
Din 2004 judeţul Teleorman a avut cel puţin un ministru în guvernele care s-au
perindat la conducerea ţării. A fost Adriean Videanu, a fost Valeriu Stoica, a fost
Mariana Câmpeanu. Dar la ce i-a folosit?

(continuare în pagina 3)

Recent ne-a ajuns la
u r e c h i z v o n u l c ă l a
A lexandr ia , în u l t ima
perioadă, tot mai multe
persoane fizice au solicitat
aparate pentru auto apărare,
constând în electroşocuri şi
spray-uri paralizante. Şi nu
ar trebui să ne mire acest
aspect, atâta timp cât la
nivelul judeţului nostru au
fost înregistrate în ultima
perioadă o serie întreagă de
tâlhării, atacuri şi alte
a m e n i n ţ ă r i , a s u p r a
persoanelor şi proprietăţilor.

Aşa că ne-am adresat unuia dintre distribuitori acestor produse, de la nivelul
municipiuluiAlexandria, pentru a confirma sau nu, acest zvon.

Dar iată ce ne declară unul dintre aceştia:
“Înregistrăm creştere la vânzarea spray-urilor şi a electroşocurilor, de obicei

în perioadele reci, atunci când se-ntunecă devreme iar pericolele sunt mult mai
mari.

(continuare în pagina 4)

Conf l ic tul d in Ucraina afectează spor tul
teleormănean. Trei baschetbaliste americance care
evoluează la CSBT Alexandria au decis să plece din
România de teama unui război care ar putea izbucni în
zonă. Ashley Graham, Kelsey Patrick şi Alissa Smith au

părăsit deja România de teamă ca războiul intern din
Ucraina să nu degenereze şi astfel să le fie pusă în
pericol siguranţa şi integritatea personală.

Echipa de baschet alexăndreană a rămas fără trei
dintre jucătoarele de bază. Americancele Ashley
Graham, Kelsey Patrick şi Alissa Smith au fost chemate
în ţara de origine din cauza conflictelor izbucnite la
graniţa României. Familiile celor trei jucătoare au

informat printr-un mail clubul alexăndrean în legătură cu
această decizie.

Potrivit antrenorului Mădălin Piperea, motivul principal
pentru plecarea jucătoarelor americance îl constituie
”evenimentele din Ucraina”. ”Familiile sportivelor s-au

arătat îngrijorate de evenimentele din Ucraina şi le-au
solicitat celor trei jucătoare să revină acasă”, a precizat
antrenorul.

Se pare că plecarea americancelor nu este definitivă,
iar acestea sunt dispuse să revină în campionatul
României de baschet dacă ”spiritele” din ţara vecină se
vor linişti.

(continuare în pagina 10)

Ziarul tuturor teleorm nenilor care au ceva de spusă

Un ziar care nu tace, nu minte, nu iartă şi spune lucrurilor pe nume
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( ) 1 EUR
4.5196 lei

€ ( ) 1 USD
3.2852 lei

$ 1 XAU
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( ) 1 GBP
5.4813 lei

Ł

E-mail: @email.comziarulmara www.ziarulmara.ro

(Gramul
de aur)

4

2”Războiul” intern din Ucraina afectează
baschetul teleormănean

Pentru dezvoltarea propriilor afaceri,

Tinerii fermieri
ar putea primi
60.000 euro
/proiect

La Alexandria

Electroşocurile şi
spray-urile paralizante se vând

ca pâinea caldă

Şi în Videle,
Cazierul judiciar se
eliberează ”pe loc”

Teleormanul dă trei miniştri
noului Cabinet Ponta 3
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Un nou centru de eliberare a cazierului judiciar a fost
”inaugurat” la Videle. Urmare a noului centru, eliberarea
certificatului fiscal urmează să se facă ”pe loc”.

Încă de la începutul acestei săptămâni a devenit operaţional
un nou centru de eliberare a certificatelor de cazier judiciar „pe
loc”, la poliţia oraşului Videle. Persoanele fizice, născute în
România, care au atribuit CNP şi nu sunt înscrise în cazierul
judiciar, pot depune cererea pentru eliberarea certificatului de
cazier judiciar, indiferent de locul naşterii sau al
domiciliului/reşedinţei, documentul solicitat fiind eliberat „pe
loc”.

Pentru celelalte categorii de persoane (persoane cunoscute
cu antecedente penale), eliberarea certificatului de cazier
judiciar se va face în cel mult 3 zile lucrătoare de la data
solicitării, conform reglementărilor actuale, numai la sediul IPJ
Teleorman-Serviciul Cazier Judiciar, Statistică şi Evidenţe
Operative.

Pentru a solicita eliberarea cazierului judiciar beneficiarul
trebuie să urmeze mai multe etape. În primul rând acesta
trebuie să completeze o cererea-tip, cu datele complete de
stare civilă şi motivată, care se depune personal. Trebuie să
deţină timbru fiscal în valoare de 2 lei, achiziţionat de la oficiile
poştale, sau chitanţă de la Primăria oraşului Videle, în valoare
de 2 lei, reprezentând contravaloare taxă cazier. De asemenea,
să facă dovada achitării taxei de prestare a serviciului în
cuantum de 10 lei. Dovada plăţii taxei se poate face prin orice
înscris din care rezultă suma depusă şi serviciul solicitat a fi
prestat (chitanţă, virament bancar, mandat, plata on-line, etc.).
Taxa în cuantum de 10 lei se poate achita în numerar la casieriile
unităţilor teritoriale ale Administraţiilor Judeţene ale Finanţelor
PubliceTeleorman.

Certificatul de cazier judiciar pentru persoane fizice se poate
solicita şi prin împuterniciţii acestora. Cererea va fi însoţită de
procura autentificată în condiţiile legii - original şi în copie xerox.

Procura trebuie formulată în termeni clari, din care să rezulte
persoana care a fost mandatată, scopul şi durata mandatului. În
cazul procurii eliberate de către un notar din străinătate, aceasta
trebuie tradusă în limba română şi legalizată de un notar din
ţară; nu este valabilă traducerea după fax sau xerox.

Persoanele domiciliate în străinătate pot solicita eliberarea
certificatului de cazier judiciar prin misiunile diplomatice sau
oficiile consulare ale României.

În ambele situaţii, persoana mandatată să ridice certificatul
de cazier judiciar trebuie să prezinte procura în original, precum
şi actul de identitate sau paşaportul.

Programul pentru depunerea cererilor şi eliberarea
certificatului de cazier judiciar este zilnic, între orele 09,00 –
11,00.

Certificatul de cazier judiciar are valabilitate 6 luni de la data
eliberării şi numai în scopul pentru care a fost eliberat.

C.D.

În ultimele zile, mai exact începând din data de
27 februarie 2014 şi până în prezent, pompierii
militari din cadrul I.S.U. “A.D. Ghica” al judeţului
Teleorman au intervenit în stingerea mai multor
incendii, cauzate în special de neatenţia celor
păgubiţi, coşurilor de fum defecte şi a
scurtcircuitului electric. În toate cele şase
incidente pe care le vom prezenta în următoarele
rânduri, pompierii militari ai Detaşamentelor de
pompieri arondate fiecărei zone au intervenit la
timp, astfel încât pagubele materiale nu au fost
foarte însemnate, iar în ceea ce priveşte
pierderile de vieţi omeneşti, acest pericol a fost
înlăturat în totalitate. Numai într-unul dintre cazuri
proprietarul a rămas fără locuinţă, acesta
neputând să mai salveze mare lucru.

În cel mai recent dintre cazuri, produs marţi
dimineaţă în jurul orelor 3.35, proprietarul s-a
trezit în miez de noapte cu panoul electric al
propriei locuinţe cuprins de flăcări. Incidentul s-a
produs în localitatea Seaca, în gospodăria
cetăţeanului identificat cu iniţialele G.T. care a
apelat imediat numărul unic de urgenţă 112,
solicitând intervenţia pompierilor militari din
cadrul Detaşamentului Turnu Măgurele. În acest
caz s-a intervenit rapid cu o autospecială,
reuşindu-se în mai puţin de 10 minute localizarea
şi lichidarea incendiul în stadiul în care a fost
găsit, fără ca flăcările să se propage la vecinătăţi.
Valoarea bunurilor distruse fiind apreciată la
suma de 200 lei. Cauza probabilă a incendiului a
fost scurtcircuitul electric.

Într-un alt caz, la care s-a acţionat recent, a
fost generat de jarul căzut dintr-o sobă, care a
aprins materialele combustibile aflate în imediata
apropiere.

Acest incident s-a produs luni dimineaţă, în
jurul orelor 10.16, atunci când jarul căzut dintr-o
sobă a aprins materialele combustibile din
apropiere, generând un incendiu la locuinţa
Auricăi N., din oraşul Videle, cartierul Fotăcheşti.
Evenimentul a fost anunţat pe numărul unic de
urgenţă 112, sol icitându-se intervenţia
pompierilor militari din cadrul Detaşamentului
Videle. Sosiţi la faţa locului cu două autospeciale
de lucru cu apă şi spumă, militarii au constatat că
flăcările se manifestau la acoperişul locuinţei, pe
o suprafaţă de cca. 40 mp, la bunurile din
interiorul acesteia, constând în aparatura
electrocasnică, mobilă, îmbrăcăminte, 3 uşi, 2
ferestre şi la tavanul realizat din lambriu.
Pompierii au reuşit după aproximativ o oră să
localizeze şi să lichideze incendiul în stadiul găsit.
Valoarea pagubelor înregistrate a fost apreciată
la suma de 7.000 de lei.

Pentru cetăţeanul identificat cu iniţialele G.D.
din localitatea Pietroşani, ziua de 1 martie nu a
fost o zi de sărbătoare, ci una de coşmar, pentru
că acesta a rămas fără locuinţă din cauza unui
incendiu, produs în plină noapte, mai exact în jurul
orelor 2.57.

Şi chiar dacă incendiul a fost semnalat în cel
mai scurt timp, de un alt cetăţean, pompierii
militari din Zimnicea, care au acţionat cu două
autospeciale de lucru cu apă şi spumă, s-au luptat
cu flăcările mai bine de cinci ore.

Focul care se manifesta la întreaga locuinţă, a
fost întreţinut de materialele combustibile
depozitate în interiorul locuinţei. Fiind vorba aici
despre cauciucuri uzate, peturi, carton asfalt,
haine vechi şi deşeuri din lemn. Pompierii au
reuşit în cele din urmă să localizeze şi să lichideze
incendiul în stadiul în care acesta a fost găsit,
reuşind să mai salveze bunuri în valoare de doar
3.000 lei, reprezentând anexele învecinate şi o

cameră de locuit. Valoarea pagubelor fiind
apreciată la suma de 10.000 de lei.

Vinovat pentru acest eveniment nedorit a fost
coşul de fum deteriorat.

Coincidenţa face ca tot din cauza coşului de
fum, să fie cuprinsă de flăcări şi locuinţa
roşioreanului Gabriel R., culmea chiar în aceeaşi
zi de 1 martie, 2014. În acest caz pompierii militari
roşioreni au fost alertaţi de însuşi proprietarul
locuinţei cu pricina, în jurul orelor 18.10.
Intervenţia rapidă a pompierilor cu o autospecială
de lucru cu apă şi spumă a dus la stingerea
incendiului înainte ca flăcările să se propage la
întreaga casă de locuit, fiind afectaţi doar 2 mp din
planşeul unui dormitor, confecţionat din PAL,
valoarea bunurilor distruse fiind apreciată la suma
de 100 lei. Aşa cum am mai spus, vinovat de
producerea incendiului se face coşul de fum, care
se pare că era amplasat necorespunzător şi
neproteja t termic faţă de mater ia lele
combustibile.

Pentru că a fost observat la timp, un alt
incendiu a fost stins rapid, fără a se înregistra
însemnate pagube materiale. Acest incident a
fost semnalat la Zimnicea, de unul dintre vecinii
păgubitului Marian M. Incendiul a fost semnalat în
ziua de 28 februarie, atunci când din acoperişul
locuinţei de vară a acestuia începuse să iasă fum.
Cunoscându-se faptul că proprietarul era plecat
din localitate, în jurul orelor 21.01 au fost alertaţi
pompierii militari.

Intervenţia s-a făcut în cel mai scurt timp
posibil, cu o autospecială de lucru cu apă şi
spumă, fiind constatat faptul că focul ardea
mocnit la acoperişul bucătăriei de vară existând
posibilitatea propagării flăcărilor la întregul imobil
şi la locuinţele învecinate. Acesta a fost stins în
stadiul în care a fost găsit, în mai puţin de 30 de
minute. Valoarea pagubelor, reprezentând cca. 2
mp din acoperişul bucătăriei, realizat din
astereală din lemn acoperită cu tablă, şi care a
fost apreciată la suma de 200 de lei. În urma
verificărilor efectuate la faţa locului, a reieşit faptul
că incendiul a izbucnit din vina unui scurtcircuit
electric produs la instalaţia improvizată din podul
anexei.

Ultimul caz la care facem referire, s-a produs
în ziua de 27 februarie în jurul orelor 2.30, atunci
când şoferul unei firme de distribuţie, ce tranzita
localitatea Plosca, a observat că acoperişul unei
locuinţe, proprietatea lui Victor C., era cuprins de
flăcări, fapt pentru care a sunat imediat pe
numărul unic de urgenţă 112, solicitând
intervenţia pompierilor militari alexăndreni.

Sosiţi la faţa locului cu o autospecială de lucru
cu apă şi spumă, pompierii militari au constatat că
incendiul se manifesta la acoperişul locuinţei, pe
o suprafaţă de cca. 10 mp, realizat din căpriori din
lemn şi ţiglă, iar în interior, proprietarul în vârstă
de 63 de ani, dormea, camera fiind inundată cu
fum, existând riscul intoxicării acestuia cu
monoxid de carbon.

Persoana a fost evacuat rapid din interiorul
locuinţei, fără ca aceasta să aibă nevoie de
îngrijiri medicale. Iar în cele din urmă, incendiul a
fost stins în aproximativ 40 de minute, fără ca
flăcările să se propage la alte bunuri materiale din
vecinătate. În acest caz pagubele au fost
apreciate la suma de 7.000 de lei.

Din primele cercetări, s-a stabilit faptul că la
baza incendiului a fost a fost coşul de fum
deteriorat, care a permis scânteilor să ajungă pe
materialele combustibile din apropiere.

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

Incendii în şase gospodării, în ultimele zile Şi în Videle,

Cazierul judiciar
se eliberează ”pe loc”

Angajaţii SRI vor fi testaţi antidrog. SRI a cheltuit aproape
56.000 de lei pe câteva mii de teste antidrog.

Mai precis, acestea vizează depistarea prezenţei în
organism a unor substanţe interzise, precum marijuana,
ketamină, amfetamină, ecstasy, cocaină, metadonă, morfină,
dar vor putea depista chiar şi abuzul de antidepresive,
informează ziarul Ring.

Testele se vor folosi în momentul angajării agenţilor SRI, dar
şi la completarea fişei medicale a şoferilor instituţiei.

Angajaţii SRI
vor fi testaţi antidrog
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(urmare din pagina 1)

C. DUMITRACHE

Aceeaşi stare de înapoiere economico-
socială, care face din Teleorman una din ce mai
sărace zone ale ţării dăinuie de ani şi ani şi se
adânceşte pe zi ce trece.

Aşa că nu ştim dacă ar trebui să ne bucurăm
descoperind că în noul Cabinetul Ponta, trei
dintre miniştri sunt teleormăneni.

Primul, la propriu şi la figurat e Liviu
Dragnea, care pe deasupra, mai este şi
vicepremier şi preşedinte executiv al
principalului partid de la guvernare, PSD.

Al doilea este Nicolae Bănicioiu, care a
schimbat Sportul cu sănătatea, iar al treilea,
care ieri a primit ”botezul” parlamentar, e
Răzvan Nicolescu, ministru al Energiei. Pe
lângă alte calităţi moral-profesionale,
Nicolescu se laudă şi cu aceea de ”apropiat” al
lui Adriean Videanu, fost ministru al Economiei
şi actual baron al marmurei.

Răzvan Nicolescu este absolvent al Liceului
Industrial de petrol Videle şi al Facultăţii de
Energetică din cadrul Universităţii Politehnică
Bucureşti. În anul 2004 a absolvit cursurile
Colegiului Naţional de Apărare. În anul 2008 a
absolvit programul MBA al Solvay Business
School (Bruxelles, Belgia).

Şi-a început cariera profesională în cadrul

unui institut de cercetare în domeniul energetic.
A fost timp de trei ani (2006-2008) ataşat pe
probleme de energie al României la Uniunea
Europeană. În perioada 2007-2008 a
reprezentat România în grupul de dialog UE-
Rusia pe probleme energetice. În anul 2008 a
făcut parte din Consiliul Consultativ al Agenţiei
Europene Euratom SupplyAgency.

Din august 2008 face parte din echipa de
management al celei mai mari companii
energetice din România (Petrom), fiind cel mai
tânăr director al acestei organizaţii.

În decembrie 2009 a fost ales prin vot secret
de către Consiliul Uniunii Europene ca
reprezentant al acestei instituţii în Consiliul de
Administraţie al Agenţiei Europene pentru
Cooperarea Autorităţilor de Reglementare în
Energie.

Să sperăm că după ce lucrurile se vor aşeza
şi Guvernul Ponta 3 îşi va intra în pâine, cei trei
teleormăneni îşi vor aduce aminte şi de locurile
natale şi vor face tot ceea ce este posibil şi legal
pentru a scoate Teleormanul din marasmul în
care se scaldă de aproape un sfert de secol, de
când trăieşte sub zodia democraţiei originale şi
a capitalismului de cumetrie.

Nici nu s-a răcit bine USL-ul şi pesediştii şi-au găsit tovarăşi
de drum pentru a continua guvernarea: eterna manta de vreme
rea, Uniunea Democratică a Maghiarilor din România.

De cealaltă parte, liberalii care simt că vor sta cu dinţii la
gardul opoziţiei anunţă că vor vota deschis împotriva Cabinetului
Ponta 3, iar liderul lor, Crin Antonescu spune răspicat că nu se va
retrage de la conducerea Senatului decât la propunerea PSD,
partid care l-a propus, în cadrul USL, şi l-a susţinut pentru
această funcţie.

Nu se mai pune problema validării noului Guvern în
Parlament şi nici a unei majorităţi care să-l susţină în continuare,
aşa că pentru social-democraţi şi liberali principala preocupare
va fi în perioada următoare să demonstreze electoratului că
cealaltă parte e vinovată de ruperea USL.

Deocamdată, comunicarea lui Ponta şi a segmentului mass
media care-l susţin se pare că a fost mai coerentă şi mai
convingătoare, după cum arată sondajele de opinie făcute „la
cald”. Majoritatea românilor cred că Antonescu şi liberalii sunt
vinovaţi de destrămarea USL, mai mult, nu sunt puţini cei care
cred că a existat o înţelegere cu Băsescu în acest sens.

Pornind de la aceste date relative, care prezintă o fotografie
de moment a realităţii politice româneşti, mulţi analişti s-au
repezit să proclame o prăbuşire a PNL în sondaje, de care ar
putea să profite Traian Băsescu şi PMP.

Nimic mai fals în cazul de faţă, când este vorba nu de o alianţă
politică, pur şi simplu, ci de un brand politic, o construcţie bazată
pe un marketing politic agresiv, în care un partid (PDL) şi şeful
său informal (Traian Băsescu) au prezentaţi publicului ca fiind
cauzele tuturor relelor din România. Iar cum tandemul PDL-
Băsescu a făcut totul pentru a confirma acuzele, n-a fost greu ca
USL-ul să devină simbolul luptei împotriva regimului Băsescu-
Boc şi speranţa românilor pentru schimbarea în bine a lucrurilor
în România.

Aşa se explică votul masiv pentru USL şi ura care ar fi
îngropat efectiv PDL-ul dacă n-ar fi fost în funcţiune actuala lege
electorală, un singur candidat democrat câştigând „cinstit” un
colegiu, şi acela în diaspora.

Numai că în cazul USL voturile nu s-au împărţit între cele
două mari partide componente, cum sunt tentaţi unii să creadă.
Dacă ar fi fost să fie aşa nu se ştie dacă social-democraţii şi
liberalii ar fi totalizat 51%, pentru cele mai mari scoruri
înregistrate la alegerile precedente n-au fost mai mari de 37%
pentru PSD şi 17% pentru liberali. Diferenţa vine din votul celor
care nu i-au susţinut niciodată nici pe social-democraţi, nici pe
liberali, ei fiind atraşi de noul brand politic şi de scopurile sale
declarate, între care cel mai important era anihilarea politică a lui
Traian Băsescu.

Acum, când s-a rupt brandul, o parte a acestui electorat
conjunctural poate rămâne lângă PSD sau PNL, în diverse
proporţii, dar nu este exclus să se retragă, îngroşând rândurile
celor scârbiţi de politică, care nu se mai prezintă la vot.

Sigur că pe măsură ce lucrurile se calmează şi se aşează, alte
sondaje vor prezenta o altă realitate de moment iar partidele vor
putea să constate: ăsta e electoratul meu, ăsta al tău, ăsta e
segmentul de nehotărâţi. Iar spre aceştia din urmă se va îndrepta
atenţia politicienilor, pentru că nehotărâţii convinşi să vină la vot
pot înclina balanţa.

Faptul că USL s-a rupt şi că liberalii au ales să meargă în
opoziţie e, din punct de vedere teoretic, benefic pentru
democraţie. Dar care e realitatea?

Opoziţia românească actuală, care se proclamă în totalitate
„de dreapta”, este atât de fărâmiţată şi dominată de orgolii încât,
practic, este ca şi inexistentă. Îi lipseşte un factor unificator în
absenţa căruia nimeni nu cedează, pentru că ar pierde în mod
cert, aşa că cel puţin la scrutinul pentru Parlamentul European
vom asista mai degrabă la o bătălie pe viaţă şi pe moarte între
PNL, PDL şi PMP, decât între toate acestea şi PSD, sub sigla
căruia vor candida UNPR şi PC.

C.R.

Teleormanul dă trei miniştri
noului Cabinet Ponta 3

Cine valorifică moştenirea
electorală a USL?

Cel mai guraliv consilier
local, pedelistul Florin Titirişcă
n-a reuşit într-un an şi
jumătate de mandat să
depună nici un proiect de
hotărâre. Cu toate acestea,
atunci când vine vorba de
criticat, mai ales activitatea
colegilor săi din Consiliul Local
Alexandria, este primul. Şi
pentru că şi-a dat seama că de
cele mai multe ori sare calul,
acesta a organizat o conferinţă
de presă în care a dorit să se
justifice şi chiar să-şi ceară
scuze pentru unele ieşiri
necontrolate.

Democrat-liberalul a ţinut
să precizeze faptul că nu
”doreşte să iasă în evidenţă” în
cadrul şedinţelor din Consiliul
Local, dar aceasta este
singura modalitate de a
”atrage atenţia organelor de
control” asupra unor proiecte
de hotărâre asupra cărora
planează unele suspiciuni.

”Nu vreau să ies în evidenţă
şedinţele de plen. Toată lumea

mă îndeamnă să vorbesc în
cadrul şedinţelor pe comisii,
dar acolo nu am ce face. Exact
ca şi în plen, colegii de la PSD
sunt ridicători de mâini. Nu se
discută deloc pe marginea
proiectului. (...) Recunosc că

poate câteodată mai sar calul,
dar sunt şi eu om. Vă spun
sincer că de multe ori mă simt
ca mutul în gară atunci când
vreau să spun ceva în cadrul

şedinţei şi nu sunt lăsat”, a
precizat Florin Titirişcă.

Mai mult decât atât ,
Titirişcă este conştient de
faptul că şedinţele de Consiliul
Local se ”lungesc” foarte mult
din cauza intervenţiilor sale: ”o

şedinţă de consiliu local nu ar
trebui să dureze mai mult de
10 minute”.

C. DUMITRACHE

În Consiliul Local Alexandia,

Florin Titirişcă
se simte ”ca mutul în gară”

Acordul semnat de liderii USD şi UDMR, luni,
prevede reglementarea problemei drepturilor
culturale ale minorităţilor naţionale, prin legislaţie
adecvată, reprezentarea proporţională a maghiarilor
în instituţii şi soluţionarea problemei înfiinţării liniei
maghiare la UMF Târgu-Mureş.

Potrivit articolului 1 din Acordul guvernamental,
UDMR face poarte din formula guvernamentală şi îşi
asumă programul Guvernului 2013-2016, adoptat de
Parlamentul României în data de 21 decembrie 2012.

Articolul 2 arată că, pentru aducerea la îndeplinire

a prevederilor articolului 1, UDMR va avea membri în
Guvernul României la nivel de miniştri şi secretari de
stat, conform ponderii în cadrul majorităţii
parlamentare.

Articolul 3 prevede că deciziile de acţiune la
nivelul Guvernului se stabilesc prin consens între
liderii partidelor şi formaţiunilor politice din cadrul
coaliţiei de guvernare.

Acordul este semnat de Kelemen Hunor,
preşedintele UDMR, şi premierul Victor Ponta şi este
valabil până la următoarele alegeri parlamentare.

Potrivit acordului politic semnat de USD,
reprezentată de Victor Ponta, Gabriel Oprea şi Daniel
Constantin, şi UDMR, reprezentată de Kelemen
Hunor, Uniunea se angajează să susţină Guvernul
României asigurând majoritatea parlamentară.

Părţile se angajează, de asemenea, să
promoveze, în perioada 2014-2016, doar în baza
acordului comun, iniţiativele politice referitoare la
modificarea Constituţiei, problema reorganizării
administrative teritoriale a României, ţinând cont de
tradiţiile, cultura şi istoria diferitelor zone ale ţării,
reglementarea problemei drepturilor culturale ale
minorităţilor naţionale, printr-o legislaţie adecvată.

Acordul mai prevede reprezentarea proporţională
a cetăţenilor de etnie maghiară în diferitele instituţii,
structuri deconcentrate şi instituţii la nivel judeţean şi

local, dar şi soluţionarea problemei înfiinţării liniei
maghiare prin departamente separate la UMF Târgu
Mureş.

Părţile semnatare se vor consulta, potrivit
Acordului politic, în legătură cu toate problemele care
ţin de identitatea culturală, lingvistică, educaţională a
minorităţilor maghiare.

În pr ivinţa or icărei modi f icări a leg i i
învăţământului, se precizează că părţile se vor
consulta şi nu vor modifica legea decât cu acordul
celor două părţi, în special capitolele privind
minorităţile naţionale.

În conformitate cu program de guvernare 2013-2-
16, adoptat de Parlament, se mai arată că se vor lua
măsuri guvernamentale inclusiv prin acte normative,
pentru punerea în aplicare a prevederilor legii privind
ratificarea Cartei Europene a limbilor regionale sau
minoritare.

În plus, acordul menţionează că Guvernul va
sprijini în continuare adoptarea proiectului de lege
privind statutul minorităţilor naţionale din România,
iar în ceea ce priveşte aspectele instituţionale,
Guvernul va sprijini financiar, în mod corespunzător,
Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor
Naţionale (ISPMN).

Acordul mai prevede că se va accelera procesul
de restituire a imobilelor cultelor religioase.

Ce prevede acordul guvernamental dintre USD şi UDMR



(urmare din pagina 1)

Mirel MANAFU

Însă de la începutul anului şi până în
prezent, m-am aprovizionat cu baxul în ceea ce
priveşte spray-urile paralizante. Solicitări am
primit şi pentru electroşocuri sub diferite forme
şi mărimi”, ne-a confirmat unul dintre cei care
se ocupă de comercializarea acestor aparate
de apărare.

Realitatea arată faptul că de la începutul
anului şi până în prezent, la nivelul municipiului
Alexandria s-au comercializat peste 300 de
spray-uri paralizante, lacrimogene, iar la
capitolul electroşocuri, în perioada de referinţă
s-au vândut în jur de 20 de bucăţi.

Dacă preţul un unui spray paralizant
oscilează între 12 -30 lei, preţul unui electroşoc

este mult mai mare. În funcţie de modelul şi
puterea aparatului, preţul oscilează între 60 lei -
150 lei. Cereri au fost şi pentru aparatele cu
ultrasunete, cu care se acţionează împotriva
animalelor. Costul unui astfel de aparat este de
numai 50 lei.

Şi pentru că tot a venit vorba de apărare, de
la departamentul armelor şi muniţiilor din cadrul
Inspectoratului Judeţean de Poliţie Teleorman,
am aflat că la nivelul judeţului, în prezent au
obţinut autorizaţie pentru deţinerea armelor ne
letale pentru autoapărare un număr de 1251 de
persoane. Aceştia deţinând în prezent până la
1366 de astfel arme.
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La Alexandria, vorbind despre noul Program Naţional de
Dezvoltare Rurală, 2014-2020, ministrul agriculturii, Daniel
Constantin, a precizat că alocarea financiară pentru tinerii
fermieri în perioada 2014 – 2020 creşte la 400 de milioane de
euro, urmând să crească şi alocarea pe proiect, respectiv
până la 60.000 de euro/proiect. “Dacă până acum aveam
40.000 de euro/proiect, avem posibilitatea să creştem
alocarea până la 70.000 de euro. Nu ştiu dacă vom creşte
atât, pentru că asta ar însemna un număr redus de fermieri,
undeva la 6.000-7.000. Eu sper să găsim o cale de mijloc şi
să avem o alocare undeva de 50-60 de mii de euro/proiect,
dar numărul de beneficiari va fi mai mic decât în perioada
2007-2013, undeva în jur de 8.000-9.000 de fermieri”, a spus
ministrul Constantin.

Pentru fiecare din fermele de subzistenţă şi
semisubzistenţă se vor acorda fonduri nerambursabile în
valoare de 15.000 de euro. “Mai avem o măsură strict pentru
fermele mici, prin care avem posibilitatea să acordăm 15.000
de euro sută la sută nerambursabili unui număr de 10.000 de
gospodării. Este o măsură care va începe la sfârşitul acestui
an, ca o continuare a Măsurii 141, iar banii se dau pentru a
trece de la producţia pentru autoconsum la producţia pentru
piaţă”, a explicat Daniel Constantin.

15.000 de euro pentru dezvoltarea fermelor mici

George ZAVERA

La Alexandria Electroşocurile şi
spray-urile paralizante se vând

ca pâinea caldă

Pentru dezvoltarea propriilor afaceri,
Tinerii fermieri

ar putea primi 60.000
euro/proiect

Sprijinirea fermierilor mici şi mijlocii, asocierea
fermierilor pentru integrarea producţiei agricole şi
facilitarea achiziţiilor publice

Proiecte tip pentru fermierii mici şi mijlocii

Bani mai mulţi pentru integrarea producţiei

Preţul de referinţă, un nou concept în achiziţiile
publice

Prezent la Conferinţa regională “Satul românesc are
viitor”, ţinută la finele săptămânii trecute la Universitatea
“Valahia”, din Alexandria, în cadrul căreia s-a făcut o largă
consultare şi informare asupra noului Program Naţional de
Dezvoltarea Rurală, ministrul Agriculturii, Daniel Constantin,
a pus în evidenţă principalele priorităţi în sectorul agricol
românesc pentru anii 2014-2020.

“Unul dintre principiile noului Program Naţional de
Dezvoltare Rurală este acela că pentru toate măsurile de
sprijin financiar pentru fermierii mici şi mijlocii vom avea
proiecte tip. Institutul de Economie Agrară are deja comanda
de la Ministerul Agriculturii să elaboreze proiecte tip pentru
zootehnie şi pentru producţia vegetală, dar şi pentru sectorul
legumicol, în perioada imediat următoare, special pentru
fermierii mici şi mijlocii. Cei mari vor rămâne în continuare pe
sistemul de consultanţă”, a declarat ministrul Constantin.

Viitorul PNDR va pune accent şi pe integrarea producţiei
agricole în sistemul de procesare, pentru a putea valorifica la
export, dar şi pe piaţa internă, produse cu valoare adăugată.
În acest sens, ministrul agriculturii a precizat :“Un al doilea
principiu nou este acela al integrării producţiei, în ceea ce
înseamnă lanţul de procesare. Cine se asociază sau se
dezvoltă în vederea integrării producţiei va beneficia şi de o
alocare financiară mai mare, dar şi de un punctaj suplimentar
la proiect. Putem să ajungem şi la 1,5 milioane de
euro/proiect pentru cei care integrează producţia, pentru a
aduce valoare adăugată”.

Cel de-al treilea element de noutate din noul PNDR se
referă la achiziţiile publice. “În viitorul PNDR introducem
conceptul de “preţ de referinţă”. Ce înseamnă acest lucru ?
Înseamnă că dumneavoastră, fermierii, atunci când vreţi să
cumpăraţi utilaje pentru ferma proprie, dacă vă încadraţi în
preţul de referinţă, nu mai trebuie făcuţi mulţi paşi, ci pur şi
simplu se face procedura de achiziţie directă simplificată,
astfel încât să nu mai întâlnim birocraţia”, a explicat ministrul
agriculturii.

A consemnat George ZAVERA

Priorităţi în agricultură
în perioada 2014-2020

Pe lângă atestatul de
producător şi carnetul de
comercializare, fermierii care
vând produse agricole vor
avea de respectat reguli
drastice dacă vor să îşi vândă
marfa legal.

Potrivit proiectului de lege
pentru stabilirea unor măsuri
de reglementare a pieţei
produselor agricole, fermierii
trebuie să îşi eticheteze marfa
dacă vor să nu fie sancţionaţi.
Mai exact, fiecare produs
agricol trebuie să aibă o
etichetă care să conţină preţul,
data obţinerii dar şi locul.

Această reglementare se
a f l ă l a ca p i to l u l IV –
„Exercitarea activităţilor de
comerţ cu amănuntul în zonele
publice”.

Proiectul de lege pentru
stabilirea unor măsuri de
r e g l e m e n t a r e a p i e ţ e i
produselor agricole a fost
adoptat în Senat în 24

februarie iar în 3 martie a fost
prezentat în Biroul Permanent
al Camerei Deputaţilor şi trimis
comisiilor pentru avizare.

Producătorii agricoli vor fi obligaţi
să îşi eticheteze marfa vândută în pieţe

Consumatorii casnici vor plăti, peste o lună,
cu circa 6 lei în plus, ca urmare a unei decizii
privind energia verde.

Motivul scumpirii îl reprezintă majorarea de
către Autoritatea Naţională de Reglementare în
Energie (ANRE) a cotei de certificate verzi pe
care furnizorii de electricitate trebuie să o
îndeplinească pentru anul
trecut. Cota a crescut la 0,224
de certificate verzi pe MWh,
fiind cu 88,5% mai mare faţă
de n i v e l u l de 0 , 1188
certificate verzi pe MWh
pentru 2012.

Impactul acestei decizii a
ANRE se va vedea în facturile
pe care le vor achi ta
consumatorii casnici, după
intrarea în vigoare, la 1
aprilie, a noilor reglementări. Potrivit
specialiştilor consultaţi de EVZ, consumatorii
casnici vor scoate din buzunar circa 5-6 lei în
plus.

Suma poate să nu pară mare, însă la aceste
cheltuiel i se mai adaugă scumpirea
carburanţilor, tot de la 1 aprilie, cu circa 50 de
bani pe litru, fapt care va determina creşteri de
preţuri în lanţ.

De asemenea, energia electrică se va
scumpi anul acesta şi ca urmare a liberalizării

p i e ţ e i , p r e c u m ş i a
introducerii taxei pe stâlp.
Deocamdată, o evaluare
concretă a impactului pe care
o va avea acest nou bir
asupra costurilor suportate
de consumatorii individuali nu
poate fi făcută.

Aceasta deoarece, deşi
taxa a intrat în vigoare de la 1
ianuarie 2014, nu au fost încă
a p r o b a t e n o r m e l e

metodologice de aplicare a ordonanţei prin
care aceasta a fost instaurată. Adică, nu se ştie
exact pentru ce fel de construcţii se va plăti
această taxă.

Factura la curentul electric se
scumpeşte din nou

S ena to r i i au res p ins
proiectul noului cod rutier,
propus de fostul ministru de
Interne, Radu Stroe.

Ei au adoptat, cu 119 voturi
" p e n t r u " , d o u ă v o t u r i
"împotrivă" şi o "abţinere"
raportul de respingere a Proiect
de lege pentru modificarea
Ordonanţei de urgenţă a
195/2002 privind circulaţia pe
drumurile publice, raport
propus plenului de Comisia
pentru administraţie publică,
Comisia juridică şi Comisia
pentru apărare.

Potrivit proiectului, erau
înăsprite sancţiunile pentru
fapte cu pericol social deosebit
şi care influenţează direct

s i g u r a n ţ a t r a f i c u l u i –
nerespec ta rea no rme lor
privind trecerea la nivel cu
calea ferată, conducerea unui
au toveh icu l de căt re o
persoană aflată sub influenţa
alcoolului, conducerea unui
autovehicul pe autostradă pe
contrasens, depăşirea vitezei
maxime admise cu mai mult de
60 km-h şi conducerea unui
a u t o v e h i c u l a c ă r u i
înmatriculare este suspendată.

Guvernul propunea amenzi
cuprinse între 4.000 şi 10.200
de lei dacă aceste fapte au ca
urmare producerea unui
accident de circulaţie soldat cu
pagube materiale.

În proiect se menţionează

explicit că este aflată sub
influenţa băuturilor alcoolice,
având o concentraţie alcoolică
peste 0,15 mg-l alcool pur în
aerul expirat sau 0,2 g-l alcool
pur în sânge ori a substanţelor,
produselor stupefiante sau a
medicamentelor cu efecte
similare acestora.

Cele mai mari sancţiuni
prevăzute prin proiect erau
cuprinse între 121 şi 200
puncte-amendă, punctul de
amenda reprezentând 10 la
sută din salariul minim brut pe
economie.

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

Proiectul noului cod rutier, respins în Senat
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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



Razele X sunt radiaţ ii
electromagnetice care permit
vizualizarea clară a organelor
pentru diagnosticarea unor
afecţiuni. Beneficiile medicale
sunt incontestabile, însă, în
cantitate mare, aceste raze pot
altera ADN-ul, pot provoca
afecţiuni ale pielii şi părului şi
chiar cancer.

Doza de radiaţii diferă de la
investigaţie la investigaţie şi de
l a a p a r a t l a a p a r a t .
Radioscopiile, investigaţiile prin
care se urmăreşte dinamica
organelor cu ajutorul razelor X
pe un ecran fluorescent, emit o
cantitate mult mai mare decât
tomografiile computerizate sau
mamografiile, iar acestea din
urmă emit mai multe radiaţii
decât radiografiile. La rândul lor,
radiografiile digitale iradiază
corpul uman de câteva ori mai
puţin decât cele clasice.

Unitatea de măsură pentru
dozele de radiaţii care ajung în

organism este miliesvertul
(mSv). Doza de radiaţii nu
trebuie să depăşească 20 de
mSv pe an. În general, o
radiografie pulmonară efectuată
cu un aparat bun nu depăşeşte
0,6 mSv, echivalentul a 15 zile
de iradiere naturală (din apă,
a e r , m â n c a r e , s o l s a u
organisme vii), o radiografie
abdominală echivalează cu
şase luni de iradiere naturală (5
m S v ) , o t o m o g r a f i e
computerizată, cu 1-2 ani de
iradiere naturală (poate ajunge
la 15 mSv), iar o radioscopie
este echivalentul a 50-150 de
radiografii (poate ajunge la 30
mSV).

Medicul radiolog trebuie să
monitorizeze atent doza de
radiaţii. “Toate aparatele au,
conform legii, dispozitive de
măsurare a dozei de radiaţii.
Medicul trebuie să întocmească
un buletin de radiaţii pentru
fiecare şi atunci când pacientul

se prezintă pentru o nouă
radiografie, să-i poată spune
dacă a acumulat sau nu o
cantitate prea mare de radiaţii.
Dacă da, atunci îl putem
îndrepta spre investigaţii cu zero
radiaţii, ecografie sau rezonanţă
magnetică”, ne-a explicat prof.
dr. Gheorghe Iana.

“Femeile mai tinere de 40 de
ani au interzis la mamografii,
pentru că doza de radiaţii emisă
nu e de neglijat şi le poate afecta
fertilitatea”, adaugă medicul
radiolog Mihaela Verga.

Organismul suportă dozele
mici de raze X, însă cantităţile
mari produc grave deficienţe
celulare. “Ţinta principală a
razelor X e ADN-ul. Astfel, pot
apărea mutaţii genetice sau
chiar cancere. Alte efecte
adverse inc lud tu lburăr i
p i g m e n t a r e , a t r o f i e ,
conjunctivită sau pierderea
părului”, mai spune prof. Iana.

Bunicii noştri îşi calmau durerile de stomac cu
unele dintre următoarele remedii şi, dacă eşti
norocos, s-ar putea să-ţi fie de folos şi ţie.

Cu toate acestea, indiferent de remediul pe
care îl alegi, va trebui să priveşti atent şi critic
lucrurile pe care le mănânci – la cât de des şi cât
de mult mănânci. Ai grijă şi cu ce te îmbraci,
deoarece hainele prea strâmte, exercită presiune
în zona abdominală, cauzând dureri şi mai mari.

Ghimbirul este folosit de foarte mult timp ca
remediu pentru calmarea stomacului şi
ameliorarea stării de greaţă. Nimeni nu ştie exact
cum acţionează, dar s-a demonstrat că această
plantă îmbunătăţeşte digestia şi are proprietăţi
antispastice, care o fac un remediu folositor
pentru crampele gastrice. Ghimbirul poate fi
administrat cu uşurinţă sub formă de capsule: ia

două capsule de 250 mg după masă. Sau, după
masă, mănâncă câteva bucăţele de rădăcină
candel de ghimbir sau bea o cană de ceai de
ghimbir. Pentru a prepara ceaiul, amestecă o
linguriţă de ghimbir proaspăt ras, într-o cană cu
apă fiartă şi lasă-l la infuzat timp de 10 minute
înainte să-l strecori.

Muşeţelul este un vechi tratament pentru
indigestie. Planta este administrată cel mai bine
sub formă de ceai calmant. Bea trei căni de ceai
de muşeţel pe zi, înainte de masă.

Amestecă o linguriţă de bicarbonat de sodiu
într-un pahar de apă şi bea-l. Această soluţie
neutralizează acizii gastrici şi ajută la calmarea
flatulenţei. Câteodată, bicarbonatul poate
produce gaze în stomac, aşa că unii specialişti
sugerează adăugarea câtorva picături de lămâie,
pentru ca gazul să se elimine înainte de a se
acumula în stomac.

Mănâncă încet şi liniştit. Dacă înghiţi bucăţi
mari, pe lângă bolusurile mari care ajung în tractul
digestiv, mai introduci şi mult aer, care contribuie
la balonare şi flatulenţă. Mai mult, atunci când
mănânci prea repede, mâncare nu este acoperită
complet cu salivă, acest lucru afectând procesul
digestiei.

Mănâncă ultima masă principală a zilei cu cel
puţin trei ore înainte de ora de culcare. Sistemul
digestiv funcţionează cel mai bine atunci când eşti
treaz, în picioare, nu în timp ce dormi.

7

Doar o universitate din România a reuşit să intre, în
acest an, în top 200 al celor mai bune specializări din
lume.

Potrivit Clasamentului Internaţional al Universităţilor
pe Specializări, Universitatea de Vest din Timişoara se
află în top la specializarea Limbi Moderne.

Pentru comparaţie, Ungaria are cinci universităţi
incluse în acest clasament, Polonia trei, iar Rusia două.

Clasamentul a fost realizat de către compania QS
folosind date privind reputaţia academica şi rezultatele
cercetării pentru cele mai bune universităţi din lume,
pentru diferite domenii.

Femeile care iau anticoncepţionale prezintă un risc cu
până la 50% mai mare de scleroză multiplă, au descoperit
cercetătorii americani, conform Mediafax.

Oamenii de ştiinţă americani au observat, de
asemenea, că riscul este mai mare în rândul tinerelor care
suferă de obezitate, probabil deoarece organismul
acestora secretă în cantităţi mai mari un hormon care
creşte pofta de mâncare, conform dailymail.co.uk.

Din ce în ce mai mulţi copii se luptă cu kilogramele în
plus de la o vârstă fragedă. Însă, alimentaţia neadecvată
şi lipsa de mişcare pot provoca probleme grave de
sănătate.

Menţinerea unui regim alimentar variat, dar echilibrat,
precum şi exerciţiile fizice constante sunt esenţiale nu
doar în cazul adulţilor, ci şi al copiilor. Dacă cel mic ştie
principiile alimentaţiei corecte, îi va fi mult mai uşor să le
urmeze pe parcursul vieţii şi astfel va preveni eventuale
afecţiuni cauzate de un stil alimentar deficitar.

Grăsimea în exces se depune pe vasele de sânge,
dar şi pe organele corpului. Presiunea ţesutului adipos
îngreunează circulaţia sângelui, iar inima va depune un
efort suplimentar pentru a funcţiona normal.

Cei mici se dau în vânt după mâncărurile de tip fast
food şi după dulciuri. Însă, aceste preparate conţin foarte
multe grăsimi şi zahăr, ceea ce determină ca valorile
colesterolului să crească. În timp această afecţiune va
creşte riscul de producere a atacului de cord.

Obezitatea infantilă predispune copiii la diabet.
Corpul nu va mai produce suficient de multă insulină,
ceea ce va determina creşterea valorii de glucoză din
sânge.

Copii obezi au un risc mai ridicat să aibă probleme
respiratorii. Totodată, numărul de kilograme în plus îi va
face să se simtă marginalizaţi de către colegi şi prieteni.
Din dorinţa de a slăbi cât mai repede ei pot recurge la
diete extreme, ceea ce le va provoca alte probleme de
sănătate.

O singură facultate
din România, printre
primele 200 din lume

Anticoncepţionalele
cresc riscul de scleroză

multiplă

Afecţiuni declanşate
de obezitatea infantilă

Scapă de indigestie în mod natural!

Medicii rezidenţi din Iaşi ameninţă că vor da în
judecată Ministerul Sănătăţii dacă nu îşi vor primi
bursele de 670 de lei promise de Guvern încă din
luna noiembrie a anului 2013, informează
Mediafax.

Reprezentanţii rezidenţilor din Iaşi au spus că,
în urma mai multor discuţii la nivelul ministerului,
au remarcat "un interes scăzut al decidenţilor faţă
de problema salarizării medicilor rezidenţi".

Aceştia au precizat că, în condiţiile în care
nimeni nu este dispus să "îşi asume
responsabilitatea pentru nerespectarea textului
legii" care prevede ca bursele să fi intrat în
conturile rezidenţilor începând cu luna ianuarie,
vor avea în vedere trimiterea ministerului în
judecată.

"Va trebui să vorbim cu toţi din ţară, nu să
facem ceva pornit de la Iaşi, pentru că va trebui să
fie o decizie pe care să ne-o asumăm cu toţii. Însă
va trebui să recurgem şi la astfel de metode,
pentru că noi nu avem la dispoziţie multe căi de
atac. Spre exemplu, nu avem dreptul legal de a
face grevă, aşa că trebuie să găsim alte mijloace
pentru a ne recupera drepturile. Vom aştepta să
aşteptăm să vedem ce se va întâmpla săptămâna
aceasta, fiindcă am înţeles, informal, că s-ar
putea să intre banii. Dacă nici până la sfârşitul
săptămânii situaţia nu se rezolvă, atunci vom

demara toate acţiunile pe care le putem", a
declarat, luni, George Grădinariu, medic rezident
în anul al III-lea, la specializarea Chirurgie
cardiovasculară de la Institutul de Bolli
Cardiovasculare din Iaşi.

Conform Ordonanţei de Urgenţă 103/2013,
Guvernul a stabilit că, "începând cu data de 1

ianuarie 2014, medicii rezidenţi, medicii dentişti
rezidenţi şi farmaciştii rezidenţi din unităţile
sanitare de stat beneficiază de o bursă de
rezidenţiat în cuantum lunar de 670 de lei", după
cum se precizează în textul legii.

Medicii rezidenţi ameninţă că vor
da în judecată Ministerul Sănătăţii, dacă
nu primesc bursele promise de Guvern

În ce condiţii
devin periculoase radiografiile



Aproximativ 60 la sută dintre românii care au acces la
sistemul de colectare selectivă declară că separă deşeurile în
gospodărie, însă numai 12 la sută le depun în containerele
speciale, potrivit unui studiu efectuat de Eco-RomAmbalaje.

Dintre respondenţi,
64 la sută au declarat
c ă a u a c c e s l a
sistemul de colectare
selectivă, faţă de
aproximativ jumătate
în 2011.

Dintre cei care
separă gunoaiele, 14
la sută le pun în saci
separaţi pentru a fi
ridicate de operatorul
de salubritate sau de
personalul de serviciu.

Cei care nu separă deşeurile declară că nu adoptă acest
comportament deoarece nu au un punct de colectare în
apropierea locuinţei (75 la sută).

88

Undoctor se adresează unui beţiv:
- Dacămai bei îţi scurtezi singur viaţa!
Beţivanul se luminează la faţă:
- Doctore, să ştii că ai mare dreptate! Eu într-o zi n-am

băut deloc şi aşa lungămi-a părut ziua...
***

Iliescu deschide uşa. Omoarte bătrână şi una tânără stau
în faţa lui.
-Nelule, numămai cunoşti?
-Nu.
- Sunt moartea, nenorocitule! Ne-am cunoscut acum

douăzeci şi trei de ani, la Revoluţie.
- Aşa, şi?
- Şi asta-i fiică-ta.

***
Un camion militar se împotmoleşte în noroi. Din

întâmplare trece pin zonă un Jeep cu 4 ofiţeri care se dau
jos şi împing camionul ca să iasă din noroi. După ce se umplu
din cap până în picioare de noroi, reuşesc să scoată camionul
dinmocirlă. La care unu dintre ofiţeri îl întreabă pe şofer:
- Al dracului de greu camionul asta! Ce transporţi în el?
- 30 de soldaţi.

Pastila de râs

Doar 10% dintre români consideră
schimbările climatice drept o problemă majoră
pe plan mondial, faţă de media UE de 16% şi
de procentul de suedezi preocupaţi de acest
lucru – 38%, potrivit unui nou studiu publicat
luni de Comisa Europeană.

De asemenea, românii se plasează între
cetăţenii UE care consideră cel mai puţin
combaterea schimbărilor climatice drept o
responsabilitate personală (10% faţă de o
medie UE de 25% şi un procent de cetăţeni
suedezi de 57% – n.r.).

Conform sondajului de opinie patru din cinci
persoane din UE recunosc faptul că economia
şi ocuparea forţei de muncă pot fi impulsionate
prin combaterea schimbărilor climatice şi prin
utilizarea mai eficientă a energiei.Această cifră
este uşor mai ridicată decât cea din ultimul
sondaj, realizat în 2011, când 78% dintre
europeni aveau această părere.

Mai multe state membre care au avut cel
mai mult de suferit în timpul crizei economice şi
financiare se numără printre ţările în care

potenţialul politicilor climatice şi al eficienţei
energetice de a genera beneficii economice

este recunoscut în cea mai mare măsură. În
toate statele membre, cel puţin 65% dintre
respondenţi sunt de acord cu acest lucru.

De asemenea, sondajul a arătat că şapte
din zece cetăţeni sunt de acord că reducerea
importurilor de combustibili fosili din afara UE
ar putea aduce beneficii economice.

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.

C r e n v u r ş t i v e g e t a l i ,
pateurile şi salamul de soia
sunt doldora de chimicale
menite să suplinească lipsa
materiei prime – carne, lapte şi
ouă, şi duc ideea de purificare
a organismului în derizoriu.

Multe din ele conţin chiar şi
ingrediente “de dulce”, sunt
destul de scumpe şi chiar au
mai multe calorii decât
produsele “originale”.

”Pateul şi caşcavalul de
post conţin foarte multe E-uri
şi grăsimi hidrogenate, foarte
dăunătoare şi plus de asta, au
în compoziţia lor albumină sau
coloranţi de origine animală”,
e x p l i c ă p r o f . D r .
Mencinicopschi.

În categoria produselor
nocive intră pateurile vegetale
şi “mezelurile”, din cauza
conţinutului mare de “E-uri”
sau alte sintetice menite să
facă produsul să semene cât
mai mult la gust, miros şi
culoare cu alimentul pe care îl
imită.

“Pateul din soia conţine la
fel de mulţi aditivi ca cel
animal, poate chiar mai mulţi.
La fel şi salamul, şi crenvurştii
de post sau şniţelul, care mai e
şi prăjit. În niciun caz nu
trebuie să mâncăm zilnic
a s t f e l d e p r o d u s e ” ,
recomandă prof. Gheorghe
Mencinicopschi, specialist în
alimentaţie.

Dintre toate produsele de
soia, cea mai sănătoasă este
brânza tofu. Pe locul următor
se află laptele de soia, pe care
îl puteţi consuma zilnic.

Medicii atrag atenţia că
anumite produse sunt de post
doar cu numele, pentru că pe
e t i c h e t ă s e r e g ă s e s c
ingrediente “de dulce”.

“Există unele tipuri de
caşcaval din soia care conţin
cazeină (proteină din lapte
care contribuie la coagularea
acestuia). Acest produs, deşi
este fabricat din soia, nu mai
poate fi considerat de post”,
a t r a g e a t e n ţ i a
Mencinicopschi.

Singura soluţie ca să nu fiţi
păcălit de comercianţi este să
verificaţi foarte atent eticheta.
Ingrediente precum cazeina,
derivat de ou, zer, praf de zer
nu au ce să caute într-un
produs de post.

Românii nu prea au la
inimă colectarea selectivă

Cât de nocive
sunt pateurile şi

”mezelurile” de post

Un arheolog afirmă că a
ident i f i ca t 9 su lu r i de
pergament, vechi de 2000 de
ani, de dimensiuni foarte mici,
conţinând texte biblice, suluri
care ar proveni tot din
p e ş t e r i l e d e l a
Qumran în care, în anii
1940 şi 1950, au fost
descoperite celebrele
Manuscrise de la
Marea Moartă – una
d i n t r e c e l e m a i
însemnate descoperiri
a r h e o l o g i c e a l e
tuturor timpurilor.

S u l u r i l e n o u -
descoperite sunt de
dimensiuni foarte mici
şi se găseau în interiorul unor
mici cutiuţe de piele, numite

f i lac te re ; în prac t i ca
r e l i g i o a s ă m o z a i c ă
tradiţională, aceste filactere
sunt purtate de bărbaţii evrei
pe frunte şi pe braţul stâng în
timpul rugăciunilor. Filacterele

au fost scoase din peşterile de
la Qumran în anii 1950, dar,
după cât se pare, conţinutul lor

nu a fost examinat până de
curând.

„E foarte incitant”, spune
arheologul Yonatan Adler,
autorul descoperirii. „Nu ai în
fiecare zi norocul de a

descoperi manuscrise
noi.”

Noile manuscrise
nu a u fo s t înc ă
studiate în detaliu şi
nu se ştie cu precizie
ce conţin.

Adler şi-a anunţat
descoperirea la o
c o n f e r i n ţ ă
internaţională asupra
regiunii Qumran şi a
zonei Mării Moarte,

conferinţă care a avut loc la
Lugano, Elveţia.

Nutriţioniştii spun că micul dejun este cea
mai importantă masă a zilei, dar românii nu
sunt de aceeaşi părere. Mai bine de jumătate
sar peste micul dejun, conform unui studiu
recent. Mai precis, doar 48% dintre românii
între 18 şi 64 de ani iau frecvent micul dejun –
adică zilnic sau aproape zilnic.

Şi asta cu toate că prima masă a zilei e
obligatorie, spun nutritioniştii. Desigur,
contează şi ce mâncăm. O ceaşcă de cafea
pe stomacul gol nu e tocmai un mic dejun
sănătos, spre deosebire de un pahar de lapte
cu un sandviş sau cu biscuiţi.

Din păcate, românii au început să treacă şi
peste obiceiul sănătos de a bea dimineaţa un
pahar de lapte. La consumul de lapte ambalat
suntem pe unul din ultimele locuri din Uniunea
Europeană, cu doar 32 ml pe zi de persoană,
adică de 12 ori mai puţin decât irlandezii, care
conduc în acest top.

Cercetările arată că românii ar trebui să-şi
regândească un pic modul în care încep ziua,

dacă vor să fie mai sănătoşi, mai supli. Astfel,
un studiu realizat de compania de cercetare
360 Insights pentru Tetra Pak pe un eşantion
de 1.000 de români din mediul urban, cu
vârste între 18-64 ani, arată că 48% iau micul
dejun zilnic sau aproape zilnic iar 43% dintre
aceştia savurează prima masă a zilei acasă.
Obiceiul de a lua micul dejun nu are legătură
cu existenţa unui copil în familie, deoarece
doar jumătate dintre cei care iau micul dejun
frecvent au copii, conform aceluiaşi studiu.

Totodată, consumul de lapte ambalat este
redus în ţara noastră, dovadă a faptului că ne-
am pierdut bunul obicei de a începe ziua cu un
pahar de lapte. Dacă în Irlanda se consumă în
fiecare an 145 de litri de lapte ambalat de
persoană, iar în Finlanda 124 de litri, românii
consumă în medie doar 12 litri pe an. Şi asta
cu toate că studiile arată că laptele este în top
3 băuturi preferate dimineaţa iar specialiştii
recomandă consumul a 2-3 porţii de lapte şi
lactate pe zi.

90% dintre români
nu consideră schimbările
climatice o problemă majoră

Ce mai conţineau peşterile
unde au fost găsite Manuscrisele

de la Marea Moartă?

Românii, pe ultimul loc în topul
consumului de lapte la micul dejun
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A murit Antonio da Correggio, pictor italian (n.
1489).

S-a născut William
Oughtred, matematician englez (d.
1660). I se atribuie crearea, în
1622, a riglei de calcul.

Biserica catolică a declarat
ca erezii, teoriile legate de
astronomie ale matematicianului
NicolausCopernic.

S-a născut Giovanni
Battista Tiepolo, pictor, gravor
italian (d. 1770).

S-a născut Théodore
Labarre, compozitor şi harpist
francez (d. 1870). A formulat
ecuaţia Laplace şi a pus la punct
transformata Laplace, care apare în multe ramuri ale
fizicii matematice.

A murit Pierre Simon Laplace, astronom,
matematician francez (n. 1749).

A murit Alessandro Volta, fizician italian (n.
1754). A inventat pila electrică, iar numele său a fost dat
unităţii de tensiune electrică (volt).

S-a născut RaduStanca, poet, dramaturg, regizor
român (d. 1962).

A murit Serghei Prokofiev, compozitor rus (n.
1891).

A murit Hortensia Papadat-Bengescu, prozatoare
şi autoare dramatică româncă (n. 1876).
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09:00 Legendele palatului 10:20
Lumea modei 10:30 Tezaurul
României de la Moscova 11:30
Disp ru i f r urm 12:00 Beneficiar
România 12:30 Vreau s fiu s n tos
13:00 Opre Roma 14:00 Telejurnal
15:30 Convie uiri 16:50 Zeul r zboiului
18:10 Europa mea 18:45 Clubul celor
care muncesc în România 18:50 La
vârf 19:45 Sport 20:00 Telejurnal 21:10
Tezaurul României de la Moscova
22:15 Oameni care au schimbat
Lumea 22:30 Biziday 23:20 Lumea
modei 23:30 Vinyan 01:15 La vârf
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Incepeti o serie de
schimbari in camin.
Puteti sa va faceti de
planuri de viitor. Nu
incepeti mai multe
t r e b u r i d e o d a ta !
Dupa-amiaza primiti
un cadou care va
impresioneaza.

Faceti schimbari in
casa dupa ce reusiti
sa faceti rost de bani.
Va recomandam sa
m e r g e t i l a
c u m p a r a t u r i c u
partenerul de viata.
Hotarati-va de acasa
ce doriti sa cumparati!

S-ar putea sa
pr imi t i un cadou
consistent pentru
casa. Aveti o zi foarte
aglomerata, dar si
satisfactia este pe
m a s u r a . D u p a -
amiaza stati impreuna
cu cativa prieteni.

Sunteti hotarat sa
terminati o serie de
modificari incepute in
casa. Va ajuta cu bani
o persoana mai in
varsta din familie. Va
sfatuim sa faceti tot
posibilul pentru a
evita o cearta.

Sunteti preocupat
de probleme legate
d e cami n . Ave t i
ocazia sa cumparati o
casa noua sau sa
faceti un schimb de
l o cu i n t a . E v i t a t i
speculatiile si bazati-
va pe intuitie!

Primit i o suma
mare si va puneti in
practica planurile de a
face schimbari in
casa. Evitati o cearta
cu partenerul de viata
din cauza cheltuielilor
pe care le aveti de
facut!

Amanati intalnirile
de afaceri, pentru ca
nu va aflati intr-un
moment foarte bun.
N u l u a t i d e c i z i i
importante. Ar fi bine
sa va gasiti mai mult
t i m p p e n t r u
problemele familiei.

Va concent ra t i
asupra familiei si a
caminului. Doriti sa
cumparati un obiect
de valoare pentru
casa. Nu luati nici o
hotarare fara sa va
c o n s u l t a t i c u
partenerul de viata!

Daca intentionati
sa faceti schimbari in
casa, acum este
momentul. Sfaturile
unei femei ar putea
declansa un scandal
cu partenerul de
viata. Va sfatuim sa
fiti prudent.

Chiar daca aveti
multe probleme de
rezolvat, nu neglijati
sanatatea. Gasiti-va
timp si pentru odihna!
Reusit i sa faceti
schimbari in camin,
care vor imbunatati
viata sentimentala.

Daca puteti sa
plecati intr-o excursie
cu partenerul de viata,
nu ezitati. Aveti idei
originale, apreciate de
anturaj, dar va sfatuim
sa tineti cont si de
parerile celorlalti.

T r a v e r s a t i o
perioada favorabila
relatiilor sentimentale.
Af lat i ca nu mai
trebuie sa plecati intr-
o delegatie. Nu este
cazul regretati. Aveti
mai mult timp pentru
problemele casei.

Semnificaţii istorice pentru

07:00 tirile Pro Tv 10:05
Tân r i Nelini tit 11:00 Petrecere
pentru Gillian 13:00 tirile Pro Tv
14:00 Tân r i Nelini tit 15:00 Un
so perfect: Povestea lui Laci
Peterson 17:00 tirile Pro Tv
17:30 La Maru 19:00 tirile Pro
Tv 21:00 România - Argentina
23:15 tirile Pro Tv 23:45 Lie to
Me 00:45 Spion pe cont propriu
01:30 tirile Pro Tv 03:00
România - Argentina 04:30 Lie to
Me 05:30 La Maru
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08:00 Neatza cu R zvan i
Dani 10:50 În gura presei 11:40
Teleshopping 12:00 Mireas
pentru fiul meu 13:00 Observator
14:00 Mireas pentru fiul meu
16:00 Observator 17:00 Acces
direct 19:00 Observator 20:00
Observator special 20:30 Te Pui
Cu Blondele 22:30 Un show
p c tos 01:00 Observator 02:00
Te Pui Cu Blondele 03:45 Acces
direct 06:00 Observator

ă

ă

ă

ă ă

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

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

Teo Show
06:00 Poveste de familie
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Ş t i r i l e K a n a l D 2 0 : 0 0
Highlander: Runda final 22:15
WOWBiz 00:30 Ştirile Kanal D
01:30 Prin esa vampirilor 02:45
WOWBiz 04:15

ţ

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 Killer Karaoke
21:45 Mondenii 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 Descoper
România 14:30 Zoom în 10 14:45
Cum am cunoscut-o pe mama
voastr 15:45 Men of a Certain Age
16:45 La bloc 17:45 Prietenii t i
18:45 Dilemele varstei 19:50 La bloc
21:00 Prietenii t i 22:00 Reciful
00:00 Supernatural: Aventuri în
lumea întunericului 01:00 Iertarea
p catelor
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07:00 tirile dimine ii 07:55
Business B1 la zi 08:00 tirile
dimine ii 09:00 tirile dimine ii
09:55 Business B1 la zi 10:00 tirile
dimine ii 11:00 Interviurile Adev rul
12:00 tirile B1 13:00 Talk B1 14:00
România, acum 15:00

tirile B1
19:00 Aktualitatea B1 20:00 Bun
seara, România! 21:30 Sub semnul
întreb rii 23:00 Lumea lui Banciu
00:00 tirile B1 01:00 Sub semnul
întreb rii 02:20 Butonul de panic

Ş
Ş

Ş
Ş

Ş
Ştirile B1

16:00 România, acum 17:00
Butonul de panic 18:00 Ş

Ş

ţ

ţ ţ

ţ ă

ă
ă

ă

ă ă

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 Engaged &
Underage 00:00 O noua via
01:00 Regina
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ă

ă
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Actualitatea într-un zâmbet
(urmare din pagina 1)

C. DUMITRACHE

Până atunci lotul CSBT Alexandria
este în degringoladă. În ultimele două
jocuri acestea n-au mai reuşit să se ridice
la aceeaşi valoare şi au pierdut ambele
partide.

Primul dintre meciuri a avut loc
duminică, în deplasare, la Timişoara.
Deşi porneau ca favorite, alexăndrencele
au reuşit să ”ţină piept” adversarelor preţ
de 20 de minute. Mai mult decât atât, la
pauza mare, tabela de marcaj era în
favoarea teleormănencelor, scor 35 la 39.

Partea secundă a partidei a fost una
de coşmar pentru elevele lui Mădălin
Piperea. În sfertul al treilea au ratat din

toate poziţiile, iar adversarele au reuşit să
preia conducerea.

Meciul s-a terminat cu scorul de 75 la
68 în favoarea echipei timişorene.

Peste mai puţin de 24 de ore a urmat o
altă înfrângere pentru teleormănence. Şi
de această dată tot în deplasare, dar la
Arad. Din cele 4 sferturi, CSBT a reuşit să
se impună doar în ultimul, dar asta pe
fondul relaxării adversarelor. Meciul s-a
terminat cu scorul de 76 la 58.

În urma celor două înfrângeri, CSBT a
rămas pe poziţia a 5-a a clasamentului, la
egalitate de puncte cu ocupanta poziţiei a
6-a, Olimpia Braşov.

- Dacă aştept până-mi vine rândul la ANL, serbez
majoratul copilului pe care-l voi naşte în casă nouă!

- Se-anunţă vremuri de CACAo!

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.

Managerul general al FC Steaua,
, a fost condamnat definitiv la trei ani

şi şase luni de închisoare cu executare, în
dosarul transferurilor de jucători.

Fostul acţionar al FC Dinamo,
, a fost condamnat definitiv la şase

ani şi patru luni de închisoare cu executare,
în dosarul transferurilor de jucători.

Fostul impresar a fost
condamnat definitiv la şase ani şi patru luni
de închisoare cu executare, în dosarul
transferurilor de jucători.

Impresarul a fost
condamnat definitiv la patru ani şi opt luni
de închisoare cu executare, în dosarul
transferurilor de jucători.

Fostul preşedintele al clubului Gloria
Bistriţa, , a fost
condamnat definitiv la trei ani şi patru luni
de închisoare cu executare, în dosarul
transferurilor de jucători.

Fostul fotbalist ,
candidat la şefia Federaţiei Române de
Fotbal, a fost condamnat definitiv la trei ani,
o lună şi zece zile de închisoare cu
executare, în dosarul transferurilor de
jucători.

Fostul acţionar al FC Dinamo şi U
Craiova, , a fost condamnat
definitiv la trei ani şi patru luni de închisoare
cu executare, în dosarul transferurilor de
jucători.

P rocuro r i i D i recţ i e i Naţ iona le
Anticorupţie i-au trimis în judecată, în 2
octombrie 2008, pe Gheorghe Copos, Ioan
Becali, Victor Becali, Mihai Stoica, Jean
Pădureanu, Gheorghe Popescu,
Gheorghe Neţoiu şi Cristian Borcea, în
legătură cu efectuarea de tranzacţii ilegale
la transferurile unor fotbalişti către cluburi
din străinătate, ceea ce a produs un
prejudiciu total de aproape 1,5 milioane de
dolari în dauna statului şi de peste 10
milioane de dolari în dauna a patru cluburi
de fotbal.

În rechizitoriul DNA au fost prezentate
12 transferuri ale unor fotbalişti români

efectuate de la cluburile Dinamo Bucureşti,
Rapid Bucureşti, Gloria Bistriţa şi Oţelul
Galaţi către cluburi din străinătate, în
perioada 1999-2005.

Este vorba despre transferurile
jucătorilor Cristian Dulca - realizat în
ianuarie 1999, de la clubul de fotbal Rapid
Bucureşti la clubul sud-coreean Pohang
Steelers, Iulian Arhire - de la clubul Oţelul
Galaţi la Pohang Steelers, realizat în martie
1999, Cosmin Contra - de la Dinamo la
Deportivo Alaves, realizat în iunie 1999,
Ionel Ganea - de la clubul de fotbal Gloria
Bistriţa la VfB Stuttgart, din iulie 1999, Paul
Codrea - de la Dinamo Bucureşti
(împrumutat la FC Argeş Dacia Piteşti) la
Genoa Cricket and Spa din Italia, realizat în
ianuarie 2001, Florin Cernat - din februarie
2001, de la Dinamo Bucureşti la Dinamo
Kiev din Ucraina, Bogdan Mara - din iulie

2001, de la Dinamo Bucureşti la Deportivo
Alaves, Nicolae Mitea - din august 2003, de
la Dinamo la Ajax Amsterdam, Lucian
Sânmărtean - din august 2003, de la Gloria
Bistriţa la Panathinaikos Atena, Florin
Bratu - din septembrie 2003, de la Rapid
Bucureşti la Galatasaray Istanbul, Dan
Alexa - de la Dinamo Bucureşti la Guoan
Beijing, în Republica Populară Chineză,
realizat în luna iunie 2004 şi Adrian
Mihalcea - din iulie 2005, de la Dinamo
Bucureşti, la Chunnam Dragons din
Coreea de Sud.

Mihai
Stoica

Cristian
Borcea

Ioan Becali

Victor Becali

Jean Pădureanu

Gheorghe Popescu

Gigi Neţoiu

Greii din fotbal
au intrat la închisoare

”Războiul” intern din Ucraina
afectează baschetul teleormănean

Nr Echipa V/Î Pct. Nr Echipa V/Î Pct.
1. Univ Goldis ICIMArad 23/1 47
2. CS UniversitateaAlba Iulia 20/2 42
3. CS Municipal Targoviste 19/3 41
4.ACS Sepsi SIC 16/6 38
5. CSBTAlexandria 14/7 35
6. Olimpia CSU Brasov 13/9 35
7. CS Municipal Satu Mare 11/11 33

8. CS Phoenix Galati 9/13 31
9. BCM Danzio Timisoara 9/12 30
10. CS Rapid Bucuresti 6/16 28
11. Universitatea Oradea 6/16 28
12. U. Cluj-Napoca 4/18 26
13. CS Nova Vita 2/19 23
14. SCM CSS Craiova 1/20 22

Clasament LNB feminin

Sfatul popular

Avem şi noi, la o adică, o Ucraină mititică


