanţier în care au fost reflectate principalele activităţi ale
instituţiei, ieri a fost rândul Agenţiei de Protecţie a Mediului Teleorman să-şi
prezinte activitatea instituţiei, de peste an.

(continuare în pagina 4)

La început de an,
personalul Inspecţiei
de Prevenire din
cadrul I.S.U. „A.D.
Ghica” al judeţului
T e l e o r m a n a
desfăşurat conform
directivelor, mai multe
c o n t r o a l e d e
specialitate pe linia
prevenirii şi stingerii
incendiilor dar şi a
p r o tec ţ i e i c iv i l e .
Controale care au
contribuit semnificativ
l a r e d u c e r e a
numărului de incendii
ş i l a c r e ş t e r e a
siguranţei cetăţenilor
care îşi desfăşoară

activitatea silnică în cadrul operatorilor economici şi a instituţiilor controlate.
Astfel, pe parcursul lunii ianuarie, pentru securitate la incendii au fost emise

trei avize; pentru planul de evacuare în situaţii de urgenţă s-au dat alte 30 de
avize, iar 14 au fost pentru transportul deşeurilor periculoase.

(continuare în pagina 2)

Un hoţ a băgat spaima printre vânzătorii din
Alexandria. În ultimele 5 zile, pe raza reşedinţei judeţului
au avut loc nu mai puţin 4 jafuri. Cu toate acestea, doar
două au fost înregistrate la poliţie şi asta deoarece într-
unul dintre cazuri hoţul nu a furat nici un ban pentru că

vânzătoarea abia predase încasările, iar celălalt s-a
petrecut ieri dimineaţă, iar până la închiderea ediţiei
păgubitul nu depusese plângere.

Intrarea în vigoare la 1 februarie a Noului Cod Penal şi
a Noului Cod de Procedură Penală a adus primul val de
eliberări a unor categorii de deţinuţi, cei mai mulţi închişi

pentru hoţie sau tâlhărie. Aşa că cei mai mulţi dintre
locuitorii municipiului reşedinţă de judeţ care au aflat
despre jefuirea a cel puţin trei magazine ”de cartier”, în
ultimele 3-4 zile, au fost tentaţi să pună pe seama
proaspeţilor absolvenţi ai ”facultăţilor” Rahova şi Jilava

evenimentele respective.
La prima vedere, declaraţiile vânzătoarelor şi modul

de operare sugerează că ar putea fi vorba de acelaşi
individ, deşi anchetatorii nu exclud posibilitatea să fie
vorba de mai multe persoane.

(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 87, Joi 13 Febru 201 , preţ 75I nr. 8 arie 4 0, lei

( ) 1 EUR
lei4.4779

€ ( ) 1 USD
lei3.2828

$ 1 XAU
lei135.7380

( ) 1 GBP
lei5.4228
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Agenţia pentru Protecţia
Mediului Teleorman, la raport

Spaimă printre vânzătorii alexăndreni:
patru jafuri în ultimele zile

Amenzi aplicate
de pompierii teleormăneni
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C. DUMITRACHE

Primul magazin avut în vizor de hoţ (sau unul dintre hoţi) a fost
cel amplasat pe strada Dunării şi cunoscut sub numele de
”Crocodilul”. . În jurul orei 20.00, când clienţii erau din ce în ce mai
rari, vânzătoarea s-a trezit că un individ îmbrăcat în negru dă
buzna peste ea în magazin, cu un cuţit în mână, şi-i cere hotărât
să-i dea toate încasările. Nici n-a apucat sertarul casei de marcat
să iasă complet din lăcaş, că hoţul a extras cu dexteritate toţi
banii, aproape 500 lei, după declaraţiile femeii.

Hoţul (sau hoţii) cunoştea (u) probabil bine zona şi ştia orele în
care vânzările aproape încetau, clienţii retrăgându-se pe la
casele lor, şi a atacat an alt boutique aflat la doar două colţuri de
primul. Numai că de data asta, ghinion. Vânzătoarea nu mai avea
nici un ban. Nici în casa de marcat, nici asupra ei.

”În seara zilei de 8 februarie, în jurul orelor 20:15, o persoană
necunoscută a profitat de faptul că nu mai erau şi alte persoane
în magazin şi a ameninţat-o cu un cuţit pe vânzătoarea unui
magazin amplasat pe strada Dunării la nr. 22, între blocurile I13 şi
I26 şi a obligat-o pe aceasta să-i dea toţi banii din casa de marcat.
A deschis casa şi persoana necunoscută a sustras din raftul
acesteia suma de 497 lei după care a fugit. Din cauza străzii de
şoc, vânzătoarea nu a reţinut semnalmentele autorului. A ştiut
doar să precizeze faptul că era îmbrăcat în haine de culoare
neagră”, ne-a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Teleorman,
Teodora Dragole.

La două seri după primul atac, în altă zonă a Alexandriei, cam
la aceeaşi oră, un individ îmbrăcat tot în negru a pătruns în
magazinul ”Germino” din spatele staţiei 1 Mai şi după aceeaşi
”reţetă” de sâmbătă seara, a ameninţat-o pe vânzătoare cu un
obiect asemănător cu un cuţit şi i-a cerut toţi banii. De data asta a
avut mai mult noroc, şi a plecat cu peste 1800 lei în buzunar.

”D. Florentina din Alexandria a sesizat organele de poliţie cu
privire la faptul că în seara zilei de 10 februarie, în jurul orelor
18:50, în timp ce se afla în magazinul SC Intim (Germino) de pe
strada Libertăţii, situat între blocurile 1502 – 1503 (zona 1 Mai) a
intrat un bărbat îmbrăcat în haine negre, cu un fes negru cu dungi
aurii şi faţa acoperită până la nivelul nasului cu un fulat închis la
culoare.

Persoana în cauză, sub ameninţarea unui obiect dur, despre
care femeia nu poate oferi cu exactitate detalii, a sustras suma de
1820 lei din sertarul mesei de serviciu profitând de faptul că în
magazin nu se aflau şi alte persoane”, a precizat purtătorul de
cuvânt al IPJ Teleorman.

Şi cum probabil că a terminat banii, hoţul n-a stat mult pe
gânduri, iar ieri dimineaţă a mai dat o spargere în municipiu, dar
despre acest subiect vom reveni în numărul de mâine.

Acum poliţiştii dau din colţ în colţ, încercând să-l descopere pe
făptaş, respectiv pe făptaşi dacă e cazul. Deşi dacă ar fi acţionat
preventiv n-ar mai fi avut acum bătăi de cap şi n-ar mai fi cheltuit
atâta energie şi bani cu prelevarea probelor şi punerea lor cap la
cap.

E aproape sigur că poliţiştii alexăndreni au ştiut care din vechii
lor ”clienţi” vor fi eliberaţi, iar dacă n-au ştiut e foarte grav.

Dar şi aşa, ”în necunoştinţă de cauză”, nu-i oprea nimeni să
întărească supravegherea zonelor sensibile, să-şi coordoneze
acţiunile cu patrulele jandarmilor şi ale poliţiştilor locali, despre a
căror existenţă ştiu cel mai bine amărâţii care vând ce le
prisoseşte prin gospodărie pentru a strânge un bănuţ pentru o
butelie sau pentru factura de energie electrică.

Pe ei îi ”aleargă” burtoşii de la poliţia locală la primele ore ale
dimineţii, aşa că nu le mai rămâne energie pentru restul zilei şi
hoţii îşi fac de cap, de cum se lasă seara.

Şi ori jefuiesc magazine, ca în cazul relatat, ori smulg genţile
femeilor, ori lanţurile de aur de la gât.

Să sperăm că ”lecţia pe care ”le-a predat-o” un posibil
”absolvent” de la Rahova îi va trezi la realitate pe cei plătiţi din
banii cetăţenilor ca să le asigure liniştea. Mai ales că greul abia
acum începe, fiind vorba de eliberarea din penitenciare a mii de
infractori care se încadrează în prevederile Noului Cod Penal, în
perioada următoare.

Graba de a pune în aplicare noile Coduri Penale şi de
Procedură Penală a dus la situaţii paradoxale. Noua
reglementare, cea de arest la domiciliu, nu poate fi pusă în
aplicare deoarece poliţia nu are sistem de supraveghere prin
GPS şi brăţări electronice. Aceste brăţări nu există în dotarea
poliţiei pentru că nu a fost dată o lege specială prin care să se
dispună cum se pot folosi, cine le cumpără, cine şi cum le
monitorizează.

(urmare din pagina 1)

M.M.

La capitolul controale, în perioada
menţionată s-au efectuat un număr total de 79
astfel de acţiuni, din care 67 la instituţii, opt la
operatori economici şi doar patru controale la
capitolul investiţii. Pe lângă acestea au mai
fost controlate şi şase localităţi dar şi un punct
de comandă.

Cum era de aşteptat în urma controalelor
inspectorii de la ISU “A.D. Ghica” Teleorman,
au depistate 69 deficienţe, care au fost
soluţionate pe timpul controalelor.

Iar alte 222 deficienţe au fost constatate la
apărarea împotriva incendiilor.

Dintre acestea, cea mai mare parte (116),
au fost sancţionate, iar altele 20 au fost

rezolvate de asemenea pe timpul controalelor.
Statisticile mai arată faptul că la sistemul de

protecţie civilă, au mai fost descoperite 50 de
alte nereguli, din care aproximativ jumătate au
fost rezolvate.

La capitolul sancţiuni contravenţionale, s-
au acordat 111 avertismente în domeniul
apărării împotriva incendiilor; şi un număr de
cinci amenzi contravenţionale în cuantum de
9000 lei, iar în domeniul protecţiei civile, a fost
aplicată o singură amendă de 100 lei.

În aceeaşi perioadă, la operatorii
economici verificaţi dar şi la instituţiile din
localităţile planificate, s-au mai efectuat şi 75
exerciţii de alarmare.

Numărul accidentelor de circulaţie soldate
cu morţi a scăzut anul trecut cu aproximativ
9% comparativ cu 2012, fiind înregistrate circa
2.000 de victime.

"Anul 2013 a reprezentat o premieră şi în

ceea ce priveşte riscul rutier - pentru prima
dată după 1990 numărul persoanelor
decedate în accidente de circulaţie a scăzut
sub 2.000. Şi aceasta în condiţiile în care
parcul auto a crescut cu 216%, de la
1.890.000 de autovehicule la 5.980.000.
Astfel, analiza efectuată asupra dinamicii
accidentelor de circulaţie grave produse în
anul 2013 arată faptul că în comparaţie cu anul
anterior au fost înregistrate scăderi la toţi
indicatorii. Astfel, s-au produs 8.550 de
accidente de circulaţie (-8,7%), din care au
rezultat 1.859 de persoane decedate (-9,0%)
şi 8.155 de persoane rănite grav (-8%)", a
subliniat şeful Poliţiei Române, Petre Tobă, la
bilanţul IGPR care a avut loc marţi la Palatul
Parlamentului.

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
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ŞTRAND PECO

Spaimă printre
vânzătorii alexăndreni:

patru jafuri în
ultimele zile

Amenzi aplicate
de pompierii teleormăneni

Noul Cod rutier a fost
respins de comisiile de
special i tate din Senat.
Proiectul, însă, va merge mai
departe în Plen. Asta după ce
luni, parlamentarii au fost de
acord cu unele modificări
privind limita maximă de
viteză şi marţi ar fi trebuit să
dec idă ş i in ter z ic er ea
consumului de alcool înainte
de a urca la volan. Senatorii
PNL şi PDL au votat împotriva
adoptării unui raport favorabil
sau s-au abţinut.

Raportul favorabil, cu
amendamente, a întrunit
numai 12 voturi „pentru”, din
partea senatorilor PSD, cinci
voturi „împotrivă” şi şapte
abţineri, ale senatorilor PNL şi
PDL , ne f i ind în t run i t ă

majoritatea voturilor necesare
pentru a putea fi considerat
adoptat.

La începutul şedinţei,
preşedintele Comisie juridice,
Cătălin Boboc (PNL), a

afirmat că „o soluţie serioasă”
ar fi ca acest nou Cod rutier să
nu fie adoptat şi că senatorii
liberali din cele trei comisii se
vor abţine la vot.

Modificarea Codului Rutier a
fost respinsă de comisiile din Senat

Numărul accidentelor de circulaţie soldate
cu morţi, în scădere anul trecut
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Preşedintele executiv al PSD, Liviu
Dragnea, a declarat, miercuri, că dacă PNL
vrea să iasă de la guvernare, e bine să o spună,
precizând că PSD aşteaptă de la liberali să fie
contactaţi într-un termen "rezonabil" pentru a
discuta despre restructurarea guvernului
propusă de premierul Ponta. Dragnea a
adăugat că nu se poate sta cu Guvernul blocat
până când se hotărăsc liberalii în privinţa
restructurării

"Dacă vor să iasă (de la guvernare, n.r.) e
bine să o spună pentru că suntem în februarie,
e un an întreg în faţă, sunt măsuri serioase care
trebuie adoptate în următoarea perioadă", a
spus Dragnea.

"Noi nu vrem să iasă de la guvernare,
Doamne fereşte!, dar totuşi avem o săptămână
aproape de când sunt câteva ministere în care
cred că nu mai funcţionează lucrurile, gândiţi-
vă la Finanţe, unde oamenii ăia de acolo nu
ştiu, azi la şedinţa de Guvern va fi domnul
Chiţoiu, care e demisionar...", a spus Dragnea.

El a arătat că din partea PSD nu sunt
tensiuni referitoare la discuţiile din USL privind
restructurarea Guvernului.

"Din partea noastră nu e nicio tensiune.
Aşteptăm un termen rezonabil să fim contactaţi
să avem o nouă întâlnire să încercăm să îi
convingem odată", a spus Dragnea.

Dragnea a declarat, miercuri, că nu se poate
sta cu Guvernul blocat până când se hotărăsc
liberalii în privinţa restructurării, el arătând că
social-democraţii au acceptat toate solicitările

avansate de liberali şi că sunt surprinşi de
refuzul acestora.

"Am rămas surprinşi că PNL nu e de acord
cu această variantă (propusă de Victor Ponta -
n.r.) Am rămas foarte surprinşi şi aşteptăm să
vedem dacă se hotărăsc, pentru că nu putem
să stăm cu Guvernul blocat până când se
hotărăsc dumnealor", a spus Dragnea.

El a precizat că PSD a acceptat toate
solicitările PNL.

"Toate solicitările dumnealor au fost
acceptate: domnul Iohannis viceprim-ministru,
ministru de Interne, să coordoneze nu ştiu ce
trebuie să coordoneze - va coordona. Dar mi se
pare firesc ca fiecare partid din cele patru să
aibă un viceprim-ministru dacă discutăm de o
coerenţă în ceea ce priveşte susţinerea politică
a Guvernului", a spus Dragnea.

Premierul Victor Ponta a declarat, marţi, că
liberalii nu au fost de acord cu formula de
restructurare a Guvernului pe care a propus-o,
el arătând că discuţiile vor continua şi că
restructurarea Executivului nu se va face atât
timp cât nu există o înţelegere.

"Colegii liberali nu sunt de acord cu această
formulă de restructurare", a spus Ponta, care
nu a dat detalii privind argumentele invocate de
liberali.

"Nu e politicos şi colegial să povestesc
lucruri care ţin de discuţia internă. În măsura în
care doresc, colegii liberali o să vă spună
dânşii", a spus Ponta.

Ori de câte ori se apropia un scrutin electoral, clasa politică
românească da în clocot şi nu se liniştea decât atunci când se
anunţau rezultatele finale. Unii deschideau sticlele de
şampanie şi abia aşteptau să-şi conecteze mulgătoarele la
ţâţele bugetului, alţii îşi înecau necazul în bere la doi litri şi îşi
numărau firfiricii, să vadă dacă le mai ajung să
supravieţuiască până la următoarele alegeri.

Anul acesta, când alegerile europarlamentare sunt
aperitivul „balului” de la prezidenţiale, politicienii români parcă
au înnebunit, şi ceea ce ne părea în urmă cu ceva ani balamuc
politic e o şcoală de fete pe lângă ceea ce se întâmplă acum.

Pe de o parte, Ponta şi Antonescu, cu alcoolemie
electorală de 70%, au uitat de ce le-au cerut românilor să-i
voteze şi se hârjonesc pe toloaca Puterii ca doi purceluşi de
lapte, care au băut vinul din copaia cu baiţ şi s-au strecurat
printre picioarele bucătarului, înainte de a fi asomaţi şi a li se
pune mărul în gură.

De cealaltă parte, Traian Băsescu răcneşte ca un leu
căruia i s-au tăiat ghearele şi nu mai poate ţine sub control
antilopa serviciilor, în timp ce hienele şi vulturii hoitari
scâncesc şi croncăne a pagubă în jurul lor.

Şi cum se apropie Ignatul europarlamentarelor, cele două
tabere se împroaşcă cu lăturile politicianismului şi
demagogiei sperând fiecare că va reuşi să-l acopere pe
celălalt cu scârna dezgustului public şi să-i şterpelească
voturile după ce s-au şters cu mototoale de ziare şi cu eşarfele
de la gâtul ştiristelor.

Multora dintre concetăţenii noştri le place acest spectacol
grotesc şi aplaudă cu entuziasm guiţatul doct al lui Crin sau
miştocăreala studenţească a lui Ponta. Aşa cum sunt destui
care abia aşteaptă replica grosieră a lui Băsescu sau chiţăitul
caraghios al lui Lăzăroiu.

Dar cei mai mulţi dintre români s-au săturat de acest
spectacol orwellian şi îşi văd de necazurile lor, care nu sunt
puţine, aşteptând să se îndure Dumnezeu de această ţară şi
să-i dea guvernanţi mai cu capul pe umeri.

Deocamdată nimic bun nu se întrezăreşte la orizont, dar
românii sunt răbdători şi mai speră să se împlinească vorba
poetului şi din „bube, mucegaiuri şi noroi” să se iţească
oameni şi vremuri noi, care să nu le mai înconvoaie spinarea
şi să le strivească demnitatea.

Politicienii de până acum şi-au dat întreaga măsură, iar alţii
n-au apărut încă, deşi există mulţi oameni de omenie şi de
ispravă pe plaiurile mioritice, dar se complac într-un anonimat
vinovat şi doar mârâie tăcut pe la colţuri de străzi şi de uliţi.

Şi atunci ce ne mai rămâne de făcut? Să-l invocăm pe
Ţepeş-Vodă ca să dea foc la puşcărie şi la casa de nebuni? A
mai făcut-o geniul tutelar al românilor. Şi cu ce s-a ales? Cu o
cărămidă ucigaşă în cap în sanatoriul doctorului Şuţu.

În loc să-l invocăm pe legendarul domn ar trebui să
devenim fiecare dintre noi un Ţepeş şi să facem din voturile
noastre cumplite unelte de curmare a chinurilor şi batjocurii la
care suntem supuşi. Cu buletinul de vot în mână orice
cetăţean e mai puternic decât omul politic care se cutremură
la gândul că pe sigla sau numele lui vei pune ştampila.

Alegerile europarlamentare sunt un bun prilej pentru ca
cetăţenii acestei ţări să facă un exerciţiu de forţă, votând nu pe
vorbe meşteşugite ori pe pachete electorale încropite tot din
banii lor, ci în baza propriilor convingeri. Iar dacă acestea nu
există să anuleze votul. Dar importantă e participarea.
Semnalul că românilor le pasă de soarta lor. Să nu mai lăsăm
la mâna „nucleelor dure” şi a „bazinelor electorale” soarta
noastră şi viitorul copiilor noştri.

Până acum, niciodată românii n-au ieşit nici măcar
jumătate la vot. Anul acesta trebuie să demonstrăm că ne
pasă şi cine ne reprezintă în Europa şi cine ne reprezintă în
faţa lumii.

Şt. B.

România, o mahala
provincială a Europei

Deputaţii sunt speriaţi de proteste şi uragane şi vor să se
asigure că sunt puşi la adăpost în cazul în care trec printre
protestatari, iar aceştia le avariază maşinile de serviciu. Prin
urmare, îşi asigură din bani publici autoturismele inclusiv
împotriva fenomenelor meteorologice extreme, care apar în
ţara noastră o dată la zeci de ani. În plus, vor să fie protejaţi şi
în cazul daunelor produse de drumurile proaste.

Nu doar maşinile sunt asigurate, ci şi obiectele din interior:
casetofoanele, televizoarele, telefoanele mobile, aerul
condiţionat, staţiile de emisie-receptie, trusele de scule şi
girofarurile.

Totuşi, ei nu au voie să folosească semnale luminoase şi
acustice, cu excepţia maşinilor care îi escortează pe şefii
celor două Camere ale Parlamentului.

Este vorba, în total, de 260 de maşini şi două remorci a
căror asigurare costă 400.000 de lei. Anul trecut,
parlamentarii au alocat din bani publici cu 100.000 de lei în
plus pentru asigurări, dar pentru un număr aproape dublu de
maşini.

Parlamentarii îşi
asigură din bani

publici autoturismele
împotriva uraganelor

Cota unică de 16% este în
pericol. Guvernul vrea să
r e i n t r o d u c ă i m p o z i t u l
progresiv, cu trei cote în funcţie
de venituri, potrivit strategiei
fiscal-bugetare 2014-2016,
postată pe site-ul Ministerului
de Finanţe.

Cele trei cote la care s-a
gândit Guvernul sunt de 8, 12
şi 16 procente. O formă de
renunţare la cota unică de
16% este şi acordarea
creditului fiscal pentru cei care
vor să îşi restructureze creditul
şi acceptă o reducere a ratei
cu până la jumătate, măsură
pe care Executivul vrea să o
aplice de la 1 aprilie.

Elaborarea Strateg iei
p e n t r u n o u l r e g i m d e
impozi tare în domeniul
petrolului şi gazelor naturale in
perioada 2015-2024.

Scutirea câştigurilor de

capital pentru favorizarea
societăţilor de tip holding;

Schimbarea anului fiscal
diferit de cel calendaristic,
pentru reducerea regulilor de
administrare a impozitului;

Revizuirea regimului fiscal
aplicabi l cheltuieli lor cu
sponsorizarea.

I n t r o d u c e r e a
c o n t r i b u a b i l i l o r c a r e
realizează venituri de până la
20% din consultanţă şi
management;

Eliminarea din baza de
impozitare a diferenţelor de
curs valutar şi a reducerilor

comerciale acordate.

Reducerea semnificativă a
CAS cu 5 puncte procentuale
începând cu luna iulie 2014,
care prin măsurile ce vor fi
întreprinse va avea un impact
bugetar neutru.

R e v i z u i r e a b a z e i
impozabile pentru impozitele
pe proprietate, acestea variind
în funcţie de destinaţia
proprietăţii şi nu în funcţie de
statutul juridic al proprietarului.

Indexarea impozitelor şi
taxelor locale, ţinând cont de
evoluţia ratei inflaţiei de la
ultima indexare, respectiv rata
inflaţiei pentru perioada 2013-
2015

Analizarea posibilităţii de
reducere a cotei standard de
TVA pentru perioada 2014-
2016 pe măsura îmbunătăţirii
colectării veniturilor bugetare.

Ce noutăţ i sunt în
Strategia 2014-2020:

Impozitul pe profit:

Impozitul pe veniturile
microîntreprinderilor:

C o n t r i b u ţ i i s o c i a l e
obligatorii:

Impozite şi taxe locale:

TVA:

Preşedintele Traian Băsescu a declarat
marţi seară că nu va semna scrisoarea cu
Fondul Monetar Internaţional dacă în ea apare
"electorata" şi o singură formulare legată de
creşterea accizei la benzină şi motorină şi va
chema oamenii în stradă pentru a se apăra de
mărirea accizei.

"Ideea electoratei s-a lansat după întâlnirea
pe care Fondul a avut-o cu mine duminică,
adică luni dimineaţă la o întâlnire la BNR, este
o idee pe care o critic aceasta legată de ratele
pe care le au românii 1600 de lei. Vă asigur că
sunt două lucruri pentru care nu voi semna
scrisoarea cu Fondul: dacă apare o singură
formulare legată de creşterea accizei la
benzină şi motorină pentru că înseamnă 42-43
de bani la fiecare litru, bani de care bugetul nu
are nevoie, are nevoie însă Dragnea şi Ponta
să arunce către baronii locali înainte de

europarlamentare. Vă asigur că voi face ce n-
am făcut de când sunt pentru că ştiu că e o
mare minciună, eu îi voi chema pe români să
se apere în strada în mitinguri pentru că eu pot
demonstra şi am demonstrat că nu e necesar,
este un abuz, una este să nu ai bani în buget să
iei nişte măsuri cum s-au luat în 2010 alta e să
ai banii ca efect al macrostabilizării şi să impui
o taxă ticăloasă. Dacă îmi apare în scrisoare
această electorată categoric refuz semnarea
scrisorii pentru că ea de asemenea este
necinstită", a spus Băsescu la B1TV.

Preşedintele a mai spus că Guvernul ar
putea să-l determine să semneze scrisoarea
netrecând cele două puncte cu care el nu este
de acord în document.

"Dacă nu apar electorata şi creşterea
accizei la carburanţi în scrisoarea cu Fondul o
să o semnez", a încheiat şeful statului.

Liviu Dragnea:

Dacă PNL vrea să iasă
de la guvernare, e bine să o spună

Guvernul vrea să introducă impozitul
diferenţiat pe salarii

Traian Băsescu:

Îi voi chema pe români în
stradă dacă Guvernul va creşte acciza

la benzină şi motorină



(urmare din pagina 1)

M.M.

Evenimentul a fost marcat cum se cuvine,
printr-o conferinţă de presă la care au fost
prezenţi Ion Rădulescu, şeful instituţiei,
Gheorghe Şerban, Marian Sărdan, alţi
reprezentanţi ai instituţiei şi ai mass-media
locală.

În partea de început a întâlnirii, Ion
Rădulescu, a trecut în revistă câteva din
activităţile principale desfăşurate la nivel de
agenţie: planificarea strategică de mediu;
monitorizarea fondurilor de mediu; autorizarea
activităţilor cu impact asupra mediului;
implementarea legislaţiei şi politicilor de mediu
la nivel naţional şi local.

În decursul anului 2013, laA.P.M. Teleorman
au fost înregistrate 1616 solicitări acord de
mediu, 310 solicitări pentru obţinerea
autorizaţiei de mediu; 176 solicitări privind
stabilirea obligaţiilor de mediu şi doar trei
solicitări pentru obţinerea autorizaţiei integrale
de mediu.

Din analiza comparativă a activităţii A.P.M.

Teleorman în anul 2013 faţă de aceeaşi
perioadă a anului 2012, s-a constatat că cea
mai mare creştere de 128 la sută a fost
înregistrată la numărul autorizaţiilor de mediu
transferate; cu 152 la sută a crescut numărul
obligaţiilor stabilite de mediu; cu 106 la sută,
creşterea a fost înregistrată la numărul
deciziilor etapei de încadrare emise, iar cea mai
mică creştere s-a înregistrat în cazul
autorizaţiilor/autorizaţiilor integrate de mediu,
unde creşterea a fost de numai 12 la sută.

În schimb, în aceeaşi perioadă a anului
2013, faţă de anul anterior s-au înregistrat şi
scăderi.Acestea au fost în procent de 13 la sută
în cazul numărului deciziilor etapei de
încadrare pentru planuri şi programe şi cu 7 la
s u t ă a s c ă z u t ş i n u m ă r u l d e
autorizaţii/autorizaţii integrate de mediu
revizuite.

Despre monitorizarea Directivelor UE, vom
reveni într-o ediţie viitoare a ziarului nostru.
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Persoanele în vârstă şi cei din mediul rural sunt preferaţii
hoţilor. Pentru a nu cădea în plasa pungaşilor, poliţiştii
teleormăneni au întocmit un plan de pază al comunelor
teleormănene pentru acest an.

Acţiunea s-a desfăşurat timp de 2 săptămâni în toate cele
92 de comune din judeţ şi a vizat creşterea gradului de
siguranţă şi reducerea riscului de victimizare a populaţiei în
localităţile din mediul rural.

În cadrul acestei acţiuni au fost angrenaţi 158 de poliţişti
de ordine publică, dintre care 27 de la secţiile de poliţie rurală
şi 131 din cadrul posturilor de poliţie comunale care au
realizat informarea asupra activităţilor privind asigurarea
pazei bunurilor aflate în domeniul public sau privat al unităţii
administrativ teritoriale şi a bunurilor ce aparţin cetăţenilor.

Activităţile întreprinse au cuprins cele 92 de comune
teleormănene, planul de pază fiind întocmit de către primăria
comunei, cu sprijinul de specialitate al posturilor şi secţiilor de
poliţie rurale.

În cadrul acestei acţiuni au fost desemnaţi 109 poliţişti cu
responsabilităţi pe linia sistemelor de securitate şi au fost
întocmite şi remise 85 de notificări către primăriile din mediul
rural, în vederea organizării pazei comunale.

De asemenea, au fost transmise 87 de informări către alte
instituţii – şcoli, societăţi comerciale, persoane fizice în
vederea îmbunătăţirii pazei obiectivelor, bunurilor şi valorilor.

În cadrul acţiunii, structurile de poliţie locale au avizat 86
de planuri de pază, dintre care 80 cu pază proprie, 1 cu pază
specializată şi 5 cu poliţie locală.

Totodată, au fost desfăşurate activităţi pentru identificarea
infrastructurii existente privind siguranţa obiectivelor –
instalaţiile şi mijloacele tehnice de pază şi de alarmare, fiind
inventariate 206 astfel de amenajări tehnice, dintre care 85
deţineau camere video de supraveghere, 96 aveau sisteme
de alarmare şi 25 sunt monitorizate prin dispecerat de
intervenţie. S-a efectuat şi o inventariere a obiectivelor şi
persoanelor cu risc ridicat din punct de vedere al siguranţei
bunurilor, fiind luate în evidenţă 495 de persoane care deţin
societăţi comerciale sau de familie, 493 de persoane
vârstnice care locuiesc singure sau în case izolate şi 264 de
deţinători de arme şi muniţie.

În urma activităţilor desfăşurate au fost dispuse măsuri de
reorganizare a pazei comunale în toate localităţile din mediul
rural, realizându-se avizarea planului de pază în proporţie de
93,47%.

Având în vedere rezultatele obţinute, considerăm că
acţiunea a avut efectul scontat atât în rândul reprezentanţilor
administraţiei publice locale cât şi al beneficiarilor de servicii
de securitate – cetăţenii localităţilor din mediul rural,
asigurând identificarea şi eliminarea unor vulnerabilităţi din
localităţile rurale, organizarea pazei comunale şi respectarea
cerinţelor legale.

B.P.

Agenţia pentru Protecţia
Mediului Teleorman, la raport

Paza bună trece
primejdia rea

În luna ianuarie 2014, conform informaţiilor puse la
dispoziţia presei de către conducerea Administraţiei
Judeţene a Finanţelor Publice Teleorman, în structura de
inspecţie fiscală a acestei instituţii au fost antrenaţi 46
inspectori fiscali. În urma acţiunilor derulate de către
inspectorii fiscali au fost încheiate 100 de acte de inspecţie.
Din acestea, 16 au fost inspecţii fiscale generale, 51 inspecţii
fiscale parţiale, 9 controale încrucişate, 10 cercetări la faţa
locului şi 14 controale inopinate.

Urmare a inspecţiilor efectuate au fost stabilite sume
suplimentare într-un cuantum total de 2.591,45 mii lei,
constând în diferenţe de impozite şi taxe, accesorii aferente (
dobânzi şi penali tăţ i de întârziere) şi amenzi
contravenţionale.

Impozitul pe profit calculat suplimentar a fost de 65,06 mii
lei, TVA-ul 1.957,94 mii lei, alte impozite şi taxe – 94,12 mii lei.
La aceste sume s-au adăugat 419,93 mii lei reprezentând
dobânzile, iar 54,40 mii lei amenzile contravenţionale ce au
fost aplicate în 43 de cazuri.

G.Z.

După intrarea României în
NATO milităria nu mai este o
obligaţie ci o profesie, pe care
mulţi dintre tineri o respectă şi
o doresc. În fiecare an
Ministerul Apărării Naţionale
scoate la concurs locuri atât
pentru învăţământul liceal, în
colegiile militare cât şi pentru
cel postliceal, pentru formarea
maiştrilor şi subofiţerilor.

Ca să nu mai vorbim, de
numeroasele specialităţi ale
instituţiilor de învăţământ
superior militar.

Centrului Militar Judeţean
Teleorman, prin structura de
s p e c ia l i t a t e a î n c e pu t
activitatea de înscriere şi
întocmire a dosarelor, pentru
învăţământul liceal, postliceal
şi universitar.

Pentru anul de învăţământ
2014/2015 Ministerul Apărării
Naţionale a scos la concurs
următoarele locuri:

Învăţământ liceal: (pentru
elevii claselor a VIII-a, băieţi şi
fete): Colegii militare liceale-
360 locuri, 120 pentru fiecare
din cele 3 colegii militare
liceale existente la Breaza,
Alba-Iulia şi Câmpulung-
Moldovenesc.

Studi i universitare de
licenţă-învăţământ de zi:
Academia Forţelor Terestre

Nicolae Bălcescu – Sibiu=167
l o c u r i s p e c i a l i z ă r i l e :
Managementul organizaţiei,
management economico-
f inanc ia r, admin is t ra ţ ie
publică;

Academia Forţelor Aeriene
Henri Coandă – Braşov = 60
l o c u r i s p e c i a l i z ă r i l e :
Managementul sistemelor de
rachete şi artilerie antiaeriană;
Management în aviaţie (piloţi)
şi nenaviganţi; Managementul
traficului aerian;

Academia Navală Mircea
cel Bătrân – Constanţa = 25
locuri specializările: Inginerie
marină şi navigaţie;

Academia Tehnică Militară
– Bucureşti = 63 locuri
special izăr i le: Ing iner ie
ae ros pa ţ i a l ă , I ng i ne r i a
autovehiculelor, calculatoare
şi tehnologia informaţiei;
Institutul Medico-Militar = 20
locuri;

specializarea: medicină
generală.

Învăţământ post l icea l
pentru formarea maiştrilor
militari şi subofiţerilor: Şcoala
Militară de Maiştri Militari şi
Subofiţeri a Forţelor Terestre
Basarab I – Piteşti = 71 locuri;
Şcoala Militară de Maiştri
Militari şi Subofiţeri a Forţelor
Ae r i e ne –Tr a i a n Vu ia -

Boboc(Buzău) = 73 locuri;
Şcoala Militară de Maiştri
Militari a Forţelor Navale
A m i r a l I . M u r g e s c u –
Constanţa = 50 locuri.

Prin filieră indirectă, cursuri
de formare a ofiţerilor în
activitate care se adresează
tinerilor absolvenţi cu studii de
licenţă în domeniu, sunt
scoase la concurs pentru
s pec ia l i t ă ţ i l e m ed i c i n ă
generală= 13 locuri, justiţie
m i l i t a r ă = 5 l o c u r i ,
psihologie/sociologie=8 locuri,
protecţia mediului, a muncii,
supraveghere tehnică şi
metrologie=8 locuri, muzici
militare=5 locuri.

Pentru cursul de formare a
subofiţerilor în activitate pe
filieră indirectă sunt scoase la
concurs pentru specialităţile
sanitar= 27 locuri şi muzici
militare=15 locuri.

Cei interesati pot obţine
informaţii suplimentare de pe
site-ul www mapn.ro şi la
Biroul Informare – Recrutare,
structura de specialitate a
Centrului Militar Judeţean
Teleorman, care funcţionează
în Alexandria, str. C-tin
Brâncoveanu nr.45, tel.
0 2 4 7 / 3 1 7 4 5 0 ,
0247/311115/int.153.

M.M.

Ţara vrea ostaşi

Comisarul european pentru Agricultură şi
Dezvoltare Rurală, Dacian Cioloş şi ministrul
Agriculturii, Daniel Constantin au discutat la
Bucureşti opţiunile pe care România le are cadrul
noii Politici Agricole Comune, în perioada 2014-
2020, despre viitoarele subvenţii în agricultură
acordate prin Fondul European de Garantare
Agricolă, precum şi despre plăţile directe ce vor fi
făcute către fermierii din ţara noastră. La întâlnire
au participat, de asemenea, Daniel Botănoiu şi
George Octavian Turtoi – secretari de stat în
MinisterulAgriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Proiectul PNDR 2014 – 2020, realizat de către
specialiştii români şi consultanţi din alte ţări
europene conţine măsuri ce vizează dezvoltarea
rurală în România, ţinând seama atât de
realităţile socio-economice ale ţării şi implicit ale
spaţiului rural, cât şi de Politica Agricolă Comună
(PAC 2020).

Creşterea competitivităţii sectorului agricol
reprezintă unul dintre obiectivele generale ale
PNDR 2014 – 2020, în condiţiile în care în
sectorul agricol valoarea medie a productivităţii
munc i i în agr icu l tu ră es te de 4.328
euro/persoană, faţă de media europeană de
14.967 euro/persoană în anul 2012.

Al doilea obiectiv general al PNDR se referă la
gestionarea durabilă a resurselor naturale şi
combaterea schimbărilor climatice, în cadrul
căruia acţiunile de intervenţie vor fi direcţionate
atât către refacerea, conservarea şi consolidarea
ecosistemelor legate de agricultură şi silvicultură,
cât şi către promovarea utilizării eficiente a
resurselor şi sprijinirea tranziţiei către o
economie cu emisii reduse de carbon.

Cel de-al treilea obiectiv, al dezvoltării
teritoriale echilibrate, trebuie să combată o
realitate care arată un procent al populaţiei la
nivelul pragului de sărăcie de 40%, urmărind ca
priorităţi dezvoltarea economică în zonele rurale
prin reducerea sărăciei şi promovarea incluziunii
sociale.

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală
2014 - 2020 pentru România dispune de o
alocare financiară europeană din Fondul
European Agricol pentru Dezvoltare Rurală de
8,0156 miliarde de euro.

De asemenea, a fost reconfirmată atribuirea
de plăţi naţionale tranzitorii pentru a creşte
valoarea sumelor acordate la hectar în viitoarea
perioadă de programare.

Obiectivele PNDR 2014 – 2020

George ZAVERA

PNDR 2014-2020, în consens cu
realităţile economico-sociale

din România

În luna ianuarie 2014
Sume suplimentare

totalizând 2.591,45 mii lei,
stabilite de către inspectorii

fiscali teleormăneni
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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



La sala mare de lectură a
Bibliotecii Judeţene “Marin
Preda” din Alexandria, ieri au
fost marcaţi cei 120 de ani care
s-au scurs de la naşterea poetei
Otilia Cazimir.

Evenimentul a debutat în
p r e z e n ţ a u n u i n u m ă r
impresionant de şcolari şi
preşcolari, atât din Alexandria
cât şi din localităţile din mediul
rural, elevi care împreună cu
cadrele lor didactice, au fost
prezenţi la Biblioteca “Marin
Preda” din Alexandria şi cu alte
ocazii. Aceştia, sub îndrumarea
c a d r e l o r d i d a c t i c e
coordonatoare au contribuit la
aducerea unui omagiu poetei,
scriitoarei, traducătoarei şi
publicistei Otilia Cazimir.

La eveniment au participat
preşcolarii de la grupa mare
“Voiniceii”, de la Grădiniţa nr.7

din Alexandria, care au
pregătit un program de recitare,
o prezentare a biografiei poetei
şi o expoziţie de desene
inspirate de poeziile Otiliei

Cazimir, aceştia fiind coordonaţi
de profesorAmalia Pătraşcu.

Sub îndrumarea cadrelor
didact ice Amalia Rotaru,
Loredana Chircu şi Petronela
Săvuşcă, elevii clasei a II-a de la
Şcoala gimnazială nr.6 din

Alexandria, au pregătit pentru
acest moment un colaj de
ghicitori şi versuri.

Iar elevii claselor a VI - VIII-a
de la Şcoala gimnazială din
localitatea Conţeşti au participat

cu un program artistic, aceştia
fiind coordonaţi de profesoarele
AdelaAnghel şi Elena Mărunţelu
care a trecut în revistă şi câteva
aspecte despre viaţa poetei.

Şcoala gimnazială „Mihai
Viteazul” din Alexandria a
participat cu elevii pregătiţi de
doamna profesor Simona
Petrică, cea care a trecut în
revistă aspecte privind „Mirajul
liricii pentru copii”.

I a r M o n i c a B a z a v a n ,
profesor la Şcoala gimnazială
Cernetu, a vorbit despre
activitatea de publicist a Otiliei
Cazimir.

Şi pentru că a fost vorba
despre o activitate dedicată în
special copiilor, artistul plastic
Costel Lupu, a expus cu această
ocazie o serie de lucrări de
grafică sub titlul “Bucuria
copilăriei”. Expoziţia artistului,
cât şi celelalte lucrări expuse de
copii talentaţi, vor rămâne
deschise publicului larg, până în
data de 21 februarie 2014.

M.M.
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Obişnuiţi să luaţi antibiotice fără prescripţie medicală?
Este posibil să nu trateze afecţiunea, ba chiar vă pot face
rău. De exemplu, poate apărea infecţia cu o bacterie
deosebit de periculoasă.

În România, mai bine de jumătate dintre tratamentele
cu antibiotice sunt excesive atât ca durată, cât şi ca
indicaţie. Drept urmare, apar infecţii, precum cea cu
bacteria numită clostridium difficile. Peste 80% dintre
pacienţii care suferă de această infecţie au urmat o cură
cu antibiotice.

Există însă şi situaţii în care bacteria este luată din
mediul în care se află pacientul.

„În serviciile de terapie intensivă, în serviciile de
chirurgie, în special la pacienţii care sunt spitalizaţi pe
termen lung, există foarte multe infecţii din acestea cu
clostridium difficile”, spune prof. dr. Alexandru Oproiu,
preşedintele de onoare al Societăţii Române de
Gastroenterologie.

„Dacă această bacterie colonizează intestinul, poate
să producă o toxină, sau două tipuri de toxine, se numesc
toxina A sau B sau o toxină mult mai puternică, toxină
binară, care produc iniţial tulburări digestive, ulterior

produc o stare chiar de şoc toxic, pentru că toxinele
respective blochează nişte mecanisme normale de
funcţionare la nivelul intestinului”, explică conf. dr.
Alexandru Rafila, medic primar medicină de laborator,
preşedintele Societăţii Române de Microbiologie.

Aşa că mare atenţie la următoarele simptome dacă
ştiţi că aţi luat antibiotice pe termen lung.

În cazurile severe se poate ajunge chiar la
îndepărtarea unei părţi din intestin. Netratată, această
bacterie poate duce la deces. Pentru a preveni infectarea
cu clostridium difficile, luaţi antibiotice doar dacă este cu
adevărat necesar şi neapărat la recomandarea
medicului.

120 de ani de la naşterea
Otiliei Cazimir

Comisia pentru muncă a Camerei Deputaţilor a
aprobat, marţi, proiectul de lege iniţiat de senatorul PSD
Gabriela Firea privind acordarea pentru părinţi a unei zile
libere pe an pentru îngrijirea sănătăţii copilului. Deputaţii
au stabilit că această zi nu va fi plătită.

Potrivit proiectului, ziua liberă se va acorda în scopul
de a asigura posibilitatea părinţilor sau a reprezentanţilor
legali ai copilului de a verifica periodic starea de sănătate
a acestuia.

Părinţii au dreptul la ziua liberă pentru îngrijirea
sănătăţii copilului fără obligaţia angajatorului de a plăti
drepturile salariale aferente, potrivit Mediafax.

Ziua liberă se va acorda la cererea unuia dintre părinţi,
pentru îngrijirea copilului cu vârsta între 0 şi 18 ani, ulterior
acesta urmând să prezinte acte doveditoare din partea
medicului de familie al copilului, din care rezultă controlul
medical efectuat.

Părinţii ai căror copii împlinesc
6 ani până la 31 august, obligaţi să-i
înscrie în clasa pregătitoare

Părinţii ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani
până la data de 31 august 2014, inclusiv, au
obligaţia de a înscrie copiii în învăţământul primar
în clasa pregătitoare, potrivit unui proiect de
metodologie al MEN privind înscrierea copiilor în
învăţământul primar.

Prin excepţie pentru anul şcolar 2014-2015,

părinţii ai căror copii nu au fost înscrişi în
învăţământul primar în anul şcolar 2013-2014 şi
împlinesc vârsta de 7 ani până la data de 31
august, inclusiv, pot înscrie, la cerere, copiii în
învăţământul primar, în clasa I.

Părinţii ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani
în perioada 1 septembrie - 31 decembrie, inclusiv,
pot să-şi înscrie copiii în învăţământul primar în
clasa pregătitoare, dacă dezvoltarea lor
psihosomatică este corespunzătoare.

"Înscrierea copiilor menţionaţi la alin. (1) în
clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă a
păr in ţ i lo r, dacă evaluarea dezvo l tăr i i

psihosomatice a acestora, făcută de specialişti,
atestă pregătirea copiilor pentru parcurgerea cu
succes a clasei pregătitoare", precizează
proiectul MEN.

Totodată, părinţii copiilor care împlinesc vârsta
de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie,
inclusiv, care nu optează pentru înscrierea copiilor
lor în clasa pregătitoare în anul şcolar 2014-2015
sau ai celor pentru care evaluarea arată că
dezvoltarea psihosomatică nu poate asigura
parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare îşi
vor înscrie copiii la grădiniţă, în grupa mare.

Criteriile generale de departajare care se
aplică sunt următoarele: existenţa unui certificat
medical de încadrare în grad de handicap a
copilului, existenţa unui document care
dovedeşte că este orfan de ambii părinţi, existenţa
unui document care dovedeşte că este orfan de
un singur părinte, existenţa unui frate/a unei surori
înmatriculat/înmatriculate în unitatea de
învăţământ respectivă.

Criteriile specifice de departajare sunt
elaborate de fiecare unitate de învăţământ şi se
aplică după aplicarea criteriilor generale.

Pentru criteriile specifice stabilite, unitatea de
învăţământ va indica documentele doveditoare pe
care părintele trebuie să le depună în momentul
completării/validării cererii-tip de înscriere.

Copiii care împlinesc vârsta de 7 ani până la
data de 31 august, inclusiv, care nu au fost înscrişi
în învăţământul primar în anul şcolar 2013-2014 şi
ai căror părinţi solicită înscrierea direct în clasa I
vor fi înmatriculaţi în clasele I deja existente, pe
locurile disponibile, mai prevede proiectul MEN.

Senatorii au respins,
m a r ţ i , o p r o p u n e r e
legislativă care ar fi
modi f i ca t Legea nr.
95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii în
sensul includerii, printre
serviciile decontate din
Fondul Unic de Asigurări
Sociale de Sănătate
( F N U A S S ) , a
endoprotezelor mamare, a
m a t e r i a l e l o r ş i
dispozitivelor necesare
operaţiilor de reconstrucţie în
urma afecţiunilor oncologice,
motivul fiind acela că Executivul
a aprobat în cursul zilei de luni
Ordonanţa nr. 3/2014 care
reglementează acest aspect.

În expunerea de motive,
iniţiatorii arată că modificarea
adusă Legii nr. 95/2006 "redă
şansa la viaţă şi încrederea în
sine acelor femei care se luptă
cu această cumplită boală -
cancerul la sân".

Potrivit iniţiatorilor, în
România, 300 de femei
mor în fiecare lună din
cauza cancerului la sân,
"ceea ce înseamnă 3.600
de mame, soţii, prietene,
fiice".

Aceştia consideră că
este esenţială decontarea
de către stat a acestor
proteze mamare, întrucât
impactul bugetar este
" n e s e m n i f i c a t i v ,
aproximativ 1-1,2 milioane

lei pe an, în raport cu beneficiile
asupra stării de sănătate a
populaţiei".

Legea are caracter ordinar,
iar Senatului este prima Cameră
sesizată în acest caz.

Senatorii au respins propunerea privind
gratuitatea protezei mamare

Care sunt infecţiile
cauzate de antibiotice

Părinţii pot avea
o zi liberă neplătită
pe an pentru îngrijirea
sănătăţii copilului



Este ştiut faptul, că
românul de când e el, a fost
jertfelnic de sine, înzestrat
cu o jertfire martirică,
pentru că aşa i-a fost sortit
să se nască, să se afle
mereu între neprieteni. Şi
tocmai de aceea, românul
este felul de om iubitor de
adevăr, care nu acceptă
făţărnicia şi viclenia,
românul este felul de om
puternic, care nu caută să-
şi ascundă slăbiciunile,
românul este omul sincer,
înzestrat cu o frumuseţe

sufletească caracteristică doar lui, o frumuseţe pe care la
alţii o vedem mai rar, o frumuseţe, care nu lasă loc
duplicităţii, făţărniciei, vicleniei, lipsei de inteligenţă.
Lucruri cu care alţii operează când românul le spune
adevărul.
Românul, cât de curajos şi luptător a fost şi este,

totuşi nu se bucură de o împlinire de sine, fiindcă în
puţine cazuri îşi găseşte prelungirea şi rostul în clasa
conducătoare sau în clasa politică. De ce? Fiindcă
această clasă nu era, tocmai de fiecare dată ieşită din
sânul poporului, această clasă avea slăbiciunea să
creadă că jertfirea e a poporului, iar a lor e
supravieţuirea. Şi doar în momente cruciale, când nu se
mai poate da înapoi, se amestecă clasa politică cu
poporul şi dă exemple demnede istorie.
După un timp, iarăşi vine supravieţuirea – alte reguli

de viaţă decât cele ale poporului, fortuite de îmbâcsirea
cu elementul străin, lucru de care se îngrijesc vecinii.
Dar acestea sunt vicii numai ale clasei politice nu şi a
poporului. Şi dacă această clasă politică se gândeşte că
prin a menaja străinul, prin a tăcea sau a dosi adevărul,
îşi perpetuă viaţa – se greşeşte. Când se întrece măsura
în aceasta, poporul nu întârzie să vină să o lecuiască, fie
prin alegeri, fie altfel. Şi cu cât aceste lecuiri vor fi mai
dese, cu atât această clasă politică va fi mai aproape de
popor şi de adevăr.
Aşa este logica lucrurilor, căci de altfel, vine să se

adeverească bancul pe care Dan Puric îl glăsuia la
Chişinău pe scena Teatrului “Mihai Eminescu”: “Se
spune că atunci când a făcut lumea, Dumnezeu a
răsturnat sacul cu minuni în locul unde este acum
România. Uimit şi puţin şocat de bunăvoinţa excesivă a
Lui Dumnezeu, un Înger Îl întreabă: - Ce faci Doamne? Le
dai prea multe. La care Dumnezeu îi răspunde: - Stai să
vezi ce conducători le dau!”.
Da, aşa a fost. Românul, într-adevăr, a avut parte de o

clasă politică care-şi avea pornirile străine trebuinţei
Neamului, că aşa au fost vremurile, că erau puţini şi
când îşi găsea protectorul, trebuia să jertfească din sine,
şi cu teritoriu, şi cu averi, şi cu demnitate, căci îşi îngroşa
rândurile cu elementul străin. Şi ca să se placă acestui
element străin,mai întâi de toate, se tăceau adevăruri.
Dar, astăzi sunt alte vremuri, alte realităţi şi adevărul

devine o virtute şi pentru popoarele mai mici, dar dacă el
este adevăr, el nu se vrea tăcut.

Mihail TĂNASE
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Într-o seară, Iţic îl invită pe Ştrul la el acasă să vizioneze
împreună unmeci de fotbal. După ce se terminămeciul, Ştrul
dă să plece acasă, însă afară ploua torenţial, aşa că Iţic îl
opreşte:
- Poţi să rămâi aici peste noapte dacă vrei. Uite, mă duc

să-ţi pregătesc patul în camera cealaltă.
Când se întoarce Iţic, îl găseşte peŞtrul ud până la piele:
- Ce naiba ţi s-a întâmplat?!
- Amfost până acasă, să-mi aduc pijamalele.

Pe scările Parlamentului, o doamnă se împiedică şi cade.
Mihai Răzvan Ungureanu, aflat în apropiere, o ajută să se
ridice şi o conduce la biroul unde avea treabă.
- Cumaş putea să vămulţumesc? Întreabă doamna.
- Votându-mă pemine şi Forţa Civică la viitoarele alegeri!
- Mă scuzaţi, când am căzut, m-am lovit la genunchi, nu la

cap...

- Ce-ai pescuit ieri, Mitică?
-Amprins 6 crapi, mamă.
- 6 crapi? Înseamnă că iar te-au păcălit la magazin. Pe bon

sunt facturaţi 8.

***

***

Pastila de râs

Dincolo de rival i tate,
Jocurile Olimpice se remarcă
şi prin momente memorabile.

Schiorul rus Anton Gafarov
a fost protagonistul unui astfel
d e m o m e n t î n t i m p u l
semifinalelor de la schi fond.

Gafarov a căzut în timpul
cursei, s-a ridicat după câteva
momente, însă nu şi-a
abandonat visul şi a încercat
să ajungă la finiş chiar şi cu
schiurile grav avariate.

Sportivul rus a căzut din
nou, în timp ce urca un deal,
dar a primit un ajutor nesperat
din partea antrenorului
canadian Justin Wadsworth.

Fără să-i adreseze vreun
cuvânt, acesta s-a aplecat la
picioarele rusului şi i-a reparat
schiurile, astfel că Gafarov a
putut încheia cursa.

"E ca şi cum ai vedea un
animal prins într-o capcană.
Nu poţi să stai degeaba şi să

nu faci nimic", a declarat
antrenorul canadian.

Gafarov a încheiat la 2

minute şi jumătate în spatele
liderului, dar vă rămâne în
memoria Jocurilor Olimpice
pentru momentul în care a fost

implicat.
"E un moment de neuitat.

Unele gesturi valorează mai

mult decât o medalie", au
comentat jurnaliştii de la USA
Today.

Anunţuri
Familie cu 2 copii, casă şi curte, caut menajeră.
Telefon 0744.125.005

România reală
Supravieţuirea
poporului român

Asociatia Grupul de Actiune Locala De La Sai La Calmatui
Comuna Calmatuiu, Sat Nicolae Balcescu, Judetul Teleorman

Tel/Fax,0247895587 Mob:0766.339.213; e-mail: galcalmatuiu2013@yahoo.com
Program finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei Prin Programul National

De Dezvoltare Rurala, Axa Leader

11 februarie 2014
– va fi lansata in perioada 12.02.2014-14.03.2014

Beneficiarii eligibili sunt cei stabiliti in teritoriul GAL si care indeplinesc conditiile din Ghidul
Solicitantului pentru Masura 41.121 aflate pe site-ul APDRP, , si pe site-ul GAL
“De La Sai La Calmatui”

Fondurile disponibile alocate acestei sesiuni , respectiv suma maxima nerambursabila care
poate fi acordata pentru finantarea unui proiect sunt:

Masura 41.121 – Fonduri disponibile 30.803 euro; suma maxima nerambursabila 30.803
euro.

14 martie 2014
este la sediul GAL “De La Sai La Calmatui” cu program de

lucru zilnic de luni-vineri, in intervalul orar 09:00 – 16:00.
privind accesarea si derularea masurii, sunt cuprinse in Ghidul

Solicitantului aferent acestei masuri, precum si pe site-ul GAL-ului,
si pe site-ul Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, , sau pe site-ul

.
pentru informatii suplimentare se pot obtine la sediul GAL De la Sai la

Calmatui, din comuna Calmatuiu, la adresa de e-mail , sau la
telefon/fax: 0247895587, mobil 0766.339.213.

(suport
CD/DVD) la sediul GAL De la Sai la Calmatui, din Comuna Calmatuiu, Sat Nicolae Balcescu,
Judetul Teleorman.

ANUNT
APEL DE SELECTIE

SESIUNE DESCHISA PENTRU DEPUNERE A CERERILOR DE PROIECTE
PERIOADA 12.02.2014 – 12.03.2014

Data publicarii:
Masurile 41.121

Data limita de primire a proiectelor:
Locul de primire al proiectelor

Informatii detaliate

Date de contact

Mentionam ca informatii detaliate sunt disponibile in varianta electronica

www.apdrp.ro
www.delasailacalmatui.ro

www.delasailacalmatui.ro
www.apdrp.ro

www.madr.ro

galcalmatuiu2013@yahoo.com

Asociatia Grupul de Actiune Locala De La Sai La Calmatui
Comuna Calmatuiu, Sat Nicolae Balcescu, Judetul Teleorman

Tel/Fax,0247895587Mob:0766.339.213; e-mail: galcalmatuiu2013@yahoo.com
Program finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei Prin Programul National

De Dezvoltare Rurala, Axa Leader

Asociatia Grupul de Actiune Locala De La Sai La Calmatui anunta deschiderea apelului de
selectie, pentru masura 41.121 “Modernizarea exploatatiilor agricole”.

Sesiunea a treia de depunere a proiectelor se va desfasura in perioada 12.02.2014-
14.03.2014.

Proiectele se depun la sediul Asociatia Grupul de Actiune Locala De La Sai La Calmatui
zilnic de luni pana vineri in intervalul orar 9:00 – 16:00.

Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurii, sunt cuprinse in Ghidul
Solicitantului aferent acestei masuri, precum si pe site-ul GAL-ului, www.delasailacalmatui.ro
si pe site-ul Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, www.apdrp.ro, sau pe site-ul
www.madr.ro .

Date de contact pentru informatii suplimentare se pot obtine la sediul GAL De la Sai la
Calmatui, din comuna Calmatuiu, la adresa de e-mail galcalmatuiu2013@yahoo.com, sau la
telefon/fax: 0247895587, mobil 0766.339.213.

Mentionam ca informatii detaliate sunt disponibile in varianta electronica (suport CD/DVD)
la sediul GAL De la Sai la Calmatui, din Comuna Calmatuiu, Sat Nicolae Balcescu, Judetul
Teleorman.

COMUNICAT DE PRESA
PRIVIND APELUL DE SELECTIE PENTRU

MASURA 41.121

Moment de neuitat la
Jocurile Olimpice



1571:

1743:

1853:

1877:

1880:

1883:

1895:

1903:

1910:

1935:

A murit
Benvenuto Cellini,
sculptor, gravor şi
scriitor florentin (n.
1500).

S-a născut
J o s e p h B a n k s ,
botanist şi naturalist
englez (d. 1820).

Medicul şi
ortopedul Charles
Gabriel Pravaz a
inventat seringa.

A murit
Costache Caragiale, actor, regizor şi dramaturg român (n.
1815).

S-a născut Dimitrie Gusti, filosof, estetician şi
sociolog român (d. 1955).

A murit Richard Wagner, compozitor german (n.
1813).

A fost brevetat Cinematograful Lumiere, aparat
de filmat, de proiecţie şi de copiat, realizat de fraţii Louis şi
Auguste Lumiere.

S-a născut Gheorghe Manu, fizician român (d.
1961).

S-a născut William Bradford Shockley, fizician
american de origine britanică, laureat al Premiului Nobel
(d. 1989).

A murit Ion Bianu, filolog român, fondatorul şi
organizatorul Bibliotecii Academiei (n. 1856).
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Joi 13 Febru 201arie 4

07:00 Telejurnal matinal 09:00
Jocurile Olimpice de iarnă 10:00
Legendele palatului 11:20 Oameni
care au schimbat Lumea 11:30
Superconsumatorul 12:00 Europa
mea 12:30 Tribuna part idelor
parlamentare 13:00 De joi până joi
14:00 Telejurnal 14:30 Jocurile
Olimpice de iarnă 17:00 Lozul cel mare
17:55 Olimpiada veseliei 18:10 Maşini,
teste şi verdicte 19:00 Jocurile
Olimpice de iarnă 21:30 Telejurnal
22:30 Fest ivalul Naţ ional Ion
Dolănescu 00:30 Jocurile Olimpice de
iarnă

Aveti sanse mari
sa rezolvati probleme
legate de camin.
Partenerul de viata va
ajuta. S-ar putea sa
intampinati probleme
de natura birocratica.
Va sfatuim sa va
bazati pe intuitie.

S u n t e t i p u t i n
descurajat de numarul
problemelor pe care le
aveti de rezolvat. Cu
calm si rabdare, veti
reusi. Fiti mai atent la
cheltuieli! Nu este un
moment prea bun
pentru investitii.

Aveti succes in
t oa t e ac t i v i t a t i l e
casnice. Primiti o
suma mare de pe
urma unei afaceri si va
faceti planuri de. Spre
seara, s-ar putea sa
aflati despre o ruda ca
este bolnava.

Reusiti sa faceti
schimbari radicale in
viata, mai ales in
pr iv i n ta re la t i i lo r
sentimentale. Faceti
c u n o s t i n t a c u
persoane importante,
care v-ar putea deveni
parteneri de afaceri.

S-ar putea sa fiti
dezamagit din cauza
unei afaceri care
merge prost . Va
sfatuim sa nu va
descurajati. Petreceti
mai mult timp alaturi
de persoana iubita si
faceti planuri de viitor!

Sunteti tentat sa
cheltuiti prea mult in
interes personal. Fiti
prudent si cumpatat!
Dupa-amiaza faceti
c u n o s t i n t a cu o
persoana deosebita,
care va juca un rol
important in viata dv.

Aveti succes in
afaceri si in activitatile
desfasurate pentru
camin. Va sfatuim sa
tineti seama de parerile
unui barbat mai in
varsta. Aveti grija sa nu
incepeti prea multe
treburi deodata.

Sunteti hotarat sa
faceti o schimbare in
relatiile sentimentale.
D up a-a m ia za va
simtiti bine intr-o
vizita la prieteni, unde
va aflati in centrul
atentiei. Lasati-i si pe
ceilalti sa vorbeasca!

Ar fi bine sa nu va
plani f icat i t rebur i
importante pentru azi.
Aveti de facut mai
multe drumuri scurte.
Puteti sa va ocupati de
p r o b l e m e l e
financiare, pentru
aveti sanse de reusita.

Aveti ocazia sa
dati sfaturi utile unor
persoane mai tinere.
Cu sprijinul unei rude,
cumparati cateva
obiecte de uz casnic.
Este o zi favorabila
i n v e s t i t i i l o r s i
intalnirilor cu prietenii.

Va dedicati total
muncii si neglijati
relatiile sentimentale.
Dupa-amiaza, vi se
propune sa intrati intr-
o afacere. Ar fi bine sa
nu va grabiti, pentru
ca exista riscul unui
esec.

Sunteti decis sa
terminati o activitate
inceputa mai demult.
Puteti beneficia de
ajutorul unei rude.
Aveti grija sa nu se
ajunga la cearta! S-ar
putea sa va viziteze
un prieten bun.

Semnificaţii istorice pentru

07:00 Ştirile Pro Tv 10:05
Tânăr şi Nelinişt i t 11:00
Experiment infernal 13:00 Ştirile
Pro Tv 14:00 Tânăr şi Neliniştit
15:00 Masterchef 17:00 Ştirile
Pro Tv 17:30 La Maruţă 19:00
Ştirile Pro Tv 20:30 Las fierbinţi
21:30 O săptămână nebună
22:30 Ştirile Pro Tv 23:05 Lie to
Me 00:00 O femeie face carieră
02:00 Ştirile Pro Tv 03:30
Masterchef 05:30 La Maruţă

08:00 Neatza cu Răzvan şi
Dani 10:50 În gura presei 11:40
Teleshopping 12:00 Mireasă
pentru fiul meu 13:00 Observator
14:00 Mireasă pentru fiul meu
16:00 Observator 17:00 Acces
direct 19:00 Observator 20:00
Observator special 20:30 Vrei să
te însori cu mine? 22:30 Un show
păcătos 01:00 Observator 02:00
Knight Rider 03:30 Observator
special 04:00 Acces direct 06:00
Observator

08:30 Campionul 10:00
Draga mea prietenă 12:30
Ştirile Kanal D 13:15 Te vreau
lângă mine 15:30 Inima nu
respectă reguli 16:45 Teo Show
18:45 Ştirea zilei 19:00 Ştirile
Kanal D 20:00 Iancu Jianu,
haiducul 21:45 Asta-i România!
22:15 WOWBiz 00:30 Ştirile
Kanal D 01:30 Teo Show 03:15
WOWBiz 04:45 Pastila de râs
05:15 Inima nu respectă reguli

07:00 Vacanţă şi terapie 08:00
Regina cumpărăturilor 09:30
Mediumul 10:30 Cireaşa de pe tort
12:00 Poveşti din jurul lumii 12:30
Teleshopping 13:00 Mondenii 14:00
Vacanţă şi terapie 15:00 Focus
15:30 Focus Monden 16:00 Iubiri
secrete 17:00 Trăsniţi din NATO
18:00 Focus 18 19:00 Focus Sport
19:30 Cireaşa de pe tort 20:30 Ia-o
de la capăt! 22:00 Mondenii 22:30
Trăsniţi din NATO 23:15 Focus
Monden 23:45 Fii pe fază! 00:30
Mediumul 01:30 Frumoasa Ceci

07:00Aventurile lui Jackie Chan
08:00 Norii negri 09:00 Doi băieţi şi
o fată 10:00 Ia banii şi fugi 11:00
Aventurile lui Jackie Chan 11:30
Cum să pierzi banii Mafiei 13:30 La
Maruţă 15:00 Doi băieţi şi o fată
16:00 Ia banii şi fugi 17:00 La bloc
18:00 M.A.S.H. 19:00 Cum am
cunoscut-o pe mama voastră
19:50 La bloc 20:55 M.A.S.H.
22:00 Ştiu ce-ai făcut astă-vară
23:45 Prison Break 00:45 Cititorii
de oase 01:30 Ştiu ce-ai făcut
astă-vară 03:00 Prison Break

07:00 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 11:00 Evenimentul
Zilei 12:00 Ştirile B1 13:00 Talk B1
14:00 România, acum 15:00 Ştirile
B1 16:00 România, acum 17:00
Butonul de panică 18:00 Ştirile B1
19:00 Aktualitatea B1 20:00 Bună
seara, România! 21:30 Sub semnul
întrebării 23:00 Lumea lui Banciu
00:00 Ştirile B1 01:00 Sub semnul
întrebării 02:20 Butonul de panică

07:15 Abisul pasiunii 08:15
P o v e ş t i r i a de v ă r a t e 0 9 : 45
Diamantul nopţii 11:00 Cununa de
lacrimi 12:00 Santa Diabla 13:30 O
noua viaţă 14:30 Intrigi şi seducţie
15:30Abisul pasiunii 16:30 Poveştiri
adevărate 17:30 Diamantul nopţii
18:30 Cununa de lacrimi 19:30
Santa Diabla 20:30 O noua viaţă
21:30 Regina 22:30 Poveştiri de
noapte 23:00 Cancan.ro 23:30
Chelsea Settles 00:00 O noua viaţă
01:00 Regina 02:00 Poveştiri
adevărate 02:45 Poveştiri de noapte
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Actualitatea într-un zâmbet
C e l e 1 6 e c h i p e

calificate în ”optimile” de
finală ale Cupei României
la fotbal, etapa judeţeană
î ş i v o r a f l a a s t ă z i
adversarele. Conducerea
Asociaţiei Judeţene de
Fotbal Teleorman a stabilit
ca tragerea la sorţi să aibă
loc joi, 13 februarie de la
ora 10.00.

”Tragerea la sorţi în
vederea jocurilor din
cadrul optimilor de finală
ale Cupei României -
etapa judeţeană, va avea
loc joi 13 februarie 2014,
ora 10.00 la sediul AJF.
Sunt invitate echipele
calificate în această etapă:
Metalul Frasinet, Olimpia
Dobroteşti, Voinţa Saelele,
Pamimai Videle, Petrolul
Poeni, ASC Seaca, CS
Vităneşti, Astra Plosca,
Ajax Botoroaga, Rapid
Buzescu, Udinese Uda-
C l o c o c i o v , U n i r e a
Brânceni, Sporting Roşiorii
de Vede, FCM Alexandria,
Tineretul Suhaia şi Gloria
Merişani.

Jocurile din cadrul

optimilor de finală se vor
d isputa sâmbătă 22
f e b r u a r i e 2 0 1 4 , c u
începere de la ora 11.00.

Reamintim echipelor

calificate obligativitatea
efectuării vizei anuale
2014, în caz contrar nu vor
fi programate”, se arată
într-o informare a AJF
Teleorman.

În vederea efectuării
vizei anuale pentru acest
an, echipele sunt obligate
să aibă asupra lor ştampila
asociaţiei sau a clubului.
Echipele care nu posedă

ş t a m p i l ă s a u s - a
deteriorat, sunt obligate
să-şi confecţioneze una
nouă.

Echipele sunt obligate

să ia măsuri cu privire la
înlocuirea fotografiilor
deteriorate, sau a celor
care nu corespund cu
fizionomia jucătorului.
După terminarea perioadei
de juniorat, echipele sunt
obl igate să schimbe
fotografiile din carnetul de
l e g i t i m a r e ş i f i ş a
sportivului.

C. DUMITRACHE

Cine zice, ăla e!

Emoţii pentru baschetbal istele
alexăndrene de la Under 13. Timp de 2
zile acestea se vor bate pentru un loc în
finala Campionatului Naţional U13
Feminin.

Comisia de competiţii a Federaţiei
Române de Baschet a stabilit programul
turneelor semifinale al Campionatului
Naţional U13 Feminin şi Masculin din

Grupa ValoricăA.
Echipa de junioare a Alexandriei face

parte din seria J (Ploieşti) şi va deschide
competiţia cu meciul contra celor de la
CSU Cuadripol Braşov. Această partidă
va avea loc pe data de 14 februarie cu
începere de la ora 8:30 în sala de sport a
Şcolii Gimnaziale ”Nicolae Iorga” din
Ploieşti.

Din grupa alexăndrenilor mai fac parte
CSS Ploieşti (care este şi echipă
organizatoare), LPS Arad, LPS Alba Iulia,
CSS Al. Ceuşianu Reghin şi adversara
din primul meci, CSU Cuadripol Braşov.

Primul Turneu Semifinal din cadrul CN
U13 Feminin se va disputa în perioada 14
- 16 Februarie 2014.

Echipa de baschet feminin U13, CST
CSS Alexandria a cucerit în anul 2011
titlul de campioană naţională.

C. DUMITRACHE

Emoţii pentru echipele calificate în
”optimile” Cupei României

Începe Turneul semifinal al
Campionatului Naţional U13 Feminin

Etapa 1 – 14 februarie

Etapa 2 – 14 februarie

Etapa 3 – 15 februarie

Etapa 4 – 15 februarie

Etapa 5 – 16 februarie

8,30 CSSAlexandria – CSU Brasov
10,00 CSS Reghin – CSS Ploieşti
11,30 LPSArad – LPSAlba Iulia

15,30 CSU Brasov – CSS Reghin
17,00 LPSAlba Iulia – CSSAlexandria
18,30 CSS Ploiesti – LPSArad

8,30 LPSAlba Iulia – CSU Brasov

10,00 LPSArad - CSS Reghin
11,30 CSSAlexandria – CSS Ploiesti

15,30 CSU Brasov – LPSArad
17,00 CSS Ploiesti – LPSAlba Iulia
18,30 CSS Reghin – CSSAlexandria

8,30 CSSAlexandria – LPSArad
10,00 LPSAlba Iulia – CSS Reghin
11,30 CSS Ploiesti – CSU Brasov

Programul Turneului Semifinal U13

Promovarea femeilor

Frunză verde de lipan, de la nea Virgil Ivan

Un şpriţ la eprubetă, cu apă de chiuvetă


