
Moartea unui tânăr din Brînceni, care
a murit în baia locuinţei, intoxicat cu
monoxid de carbon, emanat de un boiler
instant, alimentat de la o butelie cu
gaze, readuce în discuţie pericolul pe
care-l reprezintă aceste instalaţii atunci
când nu sunt montate şi amplasate
corespunzător.

Sunt pline paginile ziarelor judeţene
de accidente, soldate cu victime,
produse de astfel de instalaţii, chiar
dacă producătorii dau toate garanţiile în
ceea ce priveşte siguranţa în
exploatare. Dar boilerele-instant nu se
instalează şi nici nu se exploatează
singure, fiind necesară şi într-un caz şi
în altul intervenţia factorului „om”.

La Rovinari, de exemplu, o pereche
de tineri care urmau să se căsătorească
a fost găsită fără suflare în baia locuinţei, unde voiau să facă un duş, înainte de
culcare. Numai că arzătorul boilerului se stinsese iar gazele nearse le-au
provocat mai întâi leşinul şi, mai apoi, moartea.

(continuare în pagina 4)

Începând cu anul 2009, fermierii români care nu au reuşit, datorită lipsei
banilor, să-şi construiască spaţii proprii pentru depozitarea producţiei de cereale
au beneficiat de sprijinul statului, aceştia putând să-şi păstreze recoltele în
silozuri licenţiate în acest sens, nemaifiind astfel nevoiţi să-şi vândă producţiile
imediat după recoltare, pe bani foarte puţini.

(continuare în pagina 4)

Odată cu reorganizarea Poliţiei Comunitare, devenită,
din ianuarie 2011, Poliţia Locală, agenţii de poliţie din
această structură au primit noi atribuţii printre care şi
aceea de a avea responsabilităţi în domeniul circulaţiei.
Astfel ei au dreptul de a asigura fluenţa circulaţiei, dar,
mai ales, de a sancţiona anumite încălcări ale Codului
Rutier.

Conform articolului 7 din Legea nr. 155/2010, Legea
poliţiei locale, poliţiştii locali au sarcini asemănătoare cu
cele ale agenţilor de la Poliţia Rutieră.

Astfel, poliţiştii locali au dreptul să constate
contravenţii şi să aplice sancţiuni în ceea ce priveşte
oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul
interzis. De asemenea, au dreptul să dispună ridicarea
autovehiculelor staţionate neregulamentar.

Poliţiştii locali mai pot sancţiona cu amenzi încălcarea
normelor legale privind masa maximă admisă şi accesul
pe anumite căi rutiere, putând să oprească în trafic orice
autovehicul.

Ca şi pe bicicliştii sau mopediştii care încalcă regulile
de circulaţie. Şi nici pietonii nu scapă de ochii vigilenţi ai
poliţiştilor locali.

Dar principala atribuţie a Poliţiei Locale este stipulată
în articolul 1 al Legii 155/2010, care spune că Poliţia
locală se înfiinţează în scopul exercitării atribuţiilor
privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale
ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea
şi descoperirea infracţiunilor din diverse domenii
prevăzute de lege.

(continuare în pagina 4)

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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7„Luaţi-vă capre, domnilor!”

Veste bună pentru fermieri!

Guvernul vrea să reintroducă
certificatele de depozit pentru

cerealele de consum

Boilerele instant
pe gaze fac victime şi
în Teleorman

La Biblioteca Judeţeană
“Marin Preda”

Manifestări
dedicate Sărbătorii
Dragobetelui

Pompierii
teleormăneni

prezintă importanţa
activităţilor de
protecţie civilă
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În fiecare an la data de 28 februarie, se sărbătoreşte Ziua
Protecţiei Civile din România, eveniment care ne prilejuieşte
rememorarea momentului istoric care a consfinţit înfiinţarea
Apărării Pasive din România prin Înaltul Decret Regal nr. 468 din
28 februarie 1933.

Preliminar acestei zile, în zilele de 24-28 februarie 2014, la
sediul ISU “A.D. Ghica” al judeţului Teleorman se desfăşoară o
serie întreagă de activităţi tematice dedicate protecţiei civile, prin
evenimentul “Săptămâna Porţilor deschise”.

Pentru ca toţi cetăţenii să cunoască specificul, dar mai ales
importanţa activităţilor de protecţie civilă, Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă „A.D. Ghica" al judeţului Teleorman şi-a
propus să facă o prezentare a acestei „arme a celor fără
apărare", cum a fost supranumită.

Protecţia Civilă este definită ca fiind „o componentă a
sistemului securităţii naţionale, un ansamblu integrat de activităţi
specifice, măsuri şi sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu
caracter umanitar şi de informare publică, planificate, organizate
şi realizate în scopul prevenirii şi reducerii riscurilor de producere
a dezastrelor, protejării populaţiei, bunurilor şi mediului împotriva
efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă, conflictelor armate şi
înlăturării operative a urmărilor acestora şi asigurării condiţiilor
necesare supravieţuirii persoanelor afectate".

Activitatea de protecţie civilă constă în înştiinţare, avertizare
şi alarmare, adăpostire, protecţie nucleară, biologică şi chimică,
evacuare şi alte măsuri tehnice şi organizatorice specifice.

Înştiinţarea se realizează de către Inspectoratul Judeţean
pentru Situaţii de Urgenţă, pe baza informaţiilor primite de la
populaţie sau de la structurile care monitorizează sursele de risc.
Iar avertizarea şi alarmarea populaţiei se realizează de către
autorităţile administraţiei publice centrale sau locale, după caz,
prin mijloacele de avertizare specifice, în baza înştiinţării primite
de la structurile abilitate.

Semnalele de alarmare sunt: prealarma aeriană - 3 sunete a
32 secunde cu pauză 12 secunde între ele; alarma aeriană - 15
sunete a 4 secunde cu pauză 4 secunde între ele; alarma la
dezastre - 5 sunete a 16 secunde cu pauză 10 secunde între ele,
iar încetarea alarmei se face prin sunet continuu timp de 2
minute.

Adăpostirea se realizează de către sistemul naţional de
adăpostire, care cuprinde: adăposturi publice de protecţie civilă
aflate în administrarea consiliilor locale şi fondul privat de
adăpostire realizat de agenţii economici şi proprietarii de imobile.
Autorităţile administraţiei publice, instituţiile publice, agenţii
economici şi proprietarii de imobile care au obligaţia să prevadă
în planurile de investiţii şi să realizeze adăposturi de protecţie
civilă.

O altă obligaţie a acestui serviciu este asanarea terenului şi
neutralizarea muniţiei rămase neexplodate, din timpul
conflictelor armate, care se execută de către specialiştii
pirotehnicieni din cadrul I.J.S.U. potrivit instrucţiunilor şi normelor
tehnice elaborate de I.G.S.U. şi aprobate prin ordin al ministrului
afacerilor interne.

Protecţia nucleară, radiologică, chimică şi biologică a
populaţiei, revine acestui serviciu şi se realizează prin mijloace
de protecţie individuală, colectivă sau prin alte măsuri tehnice şi
organizatorice specifice, cu prioritate în zonele de risc.

Instituţiile publice şi agenţii economici care produc,
transportă, depozitează sau manipulează substanţe periculoase
în cantităţi care pot pune în pericol viaţa şi sănătatea cetăţenilor,
sunt cele care organizează şi execută controlul contaminării
radioactive, chimice şi biologice a materiilor prime şi produselor
finite şi trebuie să realizeze măsurile de decontaminare a
personalului propriu, a terenului, clădirilor şi utilajelor.

Este bine de ştiut că evacuarea în cazul dezastrelor se
execută pe baza planurilor întocmite în acest scop, conform
legislaţiei în vigoare. Trecerea la executarea acţiunii de evacuare
în situaţii de dezastre se hotărăşte de către primar sau de prefect,
după caz, la propunerea comitetului pentru situaţii de urgenţă
competent. În situaţii de conflict armat, evacuarea se aprobă de
către Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, la propunerea
ministruluiApărării Naţionale.

M.M.

În perioada ultimelor trei zile, la Serviciul de
Ambulanţă Teleorman au fost semnalate nu
mai puţin de 392 de cazuri, din partea
persoanelor aflate în dificultate. Faţă de
perioada anterioară, diferenţa numărului de
intervenţii este dată de un singur caz, aşa că
putem vorbi de o constantă a numărului de
intervenţii de la o perioadă la alta.

În intervalul ultimelor zile, am semnalat o
creştere semnificativă a numărului de
afecţiuni manifestate în rândul copiilor. În
acest caz, paramedicii Serviciului de
Ambulanţă Teleorman, au fost solicitaţi să
intervină la nu mai puţin de 39 de cazuri, în
care vieţile unor copii au fost puse sub semnul
întrebării. Iar gradul de dificultate al copiilor a
fost unul mediu, însă în urma intervenţiilor
prompte a medicilor specialişti pacienţii sunt în
afara oricărui pericol.

Rămânând la acest capitol al creşterii
numărului de intervenţii pentru anumite
afecţiuni, putem spune că în comparaţie cu
perioada anterioară, a mai crescut şi numărul
pacienţilor care au avut de suferit în urma unor
acte de violenţă, ori a agresiunilor fizice, dar şi

în cazul persoanelor identificate cu diabet
zaharat.

Cazurile de diabet zaharat au fost în număr
de 13, la egalitate cu cele de suicid. Iar cu
probleme în urma consumului ridicat de alcool
au fost opt persoane, iar alte 10 persoane au
avut de suferit în urma violenţelor sau a actelor
de agresiune din partea semenilor.

În rest situaţia cazurilor şi a intervenţiilor
este dată de un grafic aproape asemănător. În
topul intervenţiilor fiind cazurile pacienţilor
care acuzau dureri abdominale sau de spate,
(44) în această perioadă, urmată de cazurile
copiilor bolnavi enumerate mai sus. Durerile
puternice de cap s-au manifestate la 38 de
pacienţi, iar alţi 28 de pacienţi au avut de
suferit în urma unor pierderi bruşte a
cunoştinţelor şi a sensibilităţii. Nu trebuie să
neglijăm nici cele 24 de cazuri în care pacienţii
au manifestat probleme serioase de
respiraţie.

Celelalte cazuri pentru care s-a intervenit,
au fost date de diverse sincope, sângerări,
accidente, dureri toracice, convulsii.

M.M.

G. Viorel de 22 de ani din
comuna Frăsinet a fost
depistat în timp ce conducea
un autoturism pe DJ 612 fără
a avea drept de circulaţie în
România, în acest sens fiind
întocmit dosar penal.

T. Ion de 34 de ani din
comuna Gălăteni a fost
depistat conducând un
autoturism pe DJ 506 fără a
p o s e d a p e r m i s d e
conducere, în acest sens fiind
întocmit dosar penal.

Poliţiştii Secţiei de poliţie
numărul 3 Vităneşti l-au
depistat pe S. Eduard de 26
de ani în timp ce conducea un
autoturism pe DJ 506, având
dreptul de a conduce
suspendat, în cauză fiind
întocmit dosar penal.

Poliţiştii alexăndreni l-au
identificat pe U. Ionuţ de 34
de an i d in mun ic ip iu l
Alexandr ia în t imp ce
conducea un autoturism,
aflându-se sub influenţa
băuturilor alcoolice, aparatul
etilotest indicând o valoare de
0,44 mg/l alcool pur în aerul
expirat.

În cauză a fost întocmit

dosar penal.
P. Iulian de 46 de ani din

municipiul Roşiorii de Vede a
fost depistat în timp ce
conducea un autoturism pe
strada Dunării din localitate,
aflându-se sub influenţa
băuturilor alcoolice, aparatul
etilotest indicând o valoare de
0,72 mg/l alcool pur în aerul
expirat. Acesta a fost condus
la spital în vederea recoltării
de probe de sânge.

În cauză a fost întocmit
dosar penal.

P. Valentin de 31 de ani a
fost depistat în timp ce
conducea un autoturism pe
DC 42, având o alcoolemie
de 0,73 mg/l alcool pur în
aerul expirat, acestuia fiindu-i
recoltate probe biologice de
sânge în vederea stabilirii
alcoolemiei. Şi în acest caz, a
fost întocmit dosar penal.

M. Marius de 27 de ani din
comuna Liţa a fost depistat pe
strada Oltului din municipiul
Turnu Măgurele în timp ce
conducea un autoturism cu
toate că se afla sub influenţa
băuturilor alcoolice. Aparatul
et i lo test a indicat o

alcoolemie de 0.70 mg/l
alcool pur în aerul expirat, în
acest sens fiindu-i recoltate
probe de sânge la spital.

În cauză a fost întocmit
dosar penal.

Poliţiştii din Videle l-au
depistat în trafic pe I. Dănuţ
de 55 de ani în timp ce
conducea un autoturism cu
toate că se afla sub influenţa
băuturilor alcoolice, aparatul
etilotest indicând o valoare de
0,44 mg/l alcool pur în aerul
expirat.

În cauză a fost întocmit
dosar penal.

Poliţiştii din municipiul
Turnu Măgurele l-au surprins
pe strada Oltului din localitate
pe I. Nicolae în timp ce
conducea un autoturism,
aflându-se sub influenţa
băuturilor alcoolice, aparatul
etilotest indicând o valoare de
0,89 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, în cauză fiind
întocmit dosar penal.

B.P.

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.

Pompierii
teleormăneni prezintă
importanţa activităţilor
de protecţie civilă

Serviciul de Ambulanţă Teleorman

Creştere semnificativă în
cazul afecţiunilor manifestate la copii

Tot mai mulţi teleormăneni se
urcă beţi la volan
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G u v e r n u l a a d o p t a t
hotărârea prin care data
alegerilor europarlamentare
este stabilită pe 25 mai.

G u v e r n u l a a d o p t a t
hotărârea prin care data de
organizare a alegerilor pentru
Parlamentul European este
stabilită pe 25 mai, actul
normativ fiind publicat, luni, în
Monitorul Oficial.

Campania electorală va
începe la 25 aprilie şi se va
încheia pe 24 mai, ora 7.00.

Votul va fi permis în ziua de
25 mai în intervalul orar 7.00-
21.00.

Până acum, scrutinul era
programat în intervalul 5 - 8
iunie 2014.

Ambasadorii celor 27 de
state membre au ales să
avanseze data alegerilor
pentru a "asigura condiţii
opt ime scrut inului ş i a
c ons o l i da l eg i t im i t a tea
Parlamentului European",
conform unui comunicat al
Uniunii Europene.

În prezent există 766 de
europarlamentari, de când
Croaţia a devenit membru UE,
pe 1 iulie 2013, însă acest
număr va scădea la 751, din
2014, în concordanţă cu
Tratatul de la Lisabona. Pe
lângă Germania, care avea

numărul cel mai mare de
europarlamentari şi va pierde
trei locuri, ajungând la 96, alte
12 ţări vor pierde câte un loc,
printre care şi România.

Cel mai mult va resimţi
Letonia, care va ajunge la 8
europarlamentari, de la 9 cât
are în prezent. Ţara noastră
este statul cu cei mai mulţi
europarlamentari care va

pierde un loc - 32 în loc de 33.
L o g i c a p e n t r u c a r e

România şi alte 11 state au
pierdut au pierdut câte un loc a
fost aceea că erau statele din
m i j l o c c a n u m ă r d e
europarlamentari, cele de sus
având oricum mai puţini
eurodeputati decât ar vrea să
aibă ca reprezentare, raportat
la numărul de locuitori, iar cele
de jos aveau deja foarte putini.

De altfel, Estonia, Cipru,
Luxemburg şi Malta, cele mai
puţin populate state ale UE,
v o r a v e a c â t e 6
europarlamentari în noua
sesiune.

Astfel, locurile alocate
ţărilor, prin tratatele UE, se
b a z e a z ă p e
"proporţionalitatea degresivă",
ceea ce înseamnă că ţările cu

populaţii mai mari au mai
multe locuri decât cele cu
populaţii mai mici, însă
acestea din urmă au mai multe
locuri decât ar trebui să aibă,
proporţional cu numărul de
locuitori.

C e i 7 5 1 d e
e u r o p a r l a m e n t a r i v o r
reprezenta o populaţie de
aproximativ 510 milioane de
locuitori.

România va avea 32 de
europarlamentari

Intenţia Cabinetului Ponta de a limita plăţile în numerar,
atât pentru persoanele fizice, cât şi pentru cele juridice a
stârnit un val de critici, atât din partea cetăţenilor, cât şi din
partea mediului de afaceri.

Cetăţenii invocau faptul că această măsură le încalcă
dreptul lor asupra proprietăţii, respectiv banii. Care atâta
vreme cât nu se demonstrează că sunt proveniţi din surse
ilicite sunt la dispoziţia deţinătorului care poate să facă ce
vrea cu ei. Să-şi cumpere o casă, o maşină, un teren sau să-i
joace la loto sau la ruletă.

N-au fost puţini cei care s-au plâns de sistemul bancar,
care ar urma să gestioneze banii cetăţenilor şi să transfere
banii din contul cumpărătorului în contul vânzătorului.
Comisioanele mari şi dobânzile mici n-ar face altceva decât
să dijmuiască banii cetăţenilor, care în acest mod sunt dublu
fiscalizaţi, odată la angajator şi prin contribuţiile pe care le
plăteşte salariatul şi încă odată cu prilejul tranzacţiei, başca
comisioanele bancare şi taxele notariale.

Pe de altă parte reprezentanţii mediului de afaceri spun că
proiectul e foarte dur impunând cele mai mici plafoane din
Europa (2000/zi persoane fizice, 5000/zi persoane juridice),
dar şi cele mai mari amenzi (25% din ceea ce depăşeşte
plafonul).

Un investitor important spune că măsura este lăudabilă ca
intenţie (reducerea evaziunii fiscale) dar n-a fost suficient
pregătită, costurile pentru decontarea cardurilor fiind de cinci
ori mai mari în România decât în restul Uniunii Europene şi de
10 ori decât în cazul tranzacţiilor în numerar. Dacă nu se va
reglementa corespunzător comisioanele bancare la
tranzacţiile cu carduri, e puţin probabil să se rezolve
problema evaziunii fiscale, dar în mod sigur că va creşte
profitul băncilor, prin decontările făcute la suprapreţ, profituri
care îndeobşte sunt exportate spre băncile mamă.

Iar argumentele care combat iniţiativa Guvernului sunt cu
mult mai multe şi mai coerente decât cele favorabile, unii
dintre contestatari invocând impotenţa Fiscului în
combaterea evaziunii fiscale drept cauză a acestei încercări
contestate de a aduce bani în plus la buget.

Aşa că Guvernul a trebuit să amâne aplicarea măsurii
până când va încheia negocierea cu sistemul bancar pentru a
se stabili comisioane mai mici pentru tranzacţiile cu cardul
între persoanele fizice şi juridice. Dar cum iniţiatorul acestei
măsuri, Daniel Chiţoiu nu mai face parte din Executiv, iar
măsura este larg contestată, ea ar putea fi trecută la „intenţii
abandonate”. Dar vom trăi şi vom vedea.

În toiul controverselor privind tranzacţiile în numerar, o
altă intenţie a Executivului, pe cale de a se materializa, este
creşterea salariilor primarilor de comune, oraşe şi municipii,
care vor fi remuneraţi nu în funcţie de gradul localităţilor, ca
până acum, ci în funcţie de numărul de locuitori al fiecărei
unităţi administrative.

Cum şi această problemă a stârnit contradicţii, ne vom
apleca asupra ei în numerele viitoare.

Şt. B.

Zilele trecute a avut loc,
la Bucureşti, întâlnirea
generală anuală a Ligii
Asociaţiilor Producătorilor
Agr icol i d in România
(LAPAR).

„Adunarea generală a
propus în unanimitate să
cerem demisia ministrului
A g r i c u l t u r i i , D a n i e l
C o n s t a n t i n , c a r e a
demonstrat că prin legile pe
care le-a propus mai mult ne
încurcă decât ne ajută. De
asemenea, a promovat trei legi antiromâneşti între care şi
cea privind vânzarea terenurilor agricole”, a declarat pentru
Agroinfo Laurenţiu Baciu (foto), preşedintele LAPAR.

Referitor la interzicerea folosirii în ţara noastră a
neonicotinoidelor în tratarea seminţelor de floarea-soarelui şi
sfecla de zahăr, conducerea LAPAR nu se aşteaptă la vreo
schimbare a deciziei Uniunii Europene, din moment ce
autorităţile române nu s-au implicat în rezolvarea acestei
probleme.

„Nu avem de unde aştepta un semnal pozitiv, atâta timp
cât MADR nu a făcut niciun demers în acest sens. Singurii
care am trimis o scrisoare comisarului european pentru
Sănătate şi Protecţia consumatorului, Tonio Borg, am fost
noi, membrii LAPAR. În răspunsul primit, oficialul Uniunii
Europene a precizat că acolo unde sunt situaţii deosebite, se
poate face o derogare de până la doi ani. Statul român, prin
Ministerul Agriculturii, trebuia să facă o notificare şi nu era
greu de aprobat de către UE, dar probabil că sunt alte treburi
mai importante decât soarta agricultorilor”, a susţinut Baciu.

Limitarea plăţilor în numerar

O măsură atât
de contestată încât
a fost amânată

LAPAR cere demisia
ministrului Agriculturii

Premierul Victor Ponta a lansat luni, în
numele Uniunii Social Democrate, un apel
către liberali pentru a păstra formula USL de
guvernare, precizând că, în situaţia în care
liberalii îşi vor retrage miniştrii din Executiv, o
nouă structură guvernamentală va fi prezentată
Parlamentului până la data de 8 martie, când se
sfârşeşte perioada de interimat la Ministerul de
Interne.

"Facem acest apel şi ne exprimăm speranţa
că înţelepciunea va prevala şi colegii din PNL
vor rămâne alături de noi în actul de guvernare.
În măsura în care decizia PNL va fi de a retrage
din guvern miniştrii PNL, voi nominaliza în locul
acestora tot membri ai Cabinetului şi vom
încerca, atâta timp cât ne permit termenele
constituţionale, să găsim o soluţie politică
pentru ca guvernarea să continue tot sub
formula USL. La împlinirea termenelor, dacă nu
va exista o soluţie de continuare a guvernării
alături de PNL, voi merge în Parlament cu o
structură a Guvernului care să permită
îndeplinirea măsurilor promise populaţiei şi voi
anunţa faptul că, din punctul de vedere al USD,
mâna întinsă pentru PNL pentru a fi alături atât
în structurile centrale, parlamentare şi
guvernamentale, cât şi teritoriale rămâne
valabilă şi soluţia pe termen mediu şi lung
pentru România este aceasta", a declarat

Ponta la finalul şedinţei Biroului Permanent al
PSD, la care au luat parte şi liderii UNPR şi PC,
Gabriel Oprea şi, respectiv, Daniel Constantin.

Victor Ponta a adăugat că de vreme ce
interimatul la Ministerul de Interne va expira în
data de 8 martie, ceilalţi miniştri interimari vor
avea un mandat mai scurt decât termenul legal
de 45 de zile.

"Interimatul la Interne expiră pe 8 martie,
deci noi până atunci trebuie să avem alt guvern.
Cei care vor veni (după ieşirea PNL de la
guvernare - n.r.) nu vor sta 45 de zile, pentru că
la MAI nu putem numi, după expirarea celor 45
de zile, un nou interimar. Termenul este 8
martie. Este termenul la care expiră cele 45 de
zile şi nu putem merge mai departe şi nici nu
putem să aveam un guvern fără ministru de
Interne", a subliniat Ponta.

Întrebat dacă mai este o ipoteză de lucru
convocarea Parlamentului în vederea
restructurării Guvernului, Ponta a replicat că
răspunsul este unul afirmativ doar dacă PNL va
accepta ideea de a restructura Guvernul, în
modul în care toate cele patru partide sunt de
acord.

De asemenea, Victor Ponta a precizat că
are mandat din partea USD pentru a purta
discuţii în vederea conturării unei majorităţi
care să sprijine Cabinetul său.

Data alegerilor
europarlamentare, stabilită oficial

Premierul Victor Ponta a declarat agenţiei
Mediafax că s-a întâlnit cu ministrul Muncii,
Mariana Câmpeanu, pentru o discuţie în urma
căreia aceasta a decis însă să nu demisioneze
din postul de ministru, urmare a acuzaţiilor
formulate de preşedintele Traian Băsescu.

El a precizat că a discutat cu Mariana
Câmpeanu luni dimineaţa.

Întrebat dacă aceasta a decis să
demisioneze, Ponta a răspuns că nu.

Joi, liderul PSD, premierul Victor Ponta a
afirmat că a discutat cu ministrul Muncii,
Mariana Câmpeanu, după ce aceasta s-a
sfătuit şi cu liderul PNL, Crin Antonescu, şi că i-
a transmis că nu trebuie să demisioneze atât
timp cât acuzaţiile preşedintelui Traian
Băsescu nu se bazează pe nimic concret

"După ce a discutat cuAntonescu, a discutat
cu mine şi, din punctul meu de vedere, atât timp
cât acuzaţiile preşedintelui Băsescu nu se
susţin pe nimic concret, doamna Câmpeanu
trebuie să îşi continue activitatea", a spus
Ponta.

Referitor la faptul că Agenţia Naţională de
Integritate (ANI) s-a autosesizat în cazul
ministrului, Ponta a răspuns scurt : "Vedeţi? Ce
vreţi eficienţă mai mare decât asta?".

Ministrul Muncii, Mariana Câmpeanu, a
declarat, joi seară, că, în afară de preşedintele
Traian Băsescu, nimeni nu i-a cerut demisia şi
crede că trebuie să ia o decizie pentru ea şi
familie, în condiţiile în care nu se simte
vinovată, dar riscă să nu îşi mai poată face
treaba din cauza stresului.

Mariana Câmpeanu a decis să
nu demisioneze de la Ministerul Muncii

Victor Ponta:

Până pe 8 martie trebuie să
avem alt guvern
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George ZAVERA

Pentru cantităţile de cereale de consum
depozitate temporar în silozurile acreditate
pentru astfel de operaţiuni fermierii au primit
certificate de depozit, în baza unor astfel de
instrumente de garantare emise de către
Fondul de Garantare a Creditului Rural
agricultorii putând obţine credite bancare, dar şi
să vândă producţia de cereale la bursele de
mărfuri.

La jumătatea anului trecut, chiar înaintea
începerii recoltatului cerealelor păioase, din
motive de neînţeles, s-a renunţat la emiterea
certificatelor de depozit, fermierii care nu au
spaţii suficiente pentru depozitarea producţiei
de cereale dar au avut de achitat şi credite la
bănci fiind nevoiţi să-şi vândă o bună parte din
producţie direct din câmp, la preţurile impuse
de către comercianţii de cereale.

La solicitarea şi criticile întemeiate venite din
partea fermierilor, conducerea Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a luat iniţiativa
reintroducerii din acest an a certificatelor de
depozit, facilitând astfel depozitarea temporară
a producţiei în spaţii corespunzătoare şi

accesarea de credite de la bănci de către
agricultori. În acest sens, ministrul Agriculturii,
Daniel Constantin, a declarat că Guvernul va
adopta în această săptămână un act normativ
prin care se va aproba reintroducerea
certificatelor de depozit la cereale, pe baza
cărora fermierii pot obţine credite. Noua formă
a legii favorizează toţi fermierii, nu doar pe marii
agricultori.

"Vom avea o iniţiativă guvernamentală, o
Ordonanţă de Urgenţă sau proiect de lege
pentru reintroducerea certificatului de depozit.
Într-un an în care producţia este mare avem
nevoie de acel certificat de depozit care îi ajută
pe fermieri să îşi ducă producţia într-un siloz şi
beneficiază de un certificat pe baza căruia pot
lua credit. Producătorii de cereale care îşi
stocau producţia în silozuri licenţiate primeau
aceste certificate de depozit. Era un instrument
de garanţie pe care îl puteau folosi fie în a
obţine credite bancare, fie pentru a vinde
producţia pe bursele de mărfuri. Certificatele se
acordau prin Fondul de Garantare a Creditului
Rural (FGCR), a precizat ministrul Constantin.
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C.D.

Prin urmare participarea poliţiştilor locali la dirijarea
circulaţiei şi la sancţionarea abaterilor de la lege e departe de
a justifica prezenţa maşinilor Poliţiei Locale pe căile de
circulaţie în afara cazurilor când Poliţia Rutieră e depăşită,
cum ar fi marşurile de protest, mitingurile şi sărbătorirea
diverselor evenimente sau în cazul unor accidente petrecute
pe raza de activitate.

În condiţiile în care infracţionalitatea a crescut alarmant iar
eliberarea condiţionată sau legală a mii de deţinuţi, după
intrarea în vigoare a noului Cod Penal a sporit ameninţarea
asupra cetăţeanului şi a bunurilor sale, precum şi a bunurilor
publice, şefii acestor instituţii ar trebui să-şi fixeze priorităţile
şi să-şi revizuiască strategiile.

În ultima vreme alexăndrenii, dar şi cetăţenii din alte oraşe
şi municipii din ţară, s-au confruntat cu numeroase furturi din
buzunare, jafuri în plină stradă, când la lumina zilei sau la
adăpostul întunericului femeilor le sunt smulse genţile sau
bijuteriile, cu violenţă sau sub ameninţarea violenţei.

Sunt atacate una după alta bănci şi case de amanet, iar
acest lucru ar putea fi evitat dacă ar exista o bună coordonare
şi colaborare între Poliţia Naţională şi poliţiile locale.

Nu mai vorbim despre apărarea liniştii cetăţenilor şi de
respectarea civilizaţiei urbane. Găştile de cartier îşi fac de
cap la ore târzii din noapte, băieţii de bani gata organizează
după miezul nopţii, când circulaţia se diminuează, curse de
maşini sau de motociclete care deranjează cetăţenii şi pun în
pericol vieţile „concurenţilor”, dar şi pe ale celor aflaţi din
curiozitate sau din întâmplare în zonele respective.

Toate aceste minusuri din activitatea poliţiilor locale ar
putea fi lesne eliminate, pentru că întreaga organizare şi
desfăşurare a instituţiilor în plan local este guvernată de
hotărârile consiliilor locale şi de deciziile primarilor.

Exagerarea activităţii de supraveghere şi control a
circulaţiei rutiere, atunci când este însoţită şi exces de zel,
sau chiar abuzuri nu face altceva decât să-i nemulţumească
pe cetăţeni, mai ales când aceste atribuţii se exercită în
detrimentul siguranţei cetăţeanului, a liniştii şi ordinii publice
şi a integrităţii patrimoniului public şi privat. Mai ales că cei
mai mulţi dintre agenţii locali n-au studiile şi pregătirea
necesare în domeniul siguranţei circulaţiei.

E clar că aşa cum s-a întâmplat şi se întâmplă şi cu alte
legi, necesare şi coerente pe fond, mulţi dintre cei puşi să
aplice Legea poliţiei locale (primari şi consilii locale) o fac în
aşa fel încât merită cu prisosinţă ca cetăţenii nemulţumiţi să
le adreseze mioriticul îndemn „Luaţi-vă capre, domnilor!”.

„Luaţi-vă capre,
domnilor!”

Veste bună pentru fermieri!

Guvernul vrea să reintroducă
certificatele de depozit pentru

cerealele de consum

Boilerele instant pe gaze fac
victime şi în Teleorman

(urmare din pagina 1)

Şt. B.

La fel s-a întâmplat la
Hunedoara, unde victimele au
fost de această dată doi
bătrâni, care montaseră
boilerul-instant în baie, fără a
exista o fereastră sau un alt
sistem de evacuare a gazelor.

Şi mai periculoase decât
boilerele-instant pe gaze
alimentate de la butelie sunt
cele branşate la reţeaua de
gaze, cantităţile de gaze
emanate f i ind , pract i c ,
nelimitate.

L a H u n e d o a r a , u n
asemenea boiler a provocat

nu numai avarierea gravă a
unui bloc cu patru etaje,
moartea a două persoane şi
rănirea altora, ci şi pagube
colaterale. Î şcoală aflată în
proximitatea blocului a fost şi
ea afectată, fiind nevoie de
întreruperea cursurilor pentru
efectuarea reparaţiilor.

Cum firmele producătoare
îşi asumă răspunderea pentru
func ţ iona rea tehn ică a
boilerelor-instant, ar trebui
f ă c u t c e v a ş i p e n t r u
garantarea instalăr i i ş i
exploatării în siguranţă a
acestora. Asta înseamnă ca

toţi cumpărătorii de boilere-
instant pe gaze şi chiar de
convectoare pe gaze să fie
obligaţi să le instaleze cu o
firmă de specialitate, în condiţii
de siguranţă deplină. Iar acest
lucru ar trebui să stea în
atenţia Autorităţii Naţionale
p e n t r u P r o t e c ţ i a
Consumatorului.

Pentru că chestiunea este
una de mare importanţă, atâta
vreme cât e vorba de vieţi şi de
pagube materiale uriaşe, în
unele cazuri.

„În luna mai vom avea 150 de milioane de euro, prima
sesiune - suntem primul minister care deschide pachetul
financiar 2014-2020. Avem câteva priorităţi, şi anume:
investiţii în utilajele agricole, investiţii în fermele de
reproducţie, în fermele de creştere a animalelor, dar şi în
fermele de familie. Vom da pentru şi fermierii mici, cei care nu
au posibilitatea şi care probabil că au fost şi amăgiţi la un
moment dat de consultanţi, vom da posibilitatea să aibă
acces la proiecte tip. Proiectele vor fi puse gratuit la dispoziţie

şi vor beneficia şi de o garantare pentru cofinanţare de 80%",
a spus ministrul Constantin, citat de Mediafax.
Ministrul Agriculturii a subliniat totodată că nu renunţă la
ideea acreditării consultanţilor din agricultură, precizând că
unii fermieri au fost "amăgiţi" câteodată de consultanţi şi au
suportat costuri mari. "Cred că este important să le punem la
dispoziţie aceste proiecte tip, ca să nu mai cheltuie banii.
Sigur că ei au acces la consultanţi, dar nu renunţ la ideea să
acredităm consultanţii, cel puţin pe cei care lucrează pe zona
de agricultură. (...) Unii consultanţi cereau fermierilor
avansuri mai mari, comisionul nu era pe reuşită şi costurile, în
general, erau mai mari.Acum oricine îşi poate face o firmă de
consultanţă şi poate depune proiecte. Eu sper ca până la
sfârşitul acestui an să începem şi să şi terminăm procesul de
acreditare".

George ZAVERA

În luna mai 2014,
Primele 150 de milioane
de euro vor fi puse la
dispoziţia fermierilor

Ponderile combustibililor,
tutunului, chiriei şi ale unor
alimente în coşul de consum al
populaţiei au crescut în 2014
faţă de 2013, ceea ce reflectă
cheltuielile suplimentare pe
care consumatorii au fost
nevoiţi să le aloce acestor
produse şi servicii. În schimb,
ponderile medicamentelor şi
ale articolelor culturale au
scăzut.

Noua structură a coşului de
consum al populaţiei, după
care va fi calculată inflaţia în
2014, arată ce schimbări în
c o m p o r t a m e n t u l l a
cumpărături sunt determinate
de scumpiri sau ieftiniri. Printre
cele mai accentuate creşteri
ale ponderilor, care presează
bugete le român i lor, se
regăsesc ţigările, carburanţii,
chiria, electricitatea şi unele
alimente, precum ouăle,
carnea de porc, brânza sau
mezelurile. La polul opus, cu
cele mai accentuate scăderi
ale ponderilor în coşul de
c o n s u m , s e r e g ă s e s c
medicamentele, pâinea,
cartofii, cărţile, revistele,
aparatura audio-video sau
serviciile de cinema şi teatru,
reiese din datele centralizate
la Institutul Naţional de
Statistică (INS). Economiştii

nu văd cu ochi buni aceste
schimbări.

„Cele mai multe din aceste
produse au un indice de
elasticitate foarte ridicat, în
sensul că se vând în cantităţi
egale indiferent de evoluţia

preţurilor. Nu cumpărăm mai
multă pâine pentru că s-a
ieftinit, dar nici mai puţină
benzină pentru că s-a scumpit.
Astfel că noua configuraţie a
coşului relevă doar schimbări
calitative, şi semnalele nu sunt
deloc încurajatoare. Cel mai
important exemplu este cel cu

medicamentele: cumpărăm
mai puţine, dar asta nu
înseamnă că suntem mai
sănătoşi acum decât în urmă
cu un an, ci că serviciile
medicale au o calitate din ce în
ce mai joasă, lucru care este

foarte grav. Per ansamblu,
aceste schimbări nu reflectă
îmbunătăţiri calitative ale vieţii,
ci doar creşteri ale preţurilor în
raport cu veniturile, fapt care
arată că nu suntem deloc pe
un drum bun“, a declarat
pentru „Adevărul“ Mircea
Coşea, profesor de economie.

Carburanţii, chiria şi
ţigările uşurează portofelele

românilor
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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



Hrana fără carne creşte riscul formării
cheagurilor de sânge, favorizând ateroscleroza.
Acest stil de viaţă are urmări grave asupra
sănătăţii deoarece grăbeşte apariţia infarctului
miocardic şi a accidentelor vasculare cerebrale,
avertizează cercetătorii de la Universitatea
Zhejiang din China.

Specialiştii chinezi au ajuns la această
concluzie analizând studiile şi articolele apărute în
ult imii 30 de ani pe tema biochimiei
vegetarianismului. Până acum se credea că
persoanele care consumă carne sunt mai expuse
riscului îmbolnăvirilor de inimă şi accidentelor
vasculare. În acelaşi timp, nutriţioniştii chinezi
atrag atenţia că hrana vegetarienilor este lipsită
de nutrienţi-cheie.

De aceea, specialiştii chinezi le recomandă
vegetarienilor să-şi îmbunătăţească hrana cu

surse de Omega-3 (somon, peşte gras, nuci), de
vitamina B12 (ouă, lapte, fructe de mare) şi cu
suplimente alimentare.
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Dragobetele este sărbătoarea iubirii la români
celebrată la data de 24 februarie, atunci când ar trebui să
apară şi primele simboluri ale primăverii, iar natura să dea
primele semne de revenire la viaţă.

Şi pentru că vorbim despre natură, în aceste zile
păsările îşi caută perechea şi cuibul, iar tinerii îşi
marturisesc iubirea.

Dragobetele se spune că ar fi fost fiul Dochiei, un
bărbat frumos, dar năvalnic şi puternic care la începutul
primăverii oficia în cer nunta tuturor animalelor. Tradiţia
aceasta s-a extins şi la oameni, iar de Dragobete, fetele şi
băieţii se întâlnesc pentru ca iubirea lor să dureze tot anul.

Drept urmare, ieri de Dragobete, Biblioteca Judeţeană
“Marin Preda” din Alexandria a organizat o serie de
manifestări cultural artistice dedicate acestei sărbatori, la
care au participat cadre didactice şi elevi din numeroase
unităţi de învăţământ, atât din Alexandria cât şi din alte
localităţi din mediul rural.

Elevii de la Liceul Tehnologic "Nicolae Bălcescu" sub
îndrumarea profesorilor: Gina Curea, Bozeanu Mariana,
Ţînţariu Mariana şi Dinu Caliopi Alina au prezentat un
moment poetic- Dramatizare poemul "Sburătorul" de Ion
Heliade Rădulescu, un program artistic conţinând un

moment muzical, care a fost susţinut de eleva Denisa
Busuioc şi o suită de dansuri populare condusă de prof.
Mărunţelu Cătălin.

Programul artistic al Liceului Tehnologic "Nicolae
Bălcescu" a fost deschis de către profesor Mariana
Ţînţariu care a vorbit despre semnificaţia zilei de
Dragobete.

Tema "Dragobetele-ca un joc năvalnic" a fost
prezentată de către elevii Şcolii cu clasele I-VIII Cernetu,
pregătiţi de prof. Monica Bazavan.

Cu ocazia acestei sărbători au fost organizate şi
expoziţii atât de carte cât şi de desene. Expoziţia de carte
intitulată “Iubirea în proză şi în versuri”, cuprinde romane
celebre şi povestiri de dragoste.

Iar expoziţiile de desene vernisate cu această ocazie
conţin lucrări în acuarelă şi grafică în creion, felicitări şi
obiecte decorative, realizate de elevii Şcolii Gimnaziale
"Mihai Viteazul" sub îndrumarea profesorilor Purcărea
Cristina si Goran Rada. De asemenea, elevul Şerban
Mitrea de la Liceul Pedagogic "Mircea Scarlat" din
Alexandria a expus o serie de desene de grafică sub titlul
"De dragoste...".

Expoziţiile vor rămâne deschise publicului până vineri,
28 februarie 2014.

M.M.

Învăţământul profesional
special va avea o durată de
studiu de patru ani, mai mare
decât cea a învăţământului
profesional de masă, de trei ani,
prevede un proiect de plan
cadru publicat pe site-ul
Ministerului Educaţiei Naţionale.

Durata de patru ani este
determinată de faptul că, în
cazul elevi lor cu cerinţe

e d u c a ţ i o n a l e s p e c i a l e ,
dezvoltarea de competenţe
generale şi profesionale solicită
mai mult timp pentru învăţare şi
pentru exerciţii practice.

Astfel, în clasa a IX-a se
asigură pregătirea profesională
de bază într-un domeniu de
formare profesională, urmând

ca în clasele a X-a, a XI-a şi a
XII-a să se asigure pregătirea
profesională specifică unei
anumite calificări profesionale.

Proiectul prevede că pentru
clasele/grupele cu elevi cu
deficienţe motorii 50% din
alocările orare pentru terapii
s p e c i f i c e s e a c o r d ă
kinetoterapiei şi educaţiei
psihomotorii.

"Elevii care nu pot desfăşura
orele de educaţie fizică pot opta
pentru alte activităţi fizice:
cultură fizică medicală, educaţie
psihomotorie şi alte activităţi
f iz ice care contr ibuie la
d e z v o l t a r e a a c e s t o r a .
Organizarea activităţilor de
pregătire practică se realizează

pe grupe cu efective de 4-6
elevi/coordonator", prevede
proiectul MEN.

În învăţământul profesional
special se pot înscrie elevi cu
cerinţe educaţionale speciale,
care au absolvit clasa a VIII-a
din învăţământul gimnazial
special sau din învăţământul de
masă.

Îns c r i e r ea e lev i l o r î n
învăţământu l pro fes iona l
special se face pe baza
Certificatului de Orientare
Şcolară şi Profesională emis de
Comisia de Orientare Şcolară şi
Pr o fes i ona lă d in c ad r u l
CJRAE/CMBRAE.

Clasa a IX-a va avea în tot
anul şcolar 1.242 de ore,
incluzând terapiile specifice,
clasa a X-a - 1.242 de ore, clasa
a XI-a - 1.230 ore, şi clasa a XII-a
- 1.170 de ore.

Stagiul de pregătire practică
se va desfăşura la operatorul
economic/instituţia publică
parteneră iar condiţiile în care
s t a g i u l d e p r a c t i c ă s e
desfăşoară în unitatea de
învăţământ vor fi stabilite prin
metodologia de organizare şi
funcţionare a învăţământului
profesional.

La Biblioteca Judeţeană “Marin Preda”
Manifestări dedicate
Sărbătorii Dragobetelui

Gabriel Chioseaua, din
Frumoasa, mai cunoscut
s u b n u m e l e d e
“Romanticul X” a susţinut
de ziua românească a
î n d r ă g o s t i ţ i l o r ,
Dragobetele, un recital de
poezie la Colegiul Tehnic
“Nicolae Bălcescu”(Liceul
Agricol) din Alexandria un
recital de poezie din
colecţia proprie.

Elevii clasei a cărei
d i r i g i n t ă e c h i a r
directoarea instituţiei, Gina
Curea, au făcut cunoştinţă
cu un împătimit de poezie,
care cutreieră Teleormanul şi judeţele din jur,
prezentându-şi opera în cadrul unor recitaluri tematice.
Evenimentul de ieri face parte dintr-un ciclu de astfel de
manifestări care se vor desfăşura şi cu prilejul
Mărţişorului şi al Zilei Femeii.

M.M.

“Romanticul X”,
recital de poezie în
ziua Dragobetelui

Hrana fără carne
are urmări grave asupra sănătăţii

Proiect MEN:

Învăţământul profesional special va
avea o durată de patru ani

Părinţii pot completa şi depune online sau la
unitatea de învăţământ în perioada 24 februarie - 14
martie cererile de înscriere a copiilor lor pentru anul
şcolar 2014-2015, potrivit calendarului aprobat de
Ministerului Educaţiei Naţionale.

Înscrierea se va face de luni până vineri, între
orele 8,00 şi 20,00, şi sâmbătă, între 8,00 şi 13,00.

Între 18 şi 28 februarie va avea loc în fiecare
unitate de învăţământ "Ziua porţilor deschise" iar în
17-28 februarie, organizarea în unităţile de
învăţământ preşcolar a informării părinţilor.

Între 18 februarie şi 13 martie va fi comunicat
rezultatul evaluării dezvoltării psihosomatice a
copilului.

În 17 martie va avea loc procesarea de către
Comisia naţională de înscriere a copiilor în
învăţământul primar şi repartizarea la şcoala de
circumscripţie a copiilor ai căror părinţi au solicitat
acest lucru în cererea-tip de înscriere.

Între 18 şi 20 martie se va face admiterea sau
respingerea cererilor la nivelul comisiei de înscriere
din unităţile de învăţământ prin aplicarea criteriilor
generale şi specifice de departajare.

De asemenea, în 21 martie va avea loc
procesarea de către Comisia naţională a cererilor-
tip de înscriere cu ajutorul aplicaţiei informatice şi
repartizarea la şcoala de circumscripţie a copiilor ai
căror părinţi au solicitat înscrierea la o altă şcoală
decât şcoala de circumscripţie, dar nu au fost
admişi din lipsă de locuri şi care au exprimat în
această fază opţiunea pentru înscrierea la şcoala
de circumscripţie.

În zilele de 21 şi 22 martie va fi afişat numărul de
locuri rămase libere.

Potrivit MEN, între 25 martie şi 4 aprilie se vor
depune cererile-tip de înscriere la secretariatul
unităţii de învăţământ aflate pe prima poziţie dintre
cele trei opţiuni exprimate pentru a doua etapă de
părinţii copiilor care nu au fost cuprinşi în nicio
unitate de învăţământ în etapa anterioară sau care
nu au participat la prima etapă.

În data de 11 aprilie va avea loc afişarea la
fiecare unitate de învăţământ a listelor finale cu
copii înscrişi în clasa pregătitoare.

Centralizarea şi soluţionarea de către
inspectoratele şcolare a cererilor părinţilor copiilor
care nu au fost încă înscrişi la vreo unitate de
învăţământ se va face în intervalul 14 - 18 aprilie.

Calendarul înscrierii în clasa I a copiilor de 7 ani
care nu au fost înscrişi în învăţământul primar în
anul 2013-2014 şi ai căror părinţi solicită înscrierea
direct în clasa I prevede că între 24 februarie şi 14
martie se vor depune solicitările de înscriere de
către părinţii care solicită înscrierea copilului la
şcoala de circumscripţie, la sediul unităţii de
învăţământ respective.

Între 25 martie şi 4 aprilie se vor depune
solicitările de înscriere de către părinţii care vor
înscrierea în altă şcoală decât şcoala de
circumscripţie, la unitatea de învăţământ la care
solicită înscrierea.

În data de 11 aprilie se va face afişarea la fiecare
unitate de învăţământ a listelor finale ale copiilor
înscrişi în clasa I.

Prima etapă de înscriere în învăţământul
primar a început



Cea mai comună trăsătură a omului actual este un anumit
tip de nebunie, în formele ei cele mai mascate şi mai subtile.
Premise frecvente ale apariţiei şi dezvoltării ei: meschinăria,
micile obsesii maladive, invidia şi frustrările cotidiene,
plictiseala, sentimentul inutilităţii şi mai ales al lipsei de sens.
Cel mai adesea au de-a face cu ea cei care nu-şi găsesc nicio
motivaţie adevărată de a trăi, care nu cunosc scopul prin
excelenţă real şi profund al vieţii (şi care, în general, îl confundă
cu altceva). Să fii nebun a devenit aproape o normalitate fiindcă
a devenit aproape o normalitate să nu ştii, de fapt, ce este viaţa
(dar, în treacăt fie spus, “să ştii ce vrei de la viaţă”, să fii
pragmatic, orientat către obţinerea câştigurilor de natură
financiară, materială şi socială imediate. Mulţi cred că pentru a
avea o viaţă liniştită şi fericită trebuie să fie ignoranţi, că lipsa de
griji esenţiale şi cunoaşterea sau luciditatea ar fi două lucruri pe
deplin incompatibile. Există oare vreo amăgire de mai mari
proporţii? Oricât de nuanţate şi de complexe au devenit, oricât
de mult s-au depărtat de esenţa semnificaţiei lor, cele două
concepte de pesimism şi optimism au în fond doar o singură
noimă, o singură origine: seninătatea sau frica faţă de moarte,
credinţa sau necredinţa ori scepticismul cu privire la existenţa
vieţii de dincolo. Un optimist adevărat crede sau chiar este
convins că după moarte mai există ceva, o anumită
continuitate, în timp ce un pesimist adevărat nu crede în
general câtuşi de puţin în asta, mâhnindu-se foarte tare pentru
viitorul sumbru al fiinţei lui.

Mihail TĂNASE

88

- Dragul meu, am observat că în ultimul timp relaţiile
dintre noi s-au răcit. Cred că ar trebui să ne înşelăm unul pe
altul, pentru a ne da seama că de fapt ne iubim foarte mult!
Ce zici?
Soţul:
- Să ştii că eu am încercat deja şi nu a dat niciun rezultat!

***
Un tip este lovit de o maşină, condusă de o frumoasa

doamna. Doamna se duce la el şi îi spune:
- Eşti norocos! Ai fost lovit în faţa cabinetului unui

doctor!
La care tipul:
- Da, dacă nu erameumedicul!

***
Doi tipi la închisoare. Primul întreabă:
- Câţi ani ţi-au dat?
- 15!
- Pentru ce?
-Amspart câteva geamuri la serviciu.
- Dar unde lucrai?
- Pe un submarin...

Pastila de râs

Întrebarea pare naivă.
Toată lumea cunoaşte actul
c reaţ ie i ş i se ş t ie că
Dumnezeu a creat lumea în
şapte zile. Dar nimeni nu
poate explica de unde ştia
însuşi Dumnezeu cât de lungi
vor fi zilele şi cum se vor
succeda ele în timp, înainte de
a fi creat El însuşi Planetele şi
Universul.

Problema rămâne deci
oarecum deschisă, iar dacă
facem cercetări, descoperim
că nu totdeauna săptămână
avea şapte zile. Roma antică a
cunoscut şi variante timpurii
cu săptămâni de 3 zile, 5 zile şi
8 zile, pe care şi le-a creat
singură, după împrejurări.

Celţii aveau săptămâna de
nouă zile, vechii germani
s o c o t e a u t i m p u l d up ă
săptămâna de 14 zile, iar
calendarul Thoth, folosit în
Egiptul antic, folosea ciclul
săptămânal de 10 zile, fiind
ma i uş o r de ca l cu l a t ,
informează Infoniac.

Totuşi, săptămâna de 7 zile
este una dintre cele mai vechi
şi mai populare, adoptată de
înţelepţii Babilonului antic,
aproximativ în anul 2000 î.Hr.
şi avea la baza un criteriu
astronomic valabil în mare
măsură şi astăzi: ciclul lunar
de 28 zile, împărţit în pătrare
care trebuiau să stea la baza
măsurării timpului, deci al
săptămânii.

Ciclul de 7 zile a fost folosit
şi de vechii evrei, bine

in formaţ i cu pr iv i re la
fenomenele astronomice.
Cunoscutul istoric Josephus
Flavius scria în secolul I d.Hr:
"nu există un popor grec sau
barbar care să nu fi preluat
obiceiul nostru de a scuti
oamenii de la muncă şi a le
asigura odihna necesară în
ziua a şaptea".

Probabil că în remarca lui
Josephus Flavius stătea
tocmai secretul săptămânii de

şapte zile. Capacitatea de
muncă a organismului nostru
slăbeşte după şase zile
consecutive de muncă intensă
şi are nevoie da odihnă. A
şaptea zi, cea consacrată
odihnei, este indispensabilă
pentru refacerea forţelor şi
revigorarea organismului.

În treacăt fie zis, se pare că
vechii daci respectau tot
săptămâna de 7 zile, stabilită

de zeul Zamolxe şi fără nicio
legătură cu tradiţiile romane
sau cu cele ale evreilor antici.

Romanii au acordat toată
importanţa săptămânii de
şapte zile, n-au pus-o nicio
c l ipă la îndo ia lă (deşi
p rov enea d in doc t r i na
teologilor evrei) şi au acordat
n u m e r o m a n e z i l e l o r
săptămânii, după cei mai
populari aştri cunoscuţi în
vremea lor. Aceste denumiri

sunt atât de înrădăcinate,
încât au rămas până astăzi,
sub o formă sau alta, în lexicul
tuturor limbilor romanice.

D e ş i t r a d i ţ i a a
împământenit de multă vreme
consacrarea unei zile de
odihnă săptămânală, iar
r e l i g i a a c o n f i r m a t - o ,
l e ga l i z a r e a r ep au s u lu i
duminical obligatoriu a fost
stabilit târziu.

Mai există şi un alt tip de poluare, care afectează un număr
foarte mare de locuinţe şi este dăunătoare energiei tale. Este
vorba de câmpul electromagnetic artificial – CEM, generat de
dispozitivele electrice.

Dispozitivele electrice variază de la liniile de curent electric
şi cablurile aeriene până la echipamentele casnice şi de birou
obişnuite, cum ar fi televizoare, computere şi chiar telefoane
mobile, cuptoare cu microunde şi radiouri. Suntem asaltaţi de
CEM. Toate aceste dispozitive provoacă un stres imens

câmpurilor noastre
e n e r g e t i c e .
Cercetările arată că
organismele umane
iradiază vibraţ i i
electromagnetice la
o frecvenţă de până
l a 3 0 0 M H z .
S u n t e m m e r e u
î n c o n j u r a ţ i d e
a p a r a t e c a r e
i radiază înt r-un
spectru foarte larg
de frecvenţe. Acest
lucru produce un
s t r e s
e lect romagnet ic
foarte puternic, care
ne inf luenţează

energia şi sănătatea într-un mod extrem de negativ, susţine dr.
Alla Svirinskaya.

Mai presus de toate, locul unde dormi trebuie să fie cât mai
puţin afectat de CEM.

România reală
Omul ca fiinţă

Dispozitivele
electrice ne afectează

sănătatea

Din datele istorice pe care le avem în
prezent, reiese destul de clar că nutriţia era un
aspect extrem de important încă din Antichitate.
În fapt, o menţiune de la primele jocuri olimpice,
cele din anul 776 î.Hr., susţine că învingătorul
din singura proba sportivă a jocurilor, cea de
sprint, trebuia să aprindă un altar special
construit cu ocazia acestui eveniment, alegând
ulterior cele mai bune bucăţi de carne din cele
aduse pentru sacrificii.

„Atleţii antici erau echivalentul starurilor rock
de astăzi. Erau mândria
unei comunităţi, modele
pentru tineri, iar medicii
e r a u e x t r e m d e
interesaţi în alegerea
unei diete optime care
să îi menţină pe aceştia
în formă. Este cert că
exista un interes major
asupra acestor aspecte,
iar medicii şi antrenorii
sportivilor intrau deseori
în conflict din astfel de
motive. Nu era o mare
diferenţă faţă de ceea
ce se petrece în prezent”, susţine Francine
Segan, istoric specialist în gastronomia antică.

„Este adevărat că nu se vorbea despre
carbohidraţi, grăsimi şi proteine. Însă dacă ar fi
să traducem în termenii de azi ceea ce medicii
antici recomandau sportivilor, este cert că se
opta pentru o dietă bogată în proteine. Atât

medicii cât şi antrenorii testaseră atleţii pentru a
observa ce tip de alimentaţie le oferea acestora
cea mai multă energie, rezistenţă sau masă
musculară. În consecinţă, şi mai ales pentru că
era o ofrandă destinată zeilor, carnea constituia
un element principal al dietelor. Este celebră
povestea celui mai renumit campion olimpic al
Antichităţii, luptătorul Milo din Croton, cel care
se antrena purtând pe umeri un viţel, zi de zi,
timp de 4 ani, până când acesta ajungea un taur
matur. Apoi, după ce câştiga o nouă probă

olimpică, Milo ucidea
animalul şi îl consuma
pe tot. Cel mai probabil
nu este adevărat că
putea mânca un taur
întreg la o singură
masă, însă povestea ne
spune cât de important
era pentru un sportiv să
mănânce cât mai multă
carne”, adaugă istoricul
britanic.

Fragmente ale unor
d o c u me n te a n t i c ă
indică faptul că atleţii

acelor vremuri consumau, pe lângă carne,
peşte, legume, măsline, brânzeturi şi fructe
uscate – ceea ce azi numim dietă
mediteraneană. Extrem de important era, însă,
uleiul de măsline, un aliment considerat benefic
atât pentru interior cât şi pentru exterior.

De ce săptămâna are
şapte zile?

Ce mâncau sportivii olimpici
din Antichitate?

Anunţuri
Familie cu 2 copii, curte, căutăm menajeră.Telefon 0744.125.005

Vând arbuşti gojia la preţ convenabil – comunaAdămeşti. Telefon 0730.984.838.

Cetăţean american de origine română, domiciliat în SUA, doreşte cunoştinţă în vederea
căsătoriei cu o doamnă fără obligaţii, cu înălţimea de 1,68-1,75 m, greutatea de 60-70 kg, cu
vârsta între 48-53 ani şi care să fie dispusă să părăsească România. Contact la telefon

.0744545971
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1817:

1836:

1841:

1842:
1866:

1881:

1943:

1983:

S-a născut
C a r l o G o l d o n i ,
dramaturg i ta l ian,
supranumit de Voltaire
"Molière al Italiei" (d.
1793).

Deschiderea
oficială a muzeului
Naţional Brukenthal
din Sibiu, cel mai vechi
muzeu din ţară.

Samuel Colt a
patentat revolverul în
Statele Unite.

S-a născut
Auguste Renoir, unul
din cei mai celebri
pictori francezi, creator
al curentului impresionist (d. 1919).

S-a născut KarlMay, scriitor german (d. 1912).
Debutul literar al lui Mihai Eminescu în revista

Familia dinOradea, cu poeziaDe-aş avea...
A murit August Treboniu Laurian, filolog, istoric,

publicist şi om politic, membru fondator al Societăţii
Academice Române (n. 1810).

S-a născut George Harrison, chitarist,
compozitor britanic, membru al trupei The Beatles (d.
2001).

A murit Tennessee Williams, dramaturg
american (n. 1911).
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09:00 Legendele palatului 10:20
Distractis - Distilat de comedie 11:20
Expedi ie în regatul animalelor 11:50
Ma ini , teste i verdicte 12:20
Videoclipuri 12:30 Tribuna partidelor
parlamentare 13:00 EURO polis 14:00
Telejurnal 15:30 Maghiara de pe unu
16:50 Beneficiar România 17:25 Zeul
r zboiului 18:45 Clubul celor care
muncesc în România 18:50 Interes
general 19:45 Sport 20:00 Telejurnal
21:00 Videoclipuri 21:10 Margaret
Thatcher – O biografie neoficial 22:00

pedi ie în regatul animalelor 23:50
Rezumat UEFACL00:40 Interes general

ţ

ţ

ş ş

Şerif în Arizona 22:30 Biziday 23:20
Ex

ă

ă

Aveti ocazia sa
f a c e t i s c h i m b a r i
importante in viata.
D i m i n e a t a a v e t i
succes in afaceri, fiind
favorizate si intalnirile
cu prietenii. S-ar putea
sa fiti nemultumit de
situatia financiara.

Se pare ca nu aveti
timp sa va trageti
sufletul, insa terminati
tot ce v-ati propus.
Profitati de aceasta
conjunctura favorabila,
p e n t r u c a p u t e t i
c a s t i g a p e p l a n
profesional si financiar.

Aveti succes in
activitati intelectuale
s i ocaz ia sa va
afirmati in societate.
O persoana mai in
varsta va da sfaturi
utile, dar tineti cont si
d e p a r e r i l e
partenerului de viata.

Sunteti hotarat sa
va ordonati ideile si sa
demarati o afacere
i mp reu na cu u n
prieten. Dupa-amiaza
sunteti anuntat ca
urmeaza sa plecati
intr-o delegatie. Nu va
enervati!

R e u s i t i s a v a
redresati bugetul cu
ajutorul unei sume pe
care o pr imi t i la
serviciu. Dupa-amiaza
este posibil sa fiti
invitat la prieteni. Nu-i
refuzati! Va sfatuim sa
nu neglijati odihna.

Va cumparati un
obiect de valoare, cu
ajutorul unei rude
apropiate. La serviciu,
sefii va apreciaza
rezultatele, mai ales
dupa ce reusiti sa
rezolvati o problema
delicata.

Reusiti sa terminati
cu bine o activitate
importanta, inceputa
zilele trecute. Este
momentul sa culegeti
roadele muncii depuse
in ultima vreme. Va
recomandam sa fiti
prudent.

Sunteti ambitios,
iar asta se simte.
Aveti posibilitatea sa
r e z o l v a t i u s o r
p r o b l e m e l e d e
serviciu si de acasa.
Va sfatuim sa dati
dovada de mult tact si
sa aveti rabdare.

Aprecierile sefilor
va pot atrage invidia
colegilor. Partenerul
d e v i a t a v a
r e p r o s e a z a c a
dedicati prea mult timp
serviciului. Incercati
sa lamuriti cu calm
toate problemele!

I n c r e d e r e a i n
propriile forte va
stimuleaza spiritul de
initiativa. Relatiile cu
partenerul de viata
sunt armonioase si
petreceti clipe placute
in familie. Nu va
supraestimati!

Aveti ocazia sa
faceti pasi importanti
i n a f a c e r i s i i n
societate. Dimineata
a v e t i o c a z i a s a
incheiati un contract
avantajos. In curand
veti fi deosebit de
apreciat in societate.

Sefii va recunosc
competenta, dar sa
nu va asteptati la
aprecierea colegiilor!
Nu este recomandabil
sa spuneti chiar tot ce
ganditi! Dupa-amiaza
este posibil sa plecati
intr-o vizita.

Semnificaţii istorice pentru

07:00 tirile Pro Tv 10:05
Tân r i Nelini tit 11:00 Gossip
Girl: Intrigi la New York 13:00

tirile Pro Tv 14:00 Tân r i
Nelini tit 15:00 Interven ie în
adâncuri 17:00 tirile Pro Tv
17:30 La Maru 19:00 tirile Pro
Tv 20:30 Hitman 22:30 tirile Pro
Tv 23:05 Lie to Me 00:00 Las
fierbin i 01:00 02:30
Hitman 04:00 Ce se întâmpl
doctore? 04:30 Lie to Me 05:30
La Maru
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Ştirile Pro Tv
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08:00 Neatza cu R zvan i
Dani 10:50 În gura presei 11:40
Teleshopping 12:00 Mireas
pentru fiul meu 13:00 Observator
14:00 Mireas pentru fiul meu
16:00 Observator 17:00 Acces
direct 19:00 Observator 20:00
Observator spec ia l 20:30
Gr nicerul 22:30 Un show
p c tos 01:00 Observator 02:00
Gr nicerul 03:30 Observator
special 04:00 Acces direct 06:00
Observator

ă

ă

ă

ă
ă ă
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ş 08:30 Campionul 10:00
Draga mea prieten 12:30

tirile Kanal D 13:15 Te vreau
lâng mine 15:30 Inima nu
respect reguli 16:45 Teo
Show 18:45 tirea zilei 19:00

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

ă

ă
ă

ă

Ş

Ş
Ş

Ş

07:00 Vacan i terapie 08:00
Anchet militar 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 Prim vara bobocilor 22:30
Tr sni i din NATO 23:15 Focus
Monden 23:45 Mediumul 00:30
Focus 01:30 Frumoasa Ceci

ţ

ţ

ţ

ţ

ă
ă ă

ă
ă

ă

ă
ă

ş

ş

ş

ş

08:30 Aventurile lui Jackie
Chan 09:00 Acas în buc t rie
10:00 Norii negri 11:00 Men of a
Certain Age 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 Men of a Certain Age 16:45
La bloc 17:45 Prietenii t i 18:45
Norii negri 19:50 La bloc21:00
Prietenii t i 22:00 Arm mortal 2
0 0 : 1 5 Av en t u r i î n l u m e a
întunericului 01:15 Cititorii de oase

ă ă ă

ă

ă

ă

ă ă ă

ţ

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

Ş
Ş Ş

Ş

Ş
Ş

Ş

Ş

ţ
ţ

ţ ţ
ă

ă

ă
ă

ă

07:15 Abisul pasiunii 08:15
Pove t i r i adev ra te 09:45
Chemarea inimii 11:00 Cununa de
lacrimi 12:00 Santa Diabla 13:30
O noua via 14:30 Intrigi i
seduc ie 15:30 Abisul pasiunii
16:30 Pove tiri adev rate 17:30
C h e m a r e a i n i m i i 1 8 : 3 0
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 Snooki &
JWOWW 00:00 O noua via
01:00 Regina
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ş

ş

ş
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ă

ă

ă

ă
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Actualitatea într-un zâmbetO nouă victorie pentru
echipa de baschet a
A l e x a n d r i e i .
Teleormănencele au reuşit
să se impună lejer în
deplasarea de la Cluj cu
scorul de 73 la 85. În urma
acestei victorii, CSBT
Alexandria a reuşit să-şi
conserve poziţia a 5-a în
clasament şi are mari
şanse să urce pe locul al
patrulea.

Victorie lejeră pentru
b a s c h e t b a l i s t e l e
alexăndrene în deplasarea
d e l a C l u j .
Teleormănencele nu au
d a t n i c i o ş a n s ă
adversarelor controlând
partida de la un capăt la
celălalt. Fetele lui Mădălin
Piperea au tranşat jocul
încă din prima parte,
intrând la pauză cu un
avans de 11 puncte, 34 la
45.

În partea a doua a
meciului diferenţa s-a
menţinut, la finalul partidei
tabela de marcaj arătând
scorul de 73 la 85.

C e a m a i b u n ă

marcatoare a CSBT a fost
ame r i c a nc a Sha n i t a
Arnold, cu 27 puncte. Mai
mult decât atât, Arnold a
reuşit şi 5 assisturi. O altă
jucătoare care a înclinat

ba lanţa în favoa rea
alexăndrencelor a fost
Kelsey Patrick. Aceasta a
reuşit nu mai puţin de 10
recuperări.

CSBT Alexandria are
14 victorii şi 5 înfrângeri,
ocupând astfel poziţia a
cincea a clasamentului cu
33 de puncte, la egalitate
de puncte cu ocupanta

poziţiei a şasea, Olimpia
Braşov, dar cu două jocuri
mai puţin.

Pentru alexăndrence
urmează alte două meciuri
în deplasare. Prima dintre

partide va avea loc pe data
de 2 martie la Timişoara.
Meciul se anunţă destul de
e c h i l i b r a t î n c i u d a
d i f e r e n ţ e i d e s c o r
înregistrată în tur, 60 la 44
pentru alexăndrence. În
pauza compet iţ ională
dintre tur şi retur echipa
timişoreană s-a întărit.

C. DUMITRACHE

- Acu pentru cine ne mai rugăm,
pentru titulari sau pentru interimari?

’

- Ce te uiţi, bă! Eu sunt afemenist de când mă ştiu!

Primăvara dă semne de venire!
Soare, muguri, mărţişoare…

Luna Martie vă aşteaptă pe toţi la
Restaurantul Mara pentru a sărbători

Mărţişorul şi ziua de 8 Martie.
Restaurantul Mara, cu personal calificat, cu formaţia Semnal şi

binecunoscuta cântăreaţă de muzică populară Verginica Neagu, vă
aşteaptă în zilele de 1 şi 8 Martie să petreceţi începutul sezonului
primăvăratec.
Veţi avea parte de o masă tradiţională, băuturi fine şi deserturi

alese.
Sărbătoriţi în primăvară fiinţele dragi, la Restaurantul Mara

(zonaŞtrand-Peco)!
Relaţii şi rezervări la telefon 0723.148.613

sau la sediul Restaurantului Mara.

Handbaliştii alexăndreni sunt ”pe val”
după ultimele două victorii în două
meciuri. Dacă penultimul meci a fost
câştigat în ultimele secunde, meciul din
etapa a 19-a, contra celor din Câmpina a
fost adjudecat fără drept de apel.

Alexăndrenii au reuşit să treacă peste
momentul greu din debutul returului de
campionat atunci când au pierdut toate
cele trei meciuri deşi la pauză scorul era
în favoarea lor.

Etapa a 19-a a adus în Sala Sporturilor

din Alexandria echipa HCM Câmpina. Cu
un lot de tineri şi juniori, adversarii
alexăndrenilor n-au să se ridice la nivelul
jucătorilor din DiviziaA.

Încă din primele minute alexăndrenii
au pus stăpânire pe joc şi au reuşit ca
până la pauză să se distanţeze
confortabil, scor 24 la 10.

Diferenţa a crescut şi în partea
secunde a meciului, pentru ca la final
tabela de marcaj să arată scorul de 46 la
22 în favoarea jucătorilor lui Liviu
Candidatu.

C e i m a i b u n i m a r c a t o r i a i
alexăndrenilor au fost Rareş Niţu şi
Tiberiu Savu, ambii cu câte 8 reuşite.

În urma acestei victorii Handbal
Teleorman Alexandria acumulează 22
puncte şi se menţine pe poziţia a 7-a a
clasamentului Diviziei A. Handbalul intră
în ”vacanţă” pentru 3 săptămâni, iar
următoarea partidă va avea loc abia pe
data de 16 martie.

C. DUMITRACHE

CSBT a câştigat din nou

Handbaliştii alexăndreni au
bifat o nouă victorie

Phoenix Galaţi - CSMTârgovişte - 1 mar.
Olimpia Braşov - U. CSM Oradea - 1 mar.
U. Cluj-Napoca - CSM Satu Mare - 1 mar.
Sepsi SIC - CS Rapid Bucureşti - 1 mar.

CS Nova Vita - ICIMArad – 1 mar.
CSUAlba Iulia - CSS Craiova - 1 mar.
Danzio TM - CSBTAlexandria - 2 mar.

Program etapa a 22-a

Nr Echipa V/Î Pct Nr Echipa V/Î Pct
1. U Goldis ICIMArad 20/1 41
2. CSMTargoviste 18/3 39
3. CSUAlba Iulia 18/2 38
4.ACS Sepsi SIC 15/6 36
5. CSBTAlexandria 14/5 33
6. O CSU Brasov 12/9 33
7. CSM Satu Mare 11/9 31

8. CS Galati 9/12 30
9. BCMTimisoara 8/12 28
10. CS Rapid Buc 6/15 27
11. UCSM Oradea 6/14 26
12. U Cluj-Napoca 3/18 24
13. CS Nova Vita 2/18 22
14. SCM CSS Craiova 1/19 21

Clasament LNB feminin

- Măi, vezi că aveţi şi voi, la locală, plan de amenzi!

- Dom primar, nu fiţi trist! Vă descurcaţi şi fără ei!’


