
În această perioadă, numărul afecţiunilor manifestate la copii pentru care s-a
solicitat intervenţia de urgenţă a medicilor din cadrul SAJ (Serviciul de
Ambulanţă Teleorman), se menţin la acelaşi nivel, chiar dacă acestea au
înregistrat o uşoară scădere faţă de perioada anterioară.

(continuare în pagina 2)

Deşi ne aflăm
abia la începutul
l u n i i m a r t i e ,
fermierii din judeţul
nostru au început
pregătirile pentru
d e c l a n ş a r e a
campaniei agricole
de primăvară. Se
fac ultimele revizii
n e c e s a r e l a
t r a c t o a r e l e ş i
utilajele agricole din
d o t a r e ,
aprovizionarea cu
seminţe din soiuri

de înaltă productivitate, de îngrăşăminte chimice şi erbicide, în aşa fel încât
campania de înfiinţare a culturilor cerealiere şi tehnice, de legume şi plante de
nutreţ din această primăvară să se desfăşoare în cele mai bune condiţii. Va fi o
campanie agricolă ce va necesita mari eforturi umane şi materiale, şi asta cu atât
mai mult cu cât fermierii au de înfiinţat culturi de primăvară pe o suprafaţă de
peste 200.000 de hectare.

(continuare în pagina 4)

Pentru a procura benzina destinată consumului de
carburanţi de către ambulanţele de pe întreg cuprinsul
ţării la un preţ convenabil, Ministerul Sănătăţii a organizat
o licitaţie deschisă, la finele anului trecut câştigător al
unui astfel de contract fiind desemnat unul dintre cei mai

mari distribuitori de carburanţi din România. Preţul
obţinut este, conform oficialilor Ministerul Sănătăţii, cu 6
la sută mai mic decât preţurile de la pompă practicate de
către marile benzinării, iar valoarea contractului încheiat
se ridică la 376 milioane de lei, pentru 85 de milioane de
litri de combustibil.Afacere, nu glumă !!

Din păcate, la încheierea contractului de furnizare, nu

s-a ţinut seama şi de faptul că respectiva companie de
distribuţie a carburanţilor nu dispune de staţii de benzină
în toate oraşele ţării, ceea ce, în lunile ianuarie şi
februarie 2013, a creat mari probleme staţiilor de
ambulanţă din oraşele mici.

În lipsa benzinăriilor aparţinând respectivei companii,
în mai bine de 20 de oraşe ale ţării şoferii maşinilor de
salvare au fost nevoiţi să se deplaseze câteva zeci sau
chiar sute de kilometri pentru a face plinul de la
benzinăriile autorizate în acest sens.

(continuare în pagina 2)

Ziarul tuturor teleorm nenilor care au ceva de spusă

Un ziar care nu tace, nu minte, nu iartă şi spune lucrurilor pe nume

Anul VII , serie nouă, 1900, Marţi 4 Mart 201 , preţ 75I nr. ie 4 0, lei

( ) 1 EUR
4.5169 lei

€ ( ) 1 USD
3.2776 lei

$ 1 XAU
141.6752 lei

( ) 1 GBP
5.4837 lei

Ł

E-mail: @email.comziarulmara www.ziarulmara.ro
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de aur)
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La intervenţia secretarului de stat, Raed Arafat,

Ambulanţele de la Videle
nu vor mai alimenta la Alexandria
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(urmare din pagina 1)

M.M.

De le 39 de cazuri, pentru care s-a intervenit în perioada
anterioară, la 37 de cazuri în intervalul 28 februarie – 03 martie.

Menţinerea aproape pe aceeaşi linie a intervenţiilor în cazul
acordării primului ajutor în cazul copiilor, s-a datorat probabil şi
faptului că la nivelul judeţului nostru în această perioadă, s-a
înregistrat un număr crescut al virozelor respiratorii. Coroborat
cu faptul că cele 37 de intervenţii au avut un grad mediu de
dificultate (gradul I), părinţii ar trebui să fie mult mai responsabili
atunci când este vorba de sănătatea copiilor lor.

Având în vedere diferenţa extrem de mică în cazul frecvenţei
de producere a acestor afecţiuni, de la o perioadă la alta, am
putea spune că avem de a face cu o constantă în acest sens. O
situaţie similară fiind şi în cazul intervenţiilor în general. De la
392 de intervenţii în perioada anterioară, s-a ajuns la numai 380
de intervenţii în această perioadă.

În intervalul de timp 28 februarie – 3 martie, Serviciul de
Ambulanţă Teleorman a răspuns în timp util la nu mai puţin de 47
de cazuri în care pacienţii acuzau dureri abdominale sau de
spate, unde marea majoritate a pacienţilor au avut un grad
mediu de dificultate. La diferenţă mică sunt pacienţii cu dificultăţi
respiratorii, pentru aceştia s-a intervenit în 41 de cazuri.

Diferenţă mică s-a înregistrat şi între pacienţii care acuzau
dureri de cap, şi cei care au avut de suferit în urma pierderii
bruşte a cunoştinţelor şi a sensibilităţii. 27 pacienţi acuzau
dureri puternice de cap, iar alţi 25 de pacienţi au fost
diagnosticaţi cu pierderea bruscă a cunoştinţei.

Restul cazurilor pentru care s-a intervenit în această
perioadă au fost date de cele 16 cazuri de sincope, pentru care
medicii au acordat îngrijiri medicale de specialitate. Iar alte 15
intervenţii s-au efectuat în cazul pacienţilor care acuzau dureri
toracice.

Cazurile date de diversele sângerări, temperaturi ridicate,
obstetrică-ginecologie, diabet zaharat, violenţă şi agresiune
fizică, convulsii şi boli nediagnosticate, au fost reduse numeric
şi nici nu au ridicat probleme serioase pacienţilor. În acest
interval de timp paramedicii SAJ, au acordat primul ajutor şi în
cazul a trei pacienţii care au avut de suferit în urma producerii
unor accidente rutiere. Şi chiar dacă graviditatea situaţiei în care
se aflau cei trei pacienţi era maximă (gradul 0), în urma acordării
primului ajutor, pacienţii sunt în afara oricărui pericol.

(urmare din pagina 1)

George ZAVERA

Deşi ar trebui să ajungă la urgenţele la care
sunt solicitate în doar câteva minute, salvările
au fost nevoite să piardă foarte mult timp
pentru alimentarea cu benzină, pentru
aceasta, cu costurile de rigoare, fiind
deplasate în localităţile în care respectiva
companie dispune de propriile benzinării. Cele
mai multe probleme în acest sens au fost
semnalate în judeţele Olt, Teleorman şi
Ialomiţa, o astfel de situaţie regăsindu-se însă
şi în alte judeţe ale ţării.

De la Videle, salvările trebuiau să vină să
alimenteze la Alexandria, cale de 100 de
kilometri, dus-întors, iar în judeţul Olt salvările
de la Substaţia de ambulanţe din Corabia au
fost deplasate pentru alimentare la Caracal,

pentru aceasta fiind nevoite să parcurgă în jur
de 80 de kilometri. În aceeaşi perioadă, şoferii
de pe ambulanţele din Substaţia de la Feteşti
au fost nevoiţi să meargă pentru alimentarea
cu benzină la Slobozia, drumul dus-întors
însumând mai bine de 120 de kilometri.

La intervenţia secretarului de stat Raed
Arafat s-a găsit şi soluţia pentru rezolvarea
acestei probleme, furnizorul de benzină care a
câştigat licitaţia pentru distribuirea de
carburanţi către Serviciile judeţene de
ambulanţă de pe întreg cuprinsul ţării
subcontractând respectivul serviciu, pentru 20
de oraşe din ţară, companiilor de distribuţie de
carburanţi care deţin în acele localităţi
benzinării.

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

Serviciul de Ambulanţă Teleorman
Nivel ridicat al afecţiunilor
manifestate la copii

La intervenţia secretarului de stat, Raed Arafat,
Ambulanţele de la Videle

nu vor mai alimenta la Alexandria

D o u ă a c c i d e n t e ,
provocate de doi şoferi fără
permis, un mort şi un rănit,
alţi patru şoferi prinşi beţi la
volan, bilanţul poliţiştilor în
weekend

B.P.

În ziua de Mărţişor, R.
Ionuţ de 19 ani din comuna
Trivalea Moşteni, în timp ce
conducea un autoturism pe
DJ 504, pe raza comunei
Tătărăştii de Jos, din cauza
vitezei excesive, într-o curbă
la dreapta a derapat
şi a pierdut controlul
a u t o t u r i s m u l u i ,
intrând în gardul
din beton al unei
locuinţe, după care
a ricoşat într-un
s t â l p d e
elect r i c i ta te . În
urma impactului,
a c e s t a a f o s t
proiectat în afara
a u t o t u r i s m u l u i ,
decedând ulterior.

Î n u r m a
cercetărilor efectuate, s-a
stabilit că acesta nu deţinea
permis de conducere.

B. Marius de 23 de ani din
municipiul Alexandria, în timp
ce conducea un autoturism pe
o s t r ad ă d i n c o mu n a
Poroschia, a pierdut controlul
asupra direcţiei de mers şi s-a
răsturnat într-un şanţ de pe
marginea drumului.

În urma cercetărilor s-a
stabilit că persoana în cauză

n u d e ţ i n e p e r m i s d e
conducere iar ca urmare a
accidentului a rezultat rănirea
uşoară a lui G. G. De 17 ani,
ocupantă a autoturismului în
cauză.

F. George a fost depistat
de poliţiştii din municipiul
A lexandr ia în t imp ce
conducea un autoturism,
având o alcoolemie de 0,66
mg/l alcool pur în aerul
expirat, motiv pentru care a

fost condus la spital în
vederea recoltării de probe
biologice pentru a i se stabili
alcoolemia.

Poliţiştii Secţiei de Poliţie
rurală Vităneşti l-au depistat
pe M. Marian în timp ce
conducea un autoturism pe
DJ 504, aflându-se sub
influenţa băuturilor alcoolice,
aparatul etilotest indicând o
valoare de 0,92 mg/l alcool
pur în aerul expirat.

Conducătorul auto a fost
condus la spital pentru a i se
recolta probe de sânge în
vederea stabilirii alcoolemiei.

Poliţiştii din municipiul
Turnu Măgurele l-au depistat
pe O. Daniel de 38 de ani din
comuna Segarcea-Vale, în
t imp c e c ondu ce a un
autoturism pe DJ 546,
aflându-se sub influenţa
băuturilor alcoolice.

Conducătorul auto a fost
testat cu aparatul
a l c o o l t e s t ,
rezultatul fiind de
0,60 mg/l alcool pur
în aerul expirat.

T. Ionuţ de 33 de
ani din municipiul
Turnu Măgurele a
fost depistat de
p o l i ţ i ş t i i d i n
municipiul Turnu
Măgurele în timp ce
c o n d u c e a u n
a u t o t u r i s m p e
s t r a d a G r a l

Praporgescu din localitate,
aflându-se sub influenţa
băuturilor alcoolice.

În urma testării cu aparatul
etilotest, rezultatul a indicat o
valoare de 0,86 mg/l alcool
pur în aerul expirat, motiv
pentru care a fost condus la
spital în vederea recoltării de
probe de sânge pentru a se
stabili alcoolemia.

Două accidente, provocate de doi
„şoferi” fără permis

Sumele care trebuie restituite de stat, conform hotărârilor
judecătoreşti, reprezentând taxa auto, dobânda aferentă,
cheltuielile de judecată şi alte sume, devenite executorii până la
31 decembrie 2015, vor fi plătite doar într-un interval de cinci
ani, cu plata anuală a numai 20% din valoare.

Modalitatea de plată a fost stabilită de Guvern prin ordonanţă
de urgenţă.

"Plata sumelor
p r e v ă z u t e p r i n
hotărâri judecătoreşti
având ca obiec t
restituirea taxei pe
p o l u a r e p e n t r u
autovehicule şi a taxei
p e n t r u e m i s i i l e
poluante provenite de
l a a u t o v e h i c u l e ,
dobânzile calculate
până la data plăţii
integrale şi cheltuielile
de judecată, precum şi alte sume stabilite de instanţele
judecătoreşti, devenite executorii până la data de 31 decembrie
2015, se va realiza pe parcursul a 5 ani calendaristici, prin plata
în fie care an a 20% din valoarea acestora", este decizia
Guvernului.

În cursul acestui termen, orice procedură de executare silită
se suspendă de drept.

Sumele de plată vor fi actualizate cu inflaţia, iar graficul de
plată a tranşelor anuale va fi stabilit de autorităţi.

Aceeaşi procedură va fi aplicată şi pentru plata restanţelor
reprezentând titluri executorii deja emise şi pentru care nu a
început încă executarea silită.

Guvernul a stabilit
modalitatea de plată

a taxei auto
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Dând liber la menţinerea
alianţei în teritoriu, pentru a
nu s tâ rn i un va l de
nemulţumiri la bază, Crin
Antonescu a rezolvat o
situaţie de moment, dar a
riscat mult pe termen mediu
şi lung.

E clar că liberalii rămaşi
pe funcţii în judeţe vor fi
trataţi altfel de către aliaţi în
noul context şi nu vor mai
avea nici un argument
politic şi nici sprijin la nivel
central. Vor fi, pur şi simplu,
t o l e r a ţ i i a r t o a t e
nemulţumirile lor se vor
s p a r g e î n c a p u l
parlamentarilor proprii, pe
care i-au sprijinit să ajungă
în Senat sau în Camera
Deputaţilor. Iar dacă aceştia
doresc să-şi continue
cariera politică n-au decât o
variantă la îndemână, să
sprijine (pe ascuns sau pe
faţă) USD-ul în Parlament.
Pe ascuns, la votul secret
sau pe faţă, alăturându-se
lui Tăriceanu şi refăcând
USL.

Ieri la amiază, liberalii s-
au întâlnit din nou, nu se ştie
d a c ă l a i n i ţ i a t i v a
parlamentarilor sau a lui

Crin Antonescu, iar cum
până la închiderea ediţiei
întrunirea nu s-a încheiat,
nu e riscant să presupunem
că s-a discutat despre votul
de azi din parlament cu
p r i v i r e l a v a l i d a r e a
Cabinetului ponta 3.

Sarcina parlamentarilor
liberali este extrem de
dificilă, în condiţiile în care
c o o p t a r e a U D M R l a
guvernare nu a schimbat cu
o virgulă Programul USL
adoptat la începutul primului
mandat al lui Ponta. De
aceea poate că prin această
întâlnire Antonescu vrea să
evite orice surpriză din
p a r t e a g r u p u r i l o r
parlamentare ale liberalilor.

Deşi noul cabinet are
toate şansele să treacă fără
emoţii, având teoretic o
susţinere de 321 de voturi,
la care se pot adăuga
voturile PPDD, cei doi lideri
executivi ai formaţiunii lui
Dan Diaconescu anunţând
iei, după întâlnirea cu Victor
Ponta, că au reuşit să
introducă în noul program
de guvernare al cabinetului
Ponta o serie de puncte din
propriul program. Cu cele

35 - 4 0 de v o t u r i a l e
pepedediştilor guvernarea
va fi la fel de confortabilă din
punct de vedere al susţinerii
parlamentare ca şi înainte
de ruperea USL.

În aceste condiţii, e clar
că aşa cum spunea Călin
Popescu Tăriceanu pe
liberali îi aşteaptă o lungă
perioadă de opoziţie dacă
nu-şi reevaluează şi nu-şi
schimbă strategiile pe
termen mediu şi lung. Mai
ales că n-au reuşit să
explice suficient de coerent
şi de clar adevăratele cauze
ale ruperii USL, fi ind
percepuţi, în frunte cu Crin
Antonescu, ca cei care au
sabotat această construcţie
politică sprijinită de pături
largi ale populaţiei.

S igu ran ţa cu ca re
Tăriceanu îşi continuă şi îşi
promovează demersul ar
trebui să fie un semnal
pentru Antonescu că în PNL
se pot produce mişcări
centrifuge în perioada
următoare, ceea ce ar fi
c a t a s t r o f a l p e n t r u
scrutinurile electorale care
urmează.

C.R.

Ucraina este leagănul Rusiei Mari a lui Petru cel Mare, aici luând
fiinţă între secolele X-XI Statul Kievean, cel mai mare şi mai puternic din
Europa acelor vremuri, cu o populaţie majoritar rusă şi ortodoxă.

După destrămarea acestui stat a urmat o istorie zbuciumată cu
ocuparea unei bune părţi din teritoriu de către Uniunea dinastică
Polonia Lituania, consfinţită în 1569 la Lublin.

La 1648, Bogdan Hmelniţki înfiinţează Marele Hatmanat Căzăcesc
pe malul stâng al Niprului, care a fost integrat în Rusia. Restul actualului
teritoriu al Ucrainei a avut o istorie zbuciumată, în care naţionalismul a
înflorit, iar cea mai dură răbufnire s-a petrecut în timpul războiului ruso-
suedez, când cazacii, conduşi de hatmanul Mazepa, luptă alături de
suedezi împotriva ruşilor. După victoria ruşilor, Ucraina intră sub
stăpânirea ţaristă, iar limba ucraineană este interzisă în tipărituri şi
administraţie.

Ca răspuns, peste ani, în timpul primului Legiunea Ucraineană luptă
alături de Legiunea poloneză alături de Germania, împotriva Rusiei.

După victoria Marii Revoluţii Socialiste din octombrie, Ucraina
devine Republică Sovietică Socialistă, iar în 1939 îşi extinde teritoriul în
urma tratatului încheiat între Stalin şi Hitler, prin care Polonia este
împărţită între cele două puteri.

Ultimul „cadou teritorial” făcut Ucrainei de patria mumă, Rusia, este
Crimeea, locul unde îşi avea reşedinţa preferată de vacanţă Iosif
Visarionovici Stalin.

În 1954, când se împlineau 300 de ani de la semnarea Tratatului de
la Pereiaslav, când Hatmanatul căzăcesc s-a alipit Rusiei, Nichita
Sergheevici Hruşciov a determinat Sovietul Suprem să treacă
Regiunea autonomă Crimeea sub jurisdicţia Republicii Sovietice
Socialiste Ucraina. Cum asta se întâmpla în cadrul URSS n-a fost nici o
problemă ca propunerea şefului PCUS să treacă. Hruşciov a fost
secretar general al Partidului din RSS Ucraina în perioada 1938-1949 a
dorit astfel să facă şi o reparaţie morală Ucrainei, pe care Stalin a supus-
o unei înfometări dirijate între anii 1932-1935, deşi aceasta era grânarul
URSS.

Cum la conducerea Rusiei a urmat un alt lider politic din Ucraina,
Leonid Brejnev, lucrurile nu s-au mai schimbat până în anul 1991, când
la 21 august Ucraina a adoptat Declaraţia de Independenţă care statua
că fosta republică sovietică e un stat independent şi democratic.

Urmează reuniunile de la Brest (8 decembrie 1992) şi mai ales cea
de la Alma Ata, din 21 decembrie, acelaşi an, în urma cărora Rusia,
Ucraina şi Belarus proclamă desfiinţarea URSS şi constituirea
Comunităţii Statelor Independente.

Pentru Rusia urmează o perioadă de decădere economică şi politică
care o scot temporar din rândul marilor puteri ale lumii, dar odată cu
venirea la putere a lui Vladimir Putin, susţinut de serviciile secrete,
Rusia a reuşit să-şi revină şi azi e din nou o mare putere economică şi
militară şi are un rol determinant în politica globală.

În Ucraina, în schimb, n-a apărut nici o personalitate capabilă să
aşeze această ţară, cu aproape 50 de milioane de locuitori şi un mare
potenţial economic pe un făgaş favorabil şi coerent.

Navigând între occident şi Rusia, fără să-şi fixeze „capul compas”
cel mai potrivit, Ucraina „revoluţiei portocalii” se confruntă azi cu
Ucraina pro-rusă, glonţul unui război civil trecându-i pe la ureche în
timpul protestelor de la Kiev, dar pericolul n-a trecut nici acum.

Mai ales după ce Rusia s-a implicat major în problema Crimeii, un
punct strategic la care Rusia nu va renunţa atâta vreme cât Putin se va
afla la butoane. Şi cine ar putea să-l determine pe noul ţar al Moscovei
să renunţe la Crimeea. Uniunea Europeană, care n-are un consiliu de
securitate, o strategie de apărare a intereselor comune sau de folosire a
forţei în cazuri extreme? NATO, care este o relicvă a războiului rece şi
care după căderea comunismului n-a făcut altceva decât să servească
intervenţionismul american?

Şi cum poate fi determinată Germania să strice relaţiile cu Rusia
când este singurul partener alături de care UE poate contrabalansa o
posibilă alianţă economică a SUAcu China în cadrulASEAN?

Şi pentru cine să-şi bage pielea la saramură UE şi SUA, când la Kiev
opoziţia la Ianukovici se dovedeşte mai mult naţionalistă şi extremistă
decât coerentă şi democratică. Iar în aceste condiţii Ucraina n-ar crea
decât probleme atât Europei cât şi SUA, atât politice, cât, mai ales,
financiare, Ucraina se află în pragul falimentului, iar injecţia de 5
miliarde de dolari făcută de Rusia, înainte de evenimentele de la Kiev, e
doar o frecţie la un picior de lemn. Guvernul de la Kiev are nevoie
urgentă de vreo 50 de miliarde de dolari, dar cine îi poate oferi. Uniunea
Europeană a fost cuprinsă de febra campaniei electorale pentru
Parlamentul European şi nimeni n-are curajul să ia de la gura
contribuabilului pentru a sprijini Ucraina. Nici SUA nu sunt dispuse să
scoată atâta bănet de la rezerva federală şi recomandă Kievului să se
adreseze FMI.

Iar Putin ştie că poată juca tare şi joacă. L-a adus pe Ianukovici în
YRusia, ca să poată invoca nelegitimitatea formală a noii puteri de la
Kiev, deşi pentru „ţar” fostul lider ucrainean nu mai reprezintă nimic,
acesta jucând catastrofal la două capete şi nefiind în stare să ţină
lucrurile sub control.

Dar prezenţa lui Ianukovici în Rusia le dă argumente comandanţilor
militari ucraineni să nu se supună ordinelor de la Kiev, care vin din
partea unor şefi asupra cărora planează suspiciunea de abuz-armat,
atâta timp cât nici un segment de populaţie n-a fost consultat în vreun
fel, iar parlamentul şi preşedintele aflaţi până acum câteva săptămâni la
cârma ţării a fost rezultatul unui scrutin popular supravegheat de OSCE.

Ultimul argument că Putin va face din Crimeea o Transnistrie mai
mare ni-l oferă ştirile care vin dinspre Washington, una dintre ele
precizând că Obama şi Putin au vorbit la telefon o oră şi jumătate. Ori
dacă aceştia ar fi avut poziţii ireconciliabile convorbirea s-ar fi terminat
în câteva minute şi fiecare şi-ar fi văzut de planul lui. E clar că s-a
negociat, poate că uneori la sânge, dar a fost timp destul pentru ca una
sau alta din părţi să cedeze sau să obţină ceva. Ce, vom vedea în
perioada care urmează.

Angela Merkel a obţinut acordul lui Putin pentru organizarea unei
comisii neutre care să aşeze forţele politice din Ucraina la masa
negocierilor. S-ar putea ca acelaşi lucru să-l fi cerut şi Obama. Un lucru
e cert, Rusia va rămâne cu Crimeea, fie prin revenirea la „patria mamă”,
fie prin transformarea ei într-o nouă Transnistrie.

C.R.

Crimeea, o Transnistrie
mai importantă din punct
de vedere strategic?

Şi fără liberali, Cabinetul Ponta 3
n-are emoţii la validare

Avocatul Mircea Lupan ar putea să fie
contracandidatul Vioricăi Dăncilă şi a lui
Liviu Neagu pentru o funcţie de parlamentar
european. Acesta a devenit preşedintele
Fundaţiei Mişcarea Populară Teleorman şi a
fost propus de către preşedintele Partidului
Mişcarea Populară Teleorman, Adrian
Florescu pentru a candida la Parlamentul
European din partea judeţului Teleorman.

Fundaţia Mişcarea Populară a început
”curăţenia” de primăvară. În ultimele zile ale
lunii februarie nu mai puţin de 5 preşedinţi de
filiale judeţene au fost schimbaţi din funcţie
pe motiv de ”nesupunere”. A fost şi cazul lui
Gabriel Taraulea, preşedintele Fundaţiei în
Teleorman. Fără să fie anunţat în prealabil,
acesta a văzut un comunicat al Fundaţiei
prin care era ”demis”.

”Fundaţia „Mişcarea Populară” l-a
desemnat astăzi, 27 februarie 2014, pentru a
fi coordonator al filialei din Teleorman, pe
domnul Mircea Lupan.

Desemnarea s-a făcut în urma procedurii
de selecţie a conducerilor de filiale din rândul
persoanelor care au aderat la Mişcarea
Populară. Acest proces de selecţie continuă
pentru alegerea coordonatorilor grupurilor
de lucru din filiala Teleorman. Atribuţiile care
revin celorlalţi membri ai conducerii filialei
Teleorman urmează să fie stabilite de către
coordonatorul filialei, Mircea Lupan,
împreună cu echipa de coordonare”, se
arată în comunicatul cu pricina.

Gabriel Taraulea îi urează succes
actualului lider şi spune că este dispus să-l
ajute cu sfaturi şi sugestii, mai ales pentru
faptul că acesta este străin de politică.

Şi pentru că ”marii politicienii” au început
politica de sus şi Mircea Lupan le calcă pe
urme. Nici nu a învăţat bine statutul partidului
că a fost propus să candideze pentru o
funcţie de parlamentar european.

Singurul lucru care ”l-a recomandat”
pentru această propunere a fost faptul că ”n-
a mai făcut politică”. Dacă faptul că n-ai mai
făcut politică este criteriul principal pentru a
ajunge candidat pentru o funcţie de
demnitate publică poate ar trebui că şi
celelalte 20 de milioane de români să
candideze.

C. DUMITRACHE

Avocatul Lupan este propunerea PMP
Teleorman pentru candidatura la PE

Avertismentul vine din
partea preşedintelui Traian
Băsescu, care crede că
străinii ne-ar putea ocoli dacă
lucrurile se complică.

Problemele din ţara
vecină s-ar putea resimţi şi
prin creşterea costurilor de
împrumut ale României,
adaugă şeful statului. În plus,
analiştii economici nu exclud
nici pericolul pe care îl poate
genera la noi instabilitatea
politică internă. Deocamdată,
însă, leul nu a reacţionat la
scandalul legat de ruperea
Uniunii Social Liberale.

Creşterea dobânzilor la
care băncile sunt dispuse să
crediteze Ministerul de
Finanţe este deja o realitate.
Luna trecută, Trezoreria a

respins de trei ori ofertele
pentru licitaţii în care a vrut să
vândă titluri de stat în lei, din
cauza pretenţiilor prea mari
ale creditorilor. Autorităţile nu
se pot baza prea mult nici pe
banii aduşi în economie de
investitorii străini. Anul trecut,
investiţiile străine directe au
fost de 2,7 miliarde de euro,
un sfert din nivelul record
în reg i s t ra t î na i n te de
declanşarea crizei.

Practic, România ar putea
suporta indirect consecinţele
dezinteresului investitorilor,
sunt de părere analiştii
economici.

„Ne aflăm într-o zonă
destul de volatilă. Nici în
partea cealaltă, înspre Turcia
şi spre Orientul Mijlociu,

lucrurile nu sunt foarte
liniştite, aşa că, într-adevăr,
invest i tor i i sunt foar te
sensibili la tot ce se întâmplă
în zonele astea şi evident că
apetitul lor pentru a veni pe
pieţe care sunt în zone din
astea cu incertitudini este
scăzut”, precizează Aurelian
Dochia, analist economic.

Chiar şi în aceste condiţii,
România are şi atuuri în ochii
i n v e s t i t o r i l o r , s u s ţ i n
economiştii.

Deocamdată, leul nu a
reacţionat la ruperea Uniunii
Social Liberale. Ba chiar s-a
întărit uşor în faţa monedei
e u r o p e n e î n u l t i m a
săptămână, iar euro a pierdut
un ban la cursul oficial.

Tensiunile din Ucraina pot afecta
şi economia românească
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George ZAVERA

Conform datelor centralizate la Direcţia
pentru Agricultură Teleorman, fermierii
teleormăneni şi-au propus să însămânţeze în
această primăvară nu mai puţin de 89.602
hectare cu floarea soarelui şi 75.491 hectare cu
porumb pentru consum, cele două culturi
ocupând împreună circa 80 la sută din
suprafaţa totală destinată culturilor de
primăvară. Vor mai fi însămânţate 3.264
hectare cu orzoaică de primăvară, 4.170
hectare cu ovăz, 120 hectare cu porumb pentru
sămânţă, 4.299 hectare cu sorg, 140 de
hectare cu soia, 100 de hectare cu floarea
soarelui pentru sămânţă. In acelaşi timp,
fermierii şi-au propus să cultive mazăre boabe
pe o suprafaţă de 832 hectare, muştar

alimentar pentru consum şi pentru sămânţă pe
400 de hectare, tutun pe 315 hectare, plante
medicinale pe 65 hectare, fasole boabe pe 22
hectare şi năut pe 50 de hectare. De
asemenea, vor fi cultivate cu cartofi 1.301
hectare, legume de câmp şi în solarii pe 5.203
hectare, pepeni verzi pe 1.575 hectare, iar
plantele de nutreţ vor ocupa suprafaţa de
26.215 hectare.

Circa 7.500 de hectare sunt ocupate cu vii şi
livezi.

Toamna trecută, fermierii teleormăneni au
înfiinţat culturi de cereale păioase, rapiţă pentru
ulei, legume şi plante de nutreţ pe o suprafaţă
de 242.591 hectare.
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Se modifică din nou Codul Fiscal, iarANAF primeşte arme
noi în lupta cu evaziunea. Autorităţile vor putea folosi ca
probe împotriva rău-platnicilor atât date stocate pe servere,
cât şi înregistrări audio-video.

Inspectorii fiscali vor putea utiliza în continuare şi
procedurile standard, de solicitare a informaţiilor sau a
expertizelor, folosirea de înscrisuri, cercetări la faţa locului,
precum şi controale spontane.

Măsura este prevăzută în OUG 8 din 2014, cu privire la
modificarea Codului fiscal, a Codului de procedură fiscală şi a
altor acte normative a fost publicată în monitorul oficial de
vineri.

Potrivit articolului 49 referitor la mijloacele de probă, al
cărui conţinut se modifică, „constituie probă orice element de
fapt care serveşte la constatarea unei stări de fapt fiscale,
inclusiv înregistrări audiovideo, date şi informaţii aflate în
orice mediu de stocare, precum şi alte mijloace materiale de
probă, care nu sunt interzise de lege”.

La alineatul (2) al articolului, se arată că „pentru
determinarea stării de fapt fiscale, organul fiscal, în condiţiile
legii, administrează mijloace de probă, putând proceda la:
a)solicitarea informaţiilor, de orice fel, din partea
contribuabililor şi a altor persoane; b)solicitarea de expertize;
c)folosirea înscrisurilor; d)efectuarea de cercetări la faţa
locului; e)efectuarea, în condiţiile legii, de controale curente,
operative şi inopinate sau controale tematice, după caz.”

Probele administrate vor fi coroborate şi apreciate
ţinându-se seama de forţa lor doveditoare recunoscută de
lege.

Fermierii teleormăneni se
pregătesc pentru declanşarea

campaniei agricole de primăvară

Şcoală de Coafor Canin la Alexandria?
P e n t r u a - ş i c â ş t i g a

ex is ten ţa , mu l ţ i d in t r e
teleormăneni, şi numai, au
constat pe propria piele că nu
mai pot trăi doar din “tăiatul
frunzelor la câini”, cum se
spune-n popor, şi că trebuie să
se apuce grabnic de treabă, iar
pentru aceasta să se şi califice
într-o meserie.

În sprijinul unora dintre cei
care îşi caută de lucru, nişte
întreprinzători din Capitală au
decis să le ofere posibilitatea
de a învăţa cum să tundă şi să
îngrijească blana câinilor,
contra cost, desigur, conform
anunţului postat pe sit-ul

Tocmai.ro contravaloarea
cursurilor fiind de 22 de
milioane de lei vechi. Bună
afacere, nu-i aşa ?!!

“Prima Şcoală de Coafor
Canin din România care
o rgan izează cursur i la
Alexandria.

La cursul de coafor canin
se învaţă tot ceea ce ţine de
coafor canin: tuns, aranjat
părul, spălat, styling. Cursanţii
vor deveni experţi nu numai în
toaletarea câinelui, ci şi în
anatomia câinelui, bolile de
piele, elemente esenţiale
câinelui, scurt istoric, originea
l o r , t i p u r i l e r a s e l o r ,

d e r m a t o l o g i e ,
comportamentul câinelui,
reacţ i i , comunicarea cu
clienţii, rase de câini, grupe de
câini, tunsori standard, tunsori
de expoziţie, trucuri şi multe
altele.

Şcoala este autorizată de
Ministerul Muncii şi Ministerul
Educaţiei, iar diploma de
calificare este emisă de aceste
ministere, şi este recunoscută
în UE.”

Pe când şi nişte cursuri
pentru tunsul şi întreţinerea
pisicilor maidaneze?!

George ZAVERA

Ministerul Agriculturii a publicat o Hotărâre privind
aprobarea metodologiei pentru stabilirea normelor devenit
utilizate la impunerea veniturilor din activităţi agricole. Potrivit
actului respectiv, fermierii care vor avea culturile afectate de
fenomenele meteorologice vor achita un impozit mai mic, în
funcţie de gradul pierderilor.

“Dacă în cursul anului fiscal de realizare a venitului,
culturile agricole/plantaţiile contribuabililor sunt afectate de
fenomene meteorologice nefavorabile ce pot fi asimilate

dezastrelor naturale
– f e n o m e n e
m e t e o r o l o g i c e
precum îngheţul,
gr indina, poleiul,
ploaia, seceta, alte
fenomene, a căror
manifestare conduce
l a p i e r d e r i d e
producţie de peste
30% din producţia
medie utilizată de
către Direcţiile pentru
agricultură judeţene,
r e s p e c t i v a
m u n i c i p i u l u i
B u c u r e ş t i î n
c o n f o r m i t a te c u
prevederile alin.(2) al
art.2, normele de

venit utilizate de către direcţiile generale ale finanţelor
publice teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice la
impunerea veniturilor din activităţi agricole obţinute din
exploatarea terenurilor agricole în cauză, se reduc
corespunzător gradului de afectare”, se arată în Hotărâre.

De asemenea, aceasta cuprinde şi modul în care se
calculează normele de venit pentru fiecare sector agricol în
parte.

ANAF primeşte
arme noi în lupta cu

evaziunea

Impozite mai mici
pentru fermierii care au
culturile afectate

Veste bună pentru toţi
românii: începând cu 1 martie
2014, au intrat în vigoare noi
dobânzi de întârziere pentru
neplata la timp a taxelor,
acestea fiind mai mici decât
cele vechi.

Dobânzile de întârziere
pentru neachitarea la timp a
taxelor s-au modificat, iar noile
valori sunt valabile din 1
martie, se precizează într-o
o r d o n a n ţ ă d e u r g e n ţ ă
publicată recent în Monitorul
Oficial.

Nivelul dobânzii pentru
neachitarea la timp a taxelor a

fost redus cu un sfert, la 0,03%
pentru fiecare zi de întârziere,
de la 1 martie, se arată în OUG
nr. 8/2014 pentru modificarea
şi completarea unor acte
normative şi alte măsuri fiscal-
bugetare.

A n t e r i o r , c o n f o r m
alineatului 7 al articolului 120
din Codul de procedura
fiscală, nivelul dobânzii era de
0,04% pentru fiecare zi de
întârziere. În plus, acest nivel
putea fi modificat prin legile
bugetare anuale, prevedere
care a fost eliminată de noua
OUG.

În acest condiţii, nivelul
dobânzii pentru neplata

taxelor poate ajunge anual la
10,95% faţă de 14,6% cât era
anterior.

Mai nou, Fiscul blochează conturile fără să
atenţioneze debitorii. Abuzul este recunoscut
chiar de autorităţi, care promit că, de acum, vor
trimite somaţii cu 15 zile înainte.

Poprirea conturilor bancare se face, acum,
în acelaşi timp cu trimiterea somaţiei către
debitor, potrivit Capital.ro. Sunt şi cazuri în care
somaţia nu ajunge niciodată la
destinatar.

Aberaţia este posibi lă
pentru că legea, respectiv
Codul de procedură fiscală, nu
d ă u n t e r m e n p e n t r u
comunicarea adresei de
înfiinţare a popririi către debitor,
ci doar face referire generică la
c o m u n i c a r e a a c t u l u i
administrativ fiscal.

Cu alte cuvinte, băncile
primesc o înştiinţare de poprire
asupra tuturor conturilor şi a tuturor sumelor
debitorului pe care sunt obligate să le pună în
aplicare.

Din acest punct, nu mai există nicio
reglementare referitoare la relaţia cu debitorul.
Prin urmare, dacă datoria este mai mică decât
suma din conturi sau inexistentă - pentru că

Fiscul mai face şi erori - firma sau persoana
vizată încep o luptă istovitoare pentru
recuperarea banilor blocaţi degeaba.

„În practică sunt grave repercusiuni. Una
dintre cele mai mari probleme este că organul
fiscal are autoritatea să instituie poprirea
asupra tuturor conturilor debitorului. Deşi banca

a r e o b l i g a ţ i a s ă
indisponibilizeze doar sumele
prevăzute în titlul executoriu,
au existat foarte multe cazuri
unde au fost reţinute sume mai
mari, în principal prin poprirea
mai multor conturi simultan",
explică Andreea Steinhart,
partner Contexpert Consulting.

Necazul este că, deşi legea
dă un termen precis de cinci zile
pentru restituirea banilor luaţi
degeaba şi dă chiar dreptul la

dobânzi dacă termenul este depăşit, în
realitate, prevederile nu prea se aplică.

Totodată, popririle trebuie desfiinţate imediat
ce statul şi-a încasat creanţele. Mediul de
afaceri s-a tot plâns de metodele abuzive şi s-au
făcut tot felul de demersuri pentru schimbarea
felului în care procedează Fiscul. Mai multe aici.

Fiscul blochează contul,
apoi somează

De la 1 martie se aplică noi dobânzi
de întârziere la plata taxelor
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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



Elevii claselor a XI-a şi a XII-a şi-au testat
cunoştinţele în cadrul simulării examenului de
bacalaureat. În premieră, elevii de clasa a XI-a au
dat examen după aceleaşi modele de subiecte pe
care dau şi elevii de clasa a XII-a şi în aceleaşi
condiţii ca la examenul din vară.

Subiectele au fost împărţite în funcţie de
profilul şi filiera vocaţională a fiecărei clase: uman
sau real.

La subiectul 1, elevii de clasa a XI-a de la
profilul uman, au avut un text din opera ”Tinereţe
fără Tinereţe” de Mircea Eliade. Aceştia au trebuit
să găsească sinonimele pentru cuvintele
„amănunt” şi înţelesuri” şi explicarea rolului
cratimei din secvenţa „să-l citească”. La cel de-al
doilea subiect elevii au avut de redactat un text
argumentativ de 150 -300 de cuvinte despre rolul
artei în educaţia tinerilor. Cel de-al treilea subiect
a constat în redactarea unui eseu de 600-900 de
cuvinte despre relaţia dintre două personaje dintr-
o comedie studiată.

Elevii de clasa a XI-a profil REAL au primit trei

subiecte dintre la primul au primit un fragment din
opera „Margărita” de Vasile Alecsandri, fragment
la care au avut de răspuns la nouă cerinţe dintre
care: găsirea unui sinonim potrivit pentru mister şi
necontenit, explicarea rolului virgulei în secvenţa :
„Acel buchet l-am compus eu însămi pentru d-
voastră, adăogi ea roşindu-se pe obraji”, de
construit un enunţ în care să existe verbul a duce
şi să selecteze din text două secvenţe care
conturează dimensiunea spaţială. Cel de-al
doilea subiect a constat în redactarea unui text de
tip argumentativ de 150-300 de cuvinte despre
impactul reţelelor de socializare asupra tinerilor.
Cel de-al treilea subiect a constat în redactarea
unui eseu de 600-900 de cuvinte în care să
prezinte particularităţile de construcţie a unui
personaj dintr-o comedie studiată.

Cerinţe şi întrebări asemănătoare au avut şi
elevii din clasa a XII-a. La subiectul 1 de la profilul
UMAN elevii au primit un text din ”Titanic Vals” de
Tudor Muşatescu, la care au avut de răspuns la

nouă cerinţe dintre care: aflarea sinonimelor
neologice pentru „am cumpărat” şi „sfioasă”,
transcrierea a două cuvinte/grupuri de cuvinte
care sunt mărci ale adresării directe şi ilustrarea
cu câte un exemplu din text a două trăsături ale
genului dramatic. Cel de-al doilea subiect a
constat în redactarea unui text argumentativ de
150-300 de cuvinte despre importanţa studierii
disciplinelor umaniste. Cel de-al treilea subiect de
la clasa a XII-a profil UMAN a fost redactarea unui
eseu de 600-900 de cuvinte despre relaţia dintre
două personaje dintr-un text narativ studiat de
Liviu Rebreanu.

Pentru profilul REAL subiectele au fost ”mai
accesibile”.Astfel, la SUBIECTULI, elevii de clasa
a XII-a au primit textul „Somnoroasa aventură”,
scris de Teodor Mazilu, în baza căruia au avut de
răspuns la 9 cerinţe. Astfel elevii au trebuit să
numească câte un sinonim la cuvintele retras şi
zădărnicie, au trebuit să explice rolul virgulei din
propoziţia „Vai, ce bine-mi pare”, de construit un
enunţ în care să folosească o locuţiune/ expresie
care să conţină substantivul „suflet”. Au avut de
precizat două motive literare din textul dat, de
transcris două cuvinte din text care sunt mărci ale
adresării directe, de prezentat rolul notaţiilor
autorului din textul dat, respectiv de prezentat
două trăsături ale genului epic. La ultimul punct de
la primul subiect elevii au trebuit să comenteze o
secvenţă din text. La SUBIECTUL al II-lea elevii
au trebuit să scrie un text de tip argumentativ de
150 – 300 de cuvinte despre importanţa
călătoriilor în formarea personalităţii tinerilor, iar la
ultimul punct aceştia au avut de redactat un eseu
600 – 900 cuvinte, în care să prezinte
particularităţile de construcţie a unui personaj
dintr-un text narativ studiat, aparţinând lui Liviu
Rebreanu.

Potrivit metodologiei accesul elevilor în săli a
fost permis până la ora 8:30, iar examenul a
început la ora 9:00. Elevii au avut trei ore la
dispoziţie pentru a rezolva subiectele şi nu au
putut părăsi sala de examinare mai repede de
10.30.

Ministerul Educaţiei a hotărât ca în 2014 elevii
să dea simularea examenului de Bacalaureat
2014 în acelaşi timp, spre deosebire de anul trecut
când fiecare şcoală a organizat simularea când
voia.

Simularea probelor scrise ale examenului de
bacalaureat pentru elevii claselor a XI-a şi a XII-a
din anul şcolar 2013-2014 continuă pe data de 5
martie cu proba obligatorie a profilului, iar pe 7
martie are loc proba la alegere a profilului (numai
pentru elevii din clasa a XII-a). Afişarea
rezultatelor va avea loc pe data de 14 martie.

Trebuie precizat faptul că rezultatele obţinute
de elevi la simulare nu se trec în catalog.

C. DUMITRACHE
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Dubla acţiune culturală, marcată de lansarea unui
volum de carte semnat Florin Burtan, şi expoziţia de artă
plastică a sculptorului Costel Păun, au făcut ca incintele
care au găzduit aceste două evenimente să fie aproape
neîncăpătoare de pasionaţi, oameni de cultură, poeţi şi
scriitori teleormăneni, critici literali, veniţi să-l susţină pe
Florin Burtan la acest eveniment de mare încărcătură
emoţională.

Prima care a dat tonul discuţiilor pe marginea
volumului “Flaut pe răni”, cât şi despre întreaga operă a
poetului Florin Burtan, a fost criticul literar Ana Dobre,
care a subliniat mai întâi faptul că “Flaut pe răni” este
cea mai eficientă lucrare a poetului teleormănean, iar
prin această lansare, nu întâmplător se marchează
primăvara literaturii teleormănene. Florin Burtan fiind
considerat o voce lirică, “remarcată în ultima vreme şi
prin romanul “Atelierul de tâmplărie””. Domnia sa a mai
spus despre Florin Burtan că este “un poet romantic cu
influenţe din Bacovia şi Blaga, un poet în sensibilitatea
căruia şi-au dat întâlnire mari poeţi”, aceasta încheindu-
şi discursul apreciind faptul că toate aceste influenţă nu
i-au afectat poetului, sensibilitatea sa profundă. Pentru
a-şi contura şi mai bine opiniile, criticul literarAna Dobre
a ales să recite poezia “Cum să mă apăr” din volumul de
versuri “Flaut pe răni”.

I-au fost alături lui Florin Burtan, poetul şi criticul
literar Liviu Comşia, prozatorul şi criticul literar
Gheorghe Stroe, istoricul literar şi publicistul Stan V.
Cristea, scriitorul şi publicistul Ştefan Mitroi, interpreta
de muzică populară Floarea Calotă şi poetul Constantin
Preda.

Dacă fiecare dintre cei prezenţi ar fi fost lăsaţi să
vorbească atât cât ar fi considerat, despre Florin Burtan,
evenimentul s-ar fi prelungit pentru cel puţin câteva ore,

mai ales că pe poet îl leagă prietenii cu o vechime
considerabilă, de zeci de ani, de unii dintre invitaţii săi.

În concepţia lui Liviu Comşia, oricare dintre poeţi
ajunşi la o anumită vârstă îşi fac o antologie tocmai
pentru ca să vadă ceea ce au făcut şi unde au ajuns,
amintind cu această ocazie anii publicării lor şi aproape
toate volumele de carte scrise de autor.

Făcând o analiză mai amănunţită a titlurilor fiecăreia
dintre cărţi, acesta a concluzionat “cum creşte
tensiunea poetului, şi cum se accentuează discursul
poetic”, terminând prin al parafraza pe Florin Burtan:
“Astăzi ne-am pierdut identitatea”.

Iar atunci când a venit şi rândul poetului Florin Burtan
să vorbească despre cartea sa, “Flaut pe răni”, vizibil
emoţionat poetul a mulţumit celor care şi-au adus
contribuţia la editarea volumului de carte: “această
carte nu a apărut aşa oricum, ci printr-o bogată prefaţă
realizată de criticul Ana Dobre şi încheind printr-o
superbă prezentare realizată de Ştefan Mitroi”. Poetul
continuându-şi discuţiile mai de grabă despre prietenul
său de-o viaţă Ştefan Mitroi şi mai puţin despre carte,
lăsându-i pe cititori să-şi formeze singuri impresiile
despre volum.

De remarcat faptul că fondul muzical a fost asigurat
de formaţia “Arhaic”, sub acordurile căreia au fost
recitate şi câteva din poeziile poetului.

Iar ca o concluzie de final, dincolo de tot ceea ce s-a
spus, prin structura sa, Florin Burtan rămâne un poet.

M.M.

La Centrul Cultural Judeţean

Lansare de carte
de mare încărcătură

emoţională

Elevii din clasele a XI-a
şi a XII-a au început simulările
examenului de Bacalaureat

Începând de luni 3 martie,
Muzeul Judeţean Teleorman,
inaugurează noul exponat al lunii.
De această dată, pentru perioada
01 – 31 martie, reprezentanţii
instituţiei au ales să prezinte
publicului vizitator un obiect
deosebit aflat în patrimoniul
instituţiei, patefonul.

Obiectul este un aparat pentru
r e p r o d u c e r e a s u n e t e l o r
înregistrate pe discur i de
gramofon sau pe verticală cu un
ac special, care urmăreşte şanţul
săpat în disc şi comandă
membrana difuzorului. Patefonul
sau fonograful a fost inventat în
anul 1877 de către americanul
Thomas Edison. Strict etimologic,
cuvântul „fonograf” însemna
„scrierea sunetelor”.

Aparatul, ce face obiectul
Exponatului Lunii, este un model
portabil, cu pavilion acustic
interior, fabricat în prima jumătate
a secolului al XX-lea. Cutia, de
formă dreptunghiulară, este
îmbrăcată în pânză impermeabilă
de culoare neagră ce imită pielea

naturală. Pe partea frontală a
cutiei, sub capac se află manivela
de antrenare care este pliabilă. Pe
partea dreaptă a cutiei se află un
mâner. Lungimea cutiei este de
37 cm, lăţimea de 28 cm iar
înălţimea de 15,5 cm. Capacul are

o înălţime de 6,5 cm. Pe partea
frontală, manivela de antrenare
este flancată de două încuietori.
În interior se află platanul (cu
diametrul de 25,5 cm) pentru disc
antrenat de un mecanism cu arc.
Tot în interior se află braţul mobil
montat în partea dreaptă ce se
termină cu doză acustică,

regulatorul de viteză plasat în
partea stângă a platanului şi
pârghia de pornire-oprire montată
sub platan. În partea dreaptă a
platanului este recipientul cu ace.
Pe capacul din interior este o
mapă pentru discuri cu inscripţia:
„Viva-tonal-Columbia-Grafonola”
pe o bandă aurie. Marca
patefonului, „Columbia”, este
înconjurată de un cerc de lauri iar
în partea superioară, în interiorul
cercului se află inscripţia „Made in
England”.

Pentru cei care iubesc muzee,
instituţia muzeului a pregătit şi un
concurs cu care ne-am obişnuit
de ceva timp, concurs intitulat
“Vino la Muzeu şi câştigă”prin
care adresează o întrebare: Cine
a i n v e n t a t p a t e f o n u l
(fonograful)??

Răspunsurile sunt aşteptate
pe adresa: Muzeul Judeţean
Teleorman, str. 1848, nr. 1,
Alexandria, 400033, sau la email:
exponatul@yahoo.com, până la
data de 20 martie a.c.

M.M.

Patefonul, exponatul lunii martie,
la Muzeul Judeţean



Suntem în anul 2013 şi multe instituţii nu sunt adaptate mai
deloc nevoilor speciale ale persoanelor cu dizabilităţi.
Paradoxal, există chiar Primării care nu sunt prevăzute cu
astfel de rampe. Cele mai multe rampe de acces ale unor
instituţii au fost construite doar de ochii lumii, foarte puţine
respectând regulile standard de construcţie, pentru a putea fi
într-adevăr folosite de persoanele cu dizabilităţi. În cele mai
multe cazuri, acestea au un grad de înclinaţie atât de abrupt,
încât abia le poate urca o persoană sănătoasă, despre una în
scaun cu rotile nu mai vorbim. Bordurile la fel nu au rampe de
acces iar acolo unde sunt tronează câte o maşină de lux. De
asemenea, instituţiile ar trebui să pună la dispoziţia
persoanelor cu handicap sisteme de ghidaj tactil către diverse
ghişee, iar grupurile sanitare amenajate în condiţii optime
pentru acces. Poate de aici ar trebui plecat ci nu de la revizuirea
dosarelor de încadrare în gradul de handicap.

Mihail TĂNASE
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Când a făcut lumea, se spune că Dumnezeu a răsturnat
sacul cuminuni asupra României.
Uimit şi puţin şocat de bunăvoinţa excesivă a Domnului,

un înger îl întreabă: Ce faci Preasfin ite, le dai prea multe
acestor oameni.
La care Dumnezeu îi răspunde: Stai să vezi ce

conducători le dau!
***

- Vecine, de ce îmi furi plicurile din cutia poştală?
-Dar nu le fur! Sunt facturi vecine. Le iau şi ţi le plătesc.
- De ce?
-Aşam-am înţeles cu nevastă-ta.

***
Interviu de angajare.
- Caut de lucru.
- Aveţi ceva experienţă?
-Da, de trei ani de când tot caut…

ț

Pastila de râs

Cândva era considerată
cea mai sigură şi mai dură
închisoare americană, locul în
care erau închişi cei mai de
temut infractori, printre care şi
Al Capone. Acum, Alcatraz
atrage anual peste un milion
de turişti, care vin să viziteze
această insulă izolată din
Golful San Francisco.

O echipă de cercetători de
la Universitatea A&M din
Texas a descoperit aici ruinele
unei fortăreţe militare vechi,
despre care istoricii credeau
că a fost distrusă.

F o l o s i n d u n r a d a r
performant, oamenii de ştiinţă
au iden t i f i c a t ac eas tă
construcţie chiar sub curtea
clădirii.

Înainte de construirea
închisorii, aici exista Fortul
Alcatraz, menit să asigure o
linie de apărare în timpul
Războiului Civil.

Sub actualele ziduri ale
pen i tenciaru lui se af lă
tuneluri, magazii şi fortificaţii
vechi, care datează din
perioada 1850-1907, spune
geologul Mark Everett.

Doar o parte din aceste
ruine vor putea fi excavate,
cele care se află sub curtea
interioară, restul aflându-se
sub actualele ziduri ale clădirii

şi fiind deci inaccesibile.
Pe insula Alcatraz a fost

construit iniţial un far, apoi o
fortăreaţă, care a fost
transformată în 1868 în
închisoare militară. Între anii

1933-1963, aici a funcţionat
un peni tenciar, iar din
noiembrie 1972 complexul a
fost transformat în obiectiv
turistic.

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.

Copiii, ca şi oamenii
maturi de altfel, sunt fiinţe
fragile, care în permanenţă
se hrănesc din dragostea şi
atenţia celor din jur. Este o
nevoie primară, normală şi
are un rol esenţial în a ne
menţ ine f i in ţe sociale.
Sociopaţii prin asta ies în
evidenţă - ei nu au nevoie de
dragostea celorlalţi, de
sentimentele lor pozitive.

Tocmai din această cauză
este atât de dific i l să
pedepseşti prin retragerea
dragostei sau atenţiei fără a o
da în bară în ceea ce priveşte
lucrurile mai importante decât
faptul că a făcut o boacănă.

Î n t o t d e a u n a c â n d
pedepsim considerăm că o
facem pentru binele copilului.
Ca să îşi înveţe lecţia, ca să
ştie să facă mai bine în viitor.
Nu o să auzi vreun părinte să
spună că i-a plăcut să
pedepsească, ci că a făcut-o
pentru ca lucrurile să nu se
agraveze.

Dacă însă pedeapsa se
asociază cu retragerea
dragostei atunci îl poţi face pe
copil să se gândească: am
făcut un lucru rău fiindcă nu
sunt bun de nimic, părinţii mei
au dreptate să nu mă mai
placă, părinţilor mei le este
ruşine că mă au, cum va fi
viaţa mea în viitor dacă ei nu
mă mai iubesc?, lasă, am să
le arăt eu lor!

Retragerea dragostei
poate însemna multe lucruri,

nu este vorba în niciun caz de
o afirmaţie cu voce tare 'Nu te
mai iubesc!'. De exemplu,
poate să fie o atitudine în care
în principal atragi atenţia
numai asupra lucruri lor
negative şi pe cele bune le iei
ca fiind de la sine înţeles.
Poate fi o aşteptare ca
lucrurile să iasă prost, o
neîncredere în propriul copil,
în capacităţile sale. Poate să
fie o atitudine accentuată de
control, de dorinţa de a-l
modela pe cel mic. Poate fi
punerea copilului în situaţii
umilitoare pentru sine, sau
faţă de cei din jur - lucru care
a d e s e a s e î n t â m p l ă
inconşt ient d in par tea
adultului, unii nereuşind să
vadă copiii ca pe nişte
oameni cu drepturi depline.

De fapt, tocmai atunci
când greşesc copiii au nevoie
de dragostea ta. Din ea se vor
hrăni ca să reducă gândurile
negative pe care le pot avea
despre sine şi să îşi propună
ca data viitoare să iasă mai
bine. De atenţia ta sporită au
nevoie atunci când lucrurile
nu par să meargă în direcţia
bună. Prezenţa ta lângă ei
este esenţială atunci când nu
se descurcă, fie cu probleme
mici sau mari. Important în
relaţia copil - părinte nu este
cine este vinovat, cine a avut
dreptate. Încălcarea sfaturilor
părinteşti nu ar mai trebui
făcută prin dezmoştenire, mai
ales afectivă.

România reală
Toboganele nepăsării

Copiii au nevoie
de mai multă dragoste
atunci când par să
nu o merite

Ca în fiecare, şi în 2014 a fost un concurs
spectaculos al roboţilor la "UBBots", la
Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca,
unul dintre cei mai apreciaţi fiind robotul care

face cartofi prăjiţi
Studenţii Facultăţii de Matematică şi

Informatică din cadrul Universităţii Babeş
Bolyai se întrec în fiecare an în cadrul unui
concurs-expoziţie numit "UBBots", la ediţia din
2014, printre proiectele realizate de către
studenţii Facultăţii de Matematică şi
Informatică numărându-se robotul stivuitor, cel
care prepară cocktail-uri, robotul care strânge
tăvile sau care face cartofi prăjiţi, robotul
ospătar şi cel care face curăţenie pe masă, dar
şi unul care vopseşte unghiile.

Unul dintre cei mai apreciaţi roboţi de la
expoziţie este "ChefBot", robotul care face
cartofi prăjiţi. "ChefBot" reuşeşte să detecteze
un bol cu cartofi, ia pe rând câte un cartof din
bol, îl pune în dispozitivul de feliere şi îl taie.

C o n s i l i u l J u d e ţ e a n
H u n e d o a r a v r e a s ă
con t rac teze luc ră r i de
modernizarea a drumurilor de
acces către cetăţile dacice din
Munţii Orăştiei.

Ansamblul dacic din Munţii
Orăştiei cuprinde şase cetăţi
(Sa rmizege tusa Reg ia ,
Costeşti - Cetăţuie, Costeşti -
Blidaru, Luncani - Piatra
Roşie, Băniţa şi Căpâlna)
vechi de aproximativ 2.000 de
ani şi incluse în patrimoniul
UNESCO.

Complexul de cetăţi şi
aşezări dacice din Munţii
Orastiei a constituit nucleul
statului dac din perioada lui
Burebista şi Decebal şi,
totodată, cea mai înaltă
expresie a dezvoltării culturii
materiale daco-getice din
secolele I î.e.n. – I e.n. Salba
de fortificaţii de la Costeşti,
Blidaru şi Piatra Roşie, menită
să apere cetatea de scaun a
r e g i l o r d a c i d e l a

S a r m i z e g e t u s a R e g i a
(Grădiştea de Munte), ale
căror ruine ne întâmpină peste
timp la fel de impunătoare,
reprezintă mărturii de preţ ale

înfloritoarei civilizaţii din
această trimilenară vatră.

Drumul de acces către
acestea se suprapune cu DJ
705A, de la km 0+000 la km

37+409, iar proiectul vizează
modernizarea unui tronson de
aproximativ 18 kilometri al
şoselei, aflat într-o stare
tehnică necorespunzătoare.

T e r m e n u l p e n t r u
finalizarea lucrărilor va fi de
trei ani de la data adjudecării
contractului.

Descoperire surprinzătoare sub
închisoarea Alcatraz

S-au inventat roboţii care fac cartofi
prăjiţi şi vopsesc unghiile

Drumul spre cetăţile dacice
din Munţii Orăştiei va fi modernizat
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S - a năs cu t
A n t o n i o V i v a l d i ,
compozitor italian (d.
1741). Este considerat cel
m a i d e s e a m ă
reprezentant al barocului
muzical veneţian.

A murit Jean-
François Champollion,
egiptolog francez (n. 1790).

A murit Nicolai
Vasilievici Gogol, scriitor
rus (n. 1809).

S-a născut Nicolae
Titulescu, jurist, diplomat
şi om politic român (d.
1941).

Răscoala ţărănească din 1907: Peste 2.000 de
ţărani răsculaţi pătrund în Botoşani, unde au loc ciocniri
sângeroase cu armata.

Se produce celmai grav cutremur din România cu
peste 1.500 de victime, printre care Toma Caragiu, actor
de teatru şi film, Alexandru Ivasiuc, prozator, Doina
Badea, interpretă de muzică uşoară, Eliza Petrăchescu,
actriţă de teatru şi film, Florin Ciorăscu şi Paul C.
Petrescu, fizicieni,Mihai Gafiţa, critic şi istoric.

A murit Vlad Muşatescu, scriitor şi traducător
român (n. 1922).

A murit Şerban Georgescu, compozitor român (n.
1952).
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Marţi 4 Mart 201ie 4

07:00 Telejurnal matinal 09:00
Legendele palatului 10:20 Lumea
modei 10:30 Distractis - Distilat de
comedie 11:30 Expedi ie în Regatul
animalelor 12:00 Ma ini, teste i
verdicte 12:30 Tribuna partidelor
parlamentare 13:00 EURO polis 14:00
Telejurnal 15:30 Maghiara de pe unu
16:50 Zeul r zboiului 18:10 Beneficiar
România 18:50 Interes general 19:45
Sport 20:00 Telejurnal 21:00 Tezaurul
României de la Moscova 22:00 erif în
Arizona 22:30 Biziday 23:20 Lumea
modei 23:30 Tr ie ti doar o singur
dat 01:10 Interes general
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Sunteti fiti iritat din
cauza neintelegerilor
cu un partener de
afaceri. Va sfatuim sa
discutati calm si sa
incercati sa ajungeti la
o concluzie comuna.
Daca c i rcu la t i cu
masina, fiti foarte atent!

Puteti avea mici
intarzieri, cauzate de
e v e n i m e n t e
n e p r e v a z u t e . Va
recomandam sa nu va
puneti mari sperante
intr-o afacere.Amanati
deciziile importante si
pastrati-va calmul!

Suntet i st resat
pentru ca nu primiti
nici un sprijin la
serviciu. Aveti grija sa
nu ii jigniti pe cei din
jur! Seara, s-ar putea
sa aflati ca un prieten
apropiat a suferit un
accident de circulatie.

Va e n e r v a t i l a
serviciu pentru ca
p r i m i t i s a r c i n i
s u p l i m e n t a r e . Va
recomandam sa fiti
prudent. S-ar putea ca
seful sa nu fie in toane
prea bune! Nu va
descarcati nervii acasa!

Sunteti hotarat sa
plecati intr-o calatorie
de afaceri. Partenerul
de viata va reproseaza
nu ati ales cel mai bun
moment. S-ar putea
sa renuntati definitiv,
in urma unei discutii
aprinse.

S -a r pu tea ca
partenerul de viata sa
va reproseze ca ati
cheltuit prea mult pe
un obiect de care nu
aveati nevoie. Evitati
speculatiile financiare!
Fiti mai atent cum va
purtati cu prietenii!

S-ar putea sa fiti
i m p l i c a t i n t r - u n
scandal la serviciu. Va
recomandam sa va
controlati reactiile.
Dupa-amiaza intrati
pe neasteptate in
posesia unei sume de
bani.

Nu este indicat sa
circulati cu masina,
pentru ca exista
p e r i co l u l s a f i t i
i m p l i c a t i n t r - u n
accident. Fiti foarte
prudent! Orice s-ar
intampla, nu va grabiti
si ascultati-va intuitia!

Incepeti o lucrare
de pe urma careia
veti castiga bine. Nu
va feriti sa cereti
ajutorul prietenilor!
Va s f a t u i m s a
discutati calm cu cei
din jur, ca sa nu dati
declansati o cearta.

Este posibil sa va
enervati pentru ca nu
aveti bani sa plecati
intr-o calatorie. S-ar
putea ca o ruda mai in
varsta sa refuze sa va
imprumute. Fiti mai
intelegator si evitati
certurile!

Sunteti laudat de
sefi pentru felul in care
va faceti treaba. S-ar
putea sa nu va iasa o
afacere din cauza unei
situatii nefavorabile.
Evitati intalnirile cu
prietenii si nu circulati
cu masina.

Aveti tendinta sa
fiti irascibil din cauza
oboselii. Ar fi bine sa
evitati discutiile in
contradictoriu. Va
sfatuim sa amanati
intalnirile de afaceri.
Nu va fortati norocul
in domeniul financiar.

Semnificaţii istorice pentru

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

tirile Pro Tv 14:00 Tân r i
Nelini tit 15:00 Petrecere pentru
Gillian 17:00 tirile Pro Tv 17:30
La Maru 19:00 tirile Pro Tv
20:30 Faster: Iute ca glon ul
22:30 tirile Pro Tv 23:05 Lie to
Me 00:00 O s pt mân nebun
01:00 tirile Pro Tv 02:30 Faster:
Iute ca glon ul 04:00 Promotor
04:30 Lie to Me 05:30 La Maru
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ă
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ă
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08:00 Neatza cu R zvan i
Dani 10:50 În gura presei 11:40
Teleshopping 12:00 Mireas
pentru fiul meu 13:00 Observator
14:00 Mireas pentru fiul meu
16:00 Observator 17:00 Acces
direct 19:00 Observator 20:00
Observator special 20:30
Justi iarul 23:00 Un show
p c tos 01:00 Observator 02:00
Justi iarul 04:00 Acces direct
06:00 Observator
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ă ă
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ţ

ţ

08:45 Campionul 10:00
Draga mea prieten 12:30

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

tirile Kanal D 20:00 Suleyman
Magnificul 22:15 WOWBiz
00:30 tirile Kanal D 01:30
Prin esa vampirilor 02:45
WOWBiz 04:15 Teo Show
06:00 Poveste de familie
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07:00 Danni Lowinski 08:00
Anchet militar 09:30 Iubiri
secrete 10:30 Cirea a de pe tort
12:00 Dragostea trece prin stomac
13:00 Mondenii 14:00 Iubirea bat-
o vina 15:00 Focus 15:30 Focus
Monden 16:00 Iubiri secrete 17:00
Tr sni i din NATO 18:00 Focus 18
19:00 Focus Sport 19:30 Cirea a
de pe tort 20:30 Toamna bobocilor
22:30 Tr sni i din NATO 23:15
Focus Monden 23:45 Anchet
militar 00:30 Focus 01:30
Frumoasa Ceci
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08:30 Aventurile lui Jackie Chan
09:00 Dilemele varstei 10:00 Cum
am cunoscut-o pe mama voastr
11:00 Men of a Certain Age 12:00
Aventurile lui Jackie Chan 12:30 La
Maru 14:00 Lumea Pro Cinema
14:30 Zoom în 10 14:45 Cum am
cunoscut-o pe mama voastr
15:45 Men of a Certain Age 16:45
La bloc 17:45 Prietenii t i 18:45
Dilemele varstei 19:50 La bloc
21:00 Prietenii t i 22:00 Via a la
New York 00:00 Aventuri în lumea
întunericului 01:00 Cititorii de oase
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07:00 tirile dimine ii 08:00
tirile dimine ii 09:00 tirile

dimine ii 10:00 tirile dimine ii
11:00 InterviurileAdev rul 12:00

tirile B1 13:00 Talk B1 14:00
România, acum 15:00

Ş
Ş Ş
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Ş
Ştirile B1

16:00 România, acum 17:00
Butonul de panic 18:00 Ştirile
B1 19:00 Aktualitatea B1 20:00
Bun seara, România! 21:30
Sub semnul întreb rii 23:00
Lumea lui Banciu 00:00 Ştirile
B1 01:00 Sub semnul întreb rii
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07:15 Abisul pasiunii 08:15
Pove t i r i adev rate 09:45
Chemarea inimii 11:00 Cununa de
lacrimi 12:00 Santa Diabla 13:30
O noua via 14:30 Intrigi i
seduc ie 15:30 Abisul pasiunii
16:30 Pove tiri adev rate 17:30
Chemarea inimii 18:30 Cununa de
lacrimi 19:30 Santa Diabla 20:30
O noua via 21:30 Regina 22:30
Pove ti r i de noapte 23:00
Cancan.ro 23:30 Chelsea Settles
00:00 O noua via 01:00 Regina
02:00 Pove tiri adev rate
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Actualitatea într-un zâmbet
”Balul” fotbalistic din campionatul

judeţean a debutat cu surprize.
”Campioana” de toamnă, Sporting
Roşiori n-a reuşit să se impună pe
stadionul din Zimnicea, iar FCM

Alexandria s-a chinuit până în ultimele
secunde cu o echipă care se reuneşte de
3 ori pe săptămână, de două ori în
”cârciumă”, iar a treia oară pe terenul de
fotbal.

Se ascute lupta la vârful campionatului
judeţean de fotbal. Doar două puncte au
mai rămas între primele 3 echipe din
Campionatul judeţean de fotbal, liga a IV-
a.

Cea mai mare surpriză din prima etapă
a returului s-a înregistrat pe terenul din
Zimnicea acolo unde Sporting Roşiori nu

a reuşit să plece decât cu un punct, scor
0-0.

O altă surpriză era să se producă şi pe
stadionul municipal din Alexandria, acolo
unde FCM s-a chinuit să învingă o echipă
mult mai slab valorică, Viaţă Nouă Olteni.
Deşi au intrat la pauză cu un avantaj de un
gol, FCM Alexandria s-a văzut egalată în
partea secundă a partidei.

Emoţiile suporterilor alexăndreni au
fost risipite abia cu 15 minute înainte de
fluierul fial al arbitrului, atunci când
alexăndrenii au reuşit să împingă din nou
mingea în plasă.

Împinşi de la spate de public, jucătorii
alexăndreni s-au dezlănţuit în ultimele
minute când au reuşit să înscrie alte 2
goluri. La finalul partidei tabela de marcaj
a arătat scorul de 4 la 1.

Singura echipă înscrisă în lupta pentru
promovare care a câştigat fără emoţii
prima partidă din retur a fost Pamimai
Videle. Aceştia s-au impus pe propriul
teren cu scorul de 5 la 0.

Un meci ”suspect” de blat s-a
desfăşurat pe terenul echipei din Saele.
Se vorbeşte de faptul că partida dintre
Voinţa Saelele şi Unirea Ţigăneşti,
încheiată cu victoria gazdelor, scor 1 la 0,
a fost ”aranjată”.

C. DUMITRACHE

„ Puşca şi cureaua lată, ce bănuţi făceam odată,
când era Elena fată şi de lume ne-njurată!“

- Şi unu-i Decebal cel falnic / Iar celălalt Traian cel Drept,
Democraţiei veşnic paznic, / Frumos, puternic şi deştept.

- Zise, fa, ceva ăla cu UE?
- Înjură şi el, nu vezi că punga e goală!

- Bă, de ce n-am săpat întâi canalul şi pe urmă să asfaltăm?
- Ce, mă, nu eşti normal?

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.

16 atleţi ai CSS Alexandria s-au
calificat la etapa finală a campionatului
naţional de cros care se va desfăşura la
Craiova, în data de 29 martie.

După o întrecere foarte acerbă,
aceştia au reuşit să câştige fără prea mari
emoţii etapa judeţeană de la Alexandria
de la finalul săptămânii trecute.

Cei 16 copii şi juniori calificaţi sunt:
Copii 3 – feminin – 400 m: 1. Anda

DAMALAN, 2. Andreea CARP, 3 Diana
MARIN.

Copii 3 – masculin – 600 m: 1. Gabriel
DOBEANU, 2. Valentin NEGRU, 3.
Alberto RAICU.

Copii 2 – feminin – 600 m: 1. Laura
GHI RUSCU.

Copii 2 – masculin – 800 m: 1. Dragoş
RUSU, 2. Marius PĂSCULESCU, 3.
Andrei PAVEL.

Copii 1 – masculin – 1000 m: 1. Daniel

DOBEANU, 3. Mihai MELISZEK.
Juniori 3 – feminin – 1200 m: 1. Viliana

PANDURU
Juniori 3 – masculin – 1500 m: 1.

Valentin PU CACIU, 3. Robert RANACU
Alături de profesorul Mihai Haită vor

face deplasarea la Craiova numai cinci
dintre ei, cu cele mai mari şanse.

ȚĂ, 3. Ioana
Ș

C.D.

16 atleţi ai CSS Alexandria
în finală, la cros

Se ”ascute” lupta la vârful
campionatului judeţean de fotbal


