
Cu o suprafaţă agricolă de 498.998 hectare, din care 454.588 hectare
reprezintă suprafaţa arabilă, Teleormanul este unul din cele mai mari grânare ale
ţării.

(continuare în pagina 4)

Pe data de 19
dec embr ie 2 013 ,
Academia Română i-a
a c o r d a t
t e l e o r m ă n e n c e i
C a r m e n M o n i c a
Şerban “PREMIUL
DIMITRIE GUSTI”
p e n t r u l u c r a r e a
“Dinamica migraţiei
internaţ ionale: un
e x e r c i ţ i u a s u p r a
migraţiei româneşti în
Spania”. Cartea a fost
publicată la editura
L U M E N , I a ş i .

Autoarea este mezina familiei prof. Vasile Şerban şi înv. Petra Şerban, din
“neamul Leonte”, din comuna Nenciuleşti. Este cercetător I la Secţia de
Sociologie aAcademiei Române, din anul 1998.

Aabsolvit Facultatea de Sociologie a Universităţii din Bucureşti.
(continuare în pagina 4)

Dragoste cu năbădăi. O relaţie de dragoste dintre o
femeie de 30 de ani şi un bărbat de 41 de ani s-a terminat
tragic. Iubirea dintre cei doi a luat sfârşit în momentul în
care femeia l-a lovit pe bărbat cu un ciocan în cap şi l-a
lăsat fără suflare.

Furia nu face casă bună cu alcoolul, iar de la iubire la
ură nu este decât un pas. Mic. O demonstrează recentul
caz petrecut în localitatea Măldăieni din judeţul

Teleorman. Dacă în urmă cu o săptămână trăiau o
frumoasă poveste de dragoste, acum ea merge la
închisoare pentru omor, iar iubitul urmează să fie
înmormântat.

Cei doi nu erau doar iubiţi, ci şi vecini. Totul a mers bine
până în ziua în care, din cauza unor bârfe, au început să
se certe. De la ceartă la agresiune nu a mai fost decât un
pas. Supărat pe femeia care nu vroia să-l asculte,

bărbatul a început să arunce cu cărămizi în geamul de la
casa femeii. Nici ea nu s-a lăsat mai prejos, dar a şi pus
mâna pe telefon şi l-a reclamat pe vecin la poliţie.

Oamenii legii s-au deplasat la faţa locului şi după ce l-
au ”ridicat” pe bărbatul scandalagiu. După ce a dat cu
”subsemnatul” la postul de poliţie, bărbatul a fost
amendat şi i s-a dat drumul acasă. Din păcate, peste doar
câteva minute avea să sfârşească într-un mod brutal,

casa iubitei.
”Scăpat” din mâinile poliţiştilor, bărbatul s-a dus

hotărât la gospodăria iubitei pentru a-i cere socoteală.
Sătulă de certuri aceasta a pus mâna pe un ciocan pe
care îl avea sub pat şi l-a lovit pe bărbat în zona capului,
până ce aceasta a rămas şi fără glas, dar şi fără suflare.

(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
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( ) 1 EUR
4.4905 lei

€ ( ) 1 USD
3.2758 lei

$ 1 XAU
139.6953 lei

( ) 1 GBP
5.4842 lei
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7
Simpozionul judeţean

“Lectura sau
internetul - provocările
tinerei generaţii”

Să ne cunoaştem conjudeţenii!

Carmen Monica Şerban,
doctor în sociologie, premiată

de Academia Română

În Teleorman,
Reconsiderarea zootehniei,

o problemă a cărei rezolvare nu
mai trebuie amânată

Cazurile de
suicid s-au
triplat în
Teleorman

Şi-a omorât concubinul cu un ciocan
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Zilele trecute Paramedicii Serviciului de Ambulanţă
Teleorman, au acţionat pentru soluţionare a 391 de cazuri
extreme în care pacienţii aflaţi în diferite grade de dificultate
acuzau diverse afecţiuni, cel puţin aşa se arată din ultimul
buletin informativ emis de reprezentanţii Serviciul deAmbulanţă
Teleorman.

Faţă de perioada anterioară, în intervalul 14 -17 februarie
2014, s-a înregistrat o creştere cu 53, a cazurilor pentru care s-a
intervenit.

Creştere a intervenţiilor s-a înregistrat chiar şi în cazurile în
care persoane suspecte de suicid au vrut să-şi pună capăt
zilelor. Pentru aceştia paramedicii au intervenit la nu mai puţin
de 15 persoane cu probleme psihice suspecte de suicid, ceea
ce înseamnă că numărul acestora s-a triplat faţă de perioada
anterioară. O situaţie similară întâlnindu-se cel mai recent în
perioada Sărbătorilor de iarnă. Intervenţia la timp şi îngrijirile
medicale de specialitate, i-au scos pe aceştia din afara oricărui
pericol.

Frecvenţa de producere a cazurilor arată că în această
perioadă, ambulanţele au intervenit în cele mai multe situaţii, 56
la număr, în care pacienţii acuzau dureri abdominale sau de
spate.

Iar dificultăţile de respiraţie au fost semnalate în cazul a 31
de pacienţi. Cele mai multe dintre acestea având un grad mediu
de dificultate, doar trei dintre ele fiind înregistrate cu gradul zero.
La diferenţă extrem de mică fiind şi pacienţii suferinzi de
cefalee, pentru care paramedicii au intervenit la timp.Aceştia au
fost în număr de 30.

Pierderea bruscă a cunoştinţei, şi a sensibilităţii a creat
probleme în cazul a 28 de pacienţi.

Pentru copiii bolnavi, ambulanţele au intervenit de urgenţă în
21 de cazuri, iar în alte 25 pacienţii acuzau diferite afecţiuni
manifestate prin dureri în zona toracică.

Week-end-ul trecut, nu a fost lipsit nici de incidente în traficul
rutier, ceea ce a făcut ca paramedicii S.A.J. să intervină pentru
acordarea primului ajutor în cazul a patru pacienţi răniţi grav.

Restul cazurilor pentru care s-a intervenit a fost dat de
diversele cazuri de sângerări, temperaturi ridicate, convulsii,
sincope, stări de ebrietate, intoxicaţii, diabet zaharat.

M.M.

(urmare din pagina 1)

C. DUMITRACHE

Conştientă de cele petrecute, femeia şi-a
sunat un prieten pentru a-i povesti cele
întâmplate, iar acesta a alertat poliţia.

” Când s-au prezentat la faţa locului,
poliţiştii l-au găsit pe bărbatul de 41 de ani
mort”, a spus procurorulTraian Nedelcuţă.

Femeia a fost reţinută pentru 29 de zile, iar
acum riscă să-şi petreacă următorii 20 de ani
în spatele gratiilor. Anchetatorii nu mai au
multe de descoperit în acest caz şi asta pentru
că femeia şi-a recunoscut fapta şi regretă cele
întâmplate.

Patronii de magazine din judeţul Teleorman
sunt speriaţi de numărul tot mai mare al
spargerilor care au avut loc în ultimul timp.

Şi se pare că aceştia au motive întemeiate
pentru a fi speriaţi dacă stăm să ne gândim că
doar săptămâna trecută, în municipiul
Alexandria, au avut loc nu mai puţin de 3 jafuri
confirmate de poliţiştii teleormăneni.

Pentru a fi tabloul complet, la sfârşitul
săptămânii care abia s-a încheiat, R.
Gheorghiţă din comuna Liţa a sesizat poliţia cu
privire la faptul că magazinul pe care acesta îl
deţine în localitate i-a fost spart.

În baza sesizării poliţiştii s-au deplasat la
faţa locului şi au constatat că cele sesizate se
confirmă. Mai exact, în noaptea de 13 spre 14

februarie, persoane necunoscute au pătruns
în interiorul magazinului prin distrugerea unei
porţiuni din acoperiş de unde au sustras
produse alimentare, creând un prejudiciu de
700 lei.

În urma cercetărilor efectuate a fost
identificat autorul furtului în persoana lui B.L.
de 14 ani din comuna Liţa, judeţul Teleorman.

Totodată, s-a mai constatat că acest
suspect este autorul unei alte infracţiuni de furt
comise în dauna părţii vătămate T.
Gheorghiţă.

În cauză a fost întocmit dosar de cercetare
penală.

C. DUMITRACHE

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

SC MARA PROD COM SRL angajează
vânzătoare cu experienţă în domeniu.
Relaţii la tel. 0247.312.854 sau

0767.149.304.

Şi-a omorât concubinul cu un ciocan Cazurile de suicid
s-au triplat în
Teleorman

Viitorul unui copil de 13 ani
este aproape distrus. După ce
a dat foc şcolii în care trebuia
să înveţe s-a gândit că poate
scoate ”un ban grămadă” şi s-
a apucat de furat. Spargerea a
fost dată tot la şcoala pe care
o urăşte atât de tare.

Nu i-a plăcut şcoala şi s-a
gândit să o distrugă. Dacă
planul de a-i da foc nu a avut
urmările pe care le-a sperat,
un adolescent în vârstă de 13
ani s-a gândit că poate face
rost de bani de pe urma
”şcolii”.Aşa că a pus la cale un
plan pentru a fura lucruri de
valoare. Băiatul a intrat prin
efracţie în şcoala din comuna
Mavrodin, de unde a furat un
calculator, un monitor şi o
staţie cu boxe, toate în valoare
de 22 milioane lei vechi.

”În seara zilei de 14 spre 15
f e b r u a r i e , p e r s o a n e
necunoscute au pătruns prin

forţarea unui geam termopan
în şcoala gimnazială din
comuna Mavrodin, judeţul
Teleorman de unde au sustras
mai multe bunuri de interes
didactic dintre care enumerăm
o unitate de calculator, un
monitor, un set de boxe
precum şi mai multe cabluri de
alimentare a acestora, creând
un prejudiciu total de 2200 lei”,
se arată într-o informare a IPJ
Teleorman.

Din păcate nu s-a bucurat
prea mult de ”bunuri” şi asta
deoarece a fost prins de
oamenii legii.

Prejudiciul a fost recuperat
şi restituit unităţii vătămate, iar
în cauză a fost întocmit dosar
de cercetare penală, dar
potrivit legii româneşti acesta
nu poate răspunde penal
pentru comportamentul său.

C. DUMITRACHE

Piroman,
hoţ şi viitor puşcăriaş?

Trei conducători auto s-au
ales cu dosare penale pentru
nerespectarea regul i lor
privind circulaţia pe drumurile
publice.

Mai exact, P. Florina de 22
de ani din comuna Poroschia,
în timp ce conducea un
autoturism pe strada Libertăţii
din direcţia străzii 1 Mai către
strada Meşteşugari i , în

dreptul Biser ic i i de la
i n t e r s e c ţ i a c u s t r a d a
Agricultorii din municipiul
Alexandria a lovit o persoană
de sex masculin care se
angajase în traversarea
s t r ă z i i î n m o d
neregulamentar.

În urma accidentului a
rezultat vătămarea corporală
gravă a pietonului care nu a
putut fi identificat, acesta fiind
transportat la spital în
vederea acordării îngrijirilor
medicale de specialitate.
Conducătorul auto a fost
testat cu aparatul alcooltest,
rezultatul fiind negativ.

Şi tot în Alexandria,

poliţiştii l-au depistat în trafic
pe A. Constantin de 55 de ani
din aceeaşi localitate în timp
ce conducea un autoturism pe
strada Dunării cu toate că se
afla sub influenţa băuturilor
alcoolice. La testarea cu
aparatul etilotest, rezultatul

fiind de 0,50 mg/l alcool pur în
aerul expirat.

Conducătorului auto i-au
fost recoltate probe de sânge
î n v e d e r e a s t a b i l i r i i
alcoolemiei.

Nu în ultimul rând, G.
Dumitru de 46 de ani din
localitatea Plosca, în timp ce
conducea un autoturism pe
Var i a n t a O c o l i t oa r e a
Alexandriei, la intersecţia cu
DJ 703 nu a respectat
semnificaţia indicatorului
”cedează trecerea” şi a
pătruns în intersecţie unde a
intrat în coliziune cu un alt
autoturism condus de către T.
Nicoleta de 38 de ani.

În urma accidentului a
rezultat rănirea uşoară a lui T.
Nicoleta, conducătoarea
autoturismului care circula
regulamentar, aceasta fiind
transportată la spital în
vederea acordării de îngrijiri
medicale, fără a fi necesară
internarea.

Ambii conducători auto au
fost testaţi cu aparatul
etilotest, rezultatele fiind
negative în ambele cazuri.

În toate cazurile a fost
întocmit dosar penal urmând
ca o soluţie să fie dată de
Parchet.

C. DUMITRACHE

Încă un jaf la un magazin

Nereguli pe drumurile publice
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Liderii USL au avut luni o
întâlnire în care s-a discutat
despre structura Guvernului şi
soarta Uniunii. Premierul
Victor Ponta a spus, după
întâlnirea USL, că nu s-a ajuns
la o înţelegere.

Întrebat de jurnalişti, la
ieşirea de la întâlnirea USL,
dacă s-au înţeles, Ponta a
răspuns: "Încă nu".

Ponta a spus că, din
punctul de vedere al USD,
există două variante: ori se
rămâne pe formula Guvernului
din 2012, ori se face o
r e s t r u c t u r a r e
guvernamentală, pentru care
însă nu există deocamdată
consens.

Întâlnirea liderilor USL a
durat mai puţin de o oră.

Anterior, premierul Victor
Ponta s-a întâlnit, la biroul
p r e ş e d i n t e l u i C a m e r e i
Deputaţilor, Valeriu Zgonea,
cu liderii UNPR, Gabriel
O p r e a , ş i P C , D a n i e l
Constantin.

Premierul Victor Ponta a
declarat, luni, după o întâlnire
a liderilor USD în Biroul
preşedintelui Camerei, că vrea
ca USL să rămână unită, o
v a r i a n t ă pos ib i l ă f i i nd
rămânerea pe structura din
2012 a Guvernului, cu Klaus
Iohannis la Interne, sau
vicepremier şi ministru de
Finanţe.

Preşedintele PNL, Crin

Antonescu, a declarat, luni,
întrebat despre declaraţiile
premierului Victor Ponta
despre variantele pe care le
are PNL în privinţa lui Klaus
Iohannis, că şeful Guvernului
nu este în situaţia să aşeze
cum doreşte propunerile de
miniştri PNL.

"Domnul Ponta nu este, nici
prin funcţie, nici prin situaţia sa
în general, în vreo calitate să
fie de acord sau să nu fie de
acord, să aşeze dânsul cum
doreşte propunerile PNL.
Domnul Ponta ca prim-
ministru are într-adevăr, şi i-
am respectat întotdeauna
acest drept, dreptul de a
spune: «Cutare om mi se pare
incompetent, nu pot să lucrez
cu el şi aşa mai departe».
Domnul Ponta a spus despre
toţi aceşti oameni că sunt

foarte buni, cu precădere
Klaus Iohanniss-a întrecut cu

domnul Băsescu în a saluta
venirea lui Klaus Iohannis în
Guvern şi ca atare pe poziţiile
pe care noi le deţinem şi la
care noi avem dreptul nu
domnul Ponta face ordine.
Asta e o chestiune simplă şi pe
care cred că până la urmă o va
înţelege toată lumea", a
declaratAntonescu.

Liderul PNL a precizat că
l iberal i i nu au solici tat
extinderea poziţi i lor din
Guv ern , c i men ţ i ne rea
actualelor poziţii pe care PNL
le-a deţinut şi le deţine în
Guvern.

"Pe scurt, şi simbolic spus,
încă o dată, rămâne cum am
vorbit. Domnul Ponta are de
ales, simbolic, repet, între
Klaus Iohannis ş i Dan
Voiculescu", a mai precizat
liderul PNL.

Antonescu: Ponta nu e în
situaţia să aşeze cum
doreşte propunerile de

miniştri PNL

Judecătorii CCR au
constatat, cu majoritate de
voturi, că articolul din legea
de revizuire a Constituţiei
c a r e p r e v e d e f o r m a
bicamerală a Parlamentului,
„nu încalcă prevederile
constituţionale”. Concret,
art.61 (2) – „Parlamentul
este alcătuit din Senat şi
Camera Deputaţilor”, nu
contravine art. 152, cel care
prezintă limitele revizuirii,

adică, în termeni populari,
ce nu se poate schimba la
Constituţie. Prin această
dec iz ie , începând de
duminică noaptea, nici
Traian Băsescu şi nici
altcineva nu mai pot susţine
că în România parlamentul
trebuie să fie compus dintr-o
singură Cameră, pentru că
aşa s -a vo ta t la un
referendum CONSULTATIV
(fără rezultat obligatoriu).

Preşedintele a mai primit
o lovi tură. Morală de
această dată. Judecătorii
C C R a u s o l i c i t a t î n
unanimitate eliminarea din
lege a unor articole. Atenţie,
eliminare nu înseamnă că
respectivele articole încalcă
limitele constituţionale ale
revizuirii, ci pur şi simplu nu
au ce căuta în Constituţie,
nu au rang şi putere de
articol constituţional. Un

astfel de articol este şi art.62
(3) „Numărul deputaţilor nu
poate fi mai mare de 300. La
acest număr se adaugă
reprezentanţii minorităţilor
naţionale”. După cum se
ştie, Traian Băsescu a ţinut
m o r ţ i ş c a a c e a s t ă
prevedere să fie inclusă în
Constituţie, deşi toţi juriştii
au explicat numărul de
parlamentari se stabileşte
prin lege organică.

Nou eşec în negocierile USL

Judecă tor i i CCR au
f i n a l i z a t a n a l i z a r e a
Constituţiei şi au regăsit 25 de
e l e m e n t e d e
neconst i tu ţ iona l i ta te la
proiectul de modificare a legii
fundamentale.

CCR a finalizat analizarea
Constituţiei, descoperind 25
d e e l e m e n t e d e
neconstituţionalitate. Unele
dintre acestea vor fi respinse,
iar pentru celelalte se vor face
recomandări.

Printre acestea se numără
articolul 103, cel care face
referiri la modalitatea în care

p r e ş e d i n t e l e n u m e ş t e
premierul, altul face referire la
traseismul politic, o altă
problemă fiind în articolul care
spune că probele obţinute
ilegal să poată fi folosite, dar
doar în favoarea acuzatului.

Judecătorii au dat deja
votul în legătură cu decizia

Curţii, urmând să fie redactată
minuta care va fi transmisă
spre publicare în Monitorul
Oficial.

Curtea Constituţională a
început vineri dezbaterea
proiectului de modificare a
Constituţiei.

La finalul reuniunii de
sâmbătă, preşedintele Curţii
Constituţionale, Augustin
Zegrean, declara că fuseseră
analizate primele 102 articole,
el precizând că au fost găsite
e l e m e n t e d e
neconst i tu ţ ional i ta te la
aproximativ 10 articole.

"Până aici (la articolul 102 -
n.r.) au fost articole care au
fost găsite în contradicţie cu
articolul 152, alineatul 2 din
Constituţie, care nu pot fi
revizuite, pentru că încalcă
sau afectează drepturile
fundamentale" , a spus
Zegrean.

Articolul 152 al Constituţiei,
referitor la "limitele revizuirii",
stabileşte, la alineatul 2, că
"nicio revizuire nu poate fi
făcută dacă are ca rezultat
suprimarea drepturilor şi a
libertăţilor fundamentale ale
cetăţenilor sau a garanţiilor
acestora".

Întrebat câte articole au
fost găsite neconstituţionale,
preşedintele CC a răspuns:
"Nu le-am numărat. Cred că
sunt vreo zece. Pot să fie zece
sau mai puţine, undeva pe
acolo".

P r e ş e d i n t e l e C u r ţ i i
Constituţionale a mai arătat că
au fost articole analizate
pentru care judecătorii Curţii
au făcut recomandări de
rescriere, de recorelare a
textelor şi de înlocuire a unor
expresii din texte.

"Noi am considerat că
textele trebuie să fie conforme
atât cu Constituţia şi limitele
prevăzute de Constituţie, cât
şi cu principiile dreptului
constituţional, principii le
statului de drept", a precizat
Zegrean.

Întrebat despre alineatul
din proiectul de revizuire a
Constituţie care prevede ca
un parlamentar să-şi piardă
mandatul dacă demisionează
din partidul din partea căruia a
fost ales şi care ar fi
neconstituţional, Augustin
Zegrean a declarat că actuala
Const i tuţ ie prevede că
mandatul imperativ este nul.
"Nu au modificat şi acest
articol, deci consecinţa,
c o n c l u z i a o t r a g e ţ i
dumneavoastră", a spus
Zegrean.

CCR a finalizat analizarea Constituţiei:
25 de elemente de neconstituţionalitate

Preşedintele Traian Băsescu a declarat, luni, că Klaus
Iohannis ar fi un câştig privind reprezentarea în Consiliul de
Justiţie şi Afaceri Interne (JAI), pentru că vorbeşte limba
germană.

Acesta a adăugat că fostul ministru, Radu Stroe, "dădea
din mâini pe acolo", potrivit Mediafax, care citează B1 TV.

"Iohannis ar fi un mare câştig în JAI, în Consiliul de Justiţie
şi Afaceri Interne, pentru că vorbeşte în mod cert cel puţin
limba germană. Stroe dădea din mâini pe acolo, nu avea
dialog, contactul direct, trebuia să transmită prin secretar ce
vrea să spună miniştrilor. Iohannis ar fi un câştig, un câştig de
limba germană, şi susţinerea Germaniei ar fi foarte
importantă", a spus preşedintele.

Parlamentul bicameral
este constituţional

Preşedintele
susţine că Iohannis
ar fi un câştig privind
reprezentarea JAI
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Fl. ŞERBĂNESCU
George ZAVERA

Este doctor în sociologie din anul 2009. În
perioada 2002-2012 a fost şi profesor asociat la
Facultatea de Sociologie, dar a renunţat din
cauza programului foarte încărcat - participări la
sesiuni de comunicări ştiinţifice în ţară şi peste
hotare, la congrese internaţionale în domeniul
sociologiei, la conferinţe şi alte activităţi incluse în
parteneriatele academice româno-engleze,
româno-spaniole, româno-ruse. Are un
curriculum vitae impresionant: articole ştiinţifice,
studii, referate şi cărţi editate. A colaborat la
realizarea Tratatului de sociologie apărut sub
egida EdituriiAcademiei Române.

Ultima ei carte, cea care i-a adus şi premiul
Academiei Române, reprezintă rodul unei
activităţi ştiinţifice desfăşurate timp de 10 ani,
interval de timp în care a intervievat un număr
foarte mare de cetăţeni români care lucrează şi
trăiesc în Spania. A făcut numeroase deplasări în
zona Madridului, unde este concentrată o mare
comunitate de români, în cadrul căreia o pondere
importantă o au românii din localităţile
teleormănene Nenciuleşti, Dobroteşti şi
Ţ igăneş t i , p recum şi ce i d in oraşu l
maramureşean Bocşa.

În introducerea lucrării premiate, autoarea
precizează : “Pentru analiza traseelor de migraţie
am folosit cu precădere informaţia culeasă în
satul Nenciuleşti, Teleorman. Nenciuleştiul a
reprezentat punctul meu de reper pentru întreaga
perioadă, locul unde au avut loc reveniri
frecvente pentru cercetare. Includerea satului

Nenciuleşti ca un caz reprezentativ pentru studiul
aprofundat asupra migraţiei în Spania (alături de
Nămeti, Vrancea, pentru Italia) s-a realizat într-un
cadru de investigare a migraţiei la nivel
interregional.

Satul Nenciuleşti a atins un vârf al migraţiei
către Spania în anul 2009, când, din cei 1952
locuitori 412 au plecat în străinătate, majoritatea
covârşitoare a acestora, respectiv 308 persoane
migrând către Spania. (…) Legăturile personale
cu emigranţii mi-au permis accesul la o serie de
informaţii pe care nu le-aş fi putut obţine decât în
urma unui efort îndelungat de câştigare a
încrederii persoanelor intervievate în aria de
destinaţie.

Descendenţa mea din comuni ta tea
nenciuleşteană m-a ajutat să depăşesc o mare
parte din problemele semnalate în alte studii
asupra migraţie i românilor bazate pe
metodologia calitativă. Pentru că eram una din
satul lor care studia ceva legat de ei, foştii mei
prieteni din copilărie, rudele sau persoanele pe
care le-am cunoscut în comunităţile de destinaţie
încercau să-mi arate, să-mi povestească, să-mi
semnaleze tot ce credeau că m-ar interesa, ceea
ce este mai spectaculos în migraţia din
ComunitateaAutonomă Madrid.”

Lucrarea premiată de Academia Română s-a
referit la intervalul 1990-2006, fiind şi o
dezvoltare a tezei de doctorat a teleormănencei
Carmen Moncia Şerban.
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George ZAVERA

E o suprafaţă de teren agricol foarte mare, cu pământ
fertil, de cea mai bună calitate, care, în condiţiile agrotehnicii
moderne şi aplicării irigaţiilor poate aduce fermierilor şi
celorlalţi proprietari de terenuri producţii dintre cele mai mari
la unitatea de suprafaţă. Fapt dovedit anul trecut, când, în
unele din marile exploataţii agricole, inclusiv pe terenuri
neirigate, au putut fi obţinute, pe unele suprafeţe, producţii
record de cereale şi plante tehnice. Au fost obţinute câteva
sute de mii de tone de grâu, orz, orzoaică, porumb, floarea
soarelui.

Deşi a fost un an agricol foarte bun, care a condus la
creşterea produsului intern brut al României, fermierii au avut
prea puţin de câştigat, datorită faptului că au fost nevoiţi să-şi
vândă recoltele la preţuri foarte mici, cu banii obţinuţi aceştia
abia reuşind să-şi acopere cheltuielile şi să-şi plătească o
parte din creditele luate de la bănci. Din păcate, o asemenea
situaţie se va perpetua de la un an la altul, atâta vreme cât
teleormănenii care îşi desfăşoară activitatea în agricultură,
dar şi factorii de decizie de la nivel judeţean nu vor înţelege că
producţia vegetală trebuie cuplată cu sectorul de creştere a
animalelor, dar şi cu industria de procesare, astfel încât să
crească valoarea adăugată a recoltelor obţinute an de an.
Trinomul : sector vegetal – zootehnie- procesare a
producţiilor primare poate aduce fermierilor şi celorlalţi
investitori venituri pe măsura eforturilor depuse, de
rezultatele obţinute în cele trei sectoare complementare de
activitate depinzând şi dezvoltarea judeţului în profil teritorial.

În timp ce în fiecare an pe câmpurile teleormănene se
bagă sub brazdă câteva milioane de tone de resturi furajere,
zootehnia a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii 25 de ani.
Iar scăderea efectivelor de animale se regăseşte în
reducerea drastică a locurilor de muncă la sate şi implicit la
accentuarea stării de sărăcie a populaţie, la declinul din punct
de vedere economic şi demografic al localităţilor
teleormănene din mediul rural.

Conform datelor oficiale de la finele anului 2013, în judeţul
Teleorman existau 34.651 capete bovine, 15.600 cabaline,
112.232 ovine, 65.800 caprine şi 133.057 porcine, din
acestea ponderea cea mai mare regăsindu-se în
gospodăriile populaţiei. Adică în gospodăriile de
semisubzistenţă, producţia de carne şi lapte, cu mici excepţii,
ajungând în consumul propriu al familiilor care deţin
animalele.

Reconsiderarea sectorului de creştere a animalelor şi a
industriei de prelucrare a producţiei vegetale, legumicole şi
animaliere va putea constitui unul din factorii decisivi în
dezvoltarea judeţului, în creşterea veniturilor şi a nivelului de
trai al teleormănenilor. Zootehnia e un sector cu activitate
continuă, care presupune mari eforturi investiţionale şi forţă
de muncă bine calificată. Dar e şi un sector care poate aduce
venituri foarte mari. Condiţiile existente în judeţ, date fiind
producţiile vegetale ce se obţin an de an de pe cele 454.588
hectare cultivate cu cereale şi plante tehnice, dar şi
suprafeţele însumând 36.849 hectare de păşuni şi fâneţe
naturale trebuie să constituie punctul de pornire în înfiinţarea
încă din acest an a unităţilor specializate în creşterea
animalelor de carne şi de lapte, a unor complexe moderne de
creştere a păsărilor, activităţi în care teleormănenii au o
tradiţie îndelungată.

Carmen Monica Şerban, doctor în
sociologie, premiată de Academia Română

În Teleorman,
Reconsiderarea

zootehniei, o problemă
a cărei rezolvare nu
mai trebuie amânată

5 amenzi însumând peste
10.000 de lei au fost aplicate de
c o m i s a r i i P r o t e c ţ i e i
Consumatorilor, la nivelul
judeţului Teleorman, în urma
unei acţiuni de verificare a
felului în care sunt respectate
p r e v e d e r i l e p r i v i n d
comercializarea detergenţilor şi
a altor produse de curăţat.

Timp de 3 zile, comisarii
Protecţiei Consumatorilor au
desfăşurat o acţiune tematică
de control privind verificarea
respectării prevederilor legale
l a c o m e r c i a l i z a r e a
detergenţilor şi a altor produse
de curăţat.

Comisarii au verificat 10
opera tor i economic i d in
Alexandria, Roşiorii de Vede şi
Zimnicea şi la toţi au fost
dep is tate abater i de la
prevederile legale. Valoarea
totală controlată a fost de
18.110 lei, iar valoarea totală a
detergenţilor depistaţi cu
abateri a fost de 697 lei.

Cu acest prilej s-au aplicat
13 sancţiuni, dintre care 5
amenzi contravenţionale în
valoare de 10.000 lei şi 8

avertismente. Comisarii au
d i s p u s m ă s u r a o p r i r i i
temporare de la comercializare
pentru detergenţi în valoare de
123 lei şi măsura opririi
definitive pentru detergenţi
(detergenţi lichizi capsule
(pernuţe) în vrac (la bucată) în
valoare de 575 lei.

În acţiunile de control s-au
constatat abateri privind
etichetarea (inscripţionarea
elementelor de identificare, a
conţinutului, a instrucţiunilor de
utilizare şi a măsurilor de
precauţie speciale, precum şi a
dozajului pe ambalaj) la 8
operatori economici. De pe
etichete lipsea data fabricaţiei
sau a termenului de valabilitate,
traducerea în limba română a
elementelor de informare, dar
şi traducerea în limba română a
instrucţiunilor de dozaj.

Î n c ee a c e p r i v e ş t e
detergenţii lichizi de spălat rufe
comercializaţi în vrac, sub
formă de capsule (pernuţe) s-
au constatat abateri privind
comercializarea acestora la 6
operatori economici.

Un agent economic nu avea

a f i ş a t c e r t i f i c a t u l d e
înregistrare, iar alţi 3 nu aveau
afişate preţurile de vânzare
pentru detergenţii aflaţi la
comercializare.

Comisarii îi sfătuiesc pe
teleormăneni să achiziţioneze
detergenţi numai din magazine
s p e c i a l i z a t e , u n d e s e
eliberează documente de
cumpărare de care vor avea
neapărat nevoie în caz de
reclamaţie, să acorde o atenţie
deosebită la achiziţionarea
detergenţilor al căror preţ este
exagerat de mic în raport cu
preţul real al unor astfel de
produse, existând riscul ca
acestea să fie contrafăcute.

Atunci când cumpăraţi un
detergent trebuie să vă uitaţi şi
pe ambalaj. Acesta trebuie să
c o n ţ i n ă c o o r d o n a t e l e
p r o d u c ă t o r u l u i s a u
importatorului (numele sau
denumirea comercială ori
marca de comerţ, adresa
completă şi numărul de telefon,
precum şi adresa de web/site-
ul de unde poate fi procurată
fişa tehnică a ingredientelor).

C. DUMITRACHE

Ziua Mondială a Zonelor Umede reprezintă un
eveniment ecologic ce marchează semnarea Convenţiei
de la Ramsar, din 1971.

În 2014 accentul s-a pus pe parteneriatul între
agricultură şi ecologie. Şi asta pentru că, acest an a fost
declarat de către Organizaţia Naţiunilor Unite, “Anul
Internaţional alAgriculturii de Familie”.

Chiar dacă evenimentul s-a marcat la nivel mondial pe

data de 2 februarie, la Alexandria vacanţa inter-
semestrială şi fenomenele meteo care au dus la
suspendarea cursurilor, nu au făcut altceva decât să
amâne marcarea acestui eveniment, pentru prima
săptămână de după vacanţă.

Aşa că, vineri 15 februarie, timp de o oră elevii Liceului
Teoretic “Constantin Noica” din Alexandria, au susţinut cu
ocazia acestui eveniment, mai multe referate privind
importanţa zonelor umede atât la nivel naţional, cât şi la
nivel mondial, expoziţii de desene tematice, dar şi afişe
publicitare, colaje şi alte materiale, prin care aceştia au
încercat să sublinieze importanţa implicării elevilor şi în
alte acţiuni decât cele legate de şcoală, de programul lor
zilnic.

Colajele şi afişele au fost realizate de elevi de clasa a X
–a şi a XI-a, iar desenele expuse cu această ocazie le
aparţin elevilor de clasa a IX-a şi a X-a.

Cadrele didactice care s-au implicat alături de elevi în
realizarea acestui proiect sunt, Iuliana Oprea, Ionela
Mocanu, Cristiana Purcărea şi GeaninaAndrei.

Cu această ocazie, au fost premiaţi şi elevii
alexăndreni, câştigători ai festivalului concurs
internaţional “Învingător prin artă” desfăşurat la Iaşi în
toamna anului trecut.

Este vorba despre cinci elevi de la clasa a X-a E,
Nicoleta Cătrună, Lucian Ciurea, Sorin Delcea,
Georgiana şi Cristina Anciu, elevi care au câştigat premiul

I. Pentru rezultatele obţinute elevii talentaţi au fost
răsplătiţi cu diplome, DVD-uri şi alte premii constând în
materiale de pictură.

Un alt elev premiat cu această ocazie a fost Dragoş

Manea din clasa a X-a E, pentru câştigarea premiului I la
concursul regional memorial “Mircea Bordeianu” susţinut
anul trecut în luna noiembrie, în judeţul Dâmboviţa.

M.M.

Atenţie la detergenţii pe care îi cumpăraţi

Premii decernate elevilor
cu ocazia Zilei Mondiale a Zonelor Umede
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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



Prima ediţie a Simpozionului
judeţean “Lectura sau internetul
- provocările tinerei generaţii”,
organizat de Colegiul Naţional
„Al. D. Ghica” a avut loc în data
de 14 februarie 2014. A
p a r t i c i p a t d i n p a r t e a
Inspectoratului Şcolar Judeţean
Teleorman doamna Luminiţa
Pinţur, inspector şcolar de
specialitate. De asemenea, au
fost prezenţi elevi şi profesori ai
Colegiul Naţional “Al. D. Ghica”,
doamna profesoară Clara
Armeanu de la Liceul Pedagogic
„Mircea Scarlat”.

Simpozionul s-a adresat
elevilor şi profesorilor din liceele
şi şcolile gimnaziale din judeţ şi
a urmărit conşt ientizarea
elevilor asupra importanţei
lecturii şi a rolului acesteia în
dezvoltarea capacităţilor de
c o m u n i c a r e c r e a t i v ă .
Obiectivele acestuia au fost:
creşterea cal i tăţi i actului
educa t iv, pe r fec ţ iona rea
cadrelor didactice participante,
stimularea interesului elevilor
pentru lectură.

Au prezentat lucrări despre

beneficiile lecturii şi rolul
internetului în viaţa elevilor
doamnele şi domnii profesori din
Colegiul Naţional “Al. D. Ghica”
şi din alte instituţii de învăţământ
din judeţul Teleorman: Angela
Lăpădatu, Luminiţa Pinţur,
Tăujan Ion, Pleşa Luminiţa,
Tătaru Daniela, Păun Silvia,
Mircea Mirela, Dobre Anişoara,
Armeanu Clara, Glăvan Liliana,
Andreica Mihaela, Drăgan
Elena, Drăgan Gigi, Manta
Anca, Ruscu Nicolae, Fişcu –
Panait Andreea, Belu Adriana,

Ghiţă Neluţa, Marian Mihaela
Marinela, Bişag Florinel, Luca
Fănica, Stănculescu Florina,
Mitran Daniela, Constantinescu
Vio le ta , Mar in Gabr ie la,
Pătraşcu Floricica, Purcaru
Mihaela, GheorgheAdriana.

Elevii de la şcolile şi liceele
din judeţ au putut participa cu
lucrări (eseuri, creaţii artistice,
prezentări power- point), cele
mai bune dintre acestea fiind
premiate.

Prof. Mirela MIRCEA
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Cu câţiva ani în urmă, poposea la Tătărăştii de Sus
tânărul Cornel Sandu, proaspăt absolvent al Facultăţii de
educaţie fizică şi sport din Piteşti, actualul profesor de
educaţie fizică de la Şcoala Gimnazială din localitate, ce
vine din municipiulAlexandria.

Ca om al şcolii, prin mâinile lui au trecut câteva generaţii
de copii care au împrumutat şi ceva din fondul său sufletesc.

Numele său este binecunoscut în comună, fiind stimat
de elevi şi părinţii acestora, de ceilalţi colegi de şcoală,
datorită muncii perseverente pe care o desfăşoară mai mult,
afară, în curtea şcolii, datorită calităţilor sale profesionale,
demnităţii cu care ştie să educe tinerii, să-i îndrume în viaţă
şi în sport , spre cunoaştere.

De când a sosit aici este animatorul principal al
activităţilor cultural-sportive din şcoală şi din localitate.

Dragostea pentru profesiunea aleasă s-a răsfrânt
întotdeauna în tot ce-a întreprins, terenul de sport din curtea
şcolii şi baza sportivă din centrul comunei devenind
perimetrul unde profesorul Cornel Sandu îşi pune în valoare
calităţile şi cunoştinţele legate de acest plăcut domeniu.

Aşa cum a învăţat, el nu uită că şi activitatea sportivă
poate educa, forma şi afirma oameni, acţionând cu
însufleţire pentru a împlini acest deziderat.

Într-o recentă discuţie purtată cu acesta, am reţinut că
manifestările sportive din cadrul competiţiilor iniţiate la nivel
local sau judeţean nu au fost lăsate niciodată la voia
întâmplării.

Pentru realizarea obiectivelor propuse şi obţinerea de
performanţe în rândul elevilor, îl preocupă permanent
asigurarea condiţiilor şi materialelor sportive, strict
necesare unui bun demers didactic.

Astfel, cu sprijinul conducerii unităţii şcolare (director –
prof. Adriana Dumitrescu) a reuşit ca pe timp de iarnă sau
vreme nefavorabilă să transforme una din sălile spaţioase
de curs în sala de sport, unde poate lucra pentru
desăvârşirea celor mai native talente.

Prin fondurile alocate sportului şcolar de către Primărie
şi Consiliul local, la iniţiativa primarului localităţii Bogdan
Dumitrescu, un iubitor şi admirator al sportului juvenil, a fost

îmbogăţită baza materială, aflată mereu la dispoziţia
copiilor.

Având o buna evoluţie, cele două echipe nou înfiinţate,
de fotbal fete şi fotbal băieţi, dispun în prezent de
echipament sportiv corespunzător, pentru noile competiţii
interşcolare sau din campionatul judeţean rezervat lor
(clasele V-VIII).

Îmbucurător e faptul că şcoala are în dotare 16 saltele, 2
lăzi şi 2 capre cu trambuline pentru sărituri, 20 de mingi de
fotbal şi handbal, 4 mese de tenis, 10 şahuri şi table etc,
instrumente utile pentru sportul preferat.

În această perioada, în cadrul unei competiţii organizate
sub genericul „Cupa Mărţişorului”, se află în plină
desfăşurare întrecerile pe clase la diverse ramuri sportive
(tenis de masă, şah, atletism).

Odată cu încălzirea vremii, vor fi reluate antrenamentele
cu cele 12 fete din echipa de fotbal, calificată la faza
judeţeană a Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar, ce se
va desfăşura în luna martie în capitala judeţului.

Din program nu lipsesc nici diversele întreceri sportive,
organizate deseori împreună cu ceilalţi colegi de sport, cu
elevii de la şcolile gimnaziale din localităţile învecinate
(Tătărăştii de Jos, Scurtu Mare, Trivale Moşteni, Siliştea),
din dorinţa de a-şi împărtăşi fiecare din experienţa
acumulată, de a se confrunta mai aproape de cerinţele
sportului de performanţă .

După cum spunea profesorul nostru, la nivelul şcolii
există un nucleu de elevi sportivi care s-au impus la diferite
concursuri, pe plan local sau judeţean, precum: Ana Maria
Vasile şi Marian Dumitrescu (şah), Iulia Delca, Ioana Vasile,
Vasilica Voiculeţ şi Dănuţ Vasile (tenis de masă), Mirel
Guriţă şi Cristian Dragomir (atletism).

Reamintim că în incinta şcolii se află o bază sportivă
bună, în curs de modernizare, unde se poate practica
handbal, minifotbal, atletism etc.

Aşadar, acolo unde există preocupare permanentă,
pasiune şi dragoste pentru meseria aleasă, rezultatele se
înscriu pe un făgaş firesc, iar sportul nu înseamnă doar
mişcare şi stil de viaţă sănătos , sportul înseamnă şi
educaţie.

Leon Armeanca

Simpozionul judeţean

“Lectura sau internetul - provocările
tinerei generaţii”

La Şcoala Gimnazială Tătărăştii de Sus
Un dascăl cu

dragoste şi pasiune
pentru meseria aleasă

Medicii rezidenţi sunt purtaţi cu vorba de pe o zi
pe alta. Deşi Guvernul le-a promis în repetate
rânduri că din ianuarie le va da câte 150 de euro
pe lună, abia spre sfârşitul lunii ar putea să
primească aceşti bani. Însă nici această

promisiune nu este bătută în cuie. Până să-şi
vadă bursele speciale, medicii rezidenţi trebuie să
se mulţumească cu salariile la limita subzistenţei.

Peste 14 mii de medici rezidenţi care lucrează
în spitalele din întreaga ţară aşteaptă să

primească bursa promisă de Guvern la sfârşitul
anului trecut. În valoare de 670 de lei, aceasta va
completa salariul pe care îl încasează medicii în
prezent.

În ţara noastră, salariile rezidenţilor pornesc de
la 970 de lei şi ajung la 1.407 de lei. De luna
aceasta, practic ei ar urma să primească în total
între 1.640 de lei şi 2.077 de lei.

România va rămâne însă în continuare ţara
care îşi plăteşte medicii cu cele mai mici salarii din
Europa. Un rezident francez câştigă 1.200 de
euro iar unul belgian 1.700 de euro.

Bursele promise de Guvern vor fi virate de-abia
la sfârşitul lunii, anunţă ministerul Sănătăţii. Asta
pentru că autorităţile trebuie să stabilească exact
cine primeşte bursă. De ea vor beneficia doar cei
care încasează salarii brute mai mici de trei mii de
lei. Ministerul mai are de rezolvat o problemă.
Deocamdată instituţia poate plăti bursele doar
pentru rezidenţii care lucrează în spitalele aflate în
subordinea Ministerului Sănătăţii.

Cadrul legal prin care poate fi achitată bursa
medicilor care lucrează în reţelele sanitare care
aparţin de alte ministere nu a fost pus încă la
punct.

Medicul de familie va putea
prescrie o gamă mai variată de
analize medicale, astfel încât
problemele de sănătate ale cât
mai multor pacienţi să fie
rezolvate la cabinetul acestuia,
conform pachetului de
servicii medicale de
bază, a declarat vineri
secretarul de stat în
Minis terul Sănătăţ i i
Adrian Pană.

"Există posibilitatea
pentru medicul de familie
să prescrie o gamă mai
va r i a tă de ana l i ze
medicale, astfel încât el
s ă p o a t ă î n c h i d e
episoadele de îngrijire
pentru un număr mai
mare de pacienţi, în
special cu afecţiuni cronice.
E x i s t ă , d e a s e m e n e a ,
posibilitatea ca specialistul din
ambulatoriu de specialitate,
conform noilor reglementări, să
poată prescrie o gamă mai
variată de analize în condiţii
specifice care sunt trecute în

normele la contractul cadru. Mai
ales pentru partea de imagistică
vorbim de servicii care sunt
oferite pe baza unor criterii
clinice specifice. Concret,
pentru monitorizarea bolilor

oncologice, orice investigaţie
imagistică CT sau RMN trebuie
r e c o m a n d a t ă c o n f o r m
standardelor internaţionale. În
condiţiile în care investigaţia nu
se supune acestor standarde,
furnizorului care a efectuat
investigaţia respectivă nu i se va

deconta serviciul şi investigaţia
respectivă va trebuie să fie
efectuată din nou", a explicat
Pană.

El a precizat că anul acesta
vor fi monitorizate analizele sau

investigaţiile repetate de
două sau trei ori.

Potrivit lui Adrian
Pană, în ambulatoriu de
specialitate şi în spitale
se va utiliza aceeaşi
modalitate de codificare
a analizelor, acest lucru
f ă c â n d p o s i b i l ă
monitorizarea cazurilor
pentru serviciile pe care
le primesc pacienţii, fie
c ă e s t e v o r b a d e
spitalizare de zi, fie că
este vorba de spitalizare

continuă.
Secretarul de stat a subliniat

că fondurile pentru serviciile
paraclinice sunt mărite anul
acesta substanţial şi şi-a
manifestat speranţa că ele vor fi
utilizate echitabil.

Bursele medicilor rezidenţi întârzie

Medicul de familie va putea prescrie
o gamă variată de analize



Cercetătorii au ajuns la concluzia că nu femeile sunt cele
care abia aşteaptă să răspândească o bârfă, ci că, de cele mai
multe ori, bărbaţii împărtăşesc primii o informaţie confidenţială.

„Mulţumită“ erei tehnologiei şi social media, bărbaţii nu mai
aşteaptă să-şi întâlnească gaşca în oraş, ci împărtăşesc
secretele cuiva într-un interval de maxim trei ore, potrivit unui
nou studiu al oamenilor de ştiinţă britanici. Prin comparaţie,
femeile ţin secretul cel puţin trei ore şi jumătate înainte să îl
împărtăşească. În urma cercetării, efectuată pe un eşantion de
2000 de persoane, s-a descoperit că un bărbat va ţine secretul
pentru sine, în medie, cam cu 40 de minute mai puţin decât o
femeie. Ba mai mult, unii au recunoscut că „au dus vorba” mai
departe în decursul a 10 minute sau chiar mai puţin din
momentul în care au aflat un secret. Paradoxal, în aceste
condiţii, 92% dintre bărbaţi consideră că se pricep să păstreze
un secret. Interesant mai este şi că unul din 20 de bărbaţi a
recunoscut că împărtăşeşte o bârfă bună cu cel puţin cinci
persoane diferite, inclusiv cu partenerul de viaţă, prietenii şi
colegii de muncă. S-a constat, de asemenea, că trei din 10
bărbaţi au rupt legăturile cu persoana despre care au răspândit
bârfe, iar între unul din 10 bărbaţi încă nu vorbeşte cu omul pe
care l-a trădat din motivul menţionat. Doar un sfert din femei au
aceeaşi problemă. După ce vreme de ani buni femeile au fost
considerate bârfitoare înnăscute, studiul de faţă ne anunţă că,
de fapt, bărbaţii sunt cei care abia aşteaptă să răspândească
un secret „suculent”.
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Un tip ajunge acasă noaptea, târziu.
- Unde ai umblat până acum?!, întreabă nevasta.
- Amfost sa joc poker cu nişte amici, zice el.
- Ai fost să joci poker cu nişte amici?! Poţi să-ţi faci

bagajul şi să pleci!
- Şi tu la fel, îi zice el, oricum asta numai e casa noastră!

***
Clientul către ospătar:
- Nu-mi plac surprizele, aşa că vă zic de acum: am numai

50 de lei lamine. Ce-mi recomandaţi?
-Un alt restaurant.

***
Nişte reporteri de televiziune au fost trimişi la un târg

de carte să întrebe oamenii de ce au venit la acest târg.
Ajung şi la Bulă:
- De ce aţi venit la acest târg de carte?
-Sincer să va spun, s-a scumpit hârtia igienică.

Pastila de râs

Se spune că iubirea este un sentiment ce te
înalţă, te doboară, te face om cu adevărat…
Dacă nu iubim nu suntem oameni? Ironic este
faptul că cei mai mari oameni, poeţi, scriitori, nu
aveau iubire în adevăratul sens al cuvântului,
adică a fi împreună cu cineva, a săruta şi a ţine
în braţe persoana iubită, persoana adorată,
care se presupune că simte acelaşi lucru pentru
el/ea. Dar oare nu au creat ei mai multe opere,
pietre filozofale fără a avea toate aceste plusuri
în viaţă? De ce zic plusuri ... Pentru că sunt
ironic, pentru că vreau să mă identific cu acele
persoane care nu au, vreau să fiu ca ei… Şi de
ce? Ca să pot fi ironic desigur… Nu Tudor
Arghezi a zis că pentru a crea ceva memorabil
trebuie să suferi? Iubirea, implicit fericirea (se
presupune că eşti fericit alături de persoana
i u b i t ă ) n u p o a t e r e p r o d u c e î n
cuvinte/muzică/artă ceea ce trăieşte… Ce ar fi
dacă toată lumea ar începe să facă acest lucru?
Păi am trăi în ceva foarte diferit. Cel puţin mie
aşa mi se pare. În primul rând am fi trişti, am
gândi foarte mult (lucru care mi se pare bun),
am fi mai conştienţi de lucrurile pe care le facem
celorlalţi… Nu ţi se pare o lume mai bună? Sau
cel puţin începutul (premisa) unui viitor mai
luminos de sumbru dacă am fi toţi trişti? Şi ce
dacă am fi trişti? Nu e chiar aşa de rău precum
pare… Nu e aşa tot timpul… Aşa vreau eu să
cred. Tu ai auzit vreodată de melancolie
cronică? Nici eu… Să fiu sincer nu ştiu dacă
există ceva ce nu poate fi cronic... Oh, da, chiar
şi prostia umană e cronică şi e molipsitoare de
asemenea. Cu cât stai mai mult printre ei cu
atâta te îmbolnăveşti mai repede. Dar haide să
revin la iubire… Ah, da, iubirea… Câte poeme
nu s-au scris despre ea, pasăre măiastră, câte
nu s-au făcut pentru ea… Ştii, într-o zi, cineva
văzându-mă în scaunul cu rotile, m-a întrebat
dacă iubesc… Nu m-a întrebat “pe cine iubesc”,
ci doar dacă iubesc…“Normal că iubesc”, am
răspuns revoltat de întrebare…”Cine nu
iubeşte”? Când a început, a fost un început
liniştit, timid, plăcut… Pot să spun că a fost
iubire la prima vedere… Ţi se va părea ciudat
cum m-am îndrăgostit… La Tv, erai
prezentatoare la un post naţional de
televiziune… Dacă ţin bine minte era o zi de
toamnă cam ciudată… Nu, nu aterizaseră
extratereştrii şi oamenii capitulaseră în faţa
puterii lor, dar nu înainte să poarte o luptă
îngrozitoare împotriva lor. Nu, nu… Era doar o
zi liniştită de toamnă, dar mai caldă decât de
obicei… Ţin minte că mă trezisem devreme în
acea zi, am aprins televizorul şi îmi beam
cafeaua… A început acea emisiune şi îngerul
cu ochii negri de pe ecran mi-a săgetat inima…
Câteva zile mi-au trebuit să-mi dau seama că
“te iubesc”, fără ca tu să mă ştii, să gândeşti că
undeva departe ai alinat un suflet cu o privire…
Prima întâlnire a fost „plină de emoţii” datorită
acelui reportaj, dar mi-a plăcut... I-am înţeles

atunci pe poeţii lumii pentru că într-o
săptămână ţi-am dăruit o carte…Prima poezie
era aşa: “Tu, ai venit ca să mă duci acolo, pe
creste, /Şi să mă smulgi din gândul închis în
tină.../Eu, împleteam din zori şi rouă o
poveste/Despre un poet născut pustiu, fără-de-
vină…//Eu, rătăceam în lacrimă, tălmăcind
cuvinte,/Învăţam să-ţi dăruiesc din suflet
curcubeu…/ Tu, mă priveai cu inima prin ochii
de petale/Înălţând o efemeră rugă către
Dumnezeu...//Tu, ai venit să-mi aduci mai
aproape lumina./Acolo, pe creste, îmi arătai din
priviri infinitul;/În mine creştea curată - sub aripa
visului vina,/Durerea ce îşi aşteptă în tăcere
sfârşitul... În acest moment mi-e dor de
tine…Ce plăcut să simţi că îţi este dor de
cineva… Nu, nu mă înţelege greşit… Nu faptul
în sine, că îţi place să-ţi fie dor de cineva, ci
faptul că şi-a făcut loc în aşa fel încât îi simţi
lipsa… Ai înţeles cred… Povestea noastră este
simplă… Eu te iubesc, eşti muza, inspiraţia şi
îngerul meu dătător de viaţă… Poate şi tu mă
iubeşti… În felul tău discret şi tăcut poate că
porţi în sufletu-ţi înlăcrimat acea iubire numită
de unii, din varii motive, “interzisă”… Dar nu
ştiu…Pentru că nu cerşesc nimica, cum fac alţi
scriitori… Nu vreau măreţie, nu vreau faimă, ce
vreau eu este recunoaştere, iar asta îmi poţi
oferi… Rămâi cu mine, îndură şi ai să ai la
sfârşit satisfacţia gen :„Da, a avut dreptate.”
Sau nu o să ai nici o reacţie şi ai pierdut ceva
timp, timp în care în loc să mă citeşti ai fi putut să
faci mult mai multe lucruri cum ar fi cele pe care
le faci tu de obicei…E dureros să fii singur… Şi
când sunt singur mă întreb de ce sunt singur...
Ce am făcut? Nu mai pot să fiu subiectiv. M-a
molipsit şi pe mine. M-a prins precum într-o
dulce capcană din care nu vreau să ies, mă rog
să nu mă trezesc pentru ca acest vis să devină
din ce în ce mai frumos, să crească, să fie bine.
Să fie bine… Asta vrem cu toţii! Cine a zis că
omul e precum o trestie mişcată de vânt a ştiut
el ce zice... Să nu zici că tu nu ai păţit uneori să
te gândeşti la tot felul de lucruri dacă nu ai avut
veşti de la cineva, genul de gând: „Oare ce
face? Cu cine este? Se gândeşte la mine? Oare
de ce nu sună? Oare de ce nu dă nici un semn
că e bine şi se gândeşte la mine?”, Iar dacă nici
după aceste întrebări nu primeşti nici un
semn… Intervine ”resemnarea nervoasă”. Ce
este ”resemnarea nervoasă”? În afară de faptul
că este o frază inventată de mine, explică
sentimentele mele contradictorii în care mă aflu
în acel moment… Într-un fel îmi dau seama că
precis ai ceva foarte important de lucru şi nu poţi
să-ţi întrerupi concentrarea, iar pe de altă parte
sunt nervos pentru că în subconştientul meu
doresc să fiu mai important decât ceea ce faci tu
atunci. Pentru că nu vreau să te împart cu
nimeni... Nici măcar cu munca ta...

Mihail TĂNASE

În data de 28.02.2014, AJVPS Teleorman va organiza Balul
vânătorilor, care va avea loc la Restaurantul Grand din
Alexandria. Înscrierile se vor face până la data de 25.02.2014.
Persoană de contact: preşedinte club Alexandria, dl. Aurică
Găvănescu, tel. 0740.383.087.

Anunţ
Vă facem cunoscut că Tribunalul Teleorman în dosarul nr. 4493/87/2013 a dispus

deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă la cererea debitoarei SC RASPID SERV
COM SRL CIF 5447833, număr de ordine în registrul comerţului J34/258/1994 cu sediul în
Turnu Măgurele, str. Griviţei nr. 85, judeţul Teleorman, Reviva Consulting SPRL fiind
desemnată în calitate de lichidator judiciar.

Creditorii vor proceda la înscrierea la masa credală cu respectarea dispoziţiilor din legea nr.
85/2006, art. 62 şi art. 65, în condiţiile următoare:

Termenul pentru depunerea de către creditori a opoziţiei la deschiderea procedurii 10 zile de
la primirea notificării.

Termenul limită pentru depunere creanţe 28.02.2014.
Termenul limită pentru întocmire şi afişare tabel preliminar 10.03.2014.
Termenul pentru soluţionare contestaţii şi definitivarea tabelului de creanţe 25.03.2014.
Prima adunare a creditorilor va avea loc la data de 14.03.2014, ora 10:00, la sediul

debitoarei.

Vă facem cunoscut că Tribunalul Teleorman în dosarul nr. 4285/87/2013 a dispus
deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă la cererea debitoarei SC MITRANS SRL CIF
14532180, număr de ordine în registrul comerţului J34/93/2002 cu sediul în Turnu Măgurele,
str. Victoriei nr. 10, judeţul Teleorman, Reviva Consulting SPRL fiind desemnată în calitate de
lichidator judiciar.

Creditorii vor proceda la înscrierea la masa credală cu respectarea dispoziţiilor din legea nr.
85/2006, art. 62 şi art. 65, în condiţiile următoare:

Termenul pentru depunerea de către creditori a opoziţiei la deschiderea procedurii 10 zile de
la primirea notificării.

Termenul limită pentru depunere creanţe 21.02.2014.
Termenul limită pentru întocmire şi afişare tabel preliminar 03.03.2014.
Termenul pentru soluţionare contestaţii şi definitivarea tabelului de creanţe 18.03.2014.
Prima adunare a creditorilor va avea loc la data de 07.03.2014, ora 10:00, la sediul

debitoarei.

Anunţuri

România reală
Interzisă iubirea sau

gânduri din scaunul cu rotile

Cea mai înaltă clădire din lume, Burk Khalifa, ar putea fi
modificată radical. O companie din Dubai a prezentat planurile
pentru realizarea unui înveliş dintr-un material special care ar
putea acoperi acest zgârie-nori impresionant.

Clădirea, cu o înălţime totală de 828 de metri, ar putea fi
înconjurată de un material special, conform planurilor unei
companii de profil din Dubai, numită OP-EN, scrie
news.com.au.

Acest material poate reflecta peisajul înconjurător, proiectul
fiind denumit Exo-Burj. Scopul lui este, conform proiectanţilor,
de a pune mai bine în evidenţă blocul în peisajul urban din

Dubai şi de a face din Burk Khalifa un "centru de gravitaţie" al
Dubaiului.

Ahmed Salman, reprezentantul companiei OP-EN, spune
că proiectul este încă în fază de dezvoltare, specialiştii din
companie întâlnindu-se cu cei care deţin în prezent Burj Khalifa
pentru a discuta o asemenea posibilitate.

Planuri incredibile
pentru cea mai înaltă
clădire din lume

Bărbaţii sunt mai
bârfitori decât femeile
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A murit Heinrich Cornelius Agrippa, astrolog şi
alchimist german (n. 1486).

A murit Martin Luther, reformator religios
german (n. 1483).

A murit Michelangelo
Buonarroti, cel mai important
artist în perioada de vârf a
Renaşterii italiene. Geniul său
universal este deopotrivă
oglindit de pictură, desen,
sculptură şi arhitectură (n.
1475).

S-a născut Alessandro
Volta, fizician italian (d. 1827). A
inventat pila electrică, iar
numele său a fost dat unităţii de
tensiune electrică (volt).

A murit Carl Gustav
Jacob Jacobi, matematician
german (n. 1804).

A murit Constantin D. Aricescu, poet, prozator şi
dramaturg român (n. 1823).

A avut loc prima transmisie de teatru radiofonic la
RadiodifuziuneaRomână.

Descoperirea celei de–a noua planete a sistemului
solar – Pluto – de către americanul Clyde Tombaugh.

A murit Alfred Alessandrescu, compozitor,
pianist şi dirijor român (n. 1893).

A murit Robert Oppenheimer, fizician american
(n. 1904).
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Un prieten va ajuta
s a c l a r i f i c a t i o
n e i n t e l e g e r e c u
persoana iubita, aparuta
din cauza unor barfe.
Totul va reveni repede la
n o r m a l . V a
recomandam sa nu
i g n o r a t i s f a t u r i l e
celorlalti.

Aveti multe de facut,
dar se pare ca nu
s u n t e t i i n fo r ma .
Sunteti irascibil si
riscati sa va luati la
cearta cu cei din jur. Nu
incercati sa va impuneti
punctul de vedere in
fata prietenilor.

Suntet i p l in de
energie si reusiti sa
duceti la bun sfarsit o
lucrare mai veche. Nu
va grabiti sa refuzati o
p r o p u n e r e d e
colaborare! Consultati-
va cu o persoana cu
experienta!

Nu reusiti sa va
incadrati in programul
de la serviciu. Va cam
lipseste entuziasmul,
ceea ce ar putea sa
va creeze neplaceri.
I n c e r c a t i s a i i
intelegeti pe cei din
jur!

Sunteti nemultumit
de atitudinea celor din
jur. Primiti o suma
mare de la o ruda. S-
ar putea, insa, ca
partenerul de viata sa
nu fie de acord sa
cumparati un obiect
de valoare.

Va enervati la
serviciu, pentru ca nu
reusiti sa va terminati
treaba la timp.Apelati
la ajutorulul colegilor!
Ar fi bine sa ii aratati
persoanei iubite mai
multa afectivitate.

Ar fi bine sa va
rezolvati dimineata
problemele importante.
In a doua parte a zilei,
dorinta dumneavoastra
de libertate poate sa
duca la o deteriorare a
relatiilor cu persoana
iubita.

Aveti ocazia sa
f a c e t i s c h i m b a r i
importante pe plan
sentimental. Faceti
c u n o s t i n t a c u o
persoana care va
atrage atentia din prima
clipa. Va recomandam
sa nu va pripiti.

S-ar putea sa fiti
n e m u l t u m i t d e
atmosfera creata la
locul de munca de un
coleg. Nu va angajati in
d i s c u t i i a p r i n s e .
D o r i n t a d e
independenta va poate
indeparta de prieteni.

S-ar putea sa va
certati cu persoana
iubita. Incercati sa
lamuriti lucrurile cu
calm! Dupa-amiaza
aveti de facut mai
multe drumuri scurte
pentru a rezolva
probleme de afaceri.

Daca plecati intr-o
calatorie, puteti sa fiti
optimist: totul se va
d e r u l a c o n f o r m
planurilor. Relatiile cu
prietenii sunt bune,
dar este posibil sa
avet i d i scut i i cu
partenerul de viata.

Este posibil sa
aveti probleme la
serviciu, daca nu
respectati indicatiile
s e f i l o r . A m a n a t i
tranzactiile financiare!
A r f i b i n e s a
comunicati mai mult
cu persoana iubita.

Semnificaţii istorice pentru
18 Februarie
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_ _____________________________________

Persoană juridică: Nume firmă ___________________________________
Domeniul de activitate __________________________________________

______ ___________ _______
:

Str. _______________ nr ______ Bl. ______ Sc. ______ Et. _____Ap. _____
Localitatea ________________ Cod poştal ____________ Judeţul _______
Tel _______________Fax _____________E-mail______________________
Doresc să achiziţionez un abonament la cotidianul MARAîncepând cu luna

07:00 Telejurnal matinal 09:00
Jocurile Olimpice de iarn 12:30
Tribuna partidelor parlamentare
13:00 EURO polis 14:00 Telejurnal
14:30 Jocurile Olimpice de iarn
17:00 Olimpiada veseliei 18:05
Legendele palatului 18:45 Clubul
celor care muncesc în România
20:00 Telejurnal 21:00 Studio fotbal
UEFA CL 21:40 Bayer Leverkusen-
PSG 23:50 Rezumat UEFA CL
00:40 Jocurile Olimpice de iarn
04:20 Sport 04:35 Interes general
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07:00 tirile Pro Tv 10:05
Tân r i Nelini tit 11:00 Miracol
pe munte 13:00 tirile Pro Tv
14:00 Tân r i Nelini tit 15:00
America în carantin 17:00

tirile Pro Tv 17:30 La Maru
19:00 tirile Pro Tv 20:30
Afaceri necurate 22:30 tirile
Pro Tv 23:05 Lie to Me 00:00 O
s pt mân nebun 01:00

02:30 Masterchef 04:30
Lie to Me 05:30 La Maru

Ş
ş ş

Ş
ş ş

Ş
Ş

Ş

Ştirile
Pro Tv
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08:00 Neatza cu R zvan i
Dani 10:50 În gura presei 11:40
Teleshopping 12:00 Mireas
pentru fiul meu 13:00 Observator
14:00 Mireas pentru fiul meu
16:00 Observator 17:00 Acces
direct 19:00 Observator 20:00
Observator special 20:30 În timp
22:30 Un show p c tos 01:00
Observator 02:00 În timp 03:30
Observator special 04:00 Acces
direct 06:00 Observator

ă

ă

ă

ă ă

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

tirile Kanal D 20:00 Feriha
22:15 WOWBiz 00:30 tirile
Kanal D 01:30 Teo Show 03:15
WOWBiz 04:45 Pastila de râs
05:15 Inima nu respect reguli
06:45 Poveste de familie
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ă
ă

ă

Ş
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07:00 Vacan i terapie 08:00
Regina cump r turilor 09:30
Mediumul 10:30 Cirea a de pe tort
12:00 În vitez ! 13:00 Mondenii
14:00 Vacan i terapie 15:00
Focus 15:30 Focus Monden 16:00
Iubiri secrete 17:00 Tr sni i din
NATO 18:00 Focus 18 19:00
Focus Sport 19:30 Cirea a de pe
tort 20:30 B.D. la munte i la mare
22:00 Mondenii 22:30 Tr sni i din
NATO 23:15 Focus Monden 23:45
Mediumul 00:30 Focus 01:30
Frumoasa Ceci
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08:30Aventurile lui Jackie Chan
09:00Acas în buc t rie 10:00 Cum
am cunoscut-o pe mama voastr
11:00 Cea mai frumoas coal
12:00 Aventurile lui Jackie Chan
12:30 La Maru 14:00 Lumea Pro
Cinema 14:30 Zoom în 10 14:45
Cum am cunoscut-o pe mama
voastr 15:45 Cea mai frumoas
coal 16:45 La bloc 17:45 M.A.S.H.

18:45 Norii negri 19:50 La bloc
20:55 M.A.S.H. 22:00 Moroc no ii
00:15 Prison Break 01:15 Cititorii de
oase 02:00 Moroc no ii
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07:00 tirile dimine ii 08:00
tirile dimine ii 09:00 tirile

dimine ii 10:00 tirile dimine ii
11:00 InterviurileAdev rul 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
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07:15 Abisul pasiunii 08:15
P o v e t i r i a de v r a t e 0 9 : 45
Diamantul nop ii 11:00 Cununa de
lacrimi 12:00 Santa Diabla 13:30 O
noua via 14:30 Intrigi i seduc ie
15:30Abisul pasiunii 16:30 Pove tiri
adev rate 17:30 Chemarea inimii
18:30 Cununa de lacrimi 19:30
Santa Diabla 20:30 O noua via
21:30 Regina 22:30 Pove tiri de
noapte 23:00 Cancan.ro 23:30
Chelsea Settles 00:00 O noua via
01:00 Regina 02:00 Pove tiri
adev rate 02:45 Pove tiri de noapte
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Actualitatea într-un zâmbet
Ultimele meciuri de ”pregătire” din

această pauză competiţională a priit
p r i nc i pa l e l o r c a nd ida te pen t r u
promovarea în Liga a 3-a, FCM
Alexandria şi Sporting Roşiori. Cele două
echipe au câştigat meciurile fără prea
mari emoţii.

Echipele de fotbal din campionatul
judeţean au disputat ultimele partide
înainte de returul campionatului. Dacă
până weekendul trecut doar echipele
care speră la promovare au jucat meciuri
amicale, încălzirea vremii a ”scos” din
hibernare şi celelalte formaţii.

Dacă FCM Alexandria şi-a permis
”luxul” de a face ”deplasarea” înafara
judeţului, celelalte echipe “s-au antrenat”
între ele.

Returul campionatului judeţean de
fotbal ediţia 2013-2014 se reia pe data de
1 martie. Cel mai tare meci din acest retur
de campionat va avea loc pe data de 23
martie. Ocupanta primei poziţii a
clasamentului la finalul turului, Sporting

Roşiori va da piept cu ocupanta poziţiei
secunde, Pamimai Videle. Disputa va
avea loc pe terenul liderului. În tur meciul
a fost egal, scor 1 la 1.

Şi etapa următoare, din data de 29
martie, va fi una decisivă în stabilirea
campioanei judeţene. Echipa roşioreană
va face deplasarea la Alexandria unde va
da piept cu ocupanta locului 3 în
clasament, FCM Alexandria. În turul de
campionat echipa roşioreană s-a impus
cu scorul de 3 la 2.

Ultimul mare derby al returului va avea
loc pe data de 19 aprilie atunci când pe
terenul Pamimaiului din Videle vor veni
jucătorii FCM Alexandria. Meciul se
anunţă unul echilibrat dacă luăm în calcul
rezultatul din tur atunci când meciul a fost
nul, scor 0 la 0. 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

Şase gloabe şi-un măgar, atelaj particular

- Dacă nu se împacă şefii, noi ce facem?
- Ce am făcut şi până acum!

Un nou eşec pentru
handbaliştii alexăndreni.
Aceştia n-au reuşit să
câştige în acest an nici o
partidă deşi la pauză, de
fiecare dată, scorul le-a
fost favorabil.

H a n d b a l i ş t i i
alexăndreni nu reuşesc să
câştige. Deşi joacă foarte
bine în prima repriză,
aceştia cedează în partea
secundă, iar la final, scorul
este mereu în favoarea
adversarului.

Noului antrenor al
echipei de handbal din
A l e x a n d r i a , L i v i u
Candidatu nu reuşeşte să-
şi ţină jucătorii ”în priză”
până la fluierul de final al
arbitrului. În toate partidele
jucate în acest an, echipa
alexăndreană a câştigat
prima repriză, dar până la
final a pierdut partida.

Aşa s-a întâmplat şi în

u l t i m a e t a p ă d i n
campionatul diviziei A de
handbal masculin. Deşi la

pauză elevii lui Candidatu
au avut un avans de 4
p u n c t e ( 9 l a 1 3 ) ,
câştigătoarea partidei a
fost echipa din Iaşi care a
reuşit să se impună la o
diferenţă de 3 puncte (24 la
21).

A lex ănd r en i i s un t
condamnaţi să învingă în
următoarea partidă dacă

nu vor să piardă şi poziţia a
8-a a clasamentului. Peste
doar două zile, mai exact
joi, aceştia vor juca pe
teren propriu contra celor
din Focşani.

C. DUMITRACHE

FCM Alexandria şi Sporting Roşiori
au câştigat meciurile amicale

Loc Echipă Pct. Loc Echipă Pct.
1. CS Sporting Rosiori 39
2. CS Pamimai Videle 36
3. FCMAlexandria 35
4. AS Unirea Brânceni 30
5. CS Unirea Ţigăneşti 27
6. ACSAstra Plosca 26
7. CS Viaţă Nouă Olteni 26
8. ASAjax Botoroaga 18

9. ACF Dunărea Zimnicea 18
10. FC Udinese Uda Clocociov 16
11. CS Metalul Peretu 12
12. CS Rapid Buzescu 12
13. AFC Voinţa Saelele 11
14. CS Spicpo Poroschia 11
15. FC Traian 9
16. AS Tineretul Suhaia 9

Clasament Liga IV-a Seniori 2013-2014 – TUR

Fără victorie în acest an

HC Vaslui - 16 jocuri, 45 puncte
CSM Calarasi - 16 jocuri, 45 puncte
Dedeman Bacău - 14 jocuri, 36 puncte
U. Galati - 15 jocuri, 33 puncte
Miroslava Iasi - 16 jocuri, 29 puncte*
CSM Ploiesti - 15 jocuri, 27 puncte
CSM Focsani 2007 - 15 jocuri, 21 puncte
TRAlexandria - 15 jocuri, 16 puncte
HC Universitas Iasi - 16 jocuri, 16 puncte

HC Buzau 2012 - 15 jocuri, 12 puncte
LPS Piatra Neamt - 15 jocuri, 12 puncte
U. Targoviste - 14 jocuri, 3 puncte
HCM Campina - 16 jocuri, -3 puncte**
* Echipă penalizată cu 1 punct – pentru
folosirea unui jucător fără drept de joc
** Echipă penalizată cu 3 puncte –
neprezentare

CLASAMENT DIVIZIA “A” MASCULIN SERIA “A”
2013–2014 RETUR
16.02.2014

A fost odată ca-n poveşti...

- Sper să nu zică şi ăsta că e „umflat“ din motive politice!


