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Piaţa imobiliară şi
violenţa în şcoli, dezbătute în şedinţa USD Teleorman
Colegiului Prefectural Teleorman
se naşte azi
Piaţa imobiliară din judeţul Teleorman este în ”moarte
clinică”. Potrivit directorului Oficiului de Cadastru şi
Imobiliare Teleorman, Mirela Ianculescu, în anul 2013, în
judeţul nostru au fost înregistrate cele mai puţine
tranzacţii imobiliare din toată ţara.

în anul 2013, comparativ cu anul 2012.
Potrivit acesteia, deşi numărul tranzacţiilor imobiliare
a crescut în 2013 comparativ cu anul precedent, în
judeţul Teleorman piaţa imobiliară este tot ”amorţită”.
”Numărul operaţiunilor de cadastru şi carte funciară a

7
Educaţie
pentru muncă
la grădiniţa
din Conţeşti

Instituţiile subordonate Prefecturii Teleorman au dat
”raportul” în ultima şedinţă ordinară a Colegiului
Prefectural. Cu acest prilej, Mirela Ianculescu, directorul
Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Teleorman
a prezentat evoluţia pieţei imobiliare în judeţul Teleorman

fost în 2013 de 5.053.940, comparativ cu 4.516.165 în
anul 2012. Numărul tranzacţiilor imobiliare a crescut,
anul trecut, cu peste 16,8 la sută, comparativ cu 2012,
ajungând la 824.989.
(continuare în pagina 4)

Sub deviza “Satul românesc are viitor”

Azi, la Alexandria, va avea loc
Conferinţa regională PNDR 2020

La întrunire vor fi
prezenţi şi vicepremierul
Liviu Dragnea şi
ministrul Agriculturii,
Daniel Constantin.
Azi, 28 februarie, la
Universitatea Valahia, din
Alexandria, se desfăşoară
cea de-a doua conferinţă
regională PNDR 20142020, întrunirea celor ce
concură la pregătirea şi
punerea în practică a
acestui program de interes
naţional având loc sub
deviza “Satul românesc
are viitor”.
Întâlnirea de la
Alexandria face parte din seria de şapte conferinţe regionale, organizate în
perioada februarie – aprilie 2014, de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale, în cadrul componentei de consultare publică şi informare a partenerilor
economici, sociali şi de mediu în contextul pregătirii Programului Naţional de
Dezvoltare Rurală 2014 – 2020.
(continuare în pagina 4)
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Dovedind că-şi cunosc bine interesele,

Consilierii judeţeni au evitat
implicarea în jocurile politice
ale propriilor partide

Deşi “cârcotaşii”se aşteptau la o şedinţă “cu scântei” între consilierii judeţeni,
dat fiind divorţul politic dintre PSD şi PNL din cadrul Uniunii Social Liberale,
întrunirea aferentă lunii februarie 2014 a aleşilor teleormănenilor în Consiliul
Judeţean a fost una extrem de liniştită.
(continuare în pagina 3)
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Toate maşinile noi vor avea, din 2015,
sisteme de alertare în caz de accident
Sistemele e Call, care
alertează automat serviciile
de salvare în caz de accident,
trebuie să fie instalate în toate
noile modele de maşini şi
camionete până în octombrie
2015, cer deputaţii europeni,
printr-o propunere legislativă
adoptată miercuri.
"Instalarea unui sistem
public de apeluri de urgenţă în
UE reprezintă o realizare
foarte importantă pentru
siguranţa utilizatorilor
transportului rutier european.
În jur de 2.500 de vieţi ar

putea fi salvate în Europa în
fiecare an, iar în zeci de mii de
cazuri gravitatea rănilor ar
putea fi redusă. Apelurile
electronice vor fi gratuite,
astfel încât să poată beneficia
de ele orice şofer din Europa,
indiferent de maşina pe care o
conduce", a spus raportorul
Olga Sehnalova.

Potrivit sursei citate,
propunerea legislativă
stabileşte octombrie 2015 ca
termen la care producătorii să
fie pregătiţi să instaleze
echipamentele eCall în noile
modele de maşini şi
camionete. Cu toate acestea,
pentru a răspunde cererii din
partea industriei de a avea
mai mult timp pentru a
dezvolta şi a testa sistemul,
deputaţii europeni au lăsat
deschisă posibilitatea
amânării acestui termen.
Sistemul eCall instalat în

a ut o v e hi c ul e u t i l i z ea z ă
tehnologia numărului de
urgenţă 112 pentru a alerta
automat serviciile de salvare
în cazul unui accident serios.
Sistemul poate indica locul
exact al accidentului,
contribuind la un ajutor
acordat mai rapid, ceea ce
poate salva vieţi, reduce

gravitatea rănilor şi
micşorează costurile
ambuteiajelor.
P r i n ac e l aş i dem er s
legislativ, deputaţii au întărit o
prevedere care privea
protecţia datelor, pentru a se
asigura că vehiculele
echipate cu sisteme de apel
de urgenţă nu vor face
s ubi ectul unor urm ărir i
permanente. Astfel, atunci
când un accident va activa un
ap el el ec t ro ni c , da tel e
transmise automat centrelor
de urgenţă vor cuprinde doar
tipul activării, clasa
vehiculului, tipul de carburant,
ora accidentului, locaţia
exactă a vehiculului, direcţia
de deplasare şi numărul de
centuri de siguranţă închise,
se arată în amendamentele
adoptate miercuri.
C o n f o r m e s t i m ă r i l o r,
echipamentele pentru apeluri
electronice ar putea costa în
jur de 100 de euro bucata,
dacă vor fi instalate în toate
vehiculele. Deputaţii au
adăugat că acesta este un
serviciu public care utilizează
numărul 112 şi de aceea
trebuie să fie gratuit pentru
utilizatori.
În 2012, 28.000 de oameni
au murit în accidente de
maşină în UE, iar 1,5 milioane
au fost răniţi.

Un şofer care vorbeşte la telefon, la fel
de periculos ca unul care conduce băut
Poliţiştii din toată lumea au început campanii
împotriva celor care butonează mobilul în timpul
mersului. Şi nu vă faceţi iluzii, nici handsfreeurile nu vă feresc de primejdie. Zece mii de şoferi
sunt amendaţi în fiecare lună pentru că folosesc
telefonul la volan şi cu toate acestea, nu se
dezvaţă de obiceiul prost.
Poliţiştii galezi au realizat un filmuleţ fictiv cu
două tinere rănite grav într-un accident de
maşină după ce fata de la volan a încercat să
răspundă la un sms pentru a le arăta şoferilor cât
de periculos poate fi telefonul mobil în timpul
condusului.
Un studiu al comisiei europene arată că n-au
scăpat de pericol nici cei care folosesc
dispozitivele handsfree. Chiar dacă şoferul are
mâinile libere, atenţia lui este la discuţie şi nu la
drum.
Francezii au mers mai departe şi au făcut
teste într-un poligon. Cei de la volan au fost puşi
să ocolească obstacolele şi să scrie mesaje sau

să vorbească în acelaşi timp la telefon. Absolut
toţi şoferii testaţi au pierdut controlul şi au
doborât jaloanele.
De când au apărut telefoanele inteligente,
numărul accidentelor rutiere a crescut
considerabil la nivel mondial. Fie că pierd
vremea pe site-uri de socializare, fie că
navighează pe internet, atenţia şoferilor nu mai
este la trafic. Mâncatul, vorbitul la telefon sau
fumatul la volan sunt printre cele mai rele
obiceiuri pe care le au şoferii, spun specialiştii. În
România, poliţiştii spun că aproape trei la sută
din accidentele grave se produc din astfel de
motive.
Anul trecut, poliţiştii au dat aproape 100 de
mii de amenzi şoferilor care au folosit telefonul
mobil la volan. Statistic, aproape 50 de oameni
şi-au pierdut viaţa pentru ca au folosit acest
telefon mobil când ar fi trebuit să fie atente la ce
se întâmplă pe drum.

Actualitatea clasicilor

Şi cu asta ce-am făcut?

Constantin Tănase

Ne-am trezit din hibernare
Şi-am strigat cât am putut:
Sus Cutare! Jos Cutare!?
Şi cu asta ce-am făcut?
Am dorit, cu mic, cu mare,
Şi-am luptat, cum am ştiut,
S-avem nouă guvernare?
Şi cu asta ce-am făcut?
Ca mai bine să ne fie,
Ne-a crescut salariul brut,
Dar trăim în sărăcie?
Şi cu asta ce-am făcut?
Ia corupţia amploare,
Cum nicicând nu s-a văzut,
Scoatem totul la vânzare?
Şi cu asta ce-am făcut?

Pentru-a câştiga o pâine,
Mulţi o iau de la-nceput,
Rătăcesc prin ţări străine?
Şi cu asta ce-am făcut?
Traversam ani grei cu crize,
Leul iar a decăzut,
Cresc întruna taxe-accize?
Şi cu asta ce-am făcut?
Totul este ca-nainte,
De belele n-am trecut,
Se trag sforile, se minte,
Şi cu asta ce-am făcut?
Se urzesc pe-ascuns vendete,
Cum nicicând nu s-a văzut,
Ţara-i plină de vedete,
Şi cu asta ce-am făcut?
Pleacă-ai noştri, vin ai noştri!
E sloganul cunoscut;
Iarăşi am votat ca proştii,
Şi cu asta ce-am făcut?
Ziua Protecţiei Civile din România îmi oferă deosebita
onoare de a adresa tuturor specialiştilor de protecţie civilă din
serviciile profesioniste, localităţi, instituţii şi operatori economici,
cele mai calde felicitări pentru activitatea desfăşurată, putere de
muncă, sănătate şi succes în îndeplinirea misiunilor.
La mulţi ani !
Col. Sandu Liviu Sorinel
Inspector Şef al I.S.U. „A.D. Ghica” Teleorman
Acum, cu ocazia Zilei Protecţiei Civile, am plăcutul prilej de ami exprima aprecierea sinceră la adresa activităţii pe care o
desfăşuraţi, a rezultatelor obţinute în asigurarea protecţiei
cetăţenilor, a bunurilor şi mediului împotriva efectelor negative
ale situaţiilor de urgenţă.
Vă felicit pentru devotamentul şi profesionalismul dovedite în
timpul misiunilor şi vă asigur de întreaga mea preţuire. La mulţi
ani!
Liviu Dumitraşcu
Prefectul Judeţului Teleorman
Cu ocazia “Zilei Protecţiei Civile din România” transmit
personalului din Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”A.D.
Ghica” Teleorman felicitări pentru rezultatele obţinute în
activitate şi vă cer, în numele celor pe care îi reprezint, să
dovediţi aceeaşi exigenţă în îndeplinirea misiunii pe care o aveţi
faţă de comunitate.
Vă urez succes în muncă, sănătate şi fericire pentru
dumneavoastră, pentru familiile dumneavoastră şi pentru toţi
cei care vă sunt apropiaţi.
Adrian Ionuţ Gâdea
Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman

COMPLEX TURISTIC MARA
RESTAURANT RIVIERA
ANGAJEAZĂ OSPĂTARI ŞI PICOLI
RELAŢII LA TELEFON: 0723.148.613
SAU LA SEDIUL COMPLEXULUI
(ZONA ŞTRAND PECO)
SC MARA PROD COM SRL angajează
contabil cu experienţă.
Relaţii la telefon 0767.149.304.
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Dovedind că-şi cunosc bine interesele,

Călin, file de poveste

Consilierii judeţeni au evitat
implicarea în jocurile politice
ale propriilor partide

(urmare din pagina 1)
În fapt, a fost o şedinţă asemănătoare cu
marea majoritate a întrunirilor consilierilor
judeţeni din ultimii ani, când, dată fiind frăţia
dintre pesedişti şi penelişti, şi acordul
“dezinteresat” al reprezentaţilor din teritoriu ai
PDL, toate proiectele propuse spre dezbatere
şi aprobare au fost adoptate prin votul tuturor
consilierilor prezenţi la şedinţă. A fost, întradevăr, şi o scurtă intervenţie, dar
nesemnificativă, referitoare la unul dintre cele
15 proiecte aflate pe ordinea de zi a şedinţei,
din partea unuia dintre consilierii PDL care, din
când, încearcă a se face remarcat. Se votează
pe bandă rulantă, semn că, după cum susţin
unii, consilierii judeţeni cunosc foarte bine
conţinutul proiectelor de hotărâri, dându-şi
astfel acordul fără nici un fel de rezerve, având,
cum se spune, conştiinţa împăcată. Sunt şi
voci, mai ales din partea presei, care susţin că
foarte mulţi dintre consilierii judeţeni votează
orice le-ai pune pe masa de şedinţă, aşa cum le
dictează partidele din care fac parte, interesul
lor imediat fiind acela de a nu pleca acasă fără a
trece şi pe la casieria de unde-şi ridică
“binemeritata” indemnizaţie lunară.
Este o stare de toropeală în sală, de nici n-ai
zice că te afli la o şedinţă a “legislativului”
judeţean. Au adoptat, fără rezervă, toate
proiectele aflate pe ordinea de zi, cele mai
multe dintre ele vizând direct activitatea
administrativă din judeţ. Între cele 15 proiecte
s-au aflat şi cel referitor la aprobarea dării în
administrarea Direcţiei Regionale a Finanţelor
Publice Ploieşti a unei părţi dintr-un imobil aflat

în oraşul Zimnicea, proprietate publică a
judeţului Teleorman, Proiectul de hotărâre
privind aprobarea subînchirierii unor spaţii
proprietate privată a judeţului Teleorman, în
scopul organizării de birouri parlamentare;
Proiectul de hotărâre privind acordarea unui
mandat special reprezentantului Consiliului
Judeţean Teleorman în Adunarea Generală a
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
”Teleormanul” şi Proiectul de hotărâre privind
acordarea unui mandat special
reprezentantului Consiliului Judeţean
Teleorman în Adunarea Generală a Acţionarilor
a S.C. Apa Serv S.A. Printr-un alt proiect de
hotărâre adoptat în cadrul respectivei şedinţe
s-a oficializat, aşa cum prevede legea, acceptul
Consiliului Judeţean privind sponsorizarea cu
suma de 3.000 de euro a Centrului Şcolar
pentru Educaţie Incluzivă Roşiorii de Vede din
partea Băncii Comerciale Române.
A fost aprobată, de asemenea, prelungirea
perioadei de rambursare a unui credit accesat
de C.J.T., de la 54 de luni la 66 luni, respectiv
până la data de 30 iunie 2015, linie de credit
deschisă în urmă cu mai mulţi ani (2009) pentru
investiţii în proiecte finanţate din fonduri
europene pentru administraţiile publice.
Consilierii judeţeni
şi-au dat totodată
acordul pentru realizarea unei staţii de
neutralizare a deşeurilor medicale periculoase
rezultate din activitatea medicală de la Spitalul
Judeţean de Urgenţă Alexandria, respectivului
obiectiv urmând a lua fiinţă în cadrul acestui
spital.
George ZAVERA

USD Teleorman se naşte azi

Azi, la ora 16:00, la sediul
judeţean al PSD se va
constitui Uniunea Social
Democrată în Teleorman,
reprezentanţii celor trei
partide componente, PSD,
UNPR şi PC urmând să
semneze protocolul de
constituire al noii alianţe.
PSD va fi reprezentat de Liviu

Dragnea, UNPR de Florică
Mara, iar conservatorii de
Paul Chicu.
La semnarea protocolului
va asista şi liderul naţional al
PC, Daniel Constantin, care,
în calitate de ministru al
Agriculturii, se află astăzi în
Te l e o r m a n c u o c a z i a
Conferinţei Regionale „Satul

românesc are viitor, care face
p arte din ac ţiuni le de
pregătire ale Programului
Naţional de Dezvoltare
Rurală, 2014-2020, menită
să informeze participanţii cu
privire la priorităţile României
în această direcţie.
R.M.

Victor Ponta: Îl văd pe
domnul Tăriceanu ca un candidat
puternic la prezidenţiale
Premierul Victor Ponta a declarat miercuri
că îl vede pe Călin Popescu Tăriceanu ca un
candidat puternic la prezidenţiale, alături de
alte trei persoane, aşa după cum arată şi
rezultatele sondajelor de opinie.
Victor Ponta a spus că potrivit sondajelor de
opinie, există cel mult patru persoane care sunt
preferate de români pentru funcţia de
preşedinte, iar printre acestea se numără şi
Călin Popescu Tăriceanu.
'Funcţia de
preşedinte nu e una
numită (...) preşedintele
trebuie să fie votat de
români, cel puţin 5
milioane de români. (...)
Deci nu poate fi scos
din pălărie. Şi spun
toate sondajele publice
că există patru, cel mult
cinci oameni care pot fi
aleşi. (...) Poate fi
domnul Arafat, poate fi
domnul Isărescu,
domnul Oprescu,
dom nul Tăr iceanu,
domnul Antonescu şi domnul Mihai Răzvan
Ungureanu. Cred că cinci oameni apar în
preferinţele publicului, dacă nu mă înşel chiar în
această ordine. Deci, dintre aceşti oameni se
poate alege', a declarat Victor Ponta. Acesta a
adăugat că îl vede pe Călin Popescu Tăriceanu
ca pe un candidat foarte puternic, dar nu pentru
că îl vede el, 'ci oamenii în răspunsurile pe care
le-au dat'.
Premierul a mai punctat că formula pe care o
ia în calcul este refacerea USL cu un candidat

unic la prezidenţiale. 'Eu cred că proiectul de
succes şi opţiunea de succes pentru PSD şi
pentru mine ca prim ministru este refacerea
USL cu un candidat unic la prezidenţiale şi atâta
timp cât PSD are funcţia de premier, aşa cum
am semnat şi am votat, pentru preşedinţie
sprijinim un candidat liberal, important e ca să
vrea şi candidatul liberal să fie sprijinit de USL,
pentru că aşa le-am promis oamenilor (...)', a
arătat Ponta.
Întrebat dacă ar face
tandem cu Călin
Popescu Tăriceanu,
Victor Ponta a replicat:
'Aş face tandem cu
domnul Tăriceanu, aşa
cum aş face tandem,
dacă ar dori, şi cu
domnul Antonescu, aşa
cum aş face cu orice
candidat al USL în care
am încredere. Pentru
că eu cred că dacă am
reface USL aş susţine
candidatul pe care
liberalii l-ar propune, că
e domnul Antonescu sau domnul Tăriceanu.
Sigur că nu pot să spun că nu am auzit ce a
spus domnul Antonescu despre mine, despre
partid sau despre guvernare, dar dragul USL,
aş reface un asemenea tandem', a spus liderul
PSD.
Victor Ponta a reiterat faptul că doreşte să
rămână premier şi că ceea ce-l interesează cel
mai mult este ca viitorul preşedinte să fie total
diferit de Traian Băsescu.

Mişcarea surprinzătoare a lui Călin Popescu Tăriceanu,
care bulversează scena politică românească şi nu numai, îşi
are punctul de pornire în toamna lui 2012, când o iniţiativă
personală a proaspătului liberal Sorin Frunzăverde l-a
determinat pe Călin Popescu Tăriceanu să ia poziţie: Ceea ce
m-a surprins mai mult a fost o iniţiativă pe care Sorin
Frunzăverde a luat-o de a înregistra o denumire uşor bizară,
Partid Naţional Popular şi Liberal. Nu ştiu când a făcut-o, dacă
a făcut-o acum şi dacă a făcut-o cu un scop. Iarăşi mi-ar fi
foarte simplu să fac speculaţii, în general sunt tentat să nu fac
astfel de speculaţii, dar sigur că o clară explicaţie Sorin
Frunzăverde va trebui să o dea. Şi atunci ne vom da seama
dacă este un demers strict personal al lui sau aceste demers
se înscrie într-o încercare, hai să zicem, de altă natură, din
partea unor anumite cercuri din PNL.”
Atât opinia publică, cât şi mass media au trecut uşor peste
acest episod, deşi semnalul lui Tăriceanu era foarte clar; există
pericolul unei schimbări de macaz spre doctrina populară,
dominantă la vremea aceea în Europa iar Sorin Frunzăverde
era „călăuza” care-i trecuse într-o noapte pe cei din PD peste
graniţa care despărţea socialiştii de populari.
La vreun an distanţă s-a trecut din nou cu vederea o
declaraţie aproape explicită a lui Crin Antonescu, făcută
ziarului spaniol de dreapta „El Mundo”, în care spunea că PNL
se uită cu interes spre PPE, cu al cărui program politic liberalii
se aseamănă în multe aspecte, precizând că în PNL există o
componentă conservatoare care îl situează aproape de PPE.
Apoi au venit alegerile parlamentare, USL a obţinut o
majoritate zdrobitoare şi totul a fost dat uitării, şi nimeni n-a mai
vorbit de o posibilă trecere a liberalilor la PPE, până când Crin
Antonescu n-a anunţat printre hăhăeli „a la Băsescu”, într-o
atmosferă de miştocăreală, decesul USL.
Siguranţa de sine a liderului liberal, care i-a convins pe
membrii conducerii centrale să voteze în majoritate
covârşitoare pentru ieşirea de la guvernare fluturându-le în
faţă ipoteza că din toamnă vor deţine şi funcţiile de premier şi
pe cea de preşedinte, a fost umbrită de atitudinea fostului lider
liberal, Călin Popescu Tăriceanu, care, brusc, a cârmi-o spre
USD, anunţând înfiinţarea unui nou partid, Partidul Reformator
Liberal.
Mişcarea lui Tăriceanu l-a luat prin surprindere pe Crin
Antonescu, mai ales că s-a declanşat o hemoragie de
parlamentari dinspre PNL spre noul partid liberal. E clar că
lupta se va ascuţi şi nu este exclus să aflăm unele dedesubturi
ale spargerii USL, care să ţină atât de lupta politică internă, dar
şi de vâlvoreala creată la nivel european de apropierea
alegerilor pentru Parlamentul European.
Vom afla, de exemplu, de a fost Crin Antonescu la Bruxelles
de Valenti's Day, de ce nu şi-a făcut Angela Merkel timp pentru
a se întâlni cu preşedintele Traian Băsescu, aflat în vizită în
Germania, şi de ce i-a primit cu onoruri pe Blaga şi Predoiu. Şi
poate şi de ce a anunţat liderul liberal spargerea USL la o
jumătate de oră după ce a coborât din cursa aeriană de la
Viena.
Până atunci nu ne rămâne altceva de făcut decât să folosim
unele ipoteze de lucru pentru a desluşi mai devreme
întâmplările.
Să începem cu începutul războiului din USL, care s-a
declanşat în seara când Traian Băsescu a semnat în ultimul
minut al termenului legal Legea referendumului de modificare
a Constituţiei, care prin amânarea dispusă de Curtea
Constituţională a făcut imposibilă promulgarea noii legi
fundamentale.
Era normal ca liderul liberal să devină suspicios, pentru că
pentru PSD era greu de acceptat un preşedinte din alt partid,
care să aibă puterea lui Băsescu, printr-o interpretare
„originală” a actualei Constituţii.
De aici şi participarea pe liste separate la alegerile
europarlamentare şi retragerea din guvern a miniştrilor liberali
„care executau ordinele lui Ponta”, înlocuirea acestora
devenind cuiul lui Pepelea în coaliţie. Iar aducerea lui Iohanis
de la Sibiu a însemnat începutul ultimului bal.
Schimbările propuse de liberali reprezentau un mare risc
pentru Ponta, fiind nevoie de o nouă confirmare în Parlament a
Executivului şi o nouă numire a lui Ponta ca premier. USD a
ştiut din prima clipă că propunerile nu pot fi acceptate pentru că
ar fi existat două mari riscuri. Pe de o parte, pericolul unei
respingeri în Parlament a propunerilor de o majoritate
constituită ad-hoc şi aducerea lui Ponta la mâna lui Băsescu.
Pe ce s-a bazat Crin Antonescu atunci când s-a decis să joace
„la rupere” e un alt aspect pe care vom încerca să-l desluşim în
continuare.
Se pare că toate zvonurile privind o eventuală trecere a
liberalilor la popularii europeni conţin un sâmbure de adevăr şi
au logică, mai ales în actualul context politic european, când
popularii europeni pierd teren. Iar cum pe dreapta actuală din
România nu se pot obţine prea multe mandate, liberalii care au
şanse să obţină 7-8 mandate devin extrem de interesanţi
pentru familia politică a trioului Merkel-Reding-Baroso.
Iar dacă după europarlamentare liberalii vor trece la PPE,
individual sau în bloc, Crin Antonescu va deveni candidatul
favorit al popularilor europeni, urmând să fie sprijinit atât de
PDL, PNŢCD şi UDMR (care nu va avea candidat la
preşedinţie), dar şi PMP şi Forţa Civică, formaţiuni care doresc
să se afilieze la PPE.
Aceasta e povestea care încearcă să explice de ce s-a rupt
romanul de iubire dintre Călin Popescu Tăriceanu şi partidul
său de suflet, căruia i-a fost credincios aproape un sfert de
secol.
C.R.
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Sub deviza “Satul românesc are viitor”

Azi, la Alexandria,
va avea loc Conferinţa
regională PNDR 2020

(urmare din pagina 1)
Conform organizatorilor, participanţii la conferinţa de la
Alexandria vor fi informaţi cu privire la priorităţile ţării noastre
transpuse în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală
2014-2020, prin consultarea publicului ţintă asigurându-se
transparenţa şi principiul participării active în procesul de
elaborare a noului PNDR. Prima conferinţă regională privind
programul PNDR 2014-2020 a avut loc la Baia Mare, în data
de 21 februarie 2014.
La Alexandria, alături de organizatori, vor fi prezenţi
primarii localităţilor, conducerile Grupurilor de Acţiune
Locală, cadrele de conducere şi specialişti de la Direcţia
pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, de la centrele zonale
ale Agenţiei pentru Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi ale
Agenţiei de Dezvoltare Rurală şi Pescuit, fermieri, precum şi
jurnalişti din presa centrală şi locală. La conferinţă vor fi
prezenţi şi vicepremierul Liviu Nicolae Dragnea şi ministrul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Daniel Constantin, între
oficialităţile locale aflându-se şi preşedintele Consiliului
Judeţean Teleorman, Adrian Ionuţ Gâdea şi primarul
municipiului Alexandria, Victor Drăguşin.
George ZAVERA

Aproximativ 200 locuri
de muncă vacante
în Teleorman
În aceste zile, se pare că primăvara dă primele semne, cel
puţin în ceea ce priveşte evoluţia numerică a locurilor de
muncă vacante în judeţul nostru.
După cum ne informează Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă Teleorman, în intervalul 27
februarie – 5 martie 2014, la nivelul judeţului Teleorman sunt
înregistrate un număr de 204 locuri de muncă, cu acte în
regulă. Acestea sunt puse la dispoziţia persoanelor aflate în
căutarea unui loc de muncă, de către 25 agenţi economici.
Domeniile de activitate, în care pot activa cei care optează
pentru un post în această perioadă, sunt: industrial, confecţii
textile, construcţii civile, vânzări, alimentaţie publică, servicii
şi comerţ.
De remarcat faptul că odată cu creşterea numărului de
locuri de muncă vacante în judeţul Teleorman, a crescut şi
oferta pentru persoanele cu studii superioare, de la patru
posturi disponibile în perioada anterioară la şapte posturi.
Pentru persoanele cu studii medii şi profesionale sunt
disponibile 69 locuri, iar pentru persoanele necalificate, 128
locuri.

Piaţa imobiliară şi
violenţa în şcoli, dezbătute în şedinţa
Colegiului Prefectural Teleorman
(urmare din pagina 1)
În decembrie 2013, au fost înregistrate
78.243 tranzacţii imobiliare, cu 5.014 mai multe
faţă de luna precedentă şi cu 18.374 în plus faţă
de decembrie 2012.
În decembrie 2013, cele mai multe tranzacţii
imobiliare au fost înregistrate în Bucureşti 5.546, în judeţul Arad - 5.431 şi în judeţul Timiş 5.255, iar cele mai puţine în judeţele Teleorman
- 496, Bistriţa - Năsăud – 521 şi Sălaj - 664.
La nivelul întregului an, cele mai multe
tranzacţii imobiliare s-au înregistrat în Capitală
- 58.871, în judeţul Timiş - 50.144, şi în judeţul
Arad - 43.333, iar cele mai puţine în judeţele
Teleorman - 5.155, Bistriţa-Năsăud - 6.352, şi
Covasna - 8.254”, a spus Mirela Ianculescu,
directorul Oficiului de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Teleorman.
Cu toate acestea, trebuie spus faptul că
numărul ipotecilor şi al privilegiilor înscrise în
cartea funciară în 2013 a fost de 137.117, în
creştere cu 4.768 faţă de 2012. În decembrie
2013, numărul ipotecilor şi al privilegiilor
înscrise la nivel naţional a fost de 14.033, cu
2.932 mai multe faţă de luna precedentă şi cu
2.827 mai multe, comparativ cu decembrie
2012.
Mai exact, deşi în anul 2013, în judeţul
Teleorman, numărul de tranzacţii se situează
sub jumătatea numărului de tranzacţii
efectuate de oricare judeţ vecin, totuşi, la
numărul de ipoteci raportat la numărul de
tranzacţii, judeţul nostru se află pe primul loc
(5155 tranzacţii, 1020 ipoteci – 19,79 la sută
pondere ipoteci raportat la numărul de
tranzacţii).
La finalul prezentării raportului, subprefectul
judeţului, Carmen Dan a subliniat necesitatea
conştientizării populaţiei asupra avantajelor pe
care le prezintă existenţa cărţii funciare pentru
imobile chiar dacă acestea nu urmează a fi
înstrăinate.
13 cazuri de violenţă în şcoli
Pe ordinea de zi a şedinţei Colegiului
Prefectural s-a mai aflat şi informarea privind
măsurile întreprinse de unităţile de învăţământ
în vederea prevenirii şi combaterii violenţei în
şcoli.
Raportul a fost prezentat de către Florin
Oriţă, inspector şcolar pentru educaţie
permanentă în cadrul Inspectoratului Şcolar
Teleorman. Cu acest prilej, inspectorul şcolar a
precizat faptul că în primul semestru al anului
şcolar 2013-2014 au fost înregistrate nu mai
puţin de 13 cazuri de violenţă în şcolile din
judeţ.
”Violenţa în şcoli influenţează copiii, precum

şi familiile acestora şi personalul şcolii. Şcolile
din judeţul Teleorman nu sunt exceptate de la
acest fenomen, deşi intervin zi de zi pentru a
corecta situaţia.
Pentru combaterea violenţei în şcoli, la
nivelul judeţului Teleorman, toate unităţile de
învăţământ au încheiat parteneriate şi acorduri
de cooperare cu organismele cu atribuţii în
domeniu. În ce priveşte măsurile de siguranţă
se disting: 176 de unităţi de învăţământ
asigurate cu pază, 106 unităţi de învăţământ
dotate cu sisteme video de monitorizare şi 366
de structuri au gard împrejmuitor
corespunzător.
Ţinând cont de faptul că în semestrul I al
anului şcolar 2013-2014, la nivelul judeţului au
fost înregistrate un număr de 13 cazuri de
violenţă (raportat la 13 cazuri de violenţă în
semestrul I al anului şcolar 2012-2013)

activităţile derulate au demonstrat faptul că
siguranţa în unităţile de învăţământ presupune
o conjugare a eforturilor tuturor celor cu atribuţii
sau preocupări în acest domeniu”, a precizat
Florin Oriţă, inspector şcolar pentru educaţie
permanentă în cadrul Inspectoratului Şcolar
Teleorman.
În ceea ce priveşte acest subiect,
subprefectul judeţului a ţinut să puncteze faptul
că la nivelul judeţului în luna septembrie 2013 a
fost aprobat de către Colegiul prefectural
”Planul teritorial comun de acţiune” pentru
creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a
personalului didactic şi prevenirea delincvenţei
juvenile în incinta şi în zonele adiacente
unităţilor de învăţământ preuniversitar din
Judeţul Teleorman pentru anul şcolar 20132014, a cărui implementare este monitorizată
permanent.
Subprefectul a solicitat ca într-una din
şedinţele viitoare ale Colegiului Prefectural să
fie prezentat un material privind măsurile
întreprinse de unităţile de învăţământ în
vederea asigurării securităţii şi siguranţei
elevilor în şcoli.
C. DUMITRACHE

Termenele pentru solicitarea
subvenţiei la motorină şi plata primelor
de asigurare au fost extinse
Din punct de vedere al localităţii unde este vacantat locul
de muncă, zona Alexandriei cuprinde cele mai multe locuri de
muncă (155), oferite de 19 agenţi economici în domenii:
industrial, alimentaţie publică, confecţii textile, construcţii
civile, servicii şi comerţ, vânzări.
Dintre acestea 44 posturi sunt pentru persoane cu studii
medii şi profesionale, 105 locuri pentru persoane necalificate
şi 6 locuri pentru persoane cu studii superioare.
În zona Roşiori de Vede sunt vacante 25 locuri de muncă,
în cadrul a doi agenţi economici, în domeniul confecţiilor
textile şi domeniul financiar. 10 locuri sunt pentru persoane
cu studii medii şi profesionale, 14 locuri pentru persoane
necalificate şi un singur loc rămas neocupat de aproximativ
două săptămâni, pentru persoane cu studii superioare.
În zona Turnu Măgurele, oferta cuprinde 15 locuri de
muncă, în cadrul a trei agenţi economici, în domeniul
confecţiilor textile şi servicii, cu adresabilitate în rândul
persoanelor cu studii medii şi profesionale.
Iar în zona Zimnicea, sunt vacante doar nouă locuri de
muncă, în cadrul unui singur agent economic, în domeniul
confecţiilor textile, acestea adresându-se persoanelor fără
nici un fel de calificare.
De semnalat faptul că angajatorii solicită viitorilor angajaţi
să facă dovada unei vechimi în câmpul muncii cuprinsă între
zero şi cinci ani, iar marea majoritate a contractelor de
muncă se vor semna pe perioadă nedeterminată.
Mirel MANAFU

Termenul pentru depunerea
cererilor de către fermierii care
solic ită subv enţii pentru
motorină şi cel pentru plata
primelor de asigurare au fost
prelungite de Guvern până la
15 martie, a anunţat, miercuri,
ministrul Agriculturii, Daniel
Constantin, la finalul şedinţei
Executivului.
"Schema pentru ajutorul de
stat cu privire la motorina
folosită în agricultură,
introdusă începând cu
trimestrul patru din 2013 având în vedere vremea pe

care am avut-o în acea
perioadă şi primele zile din
2014, foarte mulţi fermieri nu
au putut să depună cereri, ca
atare am considerat că este
necesar ca, odată cu
publicarea acestei hotărâri de
guvern în Monitorul Oficial, să
înceapă o nouă sesiune de
primire de cereri, până pe 15
martie 2014", a spus
Constantin.
El a precizat că decizia luată
de Executiv survine solicitării
făcute de fermieri, precum şi
faptului că ministerul de resort

mai are sume neutilizate pe
parcursul anului trecut.
Ministrul Agriculturii a
anunţat că, pentru anul în curs,
au fost alocate 493 de milioane
de lei pentru continuarea
acestei scheme de ajutor de
stat prin care este
subvenţionată motorina
folosită în cultivarea terenurilor
agricole.
De asemenea, Guvernul a
prelungit plata primelor de
asigurare tot până la 15 martie,
fiind lansată o nouă sesiune de
deschidere de proiecte.

Scrisoarea cu FMI nu menţionează acciza
la carburanţi şi facilităţi la rate bancare
Scrisoarea de intenţie convenită cu FMI,
aprobată, miercuri, de Guvern, nu conţine nicio
menţiune privind introducerea accizei la
carburanţi sau acordarea de facilităţi la plata
ratelor bancare pentru persoanele fizice, a
declarat premierul Victor Ponta.
Premierul Ponta a precizat că în scrisoare
nu trebuiau trecute prevederile privind
majorarea accizei la combustibili sau proiectul
de facilităţi la plata ratelor bancare de către

persoane fizice.
"Acciza este un act în vigoare, ori într-o nouă
scrisoare nu se trec decât viitoare obligaţii, nu
ceea ce este deja în vigoare, iar proiectul cu
sprijinul fiscal pentru rate a fost discutat cu FMI,
este agreat de ei, nu este niciun fel de
problemă, nu trebuie să fie în scrisoare, nu este
o obligaţie pentru România, este un drept pe
care noi îl avem", a spus Ponta.
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ORGANIZĂM:

NUNŢI, MESE FESTIVE, SIMPOZIOANE, RECEPŢII

CAZARE ÎN CAMERE DOUBLE
REZERVĂRI LA:

Mobil: 0721.391.471; 0723.148.613 Tel/Fax: 0247.312.854

Mail: maraflorica@yahoo.com

www.motel-restaurant-mara.ro

Îţi doreşti
o limuzină
pentru
nuntă sau
pentru o
aniversare?
Cu noi
acest lucru
va deveni
realitate!

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 75 m.p., şi 12 apartamente cu 3 camere – suprafaţă
utilă 105 m.p. Dintre acestea mai sunt disponibile la vânzare 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.
Cei interesaţi pot obţine relaţii detaliate
de la Dan Marin, administrator,
la telefon 0788.620.681; 0788.014.400
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Educaţie pentru muncă la
grădiniţa din Conţeşti
Sub genericul “Carnavalul Primăverii”, la
Grădiniţa Conţeşti, ieri a avut loc un eveniment în
premieră, atât pentru instituţie cât şi pentru
comunitatea locală. Este vorba despre
organizarea unei expoziţii de obiecte realizate
prin tehnica origami, tablouri realizate din diverse
materiale, dar şi alte obiecte din ipsos pictate de
preşcolarii grădiniţei, care au expuse cu scopul de
a fi valorificate. Iar banii obţinuţi din vânzarea
acestor obiecte să fie
investiţi pentru
modernizarea mobilierului, în special cel de la
sala de mese, dar şi pentru procurarea
materialelor didactice necesare desfăşurării
activităţilor cu preşcolarii.
Pentru că tehnica origami nu poate fi aplicată
de preşcolari fiind mult prea complexă,
cele
patru cadre didactice care s-au ocupat de
confecţionarea obiectelor realizate prin tehnica
origami, cât şi de organizarea acestei expoziţii
sunt Florentina Căciuliţă, Violeta Brusaru, Tochiţă
Ileana şi Raluca Epure.
Cadrele didactice de la grădiniţa din Conţeşti
au considerat oportun, ca odată cu această
expoziţie să organizeze şi un program artistic, aşa
că, ieri după vernisare toţi preşcolarii de la toate
grupele, îmbrăcaţi în costume naţionale s-au
implicat în susţinerea unui program artistic de
cântece, poezii şi dansuri populare, la care au fost
prezenţi pe lângă părinţii copiilor şi alţi
reprezentanţi ai comunităţii locale.
De la eveniment nu a lipsit nici directorul
instituţiei George Berceanu care a felicitat
iniţiativa educatoarelor de a organiza o astfel de
expoziţie cu vânzare.
“Apreciez foarte mult munca acestor cadre

Care e valoarea normală
a tensiunii arteriale

didactice şi aştept ca astfel de expoziţii să devină
o practică.”
Domnia sa a ţinut să precizeze şi care va fi
destinaţia exactă a banilor obţinuţi din vânzarea
acestor obiecte, tocmai pentru a nu trezi
suspiciuni în rândul părinţilor.
Din primele ore ale zilei, din vânzarea
obiectelor se strânseseră peste 200 de lei, ceea
ce a fost un semn de încurajare pentru
organizatorii acestui eveniment.

Preşcolarii grădiniţei din Conţeşti vor avea
ocazia să-şi susţină programele lor odată cu
serbarea organizată în ziua de 7 martie la
căminul cultural.
Iar în ziua de 24 martie 2014, la nivel local va
avea loc un cerc pedagogic cu directorii instituţiilor
de învăţământ, ocazie cu care va fi amintită şi
iniţiativa educatoarelor de la Grădiniţa din
Conţeşti, pentru a fi un bun exemplu pentru alte
instituţii de învăţământ.
M.M.

Tensiunea arterială se măsoară în cmHg (mercur) şi
are două valori (de exemplu, 12,8). Prima valoare
reprezintă tensiunea arterială sistolică (presiunea
sângelui când inima pompează sânge) şi, a doua,
tensiunea arterială diastolică (presiunea când inima nu
pompează sânge). Periculoasă este atât creşterea
tensiunii mari (sistolice), cât şi a celei mici (diastolice).
Potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, valoarea
optimă a tensiunii arteriale este 12,8 cm- Hg. Dacă
tensiunea coboară sub 9/6 cmHg este considerată
hipotensiune şi dacă trece de 14/9 este considerată
hipertensiune. Nu există diferenţe între bărbaţi şi femei în
ceea ce priveşte valorile normale ale tensiunii arteriale.
Tensiune mică: ameţeli şi senzaţie de leşin
Cele mai frecvente simptome ale hipotensiunii sunt
ameţelile, tulburările de echilibru, transpiraţiile, senzaţia
de leşin sau leşinul. În mod normal, sportivii, nefumătorii,
femeile mai slabe au tensiune arterială mai mică. “Cei
care au hipotensiune au un risc mai mic de boli de inimă
sau de rinichi, accidente vasculare, însă pot suferi
traumatisme în timpul leşinului”, subliniază medicul
cardiolog.
De regulă, tensiunea arterială scăzută, mai ales la o
persoană tânără şi sănătoasă nu este un motiv de panică,
dar cauza trebuie lămurită. De regulă, tensiunea scade în
caz de deshidratare, boli cardiace (bradicardie-bătăi rare
ale inimii, tahicardie-bătăi frecvente ale inimii), boli severe
(şoc anafilactic, septicemie, pancreatită), pe sistem
nervos.
Hipertensiune: dureri de cap, zgomote în urechi

La Muzeul Judeţean Teleorman

Expoziţie de mărţişoare lucrate
manual de elevi

Sub genericul „Mărţişoare
pentru Mame”, la Muzeul
Judeţean Teleorman, a fost
vernisată ieri o expoziţie
dedicată venirii primăverii şi Zilei
de 8 Martie - Ziua Mamei.
Expoziţia cuprinde desene,
colaje, felicitări şi mărţişoare,

toate realizate manual de către
şcolarii şi preşcolarii mai multor

unităţi de învăţământ atât din
Alexandria cât şi din alte unităţi
de învăţământ din mediul rural.
Preşcolarii şi şcolarii din
Alexandria care şi-au expus
micile lor creaţii, provin de la
şcolile „Ştefan cel Mare”, „Mihai
Viteazul”, Şcoala Gimnazială nr.

7, Şcoala „Alexandru Colfescu”,
Şcoala Gimnazială nr. 5

Alexandria, dar şi de la Liceul
„A.I. Cuza”, Grădiniţa „Ion
Creangă”, Grădiniţa nr. 7 şi
Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului
Teleorman.
Din mediul rural şi-au expus
lucrările la Muzeul Judeţean din
Alexandria, preşcolari şi şcolari
de la Şcoala Gimnazială
Orbeasca de Sus, şi de la
Grădiniţa din aceeaşi localitate.
Şi pentru că ieri, în sala
exponatelor de la parterul
instituţiei, acolo unde a fost
organizată expoziţia au fost
prezenţi foarte mulţi copii,
muzeograful Luminiţa
Gheorghe le-a vorbit acestora
despre tradiţia mărţişorului, la
români. Ocazie cu care elevii sau arătat foarte receptivi, la
rândul lor adresând întrebări din
cele mai interesante.
Expoziţia va rămâne
deschisă până pe data de 20
martie a.c.
M.M.

Au început testele clinice pentru
vaccinul împotriva maladiei Alzheimer
Vaccinul împotriva maladiei
Alzheimer dezvoltat de
compania biotehnologică
Araclon Biotech a intrat în faza
testării clinice în Spania pe 24
de persoane afectate, potrivit
EFE, care precizează că
anunţul a fost făcut cu ocazia
recentei inaugurări la
Zaragoza a noului sediu al
companiei.
Araclon Biotech lucrează la
dezvoltarea de noi terapii şi
metode de diagnosticare
pentru boli neurodegenerative,
în special Alzheimer, maladie
pentru care are, într-o stare
foarte avansată, un test de diagnosticare timpurie
şi a început deja faza clinică a vaccinului, potrivit
directorului său ştiinţific, Manuel Sarasa.

Într-o primă etapă, de circa
un an şi jumătate, care se va
încheia în 2015, se va analiza
toleranţa faţă de produs, a
spus Manuel Sarasa. În etapa
următoare, de circa doi ani, se
vor testa diferite doze ţinânduse cont de gradul de stimulare
a sistemului imunitar al
pacienţilor şi se vor elabora
mai multe protocoale. Va urma
o nouă etapă, de circa trei ani.
Di rec tor ul ştii nţi fic al
Araclon Biotech a subliniat că
principalul proiect al acestei
companii este de 'a termina cu
maladia Alzheimer', ceea ce va
necesita contribuţia unor oameni de ştiinţă,
medici, companii farmaceutice, asociaţii şi
oameni politici.

Hipertensiunea arterială este mai răspândită decât
hipotensiunea. În România, există 5 milioane de bolnavi.
“Principalele simptome sunt durerile de cap, ameţelile,
zgomotele în urechi, durerile în piept, sângerările nazale.
Complicaţiile includ ateroscleroza (blocarea vaselor de
sânge), cardiopatia ischemică, insuficienţa renală,
infarctul, accidentul vascular (de patru ori mai frecvent la
hipertensivi)”, atrage atenţia dr. Aurelia Constantin, medic
internist. Un risc foarte mare de accident vascular au
pacienţii hipertensivi obezi, sedentari, fumători, alcoolici,
cu valori crescute ale colesterolului şi cei care au un
istoric familial de hipertensiune sau de boli de inimă.

Cele mai importante
beneficii ale rodiei

Deliciosul fruct roşu este o sursă inepuizabilă de
antioxiodanţi, fiind una dintre cele mai bune
„arme“naturale pe care le poţi avea în lupta pentru
combaterea cancerului. Şi nu este motiv pentru care
trebuie să mănânci rodie!
Rodia este un fruct compus dintr-o mulţime de săculeţi
plini cu suc dulce acrişor. Acest suc este plin de
antioxidanţi care previn inflamaţiile, în special cele
responsabile de instalarea artritei. Şi zaharurile din rodie
au rol antiinflamator şi cresc imunitatea organismului.
Nivelul crescut de LDL, adică de colesterol rău din
sânge îţi dă dureri de cap şi nu ştii cum să-l stabilizezi?
Încearcă să consumi câte o rodie pe zi deoarece enzimele
din conţinutul ei vor împiedica depunerea de colesterol pe
artere.
Sistemul tău digestiv funcţionează lent sau eşti la dietă
şi nu mai ştii cum să ţii apetitul sub control? O rodie conţine
o treime din doza zilnică necesară de fibre. Evită să o
consumi sub formă de suc, deoarece în timpul preparării
se mai pierde din aportul de fibre, iar efectele nu vor mai fi
la fel de benefice.
Cheagurile de sânge sunt extrem de periculoase şi în
unele cazuri chiar fatale, aşa că trebuie să iei măsuri din
timp pentru prevenţia lor, mai ales dacă ştii că ai sângele
mai gros decât ar trebui să fie în mod normal. Este
recomandat să mănânci rodie dacă ai suferit un accident şi
trebuie să stai o perioadă mai lungă de timp în pat sau dacă
eşti predispusă la formarea de cheaguri de sânge ce pot
apărea în urma unei alte afecţiuni.
Printre toate substanţele nutritive cu care sunt
înzestrate rodiile se numără şi potasiul. Acesta are un rol
definitor în reglarea tensiunii arteriale, deci dacă te ştii
hipertensivă, nu ezita să introduci în dieta ta rodia.
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Cum ne afectează
viaţa LED-urile?
Lumina albastră emisă de
LED-uri, omniprezentă astăzi
în mediul modern de viaţă, ne
oboseşte, nu ne lasă să
dormim noaptea şi chiar ne
compromite sănătatea
ochilor, arată studiile.
Economice datorită
faptului că au un consum
energetic mic şi că au o
durată mare de viaţă, diodele
emiţătoare de lumină (LightEmitting Diode – LED) sunt
folosite peste tot astăzi: la
iluminatul caselor noastre, la
locul de muncă, în centrele
comerciale, la iluminatul
stradal, la farurile maşinilor şi,
de s i gur, l a e c ra ne l e
televizoarelor, computerelor,
telefoanelor inteligente.
Lumina emisă de aceste
diode este albastră artificială,
o componentă a luminii albe
cum este cea emisă de soare
sau de un bec clasic şi care
este compusă din culorile
curcubeului. Numai că lumina
albastră emisă de LED este
mult mai puternică decât
ultravioletele şi mai încărcată
cu energie decât lumina
naturală.
Agenţia naţională pentru
siguranţa alimentară, a
mediului şi a muncii din
F r an ţ a ( A n s e s ) ar e î n

derulare un studiu privind
riscurile asociate expunerii
prelungite, zi de zi, la lumina
albastră. În raportul lor din
2010 se preciza că nu există
încă suficiente date pentru
recomandarea de interzicere
a LED-urilor. Totuşi, la nivel
mondial există mai multe
studii caer arată că utilizarea
ecranelor telefoanelor
i n t e l i g e n t e , t a b l e t e l o r,
computerelor şi televizoarelor
mai ales seara dă peste cap
întreg ritmul organismului.
Mai exact, dacă ne expunem
la lumina albastră înainte de
c ul c ar e, nu r e uş i m s ă
adormim, iar când, în sfârşit,
reuşim, avem un somn agitat,
neodihnitor. Consecinţele nu
întârzie să apară: oboseală,
stare de somnolenţă în timpul
zilei, tulburări de atenţie, de
concentrare, scăderea
productivităţii etc. Alte riscuri
posibile enunţate de
cercetători: efect toxic asupra
cristalinului şi retinei; ar putea
agrav a degener esc enţa
maculară (o tulburare oculară
care apare la persoanele
vârstnice şi care duce, în
timp, la orbire); perturbă
ritmul circadian (ceasul
biologic); provoacă disconfort
vizual.

Ţigările mentolate vor
fi interzise din 2020

Propunerea legislativă de actualizare a Directivei UE privind
tutunul, care are ca obiectiv ca produsele din tutun să fie mai
puţin atractive pentru tineri, a fost aprobată de deputaţi
miercuri.
Această propunere legislativă, agreată cu miniştrii sănătăţii
din UE, cere ca 65% din suprafaţa tuturor pachetelor să fie
acoperită de imagini avertizante. Ţigările electronice vor fi de
asemenea reglementate, fie ca produse medicale, dacă
promovează abandonarea fumatului, fie ca produse din tutun.
Textul interzice aromele în ţigări şi în tutun care ar putea
face produsele mai atractive prin crearea unei „arome
caracteristice”. Mentolul va fi interzis din 2020.
Directiva va fi înaintată Consiliului de Miniştri la 14 martie.
Statele membre vor fi obligate să aplice noile prevederi în
termen de doi ani de la data intrării în vigoare a directivei
actualizate.
„Presiunile politice exercitate de grupurile de interese antitutun au cântărit mai greu decât necesitatea unor propuneri
echilibrate, corecte şi bazate pe dovezi. Deciziile părtinitoare,
luate în grabă, sunt contraproductive şi nu au ca rezultat o
legislaţie eficientă. Mărirea excesivă a avertismentelor de
sănătate, până la 65%, cu pictograme poziţionate în partea
superioară a pachetului şi standardizarea formei şi dimensiunii
ambalajului nu vor creşte gradul de conştientizare privind
riscurile asociate fumatului”, a declarat într-un comunicat Gilda
Lazăr, Director Corporate Affairs & Communications JTI
România, Moldova şi Bulgaria.

Pastila de râs
- Mă, Gheorghe, eu am patru copii: primul e medic, al
doilea profesor, al treilea, fetiţa, arhitectă şi pictoriţă, al
patrulea hoţ de buzunare.
- Mă, Ioane, şi nu îţi vine să-l dai afară din casă pe al
patrulea?
- Doamne mă, Gheorghe, cum să fac aşa ceva? Numai el
aduce bani în casă, restul sunt şomeri.
***
- Cum te numeşti?
- Maria Stan, zâmbeşte tânăra blondă candidată.
- De ce zâmbeşti? întreabă profesorul.
- Mă bucur că am răspuns bine la prima întrebare.
***
Anunţ într-un bloc de rău platnici: “Stimaţi locatari,
respectuos solicităm să achitaţi datoriile la gaz până la
sfârşitul lunii. În caz contrar, gazul va fi livrat pe ţevile de
aerisire”.

Peneş Curcanul – 160 de ani de la naştere

Un brav erou în Războiul
pentru Independenţa României

În urmă cu 160 de ani, la
1 martie 1854, se năştea în
o r a ş u l Va s l u i , P e n e ş
Curcanul, cel care de fapt se
numea Constantin Ţurcanu,
celebrul erou al Războiului
de Independenţă a
României din 1877.
Soldat în termen, tânărul
Ţurcanu este înrolat în
primăvara anului 1877 în
Regimentul 13 Dorobanţi, în
lupta pentru cucerirea
independenţei naţionale,
pornind pe front din locul
unde la 10 ianuarie 1475
moldovenii lui Ştefan cel
Mare au pus la pământ trufia
comandantului turc Soliman
Paşa şi armia lui
cotropitoare.
Faptele lui îndrăzneţe de
pe câmpurile de luptă de la
Plevna, Griviţa, Rahova,
Smârdan şi Vidin au inspirat
bardului de la Mirceşti,
poetul Vasile Alecsandri,
memorabilul poem epic
intitulat “Peneş Curcanul” (august 1877), inclus
în culegerea de versuri “Ostaşii noştri“.
Cadenţându-i faptele de arme în vers de
baladă, Alecsandri l-a integrat pe dorobanţul
Constantin Ţurcanu, devenit cu vremea
sergent, în rândul celor aproape 60.000 de
ostaşi care au trecut Dunărea să zdrobească
dârza rezistenţă otomană, în frunte cu
generalul Osman Paşa, straşnic întărit la
Plevna, şi să pecetluiască vârtos, cu spada,
independenţa absolută a ţării, proclamată la 9
mai 1877.
Părintele său spiritual şi artistic - Vasile
Alecsandri - nu l-a zugrăvit numai pe “sergentul
nostru, pui de zmeu“, izolat, detaşat de plutonul
ori compania lui, ci împreună cu alţi nouă
luptători “români de viţă veche“, creând acel
admirabil şir de soldaţi simpli şi modeşti, cu
virtuţi eroice pe care nu şi le bănuiau, dar le-au
descoperit şi dovedit în cumplita încercare din
faţa redutelor temutului Osman Paşa.
Niciunul n-a şovăit, cu toate ca gloanţele,
iataganele şi baionetele le răreau mereu
rândurile. Toţi dorobanţii neînfricaţi doreau cu
orice preţ să scape “de turci, de jug“, “sărmana
scumpă ţară“.

Nebănuind c-ar putea
deveni erou, la sfârşitul
războiului pentru
neatârnare, pe pieptul
sergentului au strălucit
medalii şi decoraţii care-l
rânduiau cu mândrie printre
vitejii cuceritori ai
independenţei: “Trecerea
Dunării”, “Apărătorii
Independenţei“, “Medalia
Comemorativă Rusă“ şi, în
chip cu totul excepţional,
ordinal “Steaua României“,
distincţie importantă care se
acordă de fapt numai
ofiţerilor.
Dar poate cea mai aleasă
distincţie primită de el
rămâne tot poemul epic al
luiAlecsandri, poem învăţat
în şcoli, recitat şi cântat la
serbări şi astăzi cu plăcere.
Adânca-i dragoste de
ţ ar ă l - a în de m n at pe
veteranul Ţurcanu ca în
perioada primului război
mondial (1916-1918), cu
toate că trecuse de 60 de ani, să se înroleze în
armată, să participe la dramaticele lupte de la
Oituz.
În faţa armatelor invadatoare ale lui
Mackensen şi Falkenhayn, aşa cum a ţâşnit din
pieptul a sute de mii de luptători, şi din pieptul
lui a ţâşnit strigătul eroic: “Pe aicea nu se
trece!”.
La sfârşitul acestui nou război de reîntregire
a neamului, sergentul român, de două ori
veteran, adaugă un nou şirag de binemeritate
decoraţii, precum: “Victoria“, “Serviciul
Credincios“, “Crucea Italiană de Război“,
“Crucea Vitejilor“, “Mihai Viteazul“ şi “Virtutea
Militară”.
Luptând “prin foc, prin spăgi, prin glonţi, prin
fum“ şi “mii de baionete“, dar având zile,
Ţurcanu, prototipul lui Peneş Curcanul, se
stinge din viaţă la 15 noiembrie 1932, la vârsta
de 69 de ani.
Pentru faima isprăvilor sale în lupta cruntă
pentru independenţă şi libertatea poporului
român, fostul sergent va rămâne în istoria
patriei un erou nemuritor, o pildă vie de iubire
pentru neam şi ţară .
Leon ARMEANCA

Francezii şi italienii,
campionii Europei la infidelităţi
Francezii şi italienii sunt
campionii infidelităţii în
Europa, mai mult de un bărbat
din doi (55%) şi o femeie din
trei (32% în Franţa şi 34 % în
Italia) cedând ispitelor, potrivit
unei anchete a Ifop, efectuată
în şase ţări şi publicată marţi.
Procentul bărbaţilor infideli
este mult mai redus în ţările
dominant protestante, ca
Marea Britanie (42%) şi
Germania (46%), în timp ce el
este 51 % în Belgia, adaugă
ancheta realizată în Franţa,
Germania, Spania, Italia,
Belgia şi Marea Britanie
pentru Gleeden, site de
întâlniri extraconjugale.
Sondajul 'tinde să confirme
zvonurile şi articolele din
presă, mai ales internaţională,
despre caracterul nestatornic
al francezilor, clişeele despre

bărbatul latin îndeosebi
infidel', a indicat pentru AFP
Francois Kraus, director al
studiilor la Ifop.
Dezvăluirea la începutul
lunii ianuarie a relaţiei între
preşedintele francez Francois
Infidelitatea este repartizată
mai proporţional între sexe în
ţările nordice, în special în
Germania, unde 43% dintre
femei recunosc că au fost
infidele (faţă de 29 % în Marea
Britanie), precizează studiul.
Italia este ţara în care
infidelitatea, dar şi jocurile
seducţiei şi schimburile de
mesaje sunt cele mai
răspândite, potrivit studiului.
Schimbul de săruturi cu
altă persoană este mai
frecvent în ţările dominant
protestante: 53 % dintre
persoanele intervievate au

făcut-o în Germania, 50 % în
Marea Britanie, faţă de 46 % în
Franţa, Italia şi Belgia.
În fine, dispoziţia spre
infidelitate este cea mai
ridicată în Franţa: mai mult de
un francez din trei (35 %)
declară că ar putea fi infidel în
viitor dacă ar fi sigur că nimeni
nu ar fi la curent cu aventura
lui, faţă de 31 % dintre
germani şi spanioli, 30 %
dintre belgieni, 28 % italieni şi
25 % dintre britanici.
Sondajul a fost realizat
între 7 şi 13 ianuarie prin
chestionar online, pe un
eşantion reprezentativ de
4.800 de persoane de peste
18 ani. În fiecare ţară, ancheta
a fost făcută pe un eşantion de
800 de indivizi, conform
metodei cotelor.

Anunţuri
Familie cu 2 copii, curte, căutăm menajeră. Telefon 0744.125.005
Vând arbuşti gojia la preţ convenabil – comuna Adămeşti. Telefon 0730.984.838.
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Semnificaţii istorice pentru
28 Februarie
Sunteti mai sensibil
decat de obicei. Fiti
prudent in tot ce faceti!
Nu faceti promisiuni
daca nu sunteti sigur
ca puteti sa le
r e sp e cta ti ! D upaamiaza lucrurile revin
la normal.

In mod neasteptat,
primiti o suma
i m p o r t a n t a . Va
regasiti increderea in
viitor si incepeti sa
faceti planuri. Va
recomandam sa nu
luati hotarari
importante in graba.

Intuitia va ajuta si
F a c e t i p l a n u r i Dimineata aveti
reusiti sa depasiti cu ambitioase in legatura tendinta sa fiti prea
bine dificultatile. Aveti cu o afacere, dar va idealist si sa neglijati
succes in tot ce faceti. loviti de obstacole. Va probleme importante.
Relatiile sentimentale sfatuim sa aveti mai Nu incepeti nimic nou,
sunt foarte bune. multa rabdare si sa fiti pentru ca este posibil
Acordati mai multa mai realist. Proiectele s a l u a t i d e c i z i i
atentie unui membru se pot concretiza in eronate! Cereti sfatul
prietenilor!
al familiei!
viitor.

Sunteti hipersensibil
si nu aveti chef de
vorba. Va sfatuim sa
evitati intalnirile cu
prietenii. Amanati orice
tranzactie si evitati
speculatiile! Riscati sa
pierdeti sume
importante.

Sunteti creativ si
va preocupa ideea de
a incepe o activitate
noua. Aveti sanse sa
va afirmati pe plan
intelectual. Parcurgeti
o perioada favorabila
inspiratiei artistice.

Incepeti o lucrare
si nu stiti cum sa o
abordati. Nu refuzati
sprijinul oferit de
colegi! Chiar daca va
framanta problemele
profesionale, aratati-i
partenerului de viata
mai multa afectiune.

Cu toate ca va
simtiti in forma, va
reuseste aproape
nimic. Nu este exclus
sa fiti inteles gresit de
cei din jur. Nu fortati
lucrurile, pentru ca
riscati sa va certati cu
toti din jur.

Va recomandam
sa nu va incepeti
activitati noi. Amanati
deciziile importante
pe plan profesional si
in afaceri, pentru ca
s-ar putea sa nu gasiti
cele mai bune solutii!

Aveti ocazia sa va
S-ar putea sa aveti
afirmati in societate. o dezamagire, in
Dupa-amiaza faceti urma unei intalniri de
c u n o s t i n t a c u o afaceri. Spre seara,
petreceti momente
persoana care va va placute alaturi de
sustine activitatea. Fiti persoana iubita si
increzator in intuitia fac eti p lanur i cu
partenerului de viata. privire la o calatorie.

1754: S-a născut
Gheorghe Şincai,
istoric, filolog, poet
român, reprezentant al
Şcoli i Ar de lene (d .
1816).
1785: Horea şi Cloşca,
conducătorii răscoalei
ţ ă r ă n e ş t i d i n
Transilvania de la 1784,
sunt executaţi prin
tragere pe roată.
1863: S-a născut
Gheorghe Marinescu,
medic, fondator al şcolii
româneşti de neurologie
(d. 1938).
1869: A murit
Alphonse de Lamartine,
scriitor francez (n. 1790).
1914: Personajul Charlot, interpretat de Charlie
Chaplin apare pentru prima dată în Charlot şi umbrela.
1916: A murit Henry James, scriitor american (n. 1843).
1936: A murit Charles Nicolle, medic, bacteriolog
francez (n. 1866).
2006: A murit Owen Chamberlain, fizician american (n.
1920).
2013: A murit Donald Arthur Glaser, fizician american,
laureat Nobel (n. 1926).
Ziua Protecţiei Civile în România.

Vineri 28 Februarie 2014
08:50 Videoclipuri 09:00
Preţuieşte viaţa! 12:10 Oameni care
au schimbat Lumea 12:20
Videoclipuri 12:30 Tribuna partidelor
parlamentare 13:00 Oameni cu
minte 13:30 M.A.I. aproape de tine
14:00 Telejurnal 15:30 Oameni ca noi
16:00 Parlamentul României 16:50
Esenţe 17:25 Zeul războiului 18:50
Calea europeană 19:45 Sport 20:00
Telejurnal 21:00 Videoclipuri 21:20
Papillon 23:50 Cartea dragostei
01:20 Calea europeană 02:10 Pe
urmele lui Aavram 03:00 Esenţe

07:00 Ştirile Pro Tv 10:05
Tânăr şi Neliniştit 11:00 Cursa
pentru fermă 13:00 Ştirile Pro
Tv 13:45 Cum ţi-e scris 16:00
La Maruţă 17:00 Ştirile Pro Tv
17:30 La Maruţă 19:00 Ştirile
Pro Tv 20:30 Românii au
talent 23:00 Regula jocului
01:30 Ştirile Pro Tv 03:00
Regula jocului 05:30 Promotor
06:00 Dora descopera lumea

08:00 Neatza cu Răzvan şi
Dani 10:50 În gura presei 11:40
Teleshopping 12:00 Mireas ă
pentru fiul meu 13:00 Observator
14:00 Mireasă pentru fiul meu
16:00 Observator 17:00 Acces
direct 19:00 Observator 20:00
Observator special 20:30 Furios
şi iute: Tokyo Drift 22:45 Adâncul
albastru 01:00 Furios şi iute:
Tokyo Drift 02:45 Observator
03:45 A cces dir ect 06: 00
Observator

08:45 Campionul 10:00 Draga
mea prietenă 12:30 Ştirile Kanal D
13:15 Te vreau lângă mine 15:30
Inima nu respectă reguli 16:45
Teo Show 18:45 Ştirea zilei 19:00
Ştirile Kanal D 20:00 Pe banii
părinţilor 21:30 Gomez şi Tavarez,
poliţişti la antipozi 2 23:30 Faci
faţă, faci bani 00:30 Ştirile Kanal D
01:30 Prinţesa vampirilor 02:45
Gomez şi Tavarez, poliţişti la
antipozi 2 03:30 Teo Show 05:15
Inima nu respectă reguli

07:00 Vacanţă şi terapie 08:00
Anchetă militară 09:30 După faptă
şi răsplată 10:30 Cireaşa de pe tort
12:00 Sport, dietă şi o vedetă
13:00 Mondenii 14:00 Vacanţă şi
terapie 15:00 Focus 15:30 Focus
Monden 16:00 Iubiri secrete 17:00
Trăsniţi din NATO 18:00 Focus 18
19:00 Focus Sport 19:30 Cireaşa
de pe tort 20:30 Mărul discordiei
22:00 Mondenii 22:30 Trăsniţi din
NATO 23:15 Anchet ă militar ă
00:00 Focus 01:00 Frumoasa Ceci
02:00 Iubiri secrete

08:30 Aventurile lui Jackie Chan
09:00 Norii negri 10:00 Cum am
cunoscut-o pe mama voastr ă
11:00 Men of a Certain Age 12:00
Aventurile lui Jackie Chan 12:30 La
Maruţă 14:00 Acasă în bucătărie
15:00 Cum am cunoscut-o pe
mama voastră 16:00 Men of a
Certain Age 17:00 La bloc 18:00
Prietenii tăi 19:00 Dilemele varstei
20:00 Vitezomanu' Ricky Bobby
22:15 Tărâmul libert ăţii 00:30
Supernatural: Aventuri în lumea
întunericului 01:30 Cititorii de oase

07:00 Ştirile dimineţii 07:55
Business B1 la zi 08:55 Business
B1 la zi 09:00 Ştirile dimineţii 09:55
Business B1 la zi 10:55 Business
B1 la zi 11:00 Evenimentul Zilei
12:00 Ştirile B1 13:00 Talk B1
14:00 România, acum 15:00 Ştirile
B1 16:00 România, acum 17:00
Butonul de panică 18:00 Ştirile B1
19:00 Aktualitatea B1 20:00 Ştirile
B1 21:00 Talk B1 23:00 Lumea lui
Banciu 00:00 Ştirile B1 01:00 Talk
B1 02:40 Butonul de panică

07:15 Abisul pasiunii 08:15
P o v e ş t i r i a d ev ă r a te 09 : 45
Chemarea inimii 11:00 Cununa de
lacrimi 12:00 Santa Diabla 13:30
O noua viaţă 14:30 Intrigi şi
seducţie 15:30 Abisul pasiunii
16:30 Poveştiri adevărate 17:30
Chemarea inimii 18:30 Cununa de
lacrimi 19:30 Santa Diabla 21:30
Regina 22:30 Forta destinului
00:00 Poveştiri adevărate 01:00
Furtuna din adâncuri 02:30 Forta
destinului 03:45 FriendZone
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Cotidianul MARA vine la tine acasă

Vrei să fii zilnic la curent cu cele mai importante ştiri din judeţul tău, dar nu ai timp de
pierdut pentru a sta la coadă la chioşcurile de ziare? De acum cotidianul MARA vine la
tine acasă. Decupează talonul de abonament din ziar, achită în contul
RO52RNCB0245036735460001, deschis la Banca Comerciala Română suma
aferentă lunilor de abonament alese şi expediază talonul de abonament + copia
chitanţei de plată pe adresa cotidianului MARA: Alexandria, Str. Libertăţii, nr. 271, Bl.
L4 sau pe fax. 0347/80.44.48 sau poţi veni direct la sediul cotidianului şi de luna
următoare ziarul MARA vine la tine la uşă.

Talon de abonament
Persoana fizică: Numele _______________ Prenumele ________________
Vârsta ______ Profesia __________________________________________
Persoană juridică: Nume firmă ___________________________________
Domeniul de activitate __________________________________________
CUI _____________ Cont __________________ Banca ________________
Vei primi abonamentul la adresa:
Str. _______________ nr ______ Bl. ______ Sc. ______ Et. _____ Ap. _____
Localitatea ________________ Cod poştal ____________ Judeţul _______
Tel _______________Fax _____________E-mail______________________
Doresc să achiziţionez un abonament la cotidianul MARA începând cu luna
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Doamna sportului teleormănean,
din nou pe cea mai înaltă
treaptă a podiumului
6 n o i m e d a l ii a u
îmbogăţit vitrina CST. Un
aur, patru argint şi un
bronz - medaliile aduse de
la Campionatul Naţional
de tir, arme cu aer
comprimat.
Prezentă pe standurile
de tragere ale ediţiei 2014
a Campionatului Naţional
de tir, arme cu aer
comprimat , sp ortivaantrenoare a Clubului
S p o r t i v " Te l e o r m a n "
Alexandria, Magdalena
Dudeanu, aşa cum ne-a
obişnuit în ultimii 24 de ani
(!!), a urcat din nou pe cea
mai înaltă treaptă a podiumului de
premiere, obţinând medalia de aur,
câştigând astfel un nou titlu de
campioană, în proba de pistol 40 focuri.
Acest nou succes reprezintă nu doar
seriozitatea pe care apreciata sportivă din
Alexandria o demonstrează faţă de o
pregătire constantă, ci şi dăruirea şi
profesionalismul acesteia, calităţi rămase
nealterate de trecerea anilor.
Performanţa Magdei Dudeanu este cu
atât mai lăudabilă cu cât, în paralel cu
pregătirea proprie pentru competiţie,
aceasta nu a neglijat-o nici pe aceea de
antrenoare a tinerilor trăgători ai clubului,
succesele obţinute de aceştia împlinind
astfel bucuria succesului personal.
Bilanţul total al participării trăgătorilor
de la CST Alexandria la actuala ediţie a
Campionatului Naţional este de şase
medalii - una de aur, patru de argint şi una
de bronz.
Dacă Magdalena Dudeanu a cucerit
aurul în concursul senioarelor, echipa din
care a făcut parte şi care a fost completată
cu valoroasele ei coechipiere, Irina Luca
şi Florentina Petrila, a reuşit de
asemenea, nu pentru prima oară în
istorie, să urce pe podiumul de premiere,
de această dată pe poziţia a doua,
cucerind medaliile de argint.
Celelalte patru medalii au fost cucerite
de tinerii trăgători pregătiţi de Magdalena

Dudeanu.
În concursul individual,
una dintre medaliile de
argint a revenit unuia
dintre cei mai promiţători
viitori performeri ai tirului
alexăndrean, tânărului
Alexandru Paţe, care a
reuşit performanţa de a
deveni vicecampion al
ţării la categoria juniori I.
Aceeaşi performanţă a
realizat-o şi în proba pe
echipe, unde a participat
alături de la fel de
talentaţii Laurenţiu Badea
şi Andrei Tudor.
În competiţia rezervată
juniorilor II, trăgătorii din Alexandria au
cucerit alte două medalii, de această în
concursul pe echipe.
Fetele, în componenţa Rebeca Puran,
Andreea Stan, Andreea Barbu, au urcat
pe cea de a doua treaptă a podiumului,
cucerind medaliile de argint, în timp ce
echipa băieţilor - Laurenţiu Badea, Liviu
Nedelcu, Cătălin Vilae -, s-a clasat pe
locul trei, cucerind medaliile de bronz.
"Mă bucur mult pentru acest nou titlu
de campioană nu atât pentru performanţa
realizată, cât pentru faptul că am reuşit să
demonstrez tuturor, mai ales acelor
adversari care în ultima perioadă au
crezut că mi-am terminat "muniţia",
grăbindu-se chiar să-m i serbeze
retragerea, că nu mi-am spus încă ultimul
cuvânt. Totodată mi-am demonstrat mie
că încă se poate, chiar dacă munca de
antrenoare îmi scurtează ceva din timpul
de pregătire proprie. Acest neajuns însă,
este compensat de faptul că tinerii
trăgători pe care-i pregătesc au reuşit să
se afirme în toate competiţiile la care au
participat până acum, iar recentele
performanţe au demonstrat că ne aflăm
pe drumul bun, că munca noastră îşi
găseşte... strălucirea în medaliile pe care
le-au cucerit", ne-a declarat proaspăta
campioană la doar câteva zeci de minute
după terminarea competiţiei.
F. DUMITRU
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Actualitatea într-un zâmbet

Repetiţie pentru 25 mai

- Şi noi cu cine mai votăm?

Au ratat calificarea la Turneul Semifinal
Handbaliştii juniori ai
CSS Alexandria au ratat
calificarea la Turneul
Semifinal I. În ultima

la Turneul Semifinal şi
CSS Alexandria. Înainte de
ultima etapă din sezonul
competiţional 2013-2014 a

partidă din acest sezon,
alexăndrenii aveau nevoie
doar de un egal pentru a
termina sezonul pe locul 4,
ceea ce îns em na şi
calificarea, dar au pierdut
la o diferenţă de 5 puncte.
Un singur punct a făcut
diferenţa între calificarea

Seriei B la handbal juniori,
CSS Alexandria se situa
pe poz i ţi a a 4-a î n
clasamentul provizoriu.
Alexăndrenii aveau două
puncte avans în faţa
ocupantei locului al 5-lea,
CSS DINAMO Bucureşti.
Pentru a rămâne pe poziţia

a 4-a, cea care asigura
calificarea la Turneul
Semifinal, alexăndrenii
aveau nevoie doar de un
egal în meciul din
deplasare contra celor de
la Steaua Bucureşti. Din
păcate, juniorii lui Liviu
Candidatu n-au reuşit să
ţină pasul cu bucureştenii
şi au pierdut meciul la o
diferenţă de 5 goluri.
Singura şansă pentru
alexăndreni era ca
dinamoviştii să se încurce
la Mizil, ceea ce nu s-a
întâmplat. În urma acestui
eşec, CSS Alexandria a
terminat pe poziţia a 5-a a
clasamentului, la doar un
punct de locul al patrulea.

În urma lui, potopul...

C. DUMITRACHE

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
(zona Ştrand-Peco)!
Relaţii şi rezervări la telefon 0723.148.613
sau la sediul Restaurantului Mara.

La „ia-mă nene!“

