
La Alexandria,
ediţ ia a doua a
“ T â r g u l u i
Mărţişorului”, s-a
deschis ieri în parcul
d i n s p a t e l e
c inematografulu i .
Încă din prima zi
comercianţii au ieşit
î n î n tâ mp ina re a
cetăţenilor de toate
vârstele, cu marfă
bogată, însă aceştia
d u c l i p s ă d e
cumpărătorii care, s-
au lăsat aşteptaţi
încă din prima zi, sau cel puţin aşa se vedeau lucrurile la momentul prezenţei
noastre în acest vad comercial, atunci când comercianţii reuşiseră să-şi
monteze tarabele şi să-şi expună marfa.

Dacă ţinem cont de faptul că faţă de anul trecut, numărul comercianţilor care
au obţinut un loc în acest vad comercial s-a dublat, e limpede că acum, aceştia se
aşteaptă să se întoarcă acasă cu buzunarele pline, iar cumpărătorii să poată să-
şi mulţumească soţiile, fetele, mamele, sau după caz şi amantele, ordinea
enumerării nefiind respectată.

(continuare în pagina 2)

Radu Mazăre a devenit celebru prin carele alegorice, dansatorii brazilieni de
samba pe care-i aduce în fiecare vară la Mamaia şi prin batalioanele de cadâne,
cu buricul gol, pe care le târăşte după el. O altă celebritate administrativă,
Gheorghe Ştefan, zis Pinalti, s-a făcut cunoscut prin pasiunea pentru fotbal şi
pentru telegondole.

(continuare în pagina 3)

De câţiva ani se tot vorbeşte de măsurile ce trebuie
adoptate de către autorităţi pentru eliminarea
evazioniştilor din pieţele agroalimentare, în toamna

anului trecut dându-se ca sigură introducerea de la 1
ianuarie 2014 în cazul persoanelor fizice a atestatului de
producător şi a carnetului de comercializare a produselor
agricole. Deşi au trecut deja aproape două luni şi din
acest an, acţiunea de tipărire şi de înmânare a celor două
documente către producătorii şi comercianţii persoane
fizice de produse din sectorul agricol nu a fost finalizată,

zice-se din lipsă de fonduri. În acelaşi timp, Ministerul
Agriculturii a propus un proiect de lege prin care a
introdus măsuri drastice de sancţionare a persoanelor

fizice care comercializează produse agricole fără a
deţine atestat de producător şi carnet de comercializare,
documente ce vor fi emise de către primării. Respectivul
proiect de lege prin care se stabilesc măsurile de
reglementare a pieţei produselor din sectorul a fost
adoptat luni de către Senatul României.

(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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alexăndreni au
sărbătorit dragostea

”româneşte”

Un videlean
îndrăgostit de
păsări rare şi-a
scos, să vezi, şi
lebădoiul la
vânzare!

Senatul României a hotărât:

Amenzi de până la 15.000 lei
pentru comercianţii care vând produse agricole

fără a deţine atestat de producător

Ploaia de stele de la Buşteni Prima zi a “Târgului Mărţişorului”
a dus lipsă de cumpărători
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P e n t r u c ă î n
prezent suntem în
s ă p t ă m â n a
premergătoare zilei
dedicată Serviciului
de Protecţie Civilă al
I.S.U “A.D. Ghica” al
Judeţului Teleorman,
e bine ca cetăţenii
judeţului Teleorman
s ă c u n o a s c ă ş i
c â t e v a a s p e c t e
privind performanţele
obţinute de personalul acestui serviciu, în decursul anului
trecut.

Avându-se în vedere indicatorii de performanţă şi evaluare,
în decursul anului 2013, Serviciul Protecţie, Pregătire şi
Educaţie Preventivă a Populaţiei a desfăşurat nu mai puţin de
755 controale tehnice de prevenire pe linia situaţiilor de urgenţă.

În urma controalelor efectuate de inspectorii acestui serviciu
au fost constatate 1092 deficienţe, din care 632 ( 57,8% din
total) au fost înlăturate operativ, iar 392 (35,8% din total) au fost
sancţionate, aplicându-se 606 sancţiuni contravenţionale, din
care 430 de avertismente şi 173 de amenzi contravenţionale în
cuantum de 74.500 lei.

Pe parcursul anului au fost executate un număr de 10 misiuni
pirotehnice şi o misiune de distrugere a unui număr de 110
elemente de muniţie. Pe timpul acestor misiuni, deşi dotarea şi
materialele folosite sunt depăşite atât fizic cât şi moral, nu s-au
înregistrat pagube materiale sau pierderi de vieţi omeneşti.

În anul de referinţă au fost desfăşurate exerciţii de alarmare
publica la 11 localităţi din mediul rural. Este vorba despre
localităţile Bujoru, torobăneasa, Frumoasa, Buzescu,
Cosmeşti, Bogdana, Sârbeni, Smârdioasa, Cervenia, Blejeşti şi
Conţeşti.

Iar la nivelul municipiilor Alexandria şi Roşiorii de Vede, în
colaborare cu autorităţile publice locale, s-au desfăşurat alte
exerciţii de alarmare publică, cu ocazia cărora s-au amenajat
puncte de informare preventivă unde au fost distribuite pliante,
flyere şi cd-uri. De asemenea, pe timpul evacuării, cetăţenii au
putut viziona spoturi şi filmuleţe pe videoproiector şi au fost
înştiinţaţi asupra modului de comportare în caz de cutremur.

În anul 2013 serviciile voluntare şi-au planificat, conform
atribuţiilor prevăzute de legislaţie, 2.888 de activităţi, din care
2.524 controale şi 364 activităţi de informare preventivă a
populaţiei.

Pe timpul activităţilor de informare preventivă, în cadrul
campaniei naţionale ,,Vreau să fiu voluntar!”, la sediile serviciilor
voluntare au fost instituite puncte de informare preventivă a
populaţiei.

Anul trecut, serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă au
participat singure la 13 intervenţii în caz de incendiu şi la un
număr de 43 intervenţii in colaborare cu pompierii militari ai ISU
„A. D. Ghica” Teleorman. Intervenţiile la incendii ale S.V.S.U. au
reprezentat 3,9 la sută din incendiile produse în zona de
competenţă, iar cele în cooperare cu pompierii militari circa 16,9
la sută din totalul incendiilor. Aşadar serviciile voluntare au
participat la lichidarea şi stingerea incendiilor din zona de
competenţă în proporţie de 20,8 la sută. În contextul în care
numărul incendiilor a scăzut cu circa 27 la sută faţă de anul
trecut se reflectă o creştere a intervenţiilor din partea S.V.S.U.

În 2013 s-au remarcat serviciile voluntare ale comunelor
Gălăteni, Salcia, Drăgăneşti Vlaşca şi Izlaz, care au avut şi cele
mai multe intervenţii.

Obiectivele anului 2014 vizează în continuare reducerea
numărului de incendii în toate sectoarele de activitate, precum şi
cel al victimelor, eficientizarea activităţii de prevenire în vederea
menţinerii sub control a riscurilor şi restabilirea stării de
normalitate a vieţii comunităţilor umane după producerea
acestora şi creşterea rolului de sprijin pe care îl au S.V.S.U. şi
S.P.S.U. în activitatea de prevenire şi gestionare a situaţiilor de
urgenţă.

Ș

M.M.

(urmare din pagina 1)

M.M.

Pe lângă tradiţionalele
mărţişoare, la târg iubitorii
vremurilor trecute, atunci
c ând pe te l ev i zoa r e le
românilor sau în bibliotecile
acestora se aflau clasicii
p e ş t i d i n s t i c l ă , a u
posibilitatea, ca de la acest
târg să-şi întregească colecţia
de bibelouri.

R e f e r i t o r l a c o s t u l
mărţişoarelor, comercianţii au
aplicat preţuri pentru toate
buzunarele şi pretenţiile
cumpărătorilor, de la 0,50
bani şi până la 40 de lei. Aici
se găsesc măţişoare din
plastic, carton, sticlă şi până
la mărţişoare din argint sau
care sunt placate cu argint. Şi
pentru că vorbim şi de
comercializarea bijuteriilor,
încă din prima zi, s-au instalat

şi clasicii bijutieri care îi
ameninţă pe cumpărători cu
aşa numitele oferte de sezon.

E clar faptul că de abia în
ultima zi a târgului (8 martie),
ne putem face o părere cu
privire la cât de bine s-au
desfăşurat activităţile de

comerţ din acest vad, ceea ce
ar putea reflecta şi cât de
darnici s-au arătat domnii în
această perioadă. În rest
vremea să fie bună, că marfă
e din belşug.

Poliţiştii postului de poliţie Mîrzăneşti au
identificat autorul unui furt comis în ziua de 21
februarie a.c., în persoana lui D. Bogdan de
28 de ani din localitate.Acesta a pătruns într-o
anexă a locuinţei lui S. Ionel de unde i-a
sustras mai multe bunuri, cauzându-i un
prejudiciu de 700 lei.

În cauză a fost întocmit dosar penal.
Poliţiştii postului de poliţie Furculeşti au

identificat autorul furtului unei balustrade
metalice a podului CMT care traversa canalul
de irigaţii în persoana lui C. Marius de 23 de
ani din comuna Furculeşti, în cauză fiind
întocmit dosar penal.

Poliţiştii postului de poliţie Putineiu i-au
surprins în flagrant pe Ţ. Radu de 18 ani şi C.
M. de 15 ani, ambii din comuna Salcia, în timp
ce sustrăgeau un schelet metalic de la o staţie
SPP 31 aflată pe raza comunei Putineiu.

În urma verificărilor s-a stabilit că la
săvârşirea infracţiunii de furt au mai participat
şi P. Jan şi G. Marius, ambii din comuna
Călmăţuiu precum şi C. Gheorghe din
comuna Salcia.

În cauză a fost întocmit dosar penal.
Poliţiştii din cadrul Serviciului de

Investigaţii Criminale au oprit în trafic pe DE
70, la intrarea în municipiul Roşiorii de Vede
un autoturism. S-a procedat la legitimarea
ocupanţilor, fiind identificaţi G. Iulian de 37 de
ani din comuna Nanov şi I. Ludovic de 38 de
ani din municipiulAlexandria.

De asemenea, a fost verificată marfa
transportată în interiorul autovehiculului fiind

găsite mai multe roţi din aliaj echipate cu
anvelope, jenţi din aliaj şi diferite anvelope, a
căror provenienţă nu a putut fi justificată.

Din verificările efectuate, s-a stabilit că
aceste bunuri au fost sustrase din Germania,
din localităţile Nurnberg şi Dresden urmând
ca acestea să fie verificate prin Serviciul
Asistenţă Poliţienească şi Judiciară
Internaţională din cadrul D.I.C. la autorităţile
germane.

Poliţiştii din cadrul Biroului de Transporturi
Teleorman l-au identificat pe M. George din
comuna Olteni, ca fiind autorul unei
infracţiuni de rupere de sigilii şi tentativă de
furt.

În fapt, acesta a rupt sigiliul de la un vagon
de marfă care staţiona în comuna Olteni cu
scopul de a sustrage din conţinut, acesta fiind
încărcat cu zahăr.

În cauză a fost întocmit dosar penal.
Poliţiştii postului de poliţie Seaca au prins

în flagrant pe raza localităţii pe S. Mădălin şi I.
Ion în timp ce transportau cu un atelaj hipo
mai multe grinzi din lemn pe care le
sustrăseseră de la o fostă societate agricolă.

În cauză a fost întocmit dosar penal.
Poliţiştii postului de poliţie Salcia i-au

surprins în flagrant pe S. A. de 17 ani şi D.C.
de 17 ani, ambii din comuna Salcia în timp ce
sustrăgeau materiale feroase din incinta
fostului Centru de ocrotire minori din satul
Băneasa.

În cauză a fost 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.

Prima zi a “Târgului Mărţişorului”
a dus lipsă de cumpărători

Paisprezece hoţi,
prinşi de poliţişti în ultimele zile

Aspecte privind
performanţa activităţii
protecţiei civile
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Şt. B.

Despre primarul Buştenilor, Emanoil Savin
s-a vorbit mai puţin, pentru că el n-a fost
amestecat în cancan-ur i naţ ionale ,
mulţumindu-se să-şi promoveze urbea într-un
mod pe cât de original, pe atât de eficient. În loc
să facă afaceri cu terenurile primăriei, foarte
valoroase în zonă, el le concesionează gratuit,
pe 50 de ani, marilor personalităţi sportive şi
artistice ale României, care sunt scutite de
impozite şi taxa de gunoi pe toată perioada
concesiunii.

Terenurile la Buşteni sunt destul de scumpe,
între 200 şi 250 de euro la drumul naţional, 200
de euro lângă pârtie şi peste o sută în alte zone,
iar loturile pe care le primesc celebrităţile sunt
„standard”, 500 mp.

Până acum, Emanoil Savin a împroprietărit
12 VIP-uri, celebra soprană Angela Gheorghiu,
Ilie Năstase, Cornelia şi Lupu Rednic, Tudor
Chirilă, Adrian Mutu, Leonard Doroftei, Adrian
Diaconu şi Lucian Bute (campioni mondiali la
box), Alina Dumitru (campioană olimpică la
judo), Ionel Ganea, Nicolae Voiculeţ (celebrul
naist), Ionuţ Iftimoaie, şi ultima pe listă,
proaspăta vedetă a tenisului mondial, Simona
Halep.

De remarcat faptul că „cetăţenii de onoare”
primesc sprijin din partea primăriei pentru
întocmirea documentelor necesare intrării în
posesia terenurilor şi pentru obţinerea
certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de
construire.

Ultima stea din constelaţia de la Buşteni
este Simona Halep, care a primit titlul de
„Cetăţean de Onoare” al oraşului în luna
decembrie, iar luni, 24 februarie 2014, a
semnat contractul prin care primeşte în
folosinţă de la autorităţile locale un teren de 500
mp, conform „Regulamentului privind
procedura de acordare a titlului de cetăţean de
onoare al oraşului Buşteni”.

Câştigătoarea turneului de la Doha a fost
primită cu pâine şi sare de primarul Emanoil
Savin şi a primit două torturi simbolice. La
ceremonie au participat şi Ionuţ Iftimoaie şi
Alina Dumitru, vecinii Simonei.

Savin spune că ideea de a acorda titlul de
cetăţean de onoare unor celebrităţi i-a venit în
urma unei vizite în Italia, când a văzut că
celebra Insulă Capri şi-a sporit puterea de
atracţie asupra turiştilor din momentul în care
autorităţile locale au oferit terenuri unor
personalităţi din lumea artistică şi a sportului,
care şi-au construit aici case, stârnind
curiozitatea vizitatorilor.

Printre picanteriile prin care s-a făcut
remarcat originalul primar al Buşteniului este
faptul că are peste 40 de fini, unii dintre ei
celebri, ca Sergiu Sechelariu sau Lucian Bute,
iar el este la rândul său finul lui Liviu Dragnea,
care „i-a ţinut lumânările” la „nunta de argint”,
când familia Savin a împlinit 25 de ani de
căsnicie.

După ce Obama a lăsat Uniunea Europeană să se bată cu
Rusia pentru zonele de influenţă, această strategie
păguboasă a luat sfârşit odată cu publicarea stenogramei
convorbirii dintre subsecretarul de stat Nuland şi
ambasadorul SUA la Kiev, în cursul căreia unul dintre cei mai
buni experţi în problemele estului, doamna Nuland a scăpat o
înjurătură neaoşă la adresa UE, care se dovedeşte
incapabilă să lupte cu tendinţele hegemonice ale Rusiei în
estul Europei.

Şi s-ar putea ca reprezentantul Departamentului de Stat
(ministerul de externe american) să aibă dreptate, şi o să
vedem în continuare care sunt argumentele.

Se ştie că Germania este pilonul de bază al UE, iar
coabitarea cu Rusia e una dintre liniile directoare ale politicii
externe a Germaniei. Pentru Angela Merkel, Ucraina nu mai
are importanţa strategică de acum câţiva ani, când
conductele de gaze spre occident treceau prin Ucraina, care
putea închide oricând robinetul. Acum Rusia poate transfera
gazele spre Germania prin conducta care trece prin Belarus,
venind din Siberia, sau prin conducta Nord Stream, care trece
pe sub Marea Baltică.

În această situaţie, în care Merkel stă mai mult în
espectativă, neavând încredere în partidul „Udar” (Lovitura)
al boxerului Vladimir Kitshko (care este şi cetăţean german),
pe care-l suspectează că e dirijat din Germania, SUA
încearcă resuscitarea revoluţiilor portocalii din 2004, care i-
au adus la putere pe Iuscenko în Ucraina, pe Saakasvili în
Georgia şi pe Traian Băsescu în România.

Aşa se explică susţinerea financiară a Euromaidanului de
la Kiev de către Departamentul de Stat al SUA şi rezerva faţă
de mişcarea lui Klitshko, dar şi de Iulia Timoşenko,
transformată de regimul Ianukovici în simbol al corupţiei,
preferatul fiind, se pare, preşedintele interimar actual,
Alexander Turcinov fostul şef al serviciilor secrete.

În aceste condiţii se explică atitudinea rezervată a părţii
germane şi a Angelei Merkel în special, faţă de Traian
Băsescu, cu prilejul vizitei acestuia în Germania. Nu numai că
n-a fost primit cu onorurile cuvenite unui şef de stat, dar
Angela Merkel nu şi-a făcut timp nici măcar 5 minute să stea
de vorbă cu el, măcar pentru a salva aparenţele.

În schimb, delegaţia PDL a fost primită cu toate onorurile,
Blaga şi Predoiu având discuţii ample cu Angela Merkel şi
preşedintele Uniunii Creştin Democrate, care-l susţine pe
cancelar. Este evident faptul că în perspectiva alegerilor
pentru Parlamentul European, Blaga e mai interesant decât
Băsescu, PDLavând şanse mai mari de a aduce voturi pentru
popularii europeni decât Mişcarea Populară.

În plus, Angela Merkel ştie cel mai bine cât de strâns e
legat preşedintele României de interesele americane, el
datorând cele două mandate şi revenirea la Cotroceni după
referendumului sprijinului Washingtonului, în special.

În ceea ce priveşte Kievul, şansele de reuşită ale unei noi
revoluţii portocalii sunt chiar mai mici decât la Bucureşti,
Rusia pregătind o ofensivă politică dură, ca şi în cazul Siriei,
când a determinat transformarea SUA într-un jucător de
rangul doi în problema siriană.

C.R.

Ploaia de stele de la Buşteni

Bătălia politică de la Bucureşti nu putea să nu aibă ecou în
teritoriu. Iar dacă până la Satu Mare sau la Cluj sau Sălaj, lanţul
Carpatic ar putea perturba undele sonore, producând confuzii,
în Teleorman, aflat la o palmă de Bucureşti, în plină câmpie,
lucrurile ar trebui să fie recepţionate clar şi prezentate coerent.
Dar nu se întâmplă aşa, ci, dimpotrivă. Cine ia de bune
informaţiile apărute în unele mass media locale riscă să fie
bulversat până dincolo de logica formală, dacă avem în vedere
că în România logica politică n-are nici o noimă.

Ce să mai crezi când o sursă anunţă triumfal că liderul PDL,
Teodor Niţulescu, a reuşit să-i convingă pe 10 primari pesedişti
şi pe 5 edil-şefi liberali să-şi schimbe culoarea politică informal,
pentru că şi-ar pierde mandatul dacă ar face-o prin demisie din
partidele pe listele cărora au candidat, dar nu reuşeşte să-şi ţină
în frâu propriii primari care, conform altei surse au trecut cu
arme şi bagaje (dar fără demisii) la PSD.

O altă ştire, care nu poate trezi decât zâmbete ironice sau
sentimente religioase materializate în cruci mari, e aceea care-l
dă pe liderul PDL drept viitorul prefect de Teleorman, după
spargerea USL.

Tot cruci mari îţi faci când afli că agonicul PP-DD va obţine un
procent cu două cifre la alegerile pentru Parlamentul European
sau că cei doi viceprimari de la Alexandria vor fi înlocuiţi, deşi
„ordinul de front” de la Bucureşti precizează că cel puţin 45 de
zile nici un liberal nu se mişcă din funcţie.

Forţa Civică n-are nici un pic de vlagă şi nici măcar o şoaptă
nu se aude dinspre ea. Cât priveşte Mişcarea Populară, după
hibernarea prelungită se va dezmorţi alergând după cei care nu
sunt de acord cu acciza la benzină, contribuind astfel la cele un
milion de semnături pe care Elena Udrea vrea să le pună în
braţe lui Ponta.

Cât despre USD, pe principiul „tace şi face”, această entitate
politică îşi pregăteşte strategiile pentru a face faţă noilor realităţi
politice generate de spargerea USL.

Şt. B.

Resuscitarea
revoluţiilor portocalii?

Panarama
politică teleormăneană

Parlamentul European a
votat astăzi un set de reguli
menite să ajute statele
membre să identifice şi să
confişte bunurile obţinute prin
comiterea de infracţiuni.
Iniţiativa, al cărei raportor este
europarlamentarul Monica
Macovei, urmează să fie
aprobată formal în Consiliul
E u r o p e a n ş i a p o i
implementată de cele 28 de
ţări ale UE.

Propunerea legislativă a
fost deja agreată informal cu
guvernele naţionale şi face
parte dintr-o strategie mai

largă de luptă împotriva
fraudei şi corupţiei la nivelul
UE, arată un comunicat al
Parlamentului European. De
altfel, directiva a fost adoptată
cu 631 de voturi pentru, 19
împotrivă şi 25 de abţineri.

În prezent, mai puţin de 1%
din bunurile obţinute prin
infracţiuni de tipul traficului de
droguri, de persoane, de arme
mici şi contrafacerii sunt
îngheţate şi confiscate.

Parlamentul European a adoptat
directiva propusă de Monica Macovei

privind confiscarea extinsă

Camera Deputaţilor a aprobat, marţi,
majorarea salariilor primarilor de la 1 iulie 2014,
un amendament în acest sens fiind introdus la
ordonanţa 103/2013, la propunerea
vicepremierului Liviu Dragnea.

Reprezentantul Guvernului a arătat că nu
vor fi alocaţi bani în plus la buget şi că măsura
se aplică de la 1 iulie pentru încadrarea în
plafonul bugetar. De asemenea, aceasta a
arătat că la consiliile judeţene nu se va face
nicio mărire de salarii, vor creşte doar salariile
primarilor şi a viceprimarilor de comune.

Potrivit articolelor adoptate de deputaţi,
începând cu data de 1 iulie 2014, pentru
funcţiile de demnitate publică alese de la nivelul
administraţiei publice locale, indemnizaţiile se
stabilesc potrivit Legii cadru 284/2010,
respectiv prin înmulţirea coeficienţilor de
ierarhizare prevăzuţi cu valoarea de referinţă
de 600 lei.

Pentru cei ale căror indemnizaţii stabilite
pentru luna iunie 2014 sunt mai mari decât cele
stabilite în Legea-cadru 284/2010, se menţine

în plată cuantumul indemnizaţiilor avute.
Pentru consilierii locali, respectiv consilierii
judeţeni, indemnizaţiile de şedinţă prevăzute în
Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor
local i , se stabi lesc prin apl icare la
indemnizaţiile corespunzătoare primarilor,
primarului general, respectiv preşedinţilor
consili i lor judeţene stabilite, conform
prevederilor legale în vigoare, pentru luna
decembrie 2013.

În motivarea amendamentului propus de
Liviu Dragnea se arată că, astfel, practic se
aplică Legea 284/2010 privind salarizarea
personalului din sectorul public pentru aleşii
locali, rămânând în termenii acordului convenit
cu organismele financiare internaţionale.

Deputaţii PDL au criticat prevederile privind
majorarea salariilor primarilor, Andreea Paul
arătând că "nu se face decât să se cumpere
fidelitatea primarilor" şi că "este o fragilizare
gravă a premierului în Parlament şi de aceea
doreşte să devină mai puternic în teritoriu".

Ea a mai spus că PDL se abţine de la vot,
deoarece susţine prevederile legate de
majorarea salariilor din învăţământ şi sănătate,
dar nu este de acord cu adâncirea decalajelor
între sănătate, învăţământ şi administraţia
publică.

Deputatul PNL Victor Paul Dobre a spus că
liberalii susţin aceste prevederi deoarece cresc
salariile primarilor din comune, şi nu de
municipii şi oraşe şi că este mai greu pentru un
primar de comună.

Deputaţii au adoptat Ordonanţa 103/2013
cu 310 voturi "pentru", 22 de voturi "împotrivă"
şi 15 abţineri.

Camera Deputaţilor este decizională la
acest proiect.

Camera Deputaţilor a aprobat
majorarea salariilor primarilor
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George ZAVERA

Potrivit proiectului de lege adoptat de către
Senat, valorificarea produselor agricole proprii
de către persoanele fizice care nu deţin atestat
de producător valabil, respectiv carnet de
comercializare a produselor din sectorul agricol
va fi pedepsită cu amendă de până 15.000 lei.

“Se interzice vânzarea produselor
cumpărate de la terţe persoane în baza
carnetului de comercializare. (...) Desfăşurarea
activităţilor de valorificare a produselor agricole
proprii şi de exercitare a comerţului cu aceste
produse de către persoanele fizice care nu
deţin atestat de producător valabil, respectiv
carnet de comercializare a produselor din
sectorul agricol valabil, şi care nu sunt produse
în ferma proprie cu amendă de la 10.000 lei la
15.000 lei”, se arată în amendamentele admise
de Comisia pentru agricultură şi adoptate de
Senat.

Un alt amendament adoptat stabileşte că

vânzarea unor produse agricole altele decât
cele din producţie proprie, în baza carnetului de
comercializare eliberat de către primărie, se
pedepseşte cu amendă de la 5.000 lei la 10.000
lei.

“Valabilitatea atestatului de producător este
de un an calendaristic de la data emiterii şi se
vizează semestrial, prin aplicarea ştampilei şi
semnăturii primarului. Atestatul de producător
se eliberează de către primar în termen de 5
zile lucrătoare de la data solicitării, cu avizul
consultat iv al structuri lor asociat ive
profes iona le /pat rona le /s ind ica le d in
agricultură, după caz, constituite potrivit legii şi
organizate la nivel local şi judeţean, care se
înregistrează la primăriile comunelor, oraşelor,
municipiilor sau a sectoarelor municipiului
Bucureşti şi nominalizează cel puţin un
reprezentant în acest scop”, se mai arată în
proiectul de lege adoptat de către Senat.
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Cursurile de formare profesională organizate gratuit de
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă
Teleorman, reprezintă una din metodele care contribuie la
creşterea posibilităţilor de angajare din rândurile persoanelor
aflate în căutarea unui loc de muncă.

Pentru luna martie, în judeţul Teleorman, se vor organiza
cinci cursuri de formare profesională, pentru un număr de 70
de şomeri. Ceea ce arată o creştere cu aproximativ 50 la
sută, faţă de perioada anterioară.

Dintre acestea, 14 persoane se vor pregăti în meseria de
inspector resurse umane, 28 de persoane vor fi pregătite în
meseria de operatori introducere, validare şi prelucrare date
şi alte 28 de persoane vor fi şcolite în practicarea meseriei de
ospătar (chelner), vânzător în unităţi de alimentaţie publică.

Domeniile în care se fac aceste cursuri de formare
profesională se stabilesc în funcţie de dorinţele persoanelor
aflate în căutarea unui loc de muncă, însă corect ar fi fost ca
meseriile să fie alese nu după dorinţa acestora, ci după
cerinţele pieţei muncii în perioada respectivă, pentru că în
condiţiile date este aproape inutil să şcoleşti frizeri, dacă
piaţa muncii are nevoie de bucătari.

S a l a r i i l e
extrem de mici,
p l ă t i t e
angajaţilor în
judeţul nostru, îi
determină pe
ş o m e r i s ă
a l e a g ă a l t e
pregăt i r i , nu
cele care să
a c o p e r e
n e c e s a r u l
p i e ţ e i , c i
p r e g ă t i r i c u
d e s c h i d e r e

către mai multe domenii, astfel încât aceştia riscă în
continuare obţinerea unui loc de muncă rezonabil, iar până la
oferta potrivită va mai trece ceva timp.

În cazul în care s-ar asigura cerinţele pieţei muncii, în care
angajaţii să fie plătiţi cu salarii rezonabile, atunci poate că
lucrurile s-ar putea aşeza altfel.

La nivel naţional, pentru luna martie se vor organiza 213
programe de formare profesionale cu adresabilitate în rândul
a 4551 de persoane care beneficiază conform legii de servicii
de formare profesională gratuite.

Cele mai multe persoane intrate la cursurile de formare
profesională sunt în judeţele Covasna (252 persoane),
Mureş (224), Prahova (212), Dolj (210), Dâmboviţa (196).

Iar cele mai solicitate meserii sunt cele de lucrători în
comerţ, operatori introducere validare şi prelucrare date,
bucătari. Pe ultimul loc se află meseria de manichiurist –
pedichiurist, pentru care au optat doar 112 şomeri, la nivel
naţional.

Judeţele cu cele mai puţine persoane înscrise sunt Sibiu
(25), Ialomiţa şi Ilfov cu câte 28 de persoane.

Un alt aspect de semnalat în această perioadă, este legat
de faptul că doar două judeţe Sălaj şi Tulcea au zero
persoane intrate la măsurile oferite de programul de formare
profesională, faţă de perioadele anterioare atunci când
numărul acestora era triplu.

M.M.

Senatul României a hotărât:

Amenzi de până la 15.000 lei pentru
comercianţii care vând produse agricole
fără a deţine atestat de producător

I nc i ta ţ i de îndemnul
televizat “Pui anunţ, gratuit, pe
M e r c a d o r ş i g ă s e ş t i
cumpărător !”, mulţi dintre
teleormăneni au găsit de
cuviinţă că ar putea să facă
rost de ceva bani scoţând la
vânzare tot ce le prisoseşte
prin propriile gospodării.
Calculatoare, televizoare,
îmbrăcăminte second hand,
tractoare şi autoturisme care
demult trebuiau să ajungă la
depozitele de fier vechi,
animale şi cereale, ţuică şi vin,
porumbei voiajori participanţi
la concursuri, sticleţi şi alte
păsări rare. Când e vorba de
c â ş t i g a t c e v a b ă n u ţ i
inventivitatea unora dintre
teleormăneni întrece orice
limită. Săptămâna trecută,
nişte tineri din comunele
Brânceni şi Bragadiru au
postat pe Mercador anunţuri
de vânzare a unor porumbei
de cursă lungă aduşi din

Germania, dar şi-au retras
repede ofer te le, a f lând
probabil că tocmai în acele zile
poliţiştii se găseau pe urmele
unor infractori care l-au lăsat
pe un columbofil german fără
vreo câteva sute de porumbei,
paguba fiind de jumătate de
milion de euro.

Cel mai “interesant” anunţ
de vânzare postat de către un
te leormănean pe s i te- l
Mercador este de departe cel
cu numărul de înregistrare
22575141, din după amiaza
zilei de 24 februarie a.c., un
tânăr din Videle, purtând
numele de Florin, scoţând la
vânzare nici mai mult, nici mai
puţin, decât o … lebădă ! Mai
precis, conform anunţului de
vânzare, e vorba de un “… un
mascul alb inelat (2012), filat,
pentru a nu putea zbura. Îl dau
şi la schimb cu diferite păsări
exotice. Preţ 550 lei. Aştept
ofertele dumneavoastră! Mai

multe detalii, la telefon!”. Un
chilipir, nu-i aşa?!

Nu ştim dacă videleanul şi-
a vândut sau nu lebădoiul din
ogradă, căci, după ce ne-a
confirmat că superba pasăre îi
aparţine, păsărarul, simţind
probabil că la telefon nu e
cumpărătorul pe care îl
aştepta, a pus imediat capăt
dialogului. Nu ştim nici prin ce
împrejurare a ajuns masculul
de lebădă în ograda tânărului
din oraşul petroliştilor, dar nici
de ce vecinii videleanului nu
au sesizat autorităţile de faptul
că acesta deţine ilegal o
pasăre din speciile ocrotite
prin lege. Poate că nici acum
nu e prea târziu ca personalul
AJVPS Teleorman să dea o
raită până la Videle şi să-l
oblige pe cel ce a încălcat
legea să pună biata pasăre în
libertate.

George ZAVERA

Un videlean îndrăgostit
de păsări rare şi-a scos, să vezi,

şi lebădoiul la vânzare!

Comisia pentru Mediu din cadrul
Parlamentului European a adoptat propunerea
privind suportarea de către fermieri şi
cooperativele agricole a unor taxe aferente
costului inspecţiilor efectuate de către autorităţi
în cadrul noului proiect legislativ european
privind controalele oficiale în domeniul
bunăstării animalelor, al sănătăţii plantelor,
precum şi în legislaţia privind produsele
alimentare şi furajele. Faţă de o asemenea
măsură discreţionară, care va afecta veniturile
fermierilor a luat a poziţie tranşantă COPA
COGECA, aceasta fiind cea mai mare
organizaţie profesională a agricultorilor din
Uniunea Europeană.

“Agricultorii europeni şi cooperativele
acestora se confruntă deja cu o serie întreagă
de provocări, cum ar fi costurile mari ale
factorilor de producţie, standardele ridicate de
producţie, reglementările şi obligaţiile
costisitoare. Aceştia trebuie să se conformeze
unui număr mare de exigenţe impuse de aşa-
numitele norme de ecocondiţionalitate din
cadrul Politicii Agricole Comune (PAC). Este
inacceptabil ca agricultorii şi cooperativele
agricole să fie nevoiţi să suporte noi costuri
legate, de această dată, de controalele pe care
le vor face autorităţile”, a avertizat actualul
secretar-general al COPA-COGECA.
“Apreciem că poziţia COPA-COGECA este una

fermă, de susţinere a fermierilor din Uniunea
Europeană. Agricultorii români ar avea de
suferit dacă vor fi obligaţi să suporte facturi
pentru fiecare inspecţie şi control oficial
desfăşurat. Introducerea unor noi taxe la nivel

european ar reprezenta falimentul pentru
producătorii agricoli ai României, deja
confruntaţi cu o impozitare naţională destul de
împovărătoare”, a declarat Florentin Bercu,
director executiv al Federaţiei Naţionale PRO
AGRO, aceasta fiind membru cu drepturi
depline în COPA COGECA. PRO AGRO este
singura organizaţie profesională din ţara
noastră acreditată să susţină interesele
fermierilor români la Bruxelles.

George ZAVERA

În Teleorman
70 de şomeri vor

beneficia de programul de
formare profesională

Senatul a adoptat, luni, o propunere legislativă potrivit căreia
atribuirea licenţelor pentru transportul public judeţean nu se va
mai face de către MAI, ci de către consiliile judeţene.

Propunerea legislativă adoptată de senatori modifică Legea
92/2007 privind serviciile de transport public local şi îl are ca
iniţiator pe preşedintele Comisiei pentru administraţie, Darius
Vâlcov (PSD).

De altfel, membrii Comisiei de administraţie au adoptat un
raport favorabil, cu amendamente.

Potrivit proiectului, consiliile judeţene sunt obligate să
înfiinţeze autorităţi judeţene de transport prin care să asigure, să
organizeze, să reglementeze, să coordoneze şi să controleze
prestarea serviciului de transport public de persoane prin servicii
regulate, desfăşurat între localităţile judeţului, inclusiv în cazul în
care acestea au înfiinţat o asociaţie de dezvoltare comunitară,
precum şi să înfiinţeze societăţi de transport public judeţean de
persoane prin curse regulate necesare, dacă acestea nu există.

În prezent, legea prevede că transportul cu autobuzele se
efectuează numai pe bază de licenţe de traseu şi caiete de
sarcini, elaborate şi eliberate în condiţiile stabilite prin normele
de aplicare elaborate de Ministerul Administraţiei şi Internelor şi
aprobate prin ordin al ministrului.

Senatul a dezbătut acest proiect în calitate de primă Cameră
sesizată.

Atribuirea licenţelor
pentru transportul

public judeţean trece de
la MAI la CJ

Introducerea de noi taxe
pentru fermierii europeni, contestată de
reprezentanţii organizaţiilor profesionale
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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



Sistemul unic informaţional
de diagnostic molecular şi
identificare a celei mai eficiente
terapii personalizate ţintit
(OnCompass) a fost lansat şi în

România.
"OnC ompas s es te un

instrument cu ajutorul căruia
medicii specialişti oncologi pot
ghida tratamentul pacienţilor cu
cancer, alegând cea mai
potrivită terapie atât din cadrul
medicamentelor existente pe
piaţă, cât şi din cadrul celor
aflate în curs de înregistrare, în
diverse studii clinice în Europa şi
în alte regiuni ale globului,
facilitând ulterior includerea
acestor pacienţi în aceste studii.

Peste 30 de medicamente
ţintite pot fi recomandate de
medicii specialişti oncologi
pacienţilor care suferă de
cancer şi peste 200 de molecule
noi fac obiectul studiilor clinice şi

vor fi înregistrate în viitorul
apropiat. Pe baza OnCompass,
medicii specialişti oncologi din
România vor avea posibilitatea
de a integra diagnosticul

molecular şi terapia ţintită într-o
strategie personalizată fiecărui
pac ient " , p rec izează un
comunicat de presă remis
A g e r p r e s d e c o m p a n i a
dezvoltatoare.

Sistemul lansat detectează şi
analizează 58 de gene, cele mai
relevante din punctul de vedere
clinic şi pentru care există
corespondenţă la nivel de terapii
ţintite, dintr-un total de 138 de
g e n e d r i v e r c a r e s u n t
detectabile la ora actuală şi care
intervin în apariţia şi evoluţia
ulterioară a cancerului.

Diagnost icul molecular
rezultat în urma acestei analize
este integrat ulterior într-un
sistem informaţional complex şi

unic în lume şi determină
opţiunile terapeutice cele mai
eficiente pentru fiecare pacient
în parte.

"OnCompass", concept
revoluţ ionar dezvoltat de
compania KPS Diagnostics Co,
precum şi cele mai noi tendinţe
î n d o m e n i u l t e r a p i e i
personalizate în cancer au fost
prezentate în cadrul unei Expert
Meeting care a avut loc la
Bucureşti şi la care au participat
cei mai reputaţi medici oncologi
şi specialişti din România,
precum şi fondatorul companiei,
dr. Istvan Peták, specialist
o n c o l o g d e r e p u t a ţ i e
internaţională.

Specialistul a declarat că
provocarea actuală în domeniul
terapii lor anticancer este
asocierea defecţiunilor genetice
cunoscute în prezent cu
medicamentele anticancerigene
şi cu agenţii terapeutici ţintiţi.

P o t r i v i t a c e s t u i a ,
diagnosticul complex şi inovator
obţinut prin efectuarea testelor
moleculare creşte semnificativ
şansele de stopare a evoluţiei
tumorii canceroase şi de
identificare de către medicul
specialist a celui mai eficient
tratament.

" O n C o m p a s s " e s t e
disponibil în România prin Torus
Pharma, furnizor de servicii
pentru companii farmaceutice şi
pentru companii care furnizează
echipamente şi dispozitive
medicale.
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Muzică, dans, karaoke, concursuri, voie bună şi multă
dragoste. Aşa au ales tinerii alexăndreni să
sărbătorească Dragobetele. Evenimentul organizat de
Consiliul Local al Tinerilor Alexandria prin care îi îndemna
pe tineri să ”iubească româneşte” a strâns sute de
îndrăgostiţi într-un club dinAlexandria.

Sărbătorile româneşti n-au murit, se reinventează.
Deşi este criticată de unii şi apreciată de alţii, sărbătoarea
Sfântului Valentin a prins rădăcini tot mai adanci în
”cultura” tinerilor români şi a atras tot mai mulţi ”adepţi”.
Cu toate acestea, în ultimii ani, românii au început să-şi
aprecieze mai mult tradiţiile şi revin la vechile obiceiuri.
Aşa se face că şi sărbătoarea de Dragobete începe să
devină cunoscută. În acest sens, Consiliul Local al
Tinerilor din Alexandria organizează de mai mulţi ani
sărbătoarea de Dragobete în stilul propriu. În acest an,
aceştia i-au îndemnat pe alexăndreni să ”iubească
româneşte”.

Într-un club de fiţe din municipiul reşedinţă de judeţ,
zeci de tineri s-au înscris la concursurile organizate de
CLTAcu sprijinul PrimărieiAlexandria. Participanţii au fost
nevoiţi să cânte, să danseze şi să facă declaraţii de
dragoste în stilul propriu. Pentru curajul de care au dat
dovadă tinerii au fost premiaţi cu bani sau cocktailuri din
partea organizatorilor.

În pauzele dintre concursuri atmosfera a fost
întreţinută de elevii din liceele alexăndrene care au
susţinut scurte momente artistice.

Dragobetele este o sărbătoare a iubirii din tradiţia
românească, care însă nu este la fel de cunoscută,
deoarece nu este la fel de mediatizată. Sărbătorită pe 24
februarie, Dragobetele este celebrat în special de către
cei din zona rurală şi semnifică ”o zi frumoasă pentru
băieţii şi fetele mari”.

Dragobetele, fiul Babei Dochia era un bărbat chipeş,
înalt, care era supranumit şi zeu al fertilităţii. 24 februarie
semnifică în tradiţie, începutul primăverii, al renaşterii şi al
împerecherii păsărilor. Se zice că Dragobete era un fel de
Cupidon, ce oficia căsătorii în rândul animalelor. Preluată
din natură şi de către oameni, această sărbătoare este
dedicată tinerilor care doresc să se logodească şi să se
căsătorească.

Din tradiţii, se spune că fetele şi băieţii se întâlneau în
această zi, pentru a participa la jocuri distractive, care să
le ofere şansa de a se cunoaşte şi de a se îndrăgosti.
Dacă un băiat săruta o fată care-i plăcea, în văzul tuturor,
ei urmau să se căsătorească.

C. DUMITRACHE

Tinerii alexăndreni
au sărbătorit dragostea

”româneşte”

Igiena dentară corespunzătoare poate preveni
artrita reumatoidă, afirmă cercetătorii americani,
care au descoperit o legătură între bacteriile care
provoacă afecţiuni gingivale şi instalarea acestei
afecţiuni, informează dailymail.co.uk.

Bacteriile responsabile
pentru afecţiunile gingivale
produc o enzimă care
i n t e r a c ţ i o n e a z ă c u
r ez i du u r i l e an umi to r
proteine.

Organismul consideră
aceste proteine drept
intruşi, declanşând astfel
un atac imunitar, au afirmat
c e r c e t ă t o r i i d e l a
Facultatea de stomatologie
a U n i v e r s i t ă ţ i i d i n
Louisville, SUA.

La pacienţii bolnavi de artrită, rezultatul este
inflamarea cronică responsabilă pentru
distrugerea ţesutului osos şi a cartilajului de la
nivelul încheieturilor.

Studii anterioare au indicat faptul că afecţiunile
gingivale au o incidenţă de două ori mai mare în

rândul pacienţilor bolnavi de artrită reumatoidă.
Bacteria ce cauzează afecţiunile gingivale

produce o enzimă unică, denumită peptidil-
arginina-deaminază (PAD).

Oamenii de ştiinţă au descoperit că enzima
PAD transformă reziduurile
anumitor prote ine în
citrulină, iar organismul
identifică aceste proteine
drept intruşi, ceea ce
d e c l a n ş e a z ă a t a c u l
imunitar.

" L u a t e î m p r e u n ă ,
r e z u l t a t e l e n o a s t r e
sugerează că enzimele
PAD ar putea constitui
legătura directă dintre
infecţia produsă de P.
g i n g i v a l i s ş i a r t r i t a

reumatoidă, dar concluzia iniţială va trebui
verificată prin intermediul unor cercetări
ulterioare", a afirmat Jan Potempa, profesor la
Facultatea de stomatologie a Universităţii din
Louisville, în studiul publicat în revista PLOS
Pathogens.

Veste bună pentru bolnavii de
cancer din România

Excesul de greutate este
atât de răspândit în Europa,
îndeosebi în rândul tinerilor,
încât riscă să devină 'o nouă
normă', a avert izat luni
Organ iza ţ i a Mond ia lă a
S ăn ă t ă ţ i i ( O M S ) , s c r i e
20minutes.ch.

P o t r i v i t u n u i s t u d i u
desfăşurat în 53 de ţări, până la
27% din adolescenţii de 13 ani
şi 33% din copiii de 11 ani sunt
supraponderali.

În medie însă obezitatea
câştigă teren din două motive,
arată Zsuzsanna Jakab,

director OMS pentru Europa:
activitatea fizică insuficientă şi
consumul de alimente bogate
în zahăr, sare şi grăsimi.
Această combinaţie de factori
este 'fatală', adaugă ea.
'Percepţia noastră asupra a
ceea ce este normal s-a
schimbat. Să fii supraponderal
este văzut acum ca ceva
obişnuit. Nu trebuie să mai
lăsăm o generaţie să crească
cu ideea că obezitatea este o
nouă normă', insistă ea.

Obezitatea la copiii de 11 ani
atinge cele mai înalte niveluri în

Grecia, Portugalia, Irlanda şi
Spania, cele mai scăzute
niveluri fiind înregistrate în
Olanda şi Elveţia, potrivit
raportului OMS.

În 23 de ţări în care s-a
desfăşurat studiul, peste 30%
din adolescenţii de 15 ani nu fac
d e s t u l ă m i ş c a r e . O M S
recomandă practicarea a cel
puţin 60 de minute pe zi de
exerciţii fizice la copiii între cinci
şi 17 ani şi a cel puţin 150 de
minute de exerciţii moderate pe
săptămână la adulţi.

Obezitatea la copiii de 11 ani
atinge niveluri alarmante

Igiena dentară riguroasă poate
preveni artrita



Creştinii ortodocşi se pregătesc să intre în Postul Sfintelor
Paşti, care va dura din 3 martie şi până la 19 aprilie. Învierea
Domnului va fi prăznuită în 20 aprilie. Postul Paştelui este cel mai
lung şi mai aspru dintre cele patru posturi de durată ale Bisericii
Ortodoxe, fiind numit şi Postul Mare. În această săptămână
ortodocşii au dezlegare la ouă şi produse lactate, urmând ca de
luni, 3 martie, să se intre în Postul Mare, post care are două
dezlegări la peşte, de Buna Vestire, pe 25 martie şi în Duminica
Floriilor, pe 13 aprilie.

Potrivit tradiţiei stabilite cu timpul în Biserică, în cursul
Postului Mare se posteşte astfel: în primele două zile (luni şi
marţi din săptămâna I) se recomandă, pentru cei ce pot să ţină,
post complet sau (pentru cei mai slabi) ajunare până spre seară,
când se poate mânca puţină pâine şi bea apă; la fel în primele trei

zi le ( luni , marţ i ş i
miercuri) şi ultimele
două zile (vinerea şi
s â m b ă t a ) d i n
Săptămâna Patimilor.
Miercuri se ajunează
până seara (odinioară,
până după săvârşirea
Liturghiei Darurilor mai
înainte sfinţite), când se
mă nânc ă pâ i ne ş i
legume f ie r te fă ră

untdelemn. În tot restul postului, în primele cinci zile din
săptămână (luni-vineri inclusiv), se mănâncă uscat o singură
dată pe zi (seara), iar sâmbăta şi duminica, de două ori pe zi,
legume fierte cu untdelemn şi puţin vin. Se dezleagă, de
asemenea, la vin şi untdelemn (în orice zi a săptămânii ar
cădea), de sărbătorile Aflarea capului Sfântului Ioan Botezătorul
(24 februarie), Sfinţii 40 de mucenici (9 martie), Joia Canonului
celui mare, înainte şi după serbarea Buneivestiri (24 şi 26
martie), precum şi în ziua Sfântului Gheorghe (23 aprilie), iar
după unii şi în Joia Patimilor. La praznicul Buneivestiri (25
martie) şi în Duminica Floriilor, se dezleagă şi la peşte (când însă
Bunavestire cade în primele patru zile din Săptămâna Patimilor,
se dezleagă numai la untdelemn şi vin, iar când cade în vinerea
sau sâmbăta acestei săptămâni, se dezleagă numai la vin).

Bea ceai verde. Spre deosebire de cafea, care te stimulează
pentru o oră sau două, perioadă urmată uneori de o cădere de
energie, ceaiul verde are un efect mai slab, dar mai îndelungat.

Dacă bei dimineaţa o ceaşcă de ceai verde îndulcită cu
miere, oferi corpului tău un plus de energie, pe care îl vei simţi cu
siguranţa de-a lungul zilei.

Respectă mesele regulate. Când conţinutul de proteine de
origine animală scade din alimentaţia ta zilnică, rezervele de
energie ale corpului depind de mesele regulate.

Încearcă să respecţi cele trei mese principale, la care poţi
adăuga două-trei gustări de-a lungul zilei: fructe, alune, migdale
şi nuci.

Nu mânca până ai burta plină. Nivelul glicemiei în sânge, de
care depinde energia ta zilnică poate scădea brusc şi după o
masă copioasă. Încearcă să mănânci doar cât îţi trebuie, fără să-
ţi umpli burta, indiferent dacă mănânci salată de legume sau altă
gustare cu conţinut redus de calorii.

Programează cel puţin o masă de verdeţuri pe zi. Asigură
necesarul zilnic de vitamine şi minerale cu cel puţin o masă de
verdeţuri. Poţi mânca frunze de la orice legumă, însă urzicile şi
spanacul au conţinutul nutritiv cel mai ridicat.

Nu este necesar să fierbi îndelung spanacul, poţi adăuga
frunze proaspete şi în salate, alături de alte legume de sezon,
pătrunjel şi salată creaţă roşie.

Cum se posteşte

Sfaturi ca să nu-ţi pierzi energia în această perioadă
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Soţia către soţ: Iubitule mâine sărbătorim 20 de ani de
căsnicie. Ce zici, să tăiem curcanul?
Soţul: De ce? Ce vină are el?

Treceau Gheorghe şi Ion pe stradă, pe lângă maşina lui
Traian Băsescu. Preşedintele se opreşte, salutându-l pe
Gheorghe.
Ion: Te cunoaşte Băsescu?
Gheorghe: Peminemă cunoaşte toată lumea!
Ion:Nu te cred.
Gheorghe:Hai la CasaAlbă.
Merg ei acolo, şi BarackObama îl invită la un ceai.
Ion: Tot nu te cred...
Gheorghe: Hai la Papă, dar nu te pot duce lângă el. Mă duc

acolo sus şi îi zic sămă îmbrăţişeze.
Merg ei la Papă, se îmbrăţişează şi dintr-o dată leşină

Ion. Văzând asta, Gheorghe fuge repede la el.
Gheorghe: Aşa uimitor ţi se pare cămă cunoaşte Papa?
Ion: Nu, dar unul din mulţime a întrebat: cine-i ăla care-l

îmbrăţişează pe Gheorghe?

***

Pastila de râs

Dacă vrei să ştii care va fi starea ta de spirit
în acest an, cât de veselă sau deprimată vei fi,
atunci nici prin gând să nu îţi treacă să uiţi de
Babele din Martie.

Un obicei frumos din rânduiala populară
tradiţională, alegerea "babelor", aşa cum îl
cunoaştem astăzi, cu rol de amuzament, avea
o însemnătate aparte în formarea valorilor
familiale tradiţionale şi, mai mult, era un
"dătător de speranţă" pentru
viaţa veşnică.

Credinţa populară spune că
"Babele" sunt vrăjitoare care au
puterea să influenţeze starea
vremii într-o singură zi, căci în
aceste zile până şi Baba
Dochia, cea care aduce vremea
rece, începe să dezbrace cele 9
cojoace pe care le poartă din
iarnă.

Mai mult, ele pot determina
starea sufletească şi dispoziţia
care te vor însoţi tot anul, până
la sosirea celorlalte Babe, anul
viitor.

"Babele" s imbol izează o trad i ţ ie
românească fascinantă, o legendă invocată în
mituri şi istorisiri româneşti, bazată atât pe
interpretarea "băbească" a vremii, cât şi pe
ritualurile care se petreceau în sânul familiei
tradiţionale.

Potrivit tradiţiei populare, începând cu 1 şi
până pe 9 martie se alege o zi, sau o babă,

care va anticipa starea de spirit, norocul si
predispoziţia fiecăruia, până la "babele" de
anul următor.

Frumoasă şi însorită, sau dimpotrivă,
ploioasă şi înnorată, această zi este
determinantă pentru cei care îşi aleg Baba şi se
spune că îi va reprezenta tot anul. Aşadar, fie
vor avea noroc cu carul, fie vor avea parte de
încercări primejdioase.

"Se spune că vremea din
aceste zile relevă starea
l ă u n t r i c ă ş i b u n ă t a t e a
s u f l e t e a s c ă a f i e c ă r e i
persoane. Astfel, dacă vremea
este frumoasă şi soarele
străluceşte, omul este voios şi
bun la suflet şi îi va merge bine
tot anul următor. În schimb,
dacă vremea este întunecată,
acela nu va fi un om bun la suflet
şi va fi supărăcios tot anul. Pe
de altă parte, se spune că dacă
ninge sau plouă în acea zi este
semn de bogăţie", spune Paula

Popoiu, muzeograf şi director al Muzeului
Satului din Bucureşti.

Însă, dincolo de acest joc ce face parte din
perioada sărbătorilor cu dată fixă, 1-9 martie -
Babele, simbolizate de Baba Dochia, nu
reprezintă altceva decât ultima luptă care se dă
între iarnă şi primăvară. După moartea ei, zilele
încep să crească, iar vremea frumoasă triumfă.

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

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

Familie cu tripleţi de 2 ani, curte, caut bonă cu experienţă.
Telefon: 0766.367.149 sau 0765.470.407.

DIRECŢIA SILVICĂ TELEORMAN
Organizează luni, 10.03.2014 ora 11:00, la sediul său din Alexandria, str. Mihăiţă Filipescu

nr. 3, jud. Teleorman, tel. 0247312333, fax 0247315790, licitaţie publică deschisă cu strigare
pentru vânzare masă lemnoasă fasonată provenită din pădurile statului.

Preselecţia persoanelor juridice înscrise la licitaţie va avea loc miercuri, 05.03.2014, ora
14:00 la sediul direcţiei silvice, în condiţiile prevăzute de Ordinul nr. 1898/11.11.2010 al
ministrului mediului şi pădurilor publicat în MO Partea I nr. 894/02.12.2010, termenul de
depunere al dosarelor pentru preselecţie este miercuri 05.03.2014 ora 13:00.

Volumul de masă lemnoasă fasonată oferit la licitaţie este de 637 mc, din care: 28 mc stejar,
78 mc tei, 531 mc plop.ea, pasul de licitaţie este 2% din preţul de pornire. Lista loturilor de masa
lemnoasă fasonată cu preţurile de pornire este afişată la sediul unităţii şi poate fi accesată pe
internet la adresa www.rosilva.ro.

Caietul de sarcini se procură de la sediul direcţiei silvice.
Persoanele admise la licitaţie vor achita un tarif de participare de 100 lei anterior începerii

licitaţiei.

Anunţ

privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
Bărbulescu Dan Florin I.I.

„Construire depozit dejecţii pentru fermă de găini
ouătoare Bărbulescu Dan Florin I.I.”

Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Teleorman

Bărbulescu
Dan Florin I.I.

anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere
a acordului de mediu pentru proiectul –

propus a fi amplasat în comuna Uda Clocociov, judeţul
Teleorman.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul
din municipiulAlexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţulTeleorman, în zilele de

luni-joi între orele 8:00 – 16:30/vineri între orele 8:00-14:00 şi la sediul titularului

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului
Teleorman.

Anunţ public

Sfaturi pentru
păstrarea energiei în
Postul Paştelui

De când e lumea plictiseala
nu a fost privită cu ochi buni de
societate. Atunci când o
persoană se declară plictisită,
şansele ca aceasta să fie privită
cu dispreţ sunt mari. De multe ori
plictiseala este asemănată cu
lenea şi din acest motiv
suferinzii de plictiseală sunt
judecaţi greşit.

Specialiştii spun că starea de
plictiseală poate contribui la
dezmorţirea şi la îmbunătăţirea
dispoziţiei.

E adevărat că trăim vremuri

în care nu ne mai putem lăuda
că avem timp să ne plictisim,
spune specialistul în psihologie
Odile Charbillac. Modul în care
ne gestionăm timpul liber are
influenţă majoră asupra apariţiei
acestui sent iment re lat iv
neplăcut, numit plictiseală.

Oamenii de ştiinţă au făcut
studii pe această temă şi au
descoperit că o astfel de stare
prezentă în mod constant în
stilul de viaţă al unei persoane
poate să ducă la depresii şi chiar
la tulburări ale memoriei. Dacă

îţi dai voie să te plictiseşti din
când în când, să ştii că poţi
beneficia din plin de pe urma
acestei stări de „repaus“.

Ideea de a planifica totul
până la ultimul detaliu în tot ceea
ce facem poate avea şi efecte
adverse asupra echilibrului
psihic. Ordinea strictă şi tendinţa
către perfecţ iune ne pot
transforma în „roboţi“.

Însă doza de plictiseală,
luată la nevoie, ne poate salva
din haosul lumii vitezei, al orelor
fixe şi lucrurilor bine făcute.

"Babele" de Martie, tradiţie şi semnificaţii

Plictiseala poate
avea şi părţi bune asupra psihicului
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S-a născut Stefano Landi, compozitor italian (d.
1639).

S-a născut
Victor Hugo, poet,
d r a m a t u r g ş i
romancier francez (d.
1885). Printre operele
s a l e c e l e m a i
cunoscute se numără
Mizerabilii şi Notre-
Damede Paris.

Napoleon
Bonaparte a evadat de
pe Insula Elba, unde
fusese exilat cu un an
în urmă.

E s t e
proclamată a doua
republică franceză.

A murit Pietro
B l a s e r n a ,
ma t ema t i c i a n ş i
fizician italian (n. 1836).

A murit Otto Wallach, chimist german, laureat al
Premiului Nobel (n. 1847).

A murit Nicolae Tonitza, pictor, grafician şi critic
de artă român (n. 1886).

Primul ministru Winston Churchill al Marii
Britanii anunţă că naţiunea sa deţine bomba atomică.

Amurit Naarghita, cântăreaţă română (n. 1939).
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08:50 Videoclipuri 09:00 Legendele
palatului10:20 Pe urmele lui Avraam
11:20 Disp ru i f r urm 11:50
Beneficiar România 12:20 Videoclipuri
12:30 Vreau s fiu s n tos 13:00 Opre
Roma 14:00 Telejurnal 15:30
Convie uiri 16:50 Europa mea 17:25
Zeul r zboiului 18:50 La vârf 19:45
Spor t 20:00 Tele jurna l 21:00
Videoclipuri 21:10 Margaret Thatcher -
O biografie neoficial 22:00

ameni
care au schimbat Lumea 23:30 The
Black Pimpernel 01:10 La vârf

ă ă ă ă

ă ă ă

ă

ă

ţ

ţ

Şerif în
Arizona 22:30 Biziday 23:20 O

Suferiti pierderi
financiare. Relatiile cu
partenerii de afaceri
sunt tensionate si din
cauza dificultatilor de
co mun i car e . F i t i
rabdator si evitati
s p e c u l a t i i l e
financiare!

Deveniti irascibil
din cauza problemelor
financiare. Nu este o
zi buna pentru a
sust ine examene,
proiecte si calatorii.
P u t e t i p e t r e c e
momente placute in
familie.

Intampinati mai
multe obstacole si
aveti impresia ca va
irositi energia. Cei din
jur va inteleg si
incearca sa va ajute.
Relatiile cu persoana
iubita au o evolutie
favorabila.

Aveti tendinta de a
reactiona impulsiv. Ar
fi bine sa dati dovada
d e m a i m u l t a
diplomatie. Acordati
mai multa atentie
familiei! Va sfatuim sa
v a m e n a j a t i
sanatatea.

Un prieten nu isi
r e s p e c t a o
promisiune, ceea ce
va irita peste masura.
Daca veti da dovada
de intelegere, veti
evita o cearta sau
c h i a r r u p e r e a
l e g a t u r i l o r d e
prietenie.

Astazi nu este
indicat sa va ocupati
de probleme care
necesita mult tact. In
schimb, relatiile cu
partenerul de viata
sunt foarte bune, iar
cu sanatatea nu aveti
probleme.

Aveti de gand sa
va asumati prea multe
responsabilitati. Nu
este o zi buna pentru
afaceri. Riscati sa
inregistrati pierderi
f inanc ia re . Daca
plecati la drum, fiti
precaut!

Dimineata este
p o s ib i l sa a ve t i
d i f i c u l t a t i d e
comunicare, ce va pot
afecta relatiile sociale
si sentimentale. Nu
este momentul sa
incepeti noi activitati
sau afaceri.

Va dedicati unor
activitati intelectuale,
care va indeparteaza
de prieteni. Rezolvati
toate problemele
familiei. Daca se
iveste ocazia sa
p l e c a t i i n t r - o
calatorie, renuntati!

D i n c a u z a
d i f i c u l t a t i l o r d e
c o m u n i c a r e , e s t e
indicat sa amanati
intalnirile de azi. De
asemenea, nu este
momentul sa faceti
i n v e s t i t i i s a u s a
cumparati obiecte de
valoare.

Dimineata sunteti
indispus din cauza
unor mici probleme de
sanatate si deveniti
mai putin sociabil.
Seara sunteti vizitat
d e o r u d a c a r e
reuseste sa va redea
buna dispozitie.

Zi nefavorabi la
calatoriilor de afaceri.
Sansele de a obtine
castiguri sunt mici.
Relatiile sentimentale
pot fi excelente, daca
acordati mai multa
atentie partenerului
de viata.

Semnificaţii istorice pentru

07:00 tirile Pro Tv 10:05
Tân r i Nelini t i t 11:00
Interven ie în adâncuri 13:00

tirile Pro Tv 14:00 Tân r i
Nelini tit 15:00 Salva i-o pe
Sarah! 17:00 tirile Pro Tv
17:30 La Maru 19:00 tirile
Pro Tv 20:30 Medalionul 22:30

tirile Pro Tv 23:05 Lie to Me
00:00 Medalionul 02:00

03:30 Dup 20 de ani
04:30 Lie to Me 05:30 La Maru

Ş
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Ş ş
ş

Ş
Ş

Ş
Ştirile

Pro Tv
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ă
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ă
ă

ţ
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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 Te Pui
Cu Blondele 22:30 Un show
p c tos 01:00 Observator 02:00
Te Pui Cu Blondele 03:30
Observator special 04:00 Acces
direct 06:00 Observator

ă

ă

ă

ă ă

ş 08:45 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 Moby
Dick 22:15 WOWBiz 00:30

tirile Kanal D 01:30 Prin esa
vampirilor 02:45 WOWBiz
04:15 Teo Show 06:00 Poveste
de familie

ă

ă
ă

Ş

Ş
Ş

Ş ţ

07:00 Vacan i terapie 08:00
A n c h e t m i l i t a r 0 9 : 3 0
Mediumul 10:30 Cirea a de pe tort
12:00 În form 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
Killer Karaoke 21:45 Mondenii
22:30 Tr sni i din NATO 23:15
Focus Monden 23:45 Mediumul
00:30 Focus 01:30 Frumoasa Ceci
03:00Anchet militar
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ş

ş

ş

08:30 Aventurile lui Jackie Chan
09:00 Norii negri 10:00 Cum am
cunoscut-o pe mama voastr 11:00
Men of a Certain Age 12:00
Aventurile lui Jackie Chan 12:30 La
Maru 14:00 Descoper România
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 bloc 21:00 Prietenii t i
22:00 Teroare în Bangkok 00:15
Supernatural: Aventuri în lumea
întunericului 01:15 Cititorii de oase

ă

ă ă

ă

ă
ă

ţ

07:00 tirile dimine ii 07:55
Business B1 la zi 08:00 tirile
dimine ii 09:00 tirile dimine ii
09:55 Business B1 la zi 10:00 tirile
dimine ii 11:00 Interviurile Adev 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 02:20 Butonul de panic
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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 t i r i adev ra te 17:30
Chemarea inimii 18:30 Cununa de
lacrimi 19:30 Santa Diabla 20:30 O
noua via 21:30 Regina 22:30
Pove ti r i de noapte 23:00
Cancan.ro 23:30 Snooki &
JWOWW 00:00 O noua via 01:00
Regina 02:00 Pove tiri adev rate
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Actualitatea într-un zâmbet
FCM Alexandria, Sporting Roşiori şi

Pamimai Videle sunt doar 3 din cele 8
echipe calificate în sferturile de finală ale
Cupei României la fotbal, faza judeţeană.

Scoruri de ”curtea şcolii” în ”optimile”
de finală ale Cupei României la fotbal,
faza judeţeană. Cea mai mare diferenţă
a fost înregistrată pe terenul din
”Tămaşeşti”, acolo unde Pamimai Videle
s-a impus cu scorul de 9 la 1 în faţa celor

de la Olimpia Dobroteşti.
O diferenţă de 6 goluri a fost

înregistrată şi pe terenul din ”Lunca”,
acolo unde FCM Alexandria a dat piept cu
Voinţa Saelele.

Şi cealaltă pretendentă la ”cupă”,
Sporting Roşiori a avut un meci uşor în
deplasarea de la Suhaia. Aceştia s-au
impus cu scorul de 6 la 1.

C. DUMITRACHE
Civili minoritari

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.

Scoruri de ”curtea şcolii” în
”optimile” Cupei României la fotbal

CS Pamimai Videle - AS Olimpia Dobroteşti - 9 – 1 (L. Mincă (22 – pen,
76), A. Voicu (24), M. Zamfir (41), I. Grosu (53), C. Burlacu (54), E. Nedelcu
(56), T. Muşat (79), Ion Alexandru (88)/ Ionete (86). Arbitrii: Cristina
Babadac, Cătălina Nan (ambii Alexandria), Traian Ene (Plosca).
Observator: Petre Rusu (Roşiori de Vede). Meciul s-a disputat pe terenul din
”Tămăşeşti”.

Rezultate
”optimile” Cupei României

AFC Voinţa Saelele - – 1 – 7 ( D. Sindie (82)/ C. Pârjolea (13,
53, 61, 87), I. Lătea (16), M. Urucu (32), S. Răducu (81) ). Arbitrii: Marius Dică
(Roşiorii de Vede), Alexandru Drăghici şi Liviu Barbu (ambii din Videle),
observator: Ionel Văleanu (Turnu Măgurele). Jocul s-a disputat pe terenul din
”Lunca”.

FCM Alexandria

AS Tineretul Suhaia - – 1 – 6 (D.
Bencea (67) / V. Moraru (7), I. Urâtu (12), L. Lăcovişte (33 – pen, 52 –
pen, 60), M. Dicu (80) ).Arbitrii: Florin Ochea (Turnu Măgurele), Bogdan
Pană (Alexandria), Cosmin Ciocan (Turnu Măgurele), observator:
Florin Răducanu (Zimnicea). Jocul s-a disputat pe terenul din ”Suhaia”.

CS Sporting Roşiori de Vede

CS Metalul Frăsinet - – 1 – 3. Arbitrii:
Marius Bobe (Videle), Ştefan Creangă (Turnu Măgurele), Mihai
Bănaru (Videle), observator: Cătălin Cuşcă (Alexandria).

AS Petrolul Poeni

ACS Unirea Brânceni - ACS Astra Plosca – 0 – 0 (5 – 4 după loviturile de
departajare). Arbitrii: Adrian Buică (Alexandria), Tomi Teodorescu (Roşiori de
Vede), Ilie Cristea (Turnu Măgurele), observator: Marian Tane (Roşiori de
Vede).

AS Gloria Merişani - – 4 – 5 (Diniţă (58 – pen,
64, 90), Costache (86) / M. Carabaşu (37), C. Ciofalcă (38 – pen), T. Ilie (46), M.
Savu (71 – pen), G. Tudosoiu (85) ).Arbitrii: Ionuţ Babadac, Sorin Vasile (ambii
Alexandria), Florin Stan (Poroschia), observator: Petre Smircea (Alexandria).

FC Udinese Uda Clocociov

CS Rapid Buzescu - ACS Ajax Botoroaga -
.Arbitrii: Cristian Frăsineanu (Alexandria),Aurel Tănase, Gabriel

Dragnea (ambii Roşiorii de Vede), observator: IulianAncu (Alexandria).

joc amânat pentru 12
martie

CS Vităneşti - CS ASC Seaca – 2 – 2 (Bugheanu (7), Alcea (83) /
Chiosea (52), I. Peţa (90+3 pen) (4 – 2 după loviturile de departajare).
Arbitrii: Aurel Rusu (Roşiori de Vede), Cătălin Ancu (Alexandria),
Andrei Baciu (Videle), observator: Ion Ştefan (Buzescu).

Ultima soluţie, încă-o revoluţie!

- Nene, aia nu e cameră, e garsonieră!

Colivă disponibilă


