
Liderii din Teleorman ai PSD, UNPR şi PC au semnat
ieri, la sediul PSD Teleorman, protocolul privind
înfiinţarea alianţei electorale ”Uniunea Social
Democrată”, la nivel judeţean. Documentul oficial a fost
semnat de către secretarul executiv al PSD Teleorman,
Timotei Stuparu, preşedintele UNPR Teleorman, Florică
Mara şi preşedintele PC Teleorman, Paul Chicu. La

eveniment a participat şi preşedintele executiv al PSD,
Liviu Dragnea, dar şi preşedintele PC, Daniel Constantin.

Protocolul între PSD, UNPR şi PC a fost semnat,
vineri şi în judeţul Teleorman. Liviu Dragnea şi Daniel
Constantin au ”avizat” evenimentul pentru constituirea
Uniunii Social-Democrate.

Cu acest prilej, vicepremierul Liviu Dragnea s-a arătat

dezamăgit de faptul că fostul său ”camarad”, Crin
Antonescu a decis să rupă USL-ul. Cu toate acestea,
vicepremierul a precizat că prin USD se încearcă să se
ducă mai departe ceea ce s-a stabilit în interiorul USL,
obiectivele pentru dezvoltarea ţării şi din punct de vedere
economic, legislativ şi pentru reforma profundă a statului.

”Regret faptul că USLs-a rupt pentru că USLa fost mai

mult decât o alianţă politică. USL a fost o stare de spirit,
un grup politic în care eram prieteni, camarazi. Chiar
acum, când intram în sediu, mi-am adus aminte de
campania electorală, dimineaţa, când plecam cu Crin
Antonescu, şi seara, ne întorceam, o făceam de aici, din
această clădire.

(continuare în pagina 3)
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(Gramul
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S u p r a f a ţ a
agricolă a României
se ridică – conform
celui mai recent
recensământ agricol
din România – la
13,3 milioane de
hectare, din care 8,3
milioane de hectare
sunt declarate teren
arabil.

În ult imii ani,
România s-a aflat pe
primele poziţii la
nivel european în
ceea ce priveşte
tranzacţiile agricole,
i a r d u p ă

liberalizarea vânzării terenurilor agricole, începând cu 1 ianuarie 2014, probabil
că ritmul tranzacţiilor va creşte.

Deja peste 700.000 de hectare de teren se află în posesia străinilor, cele mai
mari suprafeţe fiind deţinute de investitori din Italia (24,29%), Germania
(15,48%), ţările arabe (9,98%), Ungaria (8,17%), Spania (6,2%),Austria (6,13%)
sau Danemarca (4,52%).

(continuare în pagina 4)
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La Alexandria, în amfiteatrul Universităţii “Valahia”, ieri a avut loc cea de-a
doua conferinţă regională dedicată prezentării şi dezbaterii împreună cu
reprezentanţii administraţiilor publice locale, cu partenerii economici, sociali şi
de mediu a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020.

(continuare în pagina 4)

Sub deviza “Satul românesc are viitor”
La Alexandria,ieri, a fost

dezbătut Programul Naţional de
Dezvoltare Rurală 2014-2020

Majoritatea străinilor care
cumpără pământ îl lasă pârloagă

Sărăcia umbreşte
şi Mărţişorul

Ziua Protecţiei
Civile din

România, marcată
şi la Alexandria

USD există şi în Teleorman
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Târgul Mărţişorului dinAlexandria e mai ofertant ca niciodată
şi te-ai fi aşteptat ca numai cu o zi înainte de 1martie vânzările
să meargă strună. Dar realitatea teleormăneană, unde sărăcia
s-a strecurat pe nesimţite în aproape toate ungherele, umbreşte
sărbătoarea care anunţă intrarea în anotimpul renaşterii. Din
păcate, doar natura respectă tradiţia. Oamenii şi-au cam pierdut
speranţa că vor veni vremuri mai bune şi nu mai ştiu să se
bucure, iar grija pentru ziua de mâine îi obligă să drămuiască
fiecare bănuţ, şi sunt tot mai puţini cei care îşi rup de la gură
pentru a face sau a-şi face o bucurie.

Am stat de vorbă cu câţiva “expozanţi” care au confirmat
ceea ce noi doar bănuiam după ce văzusem cumpărătorii
plimbându-se din stand în stand, nehotărâţi şi stingheriţi de
insistenţa vânzătorilor care încercau să-i determine să
cumpere.

La fel şi în piaţa de flori, unde nici măcar ghioceii, vestitorii
primăverii, n-aveau succesul scontat, deşi erau cei mai
accesibili ca preţ.

Ghivecele, cu splendidele flori de cameră, stau şi ele
nemişcate pe tarabe, deşi preţurile erau rezonabile, ca să nu
mai vorbim de florile cu pretenţii, expuse sub cupolă.

Singurii care nu se uitau la bani, ci la frumuseţe şi valoarea
de simbol erau câteva grupuri de elevi care făcuseră colectă şi
cumpărau mărţişoare şi flori pentru “dirigă” şi “profe”.

O rudăreasă de la Zimnicea, chircită pe vine în faţa unei cutii
de carton plină cu buchete de ghiocei regreta că n-a găsit o
“vatră de urzici” în pădure „că alea s-ar fi vândut mai bine”.

Să sperăm că mărţişorul de anul viitor îi va găsi pe români cu
mai mulţi bani în buzunar iar sărbătoarea va fi aşteptată cu
bucurie, nu cu grija cum îţi împarţi banii ca să-ţi ajungă şi pentru
un mărţişor pe care copilul să-l dăruiască mamei sau
învăţătoarei.

M.M.

Anul 1933, când Regele
Carol al II-lea a semnat Înaltul
Decret Regal nr.468 ce
aproba Regulamentul apărării
pasive contra atacurilor
aeriene, reprezintă momentul
istoric de reper pentru
sărbătorirea Protecţiei Civile
în România, ajunsă acum la
81 de ani de existenţă. Şi
pentru că ziua de ieri a fost o zi
de sărbătoare, personalul
Inspectoratului Situaţiilor de
Urgenţă “A.D. Ghica” al
judeţului Teleorman au
schimbat ţinuta specifică
intervenţiei în situaţii speciale
cu hainele de sărbătoare.

Astfel că, începând cu
orele 10.00, ieri pe platoul din
cadrul Detaşamentului de
Pompieri Alexandria în
p r ez en ţa o f i c i a l i t ă ţ i l o r
administraţiei publice locale,

s-a desfăşurat un ceremonial
militar-religios, urmat de
e x e r c i ţ i i l e s p e c i f i c e
demonstrative la care au
asistat copii preşcolari şi nu
în ultimul rând prezentarea
tehnicii de intervenţie.

Pentru că momentul de ieri
s-a suprapus cu un alt
eveniment de mare impact, la
ziua Protecţiei Civile marcată
la I.S.U. “A.D. Ghica”, au fost
p r e z e n ţ i d i n p a r t e a
a u t o r i t ă ţ i l o r l o c a l e
subprefectul Daniela Carmen
Dan, Marin Cune director al
cabinetului prefectului şi Ilie
Bălan vicepreşedinte al
C o n s i l i u l u i J u d e ţ e a n
T e l e o r m a n , d a r ş i

r e p r e z e n t a n ţ i a i
deconcentratelor M.A.I.

Cu prilejul acestei zile, au
fost prezentate, pe lângă
discursurile oficialităţilor
locale, şi mesajele de
fel ic i tare primite de la
Ministrul Afacerilor Interne,
Secretarului de Stat în M.A.I.,
Inspectorului General al
I.G.S.U. Toate acestea au fost
rostite de colonel Liviu Sandu
Sorinel, inspectorul şef al ISU
“A.D. Ghica” al Judeţului
Teleorman.

Următoarele momente
marcante au fost date de
recompensarea cadrelor
militare cu diferite distincţii şi
de avansarea înainte de
termen.

Din partea Inspectoratului
General pentru Situaţii de
Urgenţă:colonel Liviu Sandu

Sorinel cu Emblema de Merit
“Acţiuni Umanitare” clasa a II-
a şi plutonier adjunct şef Rusu
Pahomie Eugen cu Distincţie
de Serviciu (insignă simbol).

Au fost avansaţi înainte de
termen: la gradul de căpitan -
lt. Pângă Florin - Locţiitor
c m d t . D e t a ş a me n t de
Pompieri Turnu Măgurele; la
gradul de plutonier adjutant -
plt. maj Răduţ Marius -
Centrul Operaţional ţi plt.
C i z m a r u M a r i a n -
Detaşamentul de Pompieri
Alexandria.

Citare prin Ordin de Zi pe
Unitate: col. Mârlogeanu
Remus, col. Chivu Aurel, col.
Paţe Costel, col. Ursu Costel,

col. Botorogeanu Dumitru,
c o l . Toma Io n , l t . c o l .
Crăciunescu Cristian, lt. col.
Petrache Viorel, lt.col. Tîrtea
Marian, lt.col. Nicolau Mihail,
lt. col. Drobotă Ionel, lt.col.
Hampu Vasilică, lt.col. Trifu
Eugen, mr. Manea Mirela, mr.
Răboj Mihai, cpt. Voicilă
Cristina ţi cpt. Dragomir
Adrian Gelu;

- cu diplomă aniversară:
mr. G eorgesu Mar i us ,
p l t .ma j .Anghe l Mar ius ,
plt.maj. Flămânzeanu Liviu,
plt. Nicolaie Adrian, plt. tefan
Mihai şi PC Ionescu Marius.

La finalul evenimentului, în
urma concursului cu caracter
educativ de grafică şi pictură
cu tema „Putem supravieţui
d e z a s t r e l o r ” , a u f o s t
desemnaţi câştigători, locul I
Ciocoiu Diana de Palatul
Copiilor din Mun. Alexandria,
locul II - Vlad Alexandra -

coala Gimnazială nr. 6
Alexandria, locul III - Frânghiu
Bianca - coala Gimnazială
nr. 6Alexandria.

La acest concurs, pentru
lucrări le realizate, s-au
a c o r d a t ş i m e n ţ i u n i
următorilor artişti: Ionescu
Raul - coala Gimnazială nr. 2
Alexandria; Iobe Ionel Florinel
- coala Gimnazială „Mihai
Viteazu” Alexandria, Pomană
Nicoleta - coala Gimnazială
nr. 6 Alexandria, Olteanu
Andra - coala Gimnazială nr.
2 Turnu Măgurele, Găină
Miruna - coala Gimnazială
nr. 2 Turnu Măgurele, Dică
Mar ia E lena - c oa la
Gimnazială nr. 6 Alexandria şi
Ionescu Andra - Grădiniţa nr.
7 Alexandria. Toate lucrările
au fost prezentate în cadrul
unei expoziţii la sediul ISU
„A.D. Ghica” în perioada 24 -
28 februarie 2014.

Cu sprijinul Consiliului
Judeţean Teleorman, premiile
oferite copiilor au constat în
diplome şi bani, locul I fiind
recompensat cu suma de 300
de lei, locul II cu 200 de lei,
locul III cu 150 de lei, iar
menţiunile cu câte 50 de lei.
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M.M.

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

Ziua Protecţiei
Civile din România, marcată

şi la Alexandria

Sărăcia
umbreşte şi Mărţişorul

Meteo ro log i i anunţă o
primăvară lungă, cu ploi în toate
regiunile ţării. Conform estimării
sezoniere pentru următoarele
trei luni, ar trebui să ne aşteptă la
precipitaţii din belşug şi vreme
răcoroasă în aprilie şi mai.

În martie, valorile temperaturii
aerului vor fi apropiate de mediile
multianuale, exceptând regiunile
sud-estice şi, local, cele sudice şi
vestice, unde se vor situa peste
normalul perioadei. Cantităţile
lunare de precipitaţii vor fi
excedentare în cea mai mare parte a ţării, exceptând sud-estul,
unde se vor încadra în normele climatologice.

Valorile termice ale lunii aprilie vor fi apropiate de mediile
climatologice în cea mai mare parte a ţării, iar în regiunile
sudice, local, se vor situa sub aceste medii. Cantităţile lunare de
precipitaţii vor fi în general excedentare, exceptând arii
restrânse din sud şi est, unde vor fi apropiate de mediile
multianuale.

Şi în mai valorile termice vor fi apropiate de mediile
climatologice în vestul şi sud-estul ţării şi se vor situa, în general,
sub aceste medii în restul teritoriului. Cantităţile lunare de
precipitaţii vor fi apropiate de mediile climatologice în cea mai
mare parte a ţării.

Ne aşteaptă o primăvară
lungă, dar cu ploi
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Susţinere de 60 la sută în Parlament

USD nu se aliază cu persoane fizice

Antonescu l-a sunat pe Dragnea

Claudiu DUMITRACHE

Nu am reuşit să înţeleg nici acum cum s-a
întâmplat şi cum a fost convins Crin să nu mai
rămână în USL. Sper să îi pară rău, chiar sper
să îi pară rău, pentru că mie, personal, îmi pare
rău, şi lui Victor îi pare rău, şi lui Daniel îi pare
rău, pentru că o parte importantă din populaţia
României ne-a acordat încrederea, în 2012, în
alegeri. Prin USD, încercăm să ducem mai
departe ce am stabilit în interiorul USL”, a spus
Dragnea.

Noul Guvern ar putea să fie votat marţi, în
Parlament. Preşedintelui executiv al PSD, Liviu
Dragnea este convins de faptul că viitorul
Guvern va avea un sprijin de 60 la sută la votul
de investitură în Parlament.

”A plecat PNL din USL, am rămas noi, cele
trei partide, marţi sperăm să avem un vot
important în Parlament pentru noul Guvern. S-
ar putea să avem chiar 60 la sută voturi în
Parlament, să fie o majoritate stabilă, pentru a
avea o guvernare stabilă şi eficientă”, a mai
declarat Dragnea.

Mai mult decât atât, vicepremierul a negat
informaţiile vehiculate în presă conform cărora
UDMR ar fi cerut, pentru intrarea la guvernare,
renunţarea la procesele primarilor care au
arborat steagul secuiesc sau adoptarea legii
amnistiei.

”Nu există nici o condiţie pusă USD pentru a
accepta lucruri pe care nu le-am acceptat până
acum”, a conchis Dragnea.

Preşedintelui executiv al PSD nu-i plac
trădătorii şi cel puţin deocamdată nu se arată
încântat de o alianţă cu viitorul partid al lui Călin

Popescu Tăriceanu. El a precizat faptul că USD
nu face alianţe cu persoane fizice.

”USD nu poate face alianţă cu o persoană
fizică, nu iese, nu merge, nu avem cum să
semnăm aşa ceva. Noi nu mergem la poarta
PNL şi cine iese de acolo îi oferim posturi în
Guvern”, a completat Dragnea.

El a respins şi ideea unei înţelegeri între
USD şi Călin Popescu Tăriceanu pentru
susţinerea celui din urmă la alegerile
prezidenţiale de la sfârşitul acestui an.

Susţinut de preşedintele PSD Teleorman,
Liviu Dragnea la alegerile parlamentare de anul
trecut, preşedintele PNL, Crin Antonescu nu a
uitat că pe cei doi i-a legat o ”prietenie”
frumoasă şi încearcă să rămână încă în graţiile
liderului teleormănean. În acest sens, l-a sunat
pe Dragnea pentru a-l întreba ce mai face şi
care mai este starea de spirit din PSD după
ruperea alianţei.

"Ieri (joi - n.r.) m-a sunat Crin, am avut o
discuţie. Am discutat, m-a întrebat ce mai
facem, care e starea de spirit la noi, l-am
întrebat care e starea de spirit la ei, i-am zis să
aibă grijă ce se întâmplă în partid după
plecarea domnului Tăriceanu, mi-a zis că e în
regulă şi că lucrurile sunt sub control", a
declarat Liviu Dragnea.

Întrebat de ce l-a sunat Crin Antonescu,
Dragnea a răspuns: "M-a sunat pur şi simplu,
m-am bucurat că m-a sunat, până la urmă
rămânem în relaţii civilizate, nu o să ne dăm cu
pietre în cap, nici eu cu el, nici Daniel cu Crin,
nici Victor cu Crin. Până la urmă, putem
comunica".

Preşedintele executiv al PSD a ţinut să
precizeze că discuţia pe care a avut-o cu Crin
Antonescu s-a referit la Călin Popescu
Tăriceanu.

"Despre domnul Tăriceanu am vorbit, în
sensul că ne întreba ce facem, facem alianţă cu
domnul Tăriceanu... Nu era deloc îngrijorat. I-
am spus că nu facem alianţă cu domnul
Tăriceanu", a arătat Dragnea.

Consilierul PDL, Florin Titirişcă şi-a făcut un ţel în viaţă din
a ieşi în evidenţă în cadrul şedinţelor de Consiliu Local. Chiar
dacă are ceva de spus sau din contră, acaparează microfonul
şi transformă dezbaterile în adevărate ”lupte de gherilă”.

Şi dacă a observat că nu are suficiente resurse pentru a se
”bate” de la egal la egal cu primarul Drăguşin, a trecut la
intimidări şi atacuri sub centură, care-i pătează şi mai mult
imaginea.

Ultima persoană intrată în vizorul consilierului PDL,
Titirişcă a fost ”proaspătul” preşedinte de şedinţă a CL
Alexandria,Andreea Broşteanu.

Vizibil deranjată de insistenţele lui Titirişcă de a lua
cuvântul pentru a spune ”nimic”, preşedintele de şedinţă l-a
îndemnat pe pedelist să facă amendamente dacă nu-i convin
unele articole din proiectele de hotărâre supuse dezbaterii.

Ce a urmat nu mai are nevoie de nici un comentariu.
- preşedinte de şedinţă: Aveţi un

amendament aici? Vă rog frumos.
Lăsaţi amendamentele, doamna

preşedinte, am voie să spun, să se consemneze în procesul
verbal.

Permiteţi-mi să vă informez că
aceste întrebări le puteaţi adresa în cadrul şedinţelor pe
comisii. Permiteţi-mi să continui.

Vă spun un lucru, suntem la Consiliul
local, nu la etajul 1, unde puteţi să faceţi dumneavoastră ce
vreţi. Nu-mi puneţi răbdarea la încercare. Domnule Tăbăcitu,
cred că dumneavoastră ar trebui să nu staţi la masa asta că
nu sunteţi consilier.

Vă mai întreb o dată: avem un
amendament?

Încă o dată, pot să spun orice, să se

consemneze în procesul verbal.
Domnule, la şedinţele pe comisii

aveţi tot dreptul.
V-am spus că începeţi cu stângul, vă daţi

cu stângul în dreptul, de fapt.
Deviaţi de la subiect. Haideţi să

continuăm şedinţa.
Lasaţi-mă să am dreptul să spun orice,

să se consemneze în procesul verbal. Doamna preşedinte,
chiar sunteţi în afara subiectului.

Vă rog frumos, amendament dacă
aveţi de făcut.

Asta mă întrebaţi după, nu contează
dacă am sau nu amendament. Să se consemneze ce am
spus şi atât.

Ok, se consemnează şi treaba
aceasta.

Nici edilul-şef n-a rămas impasibil la ieşirea grosolană a
consilierului pedelist şi a încercat să-l tempereze pe acesta,
dar fără prea mari sorţi de izbândă.

” Referitor la atitudinea asta ireverenţioasă faţă de o
doamnă care conduce Consiliul local, fără să veniţi cu
propuneri, numai pentru a vă arăta forţa... A pornit cu stângul
pentru că este de stânga, domnule! Dacă vă permiteţi să mai
ameninţaţi vreun salariat sau vreun consilier local, doamna
preşedinte, vă rog să aplicaţi regulamentul. Aici nu este o
târlă unde fiecare vine şi ţipă, şi urlă, şi fluieră”, a răbufnit
Victor Drăguşin.

Şi pentru că s-a simţit ”lezat” şi ”rănit în orgoliu”, pedelistul
Titirişcă a decis să se abţină de la vot la majoritatea
proiectelor de hotărâre aflate pe ordinea de zi.

Andreea Broşteanu

Florin Titirişcă:

Andreea Broşteanu:

Florin Titirişcă:

Andreea Broşteanu:

Florin Titirişcă:

Andreea Broşteanu:

Florin Titirişcă:

Andreea Broşteanu:

Florin Titirişcă:

Andreea Broşteanu:

Florin Titirişcă:

Andreea Broşteanu:

C. DUMITRACHE

USD există şi în Teleorman

Guvernul s-a răzgândit şi ar putea permite în
continuare vânzarea de case şi maşini cu banii
jos. Şi, ca un bonus, nici comisioanele
interbancare la plata cu cardul nu vor fi reduse
prea curând. Pentru menţinerea neschimbată a
comisioanelor au pus presiuni magazinele care
se temeau că vor trebui să le dea mai mulţi bani
băncilor ca să poată avea POS la casa de marcat,
scrie Digi24.ro. Şi, în plus era şi un proiect de lege
de pe vremea fostului ministru Chiţoiu. În ceea ce
priveşte plăţile cu bani gheaţă între persoanele
fizice, presiuni au venit inclusiv din partea Băncii
Naţionale, căci interdicţia ar fi putut da naştere
unor situaţii bizare.

În momentul în care a anunţat că vrea să
interzică vânzarea de terenuri, case şi maşini cu
banii jos, guvernul spunea că este o măsură de
combatere a evaziunii fiscale. O astfel de măsură
ar fi fost şi limitarea comisioanelor pe care băncile
le plătesc între ele atunci când populaţia îşi
foloseşte cardul la cumpărături.

Însă, acum, oficialii de la finanţe dau înapoi.
Cel mai probabil vânzarea de case şi maşini cu
numerar nu va mai fi interzisă, ci doar plafonată.
Iar acest plafon ar putea fi limitat la 50.000 de lei
pentru o locuinţă şi, probabil, 10.000 de lei pentru
un autoturism. Există destul de multe locuinţe
vechi şi maşini la mâna a doua care se
încadrează în acest preţ. Mai ales în mediul rural.

Însă toate automobilele şi casele al căror preţ
va depăşi plafoanele ce vor fi stabilite de Finanţe
vor putea fi achitate doar prin transfer bancar.
Finanţele au renunţat la planurile interdicţiei
plăţilor cu numerar după ce, inclusiv guvernatorul
Mugur Isărescu a criticat această idee, pe motiv
că ar complica foarte mult tranzacţiile.

„Drumul spre iad este pavat cu intenţii bune.
Nu cunosc ţări în lume unde să nu se mai facă
plăţi cash. Să-mi spună cum reuşim să aducem
un biet bătrân cu 2.000 de metri pătraţi să-l
aducem la bancă, să-i facem cont, să parcurgă
toate procedurile de cunoaştere a clientului”, a
întrebat retoric Mugur Isărescu, guvernatorul
Băncii Naţionale.

Acest scepticism al guvernatorului este legat
şi de faptul că mai bine de jumătate din populaţia
adultă a României nu are cont bancar. Adică
exact populaţia din mediul rural. Iar numărul celor
care au un card bancar este şi mai mic. Cardurile
sunt foarte importante în combaterea evaziunii.
Mărfurile plătite cu cardul nu mai pot fi şterse din
contabilitatea magazinelor şi astfel plata TVA-ului
nu mai poate fi evitată.

Guvernu l a încercat să p la foneze
comisioanele interbancare tocmai ca să
încurajeze aceste plăti electronice, uşor de
urmărit de către Fisc. Însă băncile şi firmele
emiţătoare de carduri au dat de înţeles că dacă
guvernul le va forţa să micşoreze comisioanele
pe care le achită între ele atunci când clienţii lor
fac cumpărăturile cu cardul, atunci vor pasa
pierderile mai departe. Adică pe umerii
magazinelor care au POS-uri la casă. Mai
departe, magazinele au zis că vor pasa
cheltuielile suplimentare pe umerii clienţilor.

Aşa că acum, Ministerul de Finanţe spune că,
dacă va exista o reducere a comisioanelor,
aceasta va fi aplicată în mai multe etape. Însă, cel
mai probabil reducerea comisioanelor va fi
amân a tă în a ş te p ta rea une i dec i z i i
asemănătoare pe care vrea să o ia Comisia
Europeană.

Titirişcă, fii bărbată!

Un comunicat de presă al conducerii naţionale a UNPR
anunţă că alţi trei parlamentari de la alte partide s-au alăturat
grupurilor parlamentare ale „progresiştilor” din Senat şi Camera
Deputaţilor.

Este vorba de deputatul PNL de Buzău, Titi Holban, pe care
mass media îl anunţase drept primul liberal care se alătură lui
Călin Popescu Tăriceanu, dar se pare că „sursele” n-au fost dintre
cele mai sigure. Un alt deputat, de data aceasta de la PP-DD, s-a
alăturat grupului UNPR, Constantin Moisii, de la Suceava.

Mai mulţi parlamentari va avea UNPR şi în Senat, prin
cooptarea senatorului independent de Suceava, Mihai Neagu.

Această ştire vine să întărească declaraţia lui Liviu Dragnea,
făcută ieri la Alexandria, care spunea că până marţi, alianţa de
conjunctură USD, UDMR, minorităţi, va avea o pondere de 60%
în Parlament.

R.M.

UNPR îşi îngroaşă
rândurile în Parlament

Guvernul s-a răzgândit.
Permite în continuare vânzarea de

case şi maşini cu banii jos
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George ZAVERA

Întâlnirea de la Alexandria, desfăşurată sub
deviza “Satul românesc are viitor”, 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 asupra Programului
Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020.

Prima conferinţă regională privind
programul PNDR 2014-2020 a avut loc la Baia
Mare, în data de 21 februarie 2014, iar
următoarea conferinţă, după cea de ieri, de la
Alexandria, va avea loc săptămâna viitoare la
Timişoara.

La întrunirea de ieri dedicată prezentării şi
dezbaterii viitorului PNDR au fost prezenţi
vicepremierul şi ministru al Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice, Liviu
Nicolae Dragnea, şi ministrul Agriculturii,
Daniel Constantin, alături de aceştia aflându-se
secretarul de stat în Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale, George Turtoi, şi alte cadre
de conducere din MADR.

La conferinţă au fost prezenţi primarii
localităţilor teleormănene, conducerile
Grupurilor de Acţiune Locală, cadre 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, de la Camera Agricolă
Teleorman, reprezentanţi ai organizaţiilor
profesionale din agricultură şi un mare număr
de fermieri. Au fost prezenţi, de asemenea,
primari şi fermieri din judeţele Călăraşi şi
Ialomiţa, precum şi numeroşi jurnalişti din
presa centrală şi locală.

Un cuvânt de bun venit pentru participanţii la
conferinţă a avut primarul Alexandriei, Victor
Drăguşin, iar preşedintele Consiliului Judeţean
Teleorman, Adrian Ionuţ Gâdea a vorbit pe larg
despre oportunităţile pe care le vor avea
administraţiile publice locale şi agricultorii în
ceea ce priveşte accesarea de fonduri
financiare pentru a pune în practică proiecte
care să conducă la dezvoltarea mediului rural
teleormănean.

Ministrul Agriculturii, Daniel Constantin, a

prezentat principiile care stau la baza noului
Program de Dezvoltare Rurală 2014-2020,
detali ind, pe sectoare de activi tate,
oportunităţile de accesare a fondurilor
e u r o p e n e n e r a m b u r s a b i l e p e n t r u
implementarea de proiecte de dezvoltare a
afacerilor către fermieri şi companiile de
procesare a producţiilor agricole, dar şi de către
administraţiile publice locale.

La sediul Consiliului Judeţean Teleorman, în
prezenţa vicepremierului Liviu Nicolae
Dragnea şi a ministrului Agriculturii, Daniel
Constantin, au fost semnate contractele de
finanţare pentru două proiecte declarate
câştigătoare pentru accesarea de fonduri
europene nerambursabile. Cele două proiecte
pentru care a fost aprobată finanţarea au fost
depuse la CR3 Târgovişte cu sprijinul Grupului
de Acţiune Locală “Câmpia Burnasului”.
Tânărul Andrei Leonard Gabriel, în vârstă de
numai 24 de ani, din comuna Mavrodin, a reuşit
să acceseze astfel suma de 60.000 de euro, pe
Măsura 121, banii fiind utilizaţi pentru
completarea sumei necesare construcţiei unui
siloz pentru cereale cu o capacitate de 600 de
tone. Cel de-al doilea proiect pentru care s-a
semnat ieri contractul de finanţare aparţine
Primăriei Măgura, valoarea acestuia fiind de
71.000 euro. Banii sunt destinaţi procurării unui
tractor şi a unor utilaje pentru deszăpezire şi
pentru realizarea lucrărilor de curăţenie
stradală în satele Gurueni şi Măgura, după cum
a precizat primarul localităţii,Atanase Ionescu.
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Şt. B.

Din păcate, investitorii care cultivă aceste terenuri, direct
sau prin arendare, sunt puţini faţă de cei care au lăsat
pământurile pârloagă. Aceste terenuri înstrăinate şi
nemuncite completează un peisaj sumbru; pe aproape un
milion de hectare de tern agricol cresc numai buruieni.

Într-un clasament al judeţelor cu suprafeţe mari de
terenuri nelucrate, vom observa că el coincide cu
clasamentul judeţelor în care străinii au cumpărat cele mai
mari suprafeţe. Astfel, pe primul loc se află judeţul Timiş cu
48.240 hectare, urmat de Dolj, 40.254 ha şi Mehedinţi,
31.504 ha. Se mai înscriu cu suprafeţe mari nelucrate
judeţele Sălaj, 19.547 ha, Arad, 18.126 ha, Sibiu, 14.170 ha,
Alba, 11.851 ha şi Cluj, 11.031 ha.

Teleormanul, una dintre cele mai importante regiuni
agricole din ţară, din punct de vedere oficial nu se înscrie
printre judeţele cu terenuri cumpărate de străini şi lăsate
pârloagă, pentru că străinii care cumpărat lucrează aceste
terenuri.

În schimb, în fiecare an, 10-15% din cele 445.000 de
hectare rămân pârloagă, pentru că micii proprietari ori sunt
prea bătrâni, ori prea săraci, ori şi una şi alta, pentru a înfiinţa,
întreţine şi recolta culturile.

Sub deviza “Satul românesc are viitor”

La Alexandria,ieri, a fost
dezbătut Programul Naţional de
Dezvoltare Rurală 2014-2020

Majoritatea străinilor
care cumpără pământ
îl lasă pârloagă

SC Solar Power Energy Ro SRL, companie
cu acţionariat româno-german, a început în
primăvara anului trecut construirea în
extravilanul comunei Nenciuleşti a celui mai
mare parc solar din judeţul Teleorman, prin
punerea a practică a uneia din cele mai mari
investiţii de acest fel din zona de sud a ţării.
Valoarea totală a proiectului, cofinanţat prin
Fondul European de Dezvoltare Regională, se
ridică la 85.009.900 lei, din aceasta valoarea
finanţărilor nerambursabile reprezentând
46.499.110 lei. Din suma nerambursabilă de
4 6 . 4 9 9 . 1 1 0 l e i ,
40.919.208 lei provin de la
Uniunea Europeană, iar
5.579.902 le i de la
Guvernu l Românie i .
Titulatura proiectului:
“Obţinerea de energie
e lec t r i c ă d in s u r s e
regenerabile de energie –
parcul solar Mavrodin”.

Centrala solară este
amplasată pe un teren cu
o suprafaţă de 12 hectare,
proprietatea investitorului, iar lucrările de
construcţie şi montaj au fost încredinţate, în
urma licitaţiei deschise organizate în acest
sens, asocierii Amatec GmbH (Germania) şi
Verta Tel SRL(România).

Capacitatea instalată proiectată de
producere a energiei electrice este de 4,43
MW. Puterea instalată, aprobată prin ATR emis
de CEZ Distribuţie este de 4,43 MW, respectiv
5,10 MWp, iar producţia anuală estimată de
energie este de 6,7 GW/h. Durata estimată de
exploatare este de 25 de ani, la un randament

de aproximativ 80% în al 25-lea an de
funcţionare. Curentul electric produs de parcul
fotovoltaic de la Nenciuleşti va fi introdus în
sistemul regional de electricitate, printr-un
racord făcut la linia de 20 de KV ce trece prin
apropierea noii centrale solare, în urma unui
contract încheiat între furnizor şi CEZ
Distribuţie. Se estimează că investiţia va fi
recuperată în cel mult 15 ani.

Investiţia este importantă şi pentru
comunitatea nenciuleşteană, la cele 8-9 locuri
de muncă ce vor fi puse la dispoziţia

localnicilor adăugându-se
şi sumele încasate anual
cu titlu de impozite pe
teren şi construcţii de
c ă t r e c o n d u c e r e a
Autorităţii Administrativ
Teritoriale Nenciuleşti.

Reprezentanţii firmelor
angajate în construcţia
parcului solar de la
Nenciuleşti preconizează
că lucrările de montaj la
acest obiectiv vor fi

finalizate până la jumătatea lunii aprilie 2014,
până atunci realizându-se şi racordarea la
sistemul zonal de transport a energiei electrice.

Din primăvara anului în curs, acelaşi
investitor va demara lucrările de construcţie la
un alt parc solar, cu o capacitate apropiată de
cea de la centrala solară de la Nenciuleşti,
acesta fi ind amplasat în apropierea
municipiului Roşiorii de Vede, în zona de la
intersecţia DE 70 cu DN 52.

George ZAVERA

Printr-un proiect major de investiţii,

La Nenciuleşti se află
în construcţie cea mai mare centrală

solară din sudul României

C o n f o r m u l t i m e l o r
sta t is t i c i pub l ica te de
Comisia Europeană, femeile
din Europa lucrează în
continuare 59 de zile „gratis”.
Diferenţele salariale între
bărbaţi şi femei - diferenţa
medie între venitul orar al
femeilor şi al bărbaţilor la
nivelul întregii economii - nu
s-au schimbat aproape deloc
în ultimii ani, rămânând în
continuare la aproximativ
16% (ca şi în anul precedent,
acestea se află la 16,4%),
potr iv i t unui raport al
Comisiei Europene.

Femeile lucrează astăzi
59 de zile „gratis” până când

ajung la suma pe care o
primesc bărbaţii, după cum
reiese din datele cele mai
recente publicate astăzi de
Ziua Europeană a egalităţii
salariale celebrată la 28
februarie.

„ Z i u a eu r ope an ă a
ega l i tă ţ i i sa lar ia le ne
reaminteşte faptul că femeile
se confruntă în continuare cu
inegalităţi în ceea ce priveşte
condiţiile de remunerare pe
piaţa muncii. În ultimii ani,
diferenţele salariale au
î n r e g i s t r a t d i m i n u ă r i
nesemnificative. Mai rău
î n c ă , t e n d i n ţ a u ş o r
descrescătoare din ultimii ani
este în mare parte efectul
crizei economice, din cauza
căreia veniturile bărbaţilor au

scăzut, iar veniturile femeilor
nu au înregistrat o creştere,”
a declarat Viviane Reding,
vicepreşedinte al Comisiei
Europene şi comisarul UE
pentru justiţie.

Diferenţele salariale între
bărbaţ i ş i femei sunt
prezentate ca procentaj din
venitur i le bărbaţ i lor şi
reprezintă diferenţa dintre
remunerările brute orare
obţinute de lucrătorii de sex
feminin şi masculin din
economia UE. Din ultimele
cifre rezultă, în medie, o
diferenţă salarială între
bărbaţi şi femei de 16,4% pe
întreg teritoriul Uniunii

Europene în 2012.
Aceste cifre pun în

evidenţă o stagnare, după o
u ş o a r ă t e n d i n ţ ă
descrescătoare în ultimii ani,
de aproximativ 17% sau mai
mare în anii anteriori. Se
poate remarca o tendinţă
descrescătoare continuă în
ţări precum Danemarca,
Republica Cehă, Austria,
Olanda şi Cipru, în timp ce
alte ţări (Polonia, Lituania) au
i n v e r s a t t e n d i n ţ a l o r
descrescătoare în 2012. În
unele ţări, şi anume Ungaria,
P o r t u g a l i a , E s t o n i a ,
Bulgaria, Irlanda şi Spania,
diferenţele salariale între
bărbaţi şi femei au crescut în
ultimii ani.

La muncă egală, salariu inegal:

Ce diferenţe
salariale sunt între
bărbaţi şi femei în UE
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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



1 Martie

Astăzi

Tu

Cu drag

Întotdeauna

Mihail TĂNASE

Ziua aceasta?
Numai iubire...

Sentimente ce ard
inimi aprinse
împletite în alb-roşu.

Nimic
nu este amăgire –
nici măcar primăvara
aşternută ca un suspin
la picioarele noastre....

Ţi-am dăruit
un mărţişor -
inima lui Dumnezeu...

Nimeni nu observase –

nici măcar
plecarea ta grăbită...

Atunci
am iubit mai departe....

Fii gata să
primeşti un mărţişor:
soarele şi luna –
lumea în imensul
chip al fericirii...

La ceas târziu cerul
ne va leagă cu mirul
iubirii...

Cuvântul -
ce dulce mărţişor ,

primăvară cu florile ei albe...

Un Cupidon micuţ
cu-n arc de fericire ce
ne-acoperă în
albastrul iubirii...

Primăveri -
cătuşe ale iubirii
lumină
în larva mea pribeagă
de oase slabe...

Sfârşesc mereu –
alb pe negru într-o
pagină de carte...
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Pentru al treilea an la rând, clasa pregătitoare, o idee
marca Daniel Funeriu, are un succes răsunător. În doar
câteva zile de la startul înscrierilor, s-au depus zeci de mii
de solicitări din partea părinţilor.

Peste 77.000 de cereri de înscriere la clasa
pregătitoare au fost depuse până joi, 27 februarie, în toată
ţara.

Concret, 66.103 de cereri au fost depuse pentru copiii
cu vârsta de 6 ani, împliniţi înainte de data de 1
septembrie 2014 şi 11.370 de cereri pentru copiii cu
vârsta de 6 ani, împliniţi începând cu data de 1 septembrie
2014.

Cei mai “harnici” au fost părinţii din Bucureşti,
respectiv 8.284, şi în judeţele Iaşi - 3.528, Suceava -
3.341, Constanţa - 3.234, Timiş - 2.840, Dolj - 2.754,
Prahova - 2.738, Cluj - 2.500, Bacău - 2.294 şi Braşov -
2.262. Judeţele codaşe în materie de înscrieri sunt
Vâlcea (684), Caraş-Severin (711), Mehedinţi (808)şi
Sălaj (865).

În Teleorman, până joi la ora 20, se primiseră 1.046 de

cereri, conform unui comunicat al Ministerului Educaţiei.
Din cele 1.046 cereri depuse, 889 sunt pentru copiii cu
vârsta de 6 ani, împliniţi înainte de data de 1 septembrie
2014, iar 157 cereri pentru copiii cu vârsta de 6 ani,
împliniţi începând cu data de 1 septembrie 2014.

Părinţii mai au răgaz pentru a-şi înscrie copiii în
învăţământul primar pentru anul şcolar 2014-2015 până
în 14 martie. În cazul copiilor cu vârsta pentru integrarea
în clasa pregătitoare, cererile-tip se pot completa online
sau la unitatea de învăţământ la care se solicită
înregistrarea. Validarea cererilor se face zilnic, între orele
08.00 - 20.00 de luni până vineri şi între orele 08.00 -
13.00 sâmbăta.

Candidaţii înmatriculaţi, numărul locurilor rămase
libere şi lista copiilor neînscrişi după prima etapă vor fi
afişate în perioada 21-22 martie, atât la unităţile de
învăţământ, cât şi pe site-urile acestora şi ale
inspectoratelor şcolare judeţene, respectiv cel al
municipiului Bucureşti. A doua etapă de înscriere va avea
loc în perioada 25 martie - 4 aprilie, iar pe 11 aprilie vor fi
afişate rezultatele finale.

Factorii care duc la declanşarea bolilor de
inimă sunt multipli. Unii, precum moştenirea
genetică sau vârsta, nu pot fi modificaţi, dar alţii
pot fi preveniţi. Iată care sunt aceştia!

Hipertensiunea este cel mai mare risc
Poate fi prevenită sau tratată cu succes dacă

este diagnosticată din timp şi este urmat întocmai
tratamentul prescris de medic. Se consideră că ai
tensiune dacă presiunea sistolică a sângelui
depăşeşte 140 mmHg, sau dacă presiunea
diastolică a sângelui este peste 90 mmHg.
Hipertensiunea exercită un stres constant asupra

vaselor de sânge, ceea ce poate provoca slăbirea
sau înfundarea lor. În timp duce la apariţia
aterosclerozei şi slăbeşte structura arterelor, iar în
combinaţie cu un nivel crescut al colesterolului se
pot produce anevrisme.

Colesterolul, un pericol ce nu trebuie ignorat
Nivelurile crescute de lipide în sânge cresc

riscul apariţ iei bol i lor cardiovasculare.
Colesterolul este o substanţă moale, de
consistenţa cerii care se găseşte în sângele din

vene şi artere. Corpul produce o parte din
colesterol, în timp ce un aport considerabil provine
şi din consumul de alimente bogate în grăsimi.
Colesterolul este de două feluri: colesterol de
densitate mică - LDL, sau de densitate mare -
HDL. LDL-ul este cel de care trebuie să ai cea mai
mare grijă pentru că el este responsabil de
apariţia bolilor cardiovasculare.

Sedentarismul, o problemă a zilelor moderne
Mai mult de 60% din populaţia Terrei nu face

suficientă mişcare. Apariţia mijloacelor de
transport şi munca de birou predispun la
declanşarea problemelor de sănătate şi în special
al bolilor de inimă. Activitatea fizică creşte
speranţa de viaţă deoarece previne acumularea
de kilograme în plus şi reglează nivelul de insulină
din organism. Mişcarea ţine sub control tensiunea
sângelui, nivelul de glucoză sau cel de lipide din
sânge. Studiile au arătat că 3 ore de sport în
fiecare săptămână scad riscul de apariţie a bolilor
cardiovasculare cu 30%.

Diabetul îţi afectează întregul organism
Dacă ai diabet, ai de două ori mai multe şanse

să suferi de boli cardiovasculare întrucât este
foarte probabil să ajungi să suferi de
hipertensiune, dar să te şi lupţi cu kilogramele în
plus. Persoanele cu diabet se confruntă cu un risc
de două ori mai mare să aibă fie un atac cerebral
sau un infarct. În plus, diabetul slăbeşte arterele
peri fer ice şi provoacă compl icaţi i a le
colesterolului.

Obezitatea, o afecţiune din ce în ce mai
frecventă

În întreaga lume peste 400 de milioane de
adulţi sunt supraponderali şi 17 milioane de copii
se luptă cu kilogramele în plus. Însă grăsimea
excesivă din corp provoacă diabet, hipertensiune
şi ateroscleroză, ceea ce-ţi creşte riscul de a
suferi de boli de inimă.

Constelaţia Lirei Record de înscrierila clasa pregătitoare

Anul acesta, în premieră, elevii de clasa a XI-a vor da
simulări ale examenului de Bacalaureat.

În perioada 3-7 martie elevii claselor a XI-a şi a XII-a vor
susţine simularea la examenul de Bacalaureat. Astfel,
simularea probelor scrise ale examenului de BAC 2014
pentru elevii claselor a XI-a şi a XII-a din anul şcolar 2013-
2014 va începe cu Limba şi literatura romană.

La clasa a XI-a se va respecta programa de Bac, mai puţin
următoarele conţinuturi: reguli ale monologului, reguli şi
tehnici de construire a dialogului, stiluri funcţionale adecvate
situaţiei de comunicare, rolul elementelor verbale,
paraverbale şi nonverbale în comunicarea orală; textul
dramatic postbel ic; l imbajul l i teraturi i , l imbajul
cinematografic, l imbajul picturii, limbajul muzicii;
simbolismul, prelungiri ale romantismului şi clasicismului,
perioada interbelică, perioada postbelică, curente
culturale/literare româneşti în context european; interpretări
şi judecăţi de valoare exprimate în critica şi în istoria literară;
autorii canonici: G. Bacovia, Lucian Blaga, TudorArghezi, Ion
Barbu, Camil Petrescu, G. Călinescu, E. Lovinescu, Marin
Preda, Nichita Stănescu, Marin Sorescu.

Elevii de clasa a XII-a vor fi scutiţi de: reguli ale
monologului, reguli şi tehnici de construire a dialogului, stiluri
funcţionale adecvate situaţiei de comunicare, rolul
elementelor verbale, paraverbale şi nonverbale în
comunicarea orală; textul dramatic postbelic; limbajul
literaturii, limbajul cinematografic, limbajul picturii, limbajul
muzicii; perioada postbelică; autorii canonici: Marin Preda,
Nichita Stănescu, Marin Sorescu.

Următoarele probe vor avea loc după cum urmează:
Limba şi literatura maternă - 4 martie; Proba obligatorie a
profilului - 5 martie.

Numai elevii de clasa a XII-a vor susţine proba la alegere
a profilului şi specializării pe 7 martie. Toate probele sunt
scrise.

Afişarea rezultatelor va avea loc pe data de 14 martie.
Rezultatele obţinute de elevi la simulare BAC 2014 nu se

trec în catalog.

De luni, încep
simulările examenului
de Bacalaureat

Pr imăvara îş i intră în
drepturi, iar asta înseamnă că
aveţi la dispoziţie o bogăţie de
salate, fructe şi legume de
sezon. Au apărut deja spanacul,
u rz i c i le , l oboda ,
ştevia sau leurda şi
ceapa verde. Însă nu
uitaţi de "prietenele
de peste iarnă". Aveţi
încă la dispoziţie
două opţiuni banale
d i n c a t e g o r i a
legumelor - sfecla
roşie şi ridiche neagră
- şi două opţiuni din
categoria fructelor
care rezistă peste
iarnă - mere şi pere.
Toate vă ajută să fiţi
bine vitaminizaţi şi vă
o f e r ă î n p l u s
minerale.

Nu spune nimeni să nu
alegeţi din când în când câte un
grătar de porc sau o felie de
muşchi la cuptor. Iar dacă vă

rezumaţi la câteva porţii pe lună,
permise chiar de medici, nu e
nici o problemă. Însă păstraţi un
echilibru pentru ficat, greu
încercat iarna (ficatul ajută şi la

reglarea temperaturii, iar dacă
afară e ger, lucrează la
maximum). Cu alte cuvinte,
alături de o friptură încercaţi o

salată de sfecla roşie crudă.
Pe lângă o salată alături de

un produs animal, nu uitaţi de o
altă regulă a sănătăţii. Între
mese, consumaţi un fruct întreg.

Fructele se consumă
proaspete, fără a li se
îndepărta coaja.

În prima lună de
primăvară, nu vă
gândiţi că pădurea vă
oferă doar urzici.
Oricum, acestea sunt
minunate dacă puteţi
să le consumaţ i
crude, în nici un caz
fierte şi răsfierte. Dar
ave ţ i a l t e rna t i v a
leurdei. Este usturoiul
să lbat ic care se
recoltează din pădure
în martie, înainte să
înflorească. Frunzele

se strivesc şi astfel miros a
usturoi. Vă oferă vitaminele A şi
C în cantităţi mari, dar şi calciu.

Cei mai aprigi duşmani ai inimii

Primăvara, vitaminele se iau din
legume şi verdeţuri!



Transalpina (DN 67C) cunoscută şi ca "Drumul Regelui" sau
“Poteca Dracului” este cel mai înalt drum rutier din România,
atingând altitudinea maximă în Pasul Urdele – 2.145 m. Situat
în Munţii Parâng, Carpaţii Meridionali, drumul de 150 de km
leagă Oltenia de Transilvania, între localităţile Novaci din
judeţul Gorj şi Sebeş din judeţulAlba.

De la Sibiu, drumul alpin porneşte din Jina, de unde coboară
pe o distanţă de 7 km până la ugag. De aici începe urcuşul.
După câţiva kilometri se ajunge la barajul Tău şi apoi la barajul
Oaşa. Transalpina continuă traversând în partea stângă
barajul Oaşa, mergând apoi până la Obârşia Lotrului, scrie
Agerpres.

De la Obârşia Lotrului, aflată într-o vale cu o deschidere
foarte frumoasă, sunt mai multe posibilităţi: se poate merge în
stânga spre Brezoi, care se află la circa 60 km, trecând pe
lângă Lacul Vidra şi apoi prin staţiunea Voineasa, sau în
dreapta spre Petrila — 28 de km. Pentru a continua spre
Transalpina trebuie mers înainte spre Novaci. De fapt, de abia
acum începe cea mai spectaculoasă parte a Drumului Regal,
drumul prin zona alpină. Serpentinele se înşiruie una după alta,
atingând locuri tot mai înalte: tefanu, Cărbunele, Muntinu,
Urdele. Dintr-o dată muntele dispare, iar în faţă se întinde
platoul de pe vârful Păpuşa, de unde se coboară în Staţiunea
Rânca şi apoi la Novaci, unde se terminăTransalpina.

Mai puţin cunoscută şi mediatizată de-a lungul timpului faţă
de Transfăgărăşan, acest drum alpin nu a fost asfaltat în
totalitate, chiar dacă figurează ca şi drum naţional pe toate

hărţile. În 2009 s-a început asfaltarea şi modernizarea acestui
drum pe o distanţă de 148 de kilometri, între Sebeş, judeţul
Alba şi Bengeşti, judeţul Gorj. Se preconiza că întregul drum va
fi asfaltat şi modernizat până la finele anului 2012, însă lucrările
au fost oprite.

În zona Transalpina se găsesc o serie de lacuri glaciare,
printre care şi lacul Gâlcescu, cel mai întins iezer glaciar din
zona Gorjului.Acesta are 230 m lungime, 165 m lăţime şi 3,2 ha
suprafaţă. Adâncimea maximă este de 10 m. Se află la o
altitudine de 1.950 de metri şi este populat natural cu peşti.
Zona din jurul lacului, declarată rezervaţie naturală, şi lacul
glaciar Gâlcescu sunt monumente protejate ale naturii.

Potrivit unor surse, un prim drum a fost construit de legiunile
romane în timpul războaielor cu dacii, motiv pentru care pe
hărţile de istorie este trecut sub denumirea de coridorul IV
strategic roman. Mai târziu, traseul a început să fie folosit de
către păstorii din Mărginimea Sibiului, care îşi treceau turmele
în Oltenia, fiind nu mai mult decât o cărăruie prăpăstioasă,
numită sugestiv ''Poteca Dracului''. Pe lângă toate acestea,
există şi o legendă locală, care spune că, la sfârşitul secolului al
XVIII-lea şi la începutul secolului al XIX-lea, fiecare familie de
localnici a participat la construirea unei porţiuni din acest drum,
în funcţie de posibilităţile fizice şi financiare ale sale.

În 1930 au fost demarcate lucrări de pietruire a drumului, iar
inaugurarea s-a făcut în 1938 la Poiana Sibiului, în prezenţa
regelui Carol al II-lea. Drumul era considerat, la acea vreme, o
mare realizare tehnică, cu rol economic, strategic şi militar.

Ș

Ș
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Soacra îl sună în toiul nopţii pe ginerele său, panicată din
cale-afară:
- Ginere dragă, nu ştiu ce să fac, a căzut curentul şi din

bucătărie vine un puternicmiros de gaz!
- Mamă-soacră, calmează-te, aprinde o lumânare şi intră

în bucătărie. Hai că rămân la telefon…
***

Pe un şantier, vine o comisie în inspecţie. Şeful de şantier
le spune lucrătorilor:
- Orice s-ar întâmpla, reacţionaţi în aşa fel de parcă aşa

trebuia să fie.
Vine comisia, priveşte. Deodată, cade un perete. Un

lucrător, bucuros, se uită la ceas:
- Zece şi treizeci. Exact după grafic!

***
Un enoriaş îi zice alarmat predicatorului:
- În timpul predicii de azi mi-au furat portofelul şi ceasul!
- Aleluia! În sfârşit îi atragempe păcătoşi!

Pastila de râs

Oraşele din România se pot întrece în
proiecte de mediu pentru titlul de Capitala
Earth Hour 2014, cu ocazia unei noi ediţii a
evenimentului mondial anual Ora Pământului,
care va avea loc anul acesta pe 29 martie,
informează WWF-România.

Programată pentru 29 martie, în intervalul
20.30 - 21.30, Ora Pământului continuă tradiţia
stingerii luminilor în mod simbolic, pentru ca
instituţiile, organizaţiile şi cetăţenii să-şi arate
preocuparea pentru mediu şi capacitatea de
mobilizare.

Anul acesta, oraşele, reprezentante de
primării, instituţii de învăţământ, ONG-uri şi
asociaţii locale, centre culturale, biblioteci,
muzee sau galerii, sunt invitate să organizeze
acţiuni şi evenimente diverse pentru
comunităţile lor în decurs de o lună: Luna Earth
Hour. La final, oraşul care se va remarca prin
acţiuni variate şi cu impact în comunitate şi cu
cel mai original program pentru evenimentul
final Earth Hour din 29 martie va câştiga titlul de
Capitală Earth Hour.

Reprezentanţii oraşelor pot organiza,
printre altele, acţiuni de educaţie ecologică,
mini-proiecte de cercetare pe specii sau
habitate locale în şcoli/licee, ieşiri în natură,
observaţ i i astronomice, evenimente
g a s t r o n o m i c e c u p r o d u s e
tradiţ ionale/producători tradiţ ional i şi

evidenţierea rolului esenţial, dar puţin ştiut pe
care aceştia îl au în conservarea naturii în
zonele de producţie, expoziţii pe teme de
mediu, conferinţe, acţiuni de conştientizare şi
responsabilizare a cetăţenilor.

Înscrierea în concurs se poate face între 3 şi
12 martie, organizarea evenimentelor locale,
în perioada 3 - 29 martie, iar trimiterea unui
rezumat al evenimentelor organizate şi a
documentelor-suport, între 31 martie şi 7
aprilie 2014.

WWF-România va evalua documentaţia
trimisă şi va anunţa oraşul câştigător al titlului
Capitala Earth Hour pe 15 aprilie.

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.

Cel mai frumos
şi mai vechi drum
din România

Românii vor vorbi mai ieftin
la telefon de la 1 aprilie, în alte
re ţe le , a a nu n ţa t , j o i ,
Autoritatea Naţională pentru
Administrare şi Reglementare
în Comunicaţii (ANCOM).

Astfel, începând de la data
menţionată, noi le tar i fe
maxime pentru convorbirile
telefonice efectuate de la un
telefon fix în alte reţele scad de
la 0,67 eurocenţi/ minut la 0,14
eurocenţi/ minut, respectiv de
la 3,07 eurocenţi/ minut la 0,96
eurocenţi/ minut, în cazul
mob i le lo r, se ara tă în
comunicatulANCOM.

Instituţia a mai informat că
noile preţuri au fost aprobate

de Comisia Europeană.în alte
re ţe le , a an un ţa t , j o i ,
Autoritatea Naţională pentru
Administrare şi Reglementare
în Comunicaţii (ANCOM).

Astfel, începând de la data
menţionată, noi le tar i fe
maxime pentru convorbirile
telefonice efectuate de la un
telefon fix în alte reţele scad de
la 0,67 eurocenţi/ minut la 0,14
eurocenţi/ minut, respectiv de
la 3,07 eurocenţi/ minut la 0,96
eurocenţi/ minut, în cazul
mob i le lo r, se ara tă în
comunicatulANCOM.

Instituţia a mai informat că
noile preţuri au fost aprobate
de Comisia Europeană.

Noile tarife vor deveni
obligatorii pentru toţi furnizorii
de reţe le d in România
i d e n t i f i c a ţ i c u p u t e r e
semnificativa pe pieţele de
terminare a apelurilor la
puncte fixe şi mobile: 46 de
furnizori de reţele fixe şi 6
furnizori de reţele mobile.

La fel ca până acum, ele nu
sunt diferenţiate în funcţie de
tehnologia uti l izată (de
exemplu, 2G sau 3G, PSTN
sau IP), de intervalul orar în
care au loc apelurile sau de
originea lor (puncte fixe,
p u n c t e m o b i l e , r e ţ e l e
naţionale sau internaţionale).

As t r o n o m i i d e l a U n i v e r s i t a t e a
Pennsylvania din Statele Unite au descoperit o
lume extraterestră bogată în apă, dar care nu
seamănă cu nimic din ceea ce există în

sistemul nostru solar. Este o planetă uriaşă,
cunoscută sub numele deTau Bootis b.

Cea mai apropiată comparaţie a acestei
lumi este cu Jupiter, însă Tau Bootis b are o
masă de opt ori şi jumătate mai mare decât

aceasta, potrivit Dvice.
Poreclită "fierbintele Jupiter", Tau Bootis b

se găseşte la o distanţă de 7 ori mai aproape
decât se află Mercur faţă de Soare.

Cu toate acestea, astronomii de la
Universitatea Pennsylvania au detectat
prezenţa apei. Folosind o tehnică nouă, echipa
a fost capabila să descopere apa în atmosfera
planetei sub formă de vapori.

"Detectarea apei în atmosfera planetei Tau
Bootes b este importantă, deoarece ne ajută să
înţelegem modul în care se formează şi
evoluează aceste planete exotice.

D esc oper i r ea demons t reaz ă , de
asemenea, eficienţa noii noastre tehnici, care
detectează radiaţia infraroşie în atmosfera
acestor planete", a spus cercetătorul Ciad
Bender, de la Universitatea Pennsylvania.

Această nouă tehnică ar putea ajuta
cercetătorii să determine existenţa apei pe un
număr de planete aflate mai aproape de
sistemul nostru solar decât Tau Bootis b.

Competiţia pentru Capitala Earth Hour
2014 în România a început

Descoperire neobişnuită:
Lume extraterestră bogată în apă

Românii vor vorbi mai ieftin la
telefon de la 1 aprilie
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S-a născut Sandro Botticelli, pictor italian (d.
1510).

S-a născut Gheorghe
Asachi, poet, prozator şi
dramaturg român (d. 1869).

S-a născut Frederic
Chopin, compozitor şi pianist
polonez (d. 1849).

S-a născut Nicolae
K re t zu l e s cu , med i c ş i
pol i t ic ian român, pr im-
ministru al Principatelor Unite
(d. 1900).

Napoleon evadează de
pe insula Elba.

S-a născut Ion
Creangă, scriitor român (d.
1889). Recunoscut datorită măiestriei basmelor,
poveştilor şi povestirilor sale, Ion Creangă este considerat
a fi unul dintre clasicii literaturii române

A fost înfiinţat primul parc naţional din lume,
Yellowstone" (SUA).

Savantul francez Henri Becquerel descoperă
radioactivitatea naturală.

Şi-a început activitatea Serviciul de urgenţă
„Salvarea", din iniţiativa dr.MinaMinovici.

S-a născut Archer John Porter Martin, chimist
englez, laureat Nobel (d. 2002).

În zona atolului Bikini în Pacific, SUA
experimentează bomba cuhidrogen.

ș

9

Sâmbătă 1 Mart 201ie 4

07:30 Când se zideau catedralele
08:30 Aventurile Cumătrului Iepure
09:50 Pe scurt despre orice 10:00
Beneficiar România 10:35 Garantat
100% 11:30 Tezaur folcloric 12:30
Esenţe 13:00 Ora regelui 14:00
Telejurnal 14:30 Magazin Mondial
FIFA2014 15:00 Sărituri cu schiurile,
feminin 17:00 CS Craiova - ASA Tg.
Mureş 18:50 Teleenciclopedia 19:45
Sport 20:00 Telejurnal 20:30
Spectacol lansare grilă 23:10
Papillon 01:30 Când se zideau
catedralele 02:25 Telejurnal

Dimineata primiti
un ajutor financiar
nesperat si reusiti sa
incepeti o activitate
l a b o r i o a s a . V a
recomandam sa va
a b t i n e t i d e l a
speculatii, pentru ca
riscati sa pierdeti mult.

O persoana va
dezvaluie cateva din
secretele sale de
afaceri si va stimuleaza
sa pornit i o mica
afacere. Aveti succes
in orice domeniu, daca
abordati problemele cu
seriozitate.

Este foarte posibil
sa faceti un pas
important in viata.
Rudele si prietenii va
sustin. Daca nu stati
prea bine cu banii, nu
va faceti griji! Va ajuta
o femeie mai in
varsta.

Sunteti hotarat sa
incepeti o viata noua
si sa intrati afaceri. Nu
este exclus ca dupa-
amiaza sa gasit i
f o r m u l a o p t i m a
pentru a incepe. Va
sfatuim sa nu neglijati
odihna.

Este un moment
bun pentru a incepe o
investitie pe termen
lung. Desi riscurile
sunt mari, sunteti
optimist. Pastrati-va
modestia si nu va
lasati orbit de laudele
celor din jur!

Sunteti intr-o forma
excelenta si puteti
avea succes in afaceri,
in calatorii si pe plan
s e n t i m e n t a l . C u
sanatatea si cu moralul
stati foarte bine. Dupa-
amiaza, vi se propune
o colaborare.

Aveti ocazia sa
rezolvati problemele
financiare acumulate
in ultima perioada.
P u t e t i s a v a
consolidati relatiile si
sa legati noi prietenii.
Evitati speculatiile si
ascultati-va intuitia.

Sunteti in forma si
este momentul sa
incepeti noi activitati
in camin. Partenerul
de viata va sprijina,
iar o ruda mai in
varsta este dispusa
sa va ajute financiar.
Fiti mai optimist!

Va ocupa t i de
problemele caminului.
Un barbat din familie
va ajuta, dar incearca
sa va convinga ca nu
faceti bine. Incercati
sa evitati o cearta!
Primiti o veste buna
de la un prieten.

Se pare ca sunteti
p reocupat de un
schimb de locuinte
sau doriti sa cumparati
o casa. Va sfatuim sa
nu va grabiti. Ar fi bine
sa tineti cont de
posibilitatile financiare
reale.

O a f a c e r e
demarata de curand
incepe sa va aduca
beneficii serioase. Va
r e c o m a n d a m s a
evitati speculatiile si
actiunile la limita legii.
Nu luati decizii pripite!

Sunteti creativ si
ingenios, calitati pe
care ar fi bine sa le
folositi pentru a porni
o afacere. In cazul in
care nu va ajung
banii, va sfatuim sa
cereti un imprumut de
la o ruda mai instarita.

Semnificaţii istorice pentru

07:00 Ştirile Pro Tv 10:00 I
L ike IT 10 :30 Maeşt r i i
iluzionismului 11:00 Poveste
din L.A. 13:00 Ştirile Pro Tv
13:15 La Maruţă 14:30 Zeus şi
Roxanne 16:30 Românii au
talent 19:00 Ştirile Pro Tv 20:30
Destul! 22:45 Teren minat
00:45 Destul! 02:45 Ştirile Pro
Tv 04:15 Teren minat 06:00
Dora descopera lumea

09:00 Te Pui Cu Blondele
11:00 Căpitanul mărilor 13:00
Observator 14:00 Mireasă
pentru fiul meu 16:00 Observator
17:00 Mireasă pentru fiul meu
19:00 Obser va to r 19 :45
FamiliaDA 20:30 Te cunosc de
undeva 00:00 Arta seducţiei
02:00 Străini printre noi 02:45
Observator 03:30 Arta seducţiei
05:10 Întâmplări hazli 06:00
Observator

08:00 Teleshopping 08:30
Campionul 09:45 Pastila de râs
10:30 Teo Show 12:30 Ştirile Kanal
D 13:30 WOWBiz 16:15 D-
Paparazzi 17:00 Maria Mirabela
18:45 Ştirea zilei 19:00 Ştirile Kanal
D 19:45 Asta-i România! 21:00
Bărbatul potrivit 23:00 Rapire
contra cronometru 01:00 Stirile
Kanal D 01:45 Prinţesa vampirilor
02:00 Bărbatul potrivit 04:30 Pe
banii părinţilor 05:45 Pastila de râs
06:15 Neveste de piloţi

07:00 Cu lumea-n cap 08:00
Iubirea bat-o vina 08:30 Anchetă
militară 09:30 Secrete de stil 10:30
Sport, dietă şi o vedetă 11:00 Kiss
Cinema 11:30 Adevărata poveste
a Laurei Ingalls Wilder 13:30
Cireaşa de pe tort 14:30 Eurobox
15:00 Dădace pe bandă 16:30
Schimb de mame 18:00 Focus 18
19:00 Focus Sport 19:30 Cireaşa
de pe tort 20:30 Casă, dulce casă
22:30 După faptă şi răsplată 23:30
Anchetă militară 00:30 Dădace pe
bandă 02:30 Focus

10:00 Acasă în bucătărie 11:00
Aventurile lui Jackie Chan 11:30
Dilemele varstei 12:30 Cum am
cunoscut-o pe mama voastră 13:30
Men of a Certain Age 14:30 La
Maruţă 17:00 Cum am cunoscut-o
pe mama voastră 18:00 Men of a
Certain Age 19:00 Dilemele varstei
20:00 Superman I I I 22:45
Trubadurul 00:15 Supernatural:
Aventuri în lumea întunericului
01:15 Cititorii de oase 02:00
Trubadurul 03:15 Supernatural:
Aventuri în lumea întunericului

07:00 Ştirile B1 08:00
Ştirile B1 09:00 Ştirile B1
10:00 Weekend B1 12:00
Ştirile B1 13:00 360° 15:00
Ştirile B1 16:00 Pasul
Fortunei 17:00 Ştirile B1
18:00 Agrikultura 20:00
Ştirile B1 21:00 Talk B1 23:00
360° 00:00 Ştirile B1 01:00
Capital TV 01:50 Talk B1
03:30 Ştirile B1 04:20 360°

07:15 Abisul pasiunii 08:15
Poveşt i r i adevărate 09:45
Chemarea inimii 11:00 Cununa de
lacrimi 12:00 Santa Diabla 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
dest i nu lu i 00 :00 Poveşt i r i
adevărate 01:00 Regina 02:00
Forta destinului 03:30 Poveştiri
adevărate 04:15 Regina 05:15
Doamne de poveste

1 Martie
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Actualitatea într-un zâmbet
Pasionaţii fotbalului au

motive de bucurie. Din
acest weekend revine
fotbalul judeţean. FCM
Alexandria şi Pamimai
V ide le , do uă d in t r e
pretendentele la titlu vor
debuta în returul de
campionat pe propriul
t e r e n . C e a l a l t ă
pretendentă la promovare,
Sporting Roşiori va face
deplasarea în cel mai
sudic oraş al ţării, acolo
unde va înfrunta ACF

Dunărea Zimnicea.
Conducerea Asociaţiei

Judeţene de Fotbal a
stabilit delegările pentru
prima etapă din returul
campionatului . Toate
meciurile se vor disputa
sâmbătă, 01 martie cu
începere de la ora 12:30.

1 . A C F D u n ă r e a
Zimnicea - CS Sporting
Roşiori de Vede, arbitri:
Valentin Naidin, tefan
Creangă (ambii Turnu
Măgurele), Florin Stan

(Poroschia). Rezervă
S t e l i a n C u t i e r u
(Alexandria), observator:
Ion tefan (Buzescu).

2. CS Spicpo Poroschia
- ACS Astra Plosca, arbitri
N i c o l a e O l o g e a n u ,
Cătă l ina Nan (ambi i
A lexandr ia ) , Gabr ie l
Dragnea (Roşior i de
Vede), rezervă Mihai
B ă n a r u ( V i d e l e ) ,
observator: Nicu Lixandru
(Alexandria).

3. AS Tineretul Suhaia -

AS Unirea Brânceni, arbitri
Marius Dica (Roşiorii de
Vede) , Cătă l in Ancu
(A lexandr ia ) , Ov id i u
Marinel (Roşiorii de Vede),
rezervă Mihai Slăteanu
(Alexandria), observator:
Ionel Turlete (Videle).

4. CS Pamimai Videle -
CS Rapid Buzescu, arbitri
Robert Croitoru (Roşiorii
de Vede), Sorin Vasile
(Alexandria), Cosmin
Ciocan (Turnu Măgurele),
rezervă Adrian Caragea

( R o ş io r i i de Ve d e) ,
observator: George Popa
(Alexandria).

5. FCMAlexandria - CS
Viaţă Nouă Olteni, arbitri
F lor in Ochea (Turnu
M ă g u r e l e ) , T o m i
Teodorescu (Roşiorii de
Vede) , Andre i Baciu
(Videle), rezervă Ionuţ
D o g e a n u ( V i d e l e ) ,
observator: Dan Niţu
(Turnu Măgurele).

6. AFC Voinţa Saelele -
CS Unirea Ţigăneşti,
arbitri Ionuţ Babadac
(Alexandria),Aurel Tănase
(Roşiorii de Vede), Mihai
Băjan (Videle), rezervă
Cristian Chirovici (Turnu
Măgurele), observator:
Nicolae Răceală (Roşiorii
de Vede).

7. CS Metalul Peretu -
ACS Ajax Botoroaga,
Adrian Buica (Alexandria),
I l i e C r i s t e a ( Tu r n u
Măgurele), Liviu Barbu
(Videle), rezervă Cristian
Răduţ (Roşiorii de Vede),
observator: Constantin
Miruţă (Alexandria).

8. FC Traian - FC
Udinese Uda Clocociov,
C r i s t i an F r ăs i n ea nu
(Alexandria), Alexandru
Drăghici, George Crăciun
(ambii Videle), rezervă
Robert Plocon (Turnu
Măgurele), observator:
Alexandru Băjan (Videle).

La f i na l u l t u r u l u i
Sporting Roşiori a încheiat
p e p r im a po z i ţ i e a
clasamentului, la doar 3
puncte de Pamimai Videle
şi la 4 de FCMAlexandria.Ș

Ș

C. DUMITRACHE

- Vă mişcaţi greu pe pietrele astea!
- Eu le-am dat bani să asfalteze şi uite ce-a ieşit!

- De ce nu-mi daţi mâna?
- Mi-aţi tăiat salariul, lu tata i-aţi tăiat pensia,

norei alocaţia... Dacă mi-o tăiaţi?
’

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.

Nici n-a debutat returul
campionatului că deja
Comisia de Disciplină a
Asociaţiei Judeţene de
Fotbal a avut ”de lucru”. În
urma meciurilor din Cupa
României nu mai puţin de 4
jucători au fost suspendaţi
şi amendaţi pentru unele
nereguli comise în ”16-
imile” fazei judeţene.

340 lei. La atât se ridică
valoarea amenzilor pe
c a r e t r e b u i e s ă l e
p lă tească 4 jucător i
teleormăneni care ”n-au
fost disciplinaţi” în 16-imile
Cupei României la fotbal,
faza judeţeană.

C e l e m a i ” g r e l e ”
penalizări le-au primit

Eduard Nide lea (CS
Vităneşti) şi Constantin
Cone (As Gloria Merişani).
Cei doi au fost suspendaţi
pentru două etape şi au
primit şi amendă de 150 lei
fiecare pentru lovirea cu
piciorul a adversarului în
mod intenţionat, fără
vătămare fizică.

Un alt jucător care va
sta pe ”bară” în primul meci
din returul campionatului

este şi Adrian Valentin
Ungureanu de la AS
Tineretul Suhaia. Pe lângă
suspendarea de o etapă
acesta s-a ales şi cu o
amendă de 30 lei. El a
primit aceste sancţiuni
pen t ru împ ied i ca rea
marcării unui gol în poziţie
de ultim apărător.

Ultimul jucător intrat în
a ten ţ i a c o mis i e i de
D i s c i p l i n ă a A J F
Teleorman este Marius
Petre Stoian de la FC
Udinese Uda Clocociov. El
a primit o etapă de
suspendare şi o amendă
de 10 lei pentru cumul de
cartonaşe galbene.

C. DUMITRACHE

4 fotbalişti suspendaţi pentru
”infracţiuni”

FCM Alexandria debutează
pe propriul teren

- Mă predau în faţa tehnologiei!

- Încotro o luăm?
- Spre Teleorman, că stau prost cu natalitatea!


