
Cu prilejul audierii în Comisia parlamentară pentru Agricultură în vederea
avizării candidaturii sale la ocuparea postului de Ministru al Agriculturii în
Guvernul Ponta III, Daniel Constantin a declarat că realizarea cadastrului
terenurilor agricole din ţara noastă va reprezenta una din priorităţile cărora le va
acorda întreaga atenţie în viitorul său mandat.

(continuare în pagina 4)

E l e v i i
a l e x ă n d r e n i c u
rezultate bune la
î n v ă ţ ă t u r ă a u
suficiente motive să
înveţe bine şi pe
semestrul al II-lea.
C o n s i l i e r i i
alexăndreni au decis
să acorde burse
elevilor din unităţile
d e î n v ă ţ ă m â n t
preuniversitar de
stat din Alexandria şi
pe semestrul al
doilea.

D i n p ă c a t e ,
valoarea acestora a
rămas neschimbată,
d a r m ă c a r s e

acordă. Municipiul Alexandria a rămas printre puţinele din ţară care încă oferă
burse elevilor cu rezultate bune la învăţătură.

100 lei este valoarea burselor de performanţă, 70 lei pentru bursa de merit, 50
lei pentru bursa de studiu, iar 40 lei pentru bursa de ajutor social.

(continuare în pagina 7)

În vreme ce poliţiştii se ocupă de ”găinării”, adevăraţii
infractori îşi fac de cap prin judeţul Teleorman. Un caz
care ar trebui să îngrijoreze mulţi părinţi de fete s-a
petrecut acum câteva zile în judeţul nostru. Două tinere
de 14, respectiv 15 ani au fost luate cu forţa de pe stradă,

ţinute ostatice într-o casă şi obligate să întreţină raporturi
sexuale cu mai multe persoane. Din păcate, instanţa a
decis ca ”proxeneţii” să fie cercetaţi în stare de libertate.

În loc să se bucure de tinereţe, două copile de 14 şi 15
ani au trecut prin clipe de groază după ce au fost luate cu
forţa de pe stradă, închise într-o casă şi silite să se

prostitueze. Ororile tinerelor au ieşit la iveală după ce
fratele uneia dintre fetele sechestrate a reclamat la poliţie
faptul că sora sa lipseşte de acasă şi este ţinută ostatică
de către doi bărbaţi. Mai mult decât atât, frate a indicat şi
locuinţa în care minora se afla.

”Poliţiştii din Roşiorii de Vede au fost sesizaţi de către
S. Anghel de 21 de ani din comuna Călmăţui, cu privire la
faptul că sora sa, S. F. de 14 ani este lipsită de libertate în
mod ilegal de către doi bărbaţi, la locuinţa unuia dintre
aceştia.

(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, 1902, Joi 6 Mart 201 , preţ 75I nr. ie 4 0, lei

( ) 1 EUR
4.5123 lei

€ ( ) 1 USD
3.2896 lei

$ 1 XAU
141.0028 lei

( ) 1 GBP
5.4837 lei

Ł

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

(Gramul
de aur)
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Primăria Alexandria stimulează
elevii să înveţe bine

Plăţile pentru
bovine vor veni
la sfârşitul lunii

martie

Neglijat de fostele guvernări,

Cadastrul ar putea fi o prioritate
pentru noul Executiv

Sechestrate şi obligate să întreţină
raporturi sexuale contra cost Premii pentru

cei mai talentaţi
elevi la desen
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(urmare din pagina 1)

C. DUMITRACHE

În urma sesizării, poliţiştii s-au deplasat la adresa menţionată
unde au identificat două minore, S.F. de 14 ani şi D. I. de 15 ani
din comuna Crângeni.

La audieri minorele au declarat că au fost ţinute cu forţa la
locuinţa lui B. Constantin care împreună cu L. Ionuţ de 27 de ani
le-a obligat să întreţină relaţii sexuale cu mai multe persoane.

În urma verificărilor s-a stabilit că cei doi suspecţi le-au
determinat pe minorele D.I. şi S.F. să întreţină raporturi sexuale
cu mai multe persoane din comuna Dobroteşti în schimbul unor
sume diferite de bani”, se arată într-un comunicat al IPJ
Teleorman.

Cei doi suspecţi au fost reţinuţi de poliţişti, iar acum sunt
cercetaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunii de proxenetism şi
lipsire de libertate. Deşi sunt un adevărat pericol public, instanţa
de judecată a dispus măsura preventivă de control judiciar.
Adică cei doi sunt bine-mersi, acasă.

La Galeriile de Artă din Alexandria, ieri au
fost premiaţi copiii talentaţi la desen, în urma
participării la concursul de pictură „Zâmbetele
primăverii”, concurs organizat de Primăria
municipiului Alexandria. Se pare că în
competiţie au intrat foarte mulţi elevi talentaţi,
atâta timp cât, la premiere, participarea
acestora a fost una destul de numeroasă, locul
de desfăşurare al concursului devenind
aproape neîncăpător. Micii artişti au fost
susţinuţi în demersurile lor de profesorii care i-
au aplaudat şi încurajat în continuarea
practicării acestui joc al culorilor, dacă-i putem
spune aşa.

Din partea organizatorilor la eveniment au
fost prezenţi Alexandra Drăguţ, consilier pe
probleme culturale, sportive şi de tineret, din
cadrul Primăriei Alexandria dar şi Ştefan
Tăbăcitu administratorul public al municipiului,
care s-au implicat atât în organizarea acestui
eveniment cât şi la înmânarea premiilor
elevilor talentaţi, apreciind totodată faptul că
într-o societate atât de agitată, în care
calculatorul şi noile tehnologii au prioritate în
faţa tinerilor în general, încă se mai găsesc
copii care n-au uitat
să citească o carte,
care nu au uitat să-şi
aplece atenţia către
a r tă în genera l ,
dedicându-şi mare
parte din timp picturii.

După premierea
d e i e r i , d u p ă
încurajările venite
a t â t d i n p a r t e a
autorităţilor locale, a
organizatori lor ş i
profesorilor, copiii au
p r o m i s c ă l a
următoarea ediţie a
acestui concurs aceştia vor fi mult mai bine
pregătiţi.

Pentru eliminarea oricăror suspiciuni, juriul
concursului a fost format din specialişti. Este
vorba despre Emil Cojocaru preşedintele
Uniunii Artiştilor Plastici filiala Alexandria, care
a avut şi calitatea de preşedinte al comisiei de
jurizare, Marius Nistor artist plastic şi Aurelia
Ion pictor. Cu un juriu de specialişti, au fost
alese pentru a fi premiate 21 de lucrări, care
fac obiectul expoziţiei organizate în prezent la
Galeriile deArtă “Pavel Temov” dinAlexandria.

Predarea lucrărilor s-a făcut în 28 februarie
2014, iar câteva zile mai târziu, (3 şi 4 martie
2014), s-a trecut la jurizare.

Juraţii au ţinut cont în alegerea celor mai
reuşite lucrări, de cromatică, de aşezarea în
pagină şi de complexitatea lucrărilor. De
reţinut faptul că unele lucrări au fost
descalificate tocmai pentru că s-a dovedit că
nu au fost executate de titulari. Şi chiar dacă
nu toţi copiii au fost câştigători, munca a fost
apreciată, aceştia primind din partea
organizatorilor câte o diplomă de participare.

Trecând la premii, acestea au constat în
materiale de pictură, pânze, vopsele, culori
planşe şi multe alte materiale necesare micilor
artişti.

Despre câştigători, la clasele I –IV, aceştia
au fost: pentru Premiul I - Alexia Maria Neaga
de la clasa a IV-a, a Şcolii Gimnaziale Nr. 5
Alexandria, Premiul II i-a revenit Danei
Palencu din clasa I, Şcoala Gimnazială “Mihai
Viteazul” Alexandria, iar premiul trei a fost
adjudecat de eleva Maria Ofiţeru din clasa a
IV-a de la Palatul Copiilor Alexandria. La
aceeaşi categorie a elevilor de la clasele I - IV,
au fost acordate şi trei menţiuni pentru elevii
Denisa Mănăilă clasa a IV-a Palatul Copiilor,
Maria Teodora Voicu clasa I Şcoala “Mihai
Viteazul” din Alexandria, şi Roxana Lungu
elevă în clasa I a Şcolii Gimnaziale “Mihai
Viteazul” Alexandria. Premiul pentru
cromatică, la această categorie I-IV, a fost
acordat elevei de clasa a IV-a, Oana Boboc.

Din categoria elevilor de clasa a V-a - a VIII-
a s-a premiat cu locul I lucrarea elevei Cătălina
Andreea Nicolescu din clasa a VI-a Şcolii
Gimnaziale “Ştefan cel Mare”. Locul II i-a

r e v e n i t e l e v e i
Geanina Balauru de
la clasa a VII-a a
aceleiaşi unităţi de
î n v ă ţ ă m â n t , i a r
pentru Locul III a fost
apreciată lucrarea
e l e v e i M o n i c a
Andreica, elevă în
clasa a V-a a Şcolii
Populare deArtă.

Cu menţiune au
fost recompensaţi
e l e v i i C r i s t i n a
Mihaela Ivăncică,
D a n G a b r i e l

Nedelcuţă şi Andreea Mazilu. Iar pentru
cromatică, a primit o menţiune şi Ionel Florin
Iove elev în clasa a VI-a a Şcolii Gimnaziale
“Mihai Viteazul” dinAlexandria.

La ultima categorie, a elevilor din clasele a
IX-a şi a XII-a, au primit, Locul I GabrielaAdina
Candidatu, elevă în clasa a X-a a Liceului
Pedagogic “Mircea Scarlat”, Locul II a revenit
Dianei Medinţu din clasa a X-a a Colegiului
Naţional “A.D. Ghica”, iar cu Locul III a fost
premiată lucrarea elevei Matei Denisa Petruţa
de la Liceul Pedagogic “Mircea Scarlat”.

Cele trei menţiuni le-au revenit elevilor
Mădălina Crăciun, Andreea Iordache şi
Andreea Ghencea. Iar pentru cromatică a fost
premiată lucrarea Nicoletei Luminiţa
Pătraşcu.

Lucrările premiate vor rămâne expuse la
Galeriile de Artă, până la următorul eveniment
programat pentru ziua de 14 martie 2014. Este
vorba despre expoziţia de artă plastică
intitulată “Reconstituiri”. Vom reveni cu mai
multe amănunte la momentul potrivit.

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

Sechestrate şi obligate
să întreţină raporturi
sexuale contra cost

Premii pentru cei mai talentaţi
elevi la desen

În România, emisiile medii de CO2 ale maşinilor noi vândute
anul trecut s-au redus cu 8%, Olanda şi Grecia fiind statele cu
cele mai reduse emisii, arată o analiză a JATO Dynamics care
ţine cont de maşinile noi vândute în 23 de ţări europene. Anul
trecut Renault a avut cele mai mici emisii/vehicul vândut, mai
ales datorită celor 9.000 de maşini electrice livrate, iar Dacia a
urcat puternic pe locul 9, datorită faptului ca s-au cumpărat
modele cu motoare mai economice. Volvo, Mercedes şi Skoda
au fost între mărcile la care emisiile s-au redus puternic.

În contextul controversei legată de emisiile de CO2 şi de
normele tot mai stricte la care trebuie să se conformeze
producătorii auto, raportul JATO Dynamics arata că emisiile
medii ale maşinilor noi vândute în 23 de ţări au scăzut pentru
prima oară sub 130 g CO2/km, atingând o valoare de 126,8
grame.

După ani în care Fiat a fost brandul cu cele mai mici emisii,
Renault a preluat primul loc, cu o medie de 110,1 grame, fiind
urmată de Peugeot, Toyota, Citroen şi Fiat. Renault şi Dacia şi-
au redus cel mai mult emisiile medii/vehicul, cu 11% fiecare, iar
marca română a urcat de pe locul 15, pe locul nouă, cu emisii de
127,1 grame.

Dintre cele 20 de mărci cuprinse în studiu, brand-urile
germane premium au cele mai mari emisii: de peste 135 grame
CO2/km. Totuşi, acest lucru este absolut normal, dat fiind că au
în gamă modele super-puternice cu emisii de peste 200 grame.
BMW, Mercedes şi Audi au reuşit însă să compenseze,
reducând mult emisiile modelelor diesel de clasa C.

JATO publică şi un raport pe ţări, în funcţie de emisiile medii
ale vehiculelor noi vândute anul trecut. Olanda stă cel mai bine,
cu 109 grame CO2/km, poziţie foarte bună în comparaţie cu
media europeană de 127 grame. Explicaţia ţine de stimulentele
financiare oferite pentru maşinile cu emisii mici.

Grecia este pe locul secund, cu 111 grame, explicaţia fiind că
maşinile diesel au o cotă foarte mare de piaţă: 57%, iar în medie
diesel-urile au emisii mult mai mici de CO2 în comparaţie cu
benzina. Portugalia este pe locul trei, iar la polul opus se
situează Elveţia, cu medie de 144 grame, din cauza vânzărilor
de maşini sport şi SUV-uri ce au emisii mai ridicate decât
maşinile de oraş. România a avut 129,2 grame, scădere de 8%
faţă de 2012.

Cum stă România
când e vorba de emisiile
poluante ale maşinilor noi
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Preşedintele UNPR, Gabriel Oprea, a depus
miercuri, la Palatul Cotroceni, jurământul de
învestitură în funcţia de ministru al Afacerilor
Interne, în faţa preşedinteluiTraian Băsescu.

La ceremonia de la Cotroceni este prezent şi
premierul Victor Ponta. De asemenea, mai
participă şi preşedintele Camerei Deputaţilor,
Valeriu Zgonea, senatorul Cristian Dumitrescu,
cel care asigură interimatul la şefia Senatului,
precum şi membri ai Guvernului, dar şi
consilieri prezidenţiali.

Traian Băsescu a semnat miercuri decretul
prin care ia act de demisia lui Gabriel Oprea din
funcţia de vicepremier, precum şi pe cel prin
care preşedintele UNPR este numit ministru al
Afacerilor Interne şi se desemnează ca
viceprim-ministru interimar.

Decretul semnat de preşedintele Traian
Băsescu prin care Gabriel Oprea este numit
ministru al Afacerilor Interne şi se desemnează
ca viceprim-ministru interimar a fost publicat,
miercuri, în Monitorul Oficial.

De asemenea, a fost publicat miercuri în MO
şi decretul prin care şeful statului ia act de
demisia lui Oprea din funcţia de vicepremier.

"Preşedintele României, domnul Traian
Băsescu, a semnat miercuri, 5 martie, decretul
prin care se ia act de demisia domnului Gabriel
Oprea, viceprim-ministru, şi se constată
încetarea funcţiei acestuia de membru al
Guvernului. De asemenea, preşedintele
României, domnul Traian Băsescu, a semnat
miercuri, 5 martie, decretul prin care se
numeşte în funcţia de membru al Guvernului,
ministru al Afacerilor Interne, domnul Gabriel
Oprea şi se desemnează domnul Gabriel
Oprea, ministru al Afacerilor Interne, ca
viceprim-ministru interimar şi prin care
încetează efectele Decretului nr. 17/2014
pentru desemnarea unui membru al Guvernului
ca ministru interimar, publicat în Monitorul

Oficial al României, Partea I, nr. 59 din 23
ianuarie 2014", se arată într-un comunicat al
Administraţiei Prezidenţiale.

Premierul Victor Ponta a anunţat marţi că
preşedintele UNPR, Gabriel Oprea, va deveni
miercuri ministru de Interne printr-un decret
semnat de şeful statului.

' 'Până acceptă preşedintele decizia
Parlamentului şi îi numeşte pe toţi miniştrii, să
nu ne trezim că vineri nu mai există deloc

ministru de Interne şi avem o situaţie de
urgenţă şi nu are voie nimeni să semneze.
Domnul Oprea o să preia funcţia cu totul, nu
doar ca interimar mâine, pentru că preşedintele
pleacă după aceea din ţară la Dublin. (...)
Preşedintele va semna mâine un decret prin
care domnul Oprea nu mai e ministru interimar,
ci ministru plin'', declara şeful Guvernului.

Premierul Ponta şi preşedintele Traian
Băsescu au avut marţi seară o scurtă
întrevedere la Palatul Cotroceni, la finalul
căreia şeful statului a afirmat că s-a convenit
asupra unei soluţii privind situaţia de la
Ministerul Afacerilor Interne, unde la sfârşitul
acestei săptămâni expiră interimatul lui Gabriel
Oprea.

Demisia intempestivă a lui Crin Antonescu i-a luat prin
surprindere până şi pe colegii săi liberali, care tocmai
votaseră împotriva validării Cabinetului Ponta 3. A fost clar
pentru toată lumea că liderul liberal n-a mai rezistat presiunii
politice conjuncturale şi, mai ales, mediatice, la care s-a
adăugat atmosfera creată de disputele din timpul şedinţei,
când de multe ori minciuna a rânjit din spatele vorbitorului de
la pupitru. Aşa cum probabil a rânjit şi Mircea Badea, care s-a
oferit să fie asistentul lui Crin, în cazul în care acesta îşi va
face un „sepuku” politic. Fie şi pentru a nu face din tăticul
„bancilor” şi „pătrarilor” un fel de mama Omida, cu premoniţii
paranormale, liderul liberal n-ar fi trebuit să-şi dea demisia
tocmai marţi, după ce-l făcuse praf pe pastorul Gâdea, fratele
lui Mircea Badea (am fi vrut să spunem „de cruce”, dar ne-am
amintit că cei doi sunt de confesiuni diferite).

În plus nu i-ar fi dat nici ocazia fostului său prieten politic,
Victor Ponta, să-l citeze pe Badea, sugerând căAntonescu s-
a sinucis politic. Iar ca să intre şi el, ca Mircea Badea, în
rândul „prezicătorilor de la miezul nopţii”, liderul social-
democrat e în stare să se certe din nou cu greii partidului şi
să-l instaleze pe Tăriceanu la şefia Senatului. Ceea ce ar
explica insistenţa cu care premierul declară că programul
Executivului e programul USL, şi că liberalii au oricând
deschisă uşa revenirii în USL. Ponta încă speră că va crea o
breşă în rândul liberalilor, o parte dintre aceştia aliniindu-se în
spatele lui Tăriceanu sub presiunea propriilor interese şi a
liderilor locali cărora nu le surâde deloc trecerea în opoziţie,
având şi ei la rândul lor interese personale care nu pot fi
rezolvate din opoziţie.

Nu e exclus ca, pentru a-şi justifica dizidenţa, Tăriceanu
să revină la teza sa preferată, invocată cu ani în urmă în
dezbaterile din partid. Liberalii nu pot fi un partid de masă,
pentru că n-are o bază electorală care să răspundă
exigenţelor doctrinare, clasa de mijloc şi intelectualii cu
profesii liberale fiind slab reprezenta(ţi, te) în peisajul social-
economic al României de azi. Ca urmare PNL, cu cele 15
procente sigure ar trebui să fie „limba cântarului” (vorba lui
Hunor), adică un fel de UDMR românesc, fără de care nu s-ar
putea face nici un guvern pur românesc.

Asta ar însemna eternizarea liberalilor la putere şi la
„masa credală” a bugetului. Şi nu este exclus ca unii dintre
parlamentarii liberali să nu reziste acestei „perspective
luminoase”.

Iar dacă sâmbătă Curtea Constituţională îi va da dreptate
lui Ponta, dacă Tăriceanu va deveni preşedintele Senatului şi
candidatul noului USL la preşedinţie, pentru Crin Antonescu
şi Traian Băsescu, 4 martie va deveni „marţea lor neagră”, ca
să folosim o expresie pe cale de a fi consacrată.

Dacă se va întâmpla ca sâmbătă Curtea Constituţională
să decidă că noul Cabinet Ponta 3 e neconstituţional, Victor
Ponta va avea probleme, pentru că UDMR va rămâne în
afara Cabinetului Ponta 2 reinstalat şi nu se ştie dacă va mai
sprijini cu aceeaşi ardoare USL-ul fără liberali, iar premierul s-
ar putea să aibă mari probleme cu Traian Băsescu, care, în
perspectiva încheierii mandatului, face mototol de şters
geamurile din Constituţie şi se va „mobiliza exemplar” pentru
a fi perceput ca şef al opoziţiei.

Un vechi proverb latin, care face din tăcere garantul
înţelepciunii, se pare că n-a reuşit să pună lacăt la gură
politicienilor noştri de la vârf. Care trăncăne fără să spună
mare lucru, iar uneori cad pradă propriei limbi şi dispar de pe
scena politică. Mai devreme sau mai târziu.

C.R.

Premierul Victor Ponta nu a exclus marţi seară ca fostul
prim-ministru Călin Popescu-Tăriceanu să fie propus
preşedinte al Senatului.

"Luni vom propune un
senator care a candidat pe
listele USL (pentru şefia
Senatului - n.r.) pentru că
aşa au votat oamenii. Care
este acel senator nu ştiu
să vă spun acum", a
comentat premierul într-o
intervenţie telefonică la
România TV.

Întrebat dacă varianta
T ă r i c e a n u p e n t r u
preşedinţia Senatului este exclusă, Ponta a replicat: "Nu, nu
este exclusă. Toţi cei care au candidat pe lista USL din
punctul meu de vedere pot ocupa funcţia de preşedinte al
Senatului dacă domnul Antonescu îşi va da demisia, că
deocamdată nu şi-a dat-o în mod formal".

Preşedintele PNL, Crin Antonescu, şi-a depus demisia, în
scris, de la şefia Senatului, miercuri, a anunţat
vicepreşedintele social-democrat al Camerei Superioare a
Parlamentului, Cristian Dumitrescu, desemnat de către
Biroul Permanent să preia atribuţiile respectivei funcţii până
la alegerea unui nou preşedinte al instituţiei.

Şi politicienii dispar
pe limba lor, ca păsările

Ponta nu exclude varianta
ca Tăriceanu să fie propus
preşedintele Senatului

Gabriel Oprea a depus
jurământul de învestitură în funcţia
de ministru al Afacerilor Interne

Trei propuneri legislative
care vizează eliminarea
majorării accizei la carburanţi
din 1 aprilie, eliminarea taxei
pe construcţiile speciale şi
modificarea legii partidelor
politice au fost depuse la
Parlament de democrat-
liberali, a anunţat miercuri
prim-vicepreşedintele PDL,
Andreea Paul.

Potrivit acesteia, proiectul
pentru eliminarea accizei de 7
eurocenţi şi cel referitor la taxa
pe construcţii speciale au fost
semnate fiecare de 47 de
parlamentari PDL, FC,
PP-DD şi PNL, iar cel
pentru modificarea legii
partidelor politice - de 40
de parlamentari.

"Regret să o spun, nu
s-a înghesuit niciunul din
cei de la PMP să-şi pună
semnătura pe acest
proiect de lege, dar poate
se ataşează ei (n.r.
deputaţii neafiliaţi înscrişi
în PMP) demersului PDL
l a d e z b a t e r i l e d i n
comisiile parlamentare.
Şi la final, la vot. Am
convingerea că vor fi mai mulţi
liberali care la vot se vor
alătura demersului nostru,
pentru că cele două decizii
economice sunt antiliberale,
antieconomice şi nu aduc
soluţii nici pentru crearea de
locuri de muncă, nici pentru
stimularea investiţiilor, nici
pentru stimularea capitalului
autohton. Din contră, sunt
două taxe care se ataşează la
o listă mai lungă de 35 de taxe

noi şi impozite majorate
orientate împotriva românilor
şi care alungă investitorii", a
af i rmat miercur i , în t r -o
conferinţă de presă, Andreea
Paul.

Liderul grupului deputaţilor
PDL, Tinel Gheorghe, a
estimat că "preţul pe litrul de
motorină va creşte undeva la 7
lei şi toate costurile vor creşte
exponenţial plecând de la cei 7
eurocenţi".

"Dacă nu se va accepta
abrogarea acestui articol din

ordonanţa 102, românii vor
plăti un preţ mult mai mare la
carburanţi. Asta după ce, deja
de la începutul anului, preţul
carburanţilor a crescut, pentru
că metodologia de calcul a
accizei s-a schimbat. Nu avem
garanţia că aceste taxe se vor
d u c e î n p r o i e c t e d e
in f ras t ruc tură necesare
României şi se va alimenta
bu zu nar u l e l e c to r a l a l
partidelor aflate la putere", a
afirmatAndreea Paul.

Refer i to r la taxa pe
construcţii speciale, Andreea
P a u l s u s ţ i n e c ă p r i n
i n t r o d u c e r e a a c e s t e i a
economia riscă să nu mai
beneficieze de investiţii de 1,2
miliarde de lei, de aproximativ
trei ori mai mult decât
încasările estimate, şi că
impozitul pe construcţ i i
speciale generează şomaj şi
inflaţie. Ea mai susţine că
a c e a s t ă t a x ă v i z e a z ă
echipamente de producţie -
p ă t u l e p e n t r u p ă s t r a t

porumbul, sistemul de
irigaţii, grajduri pentru
animale.

Cel de-al t rei lea
proiect se referă la
reducerea numărului de
m e m b r i f o n d a t o r i
n e c e s a r p e n t r u
înfiinţarea unui partid
politic.

"PDL propune un nou
pas în reformarea clasei
po l i t i c e . Pr opunem
reducerea numărului de
m e m b r i f o n d a t o r i
n e c e s a r i p e n t r u
înfiinţarea unui partid

polit ic de la 25.000 de
persoane la 500 de persoane -
câte 50 de membri fondatori
d i n 1 0 c i r c u m s c r i p ţ i i
e l ec t o r a l e , j u de ţ e s au
municipiul Bucureşti sau câte
50 de membri fondatori din 9
circumscripţii electorale judeţe
sau municipiul Bucureşti plus
5 0 d e m e m b r i d i n
circumscripţia electorală a
românilor din afara ţării", a
explicatAndreea Paul.

PDL atacă în Parlament noua
acciză la carburanţi, taxa pe construcţii
speciale şi legea partidelor politice
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George ZAVEREA

„Cadastrul este foarte important în
perspectiva valorizării terenurilor agricole. Sunt
din ce în ce mai puţine terenuri nelucrate în
momentul de faţă şi cred că trebuie să ne
preocupăm de o circulaţie mai uşoară a
acestora; iar fără cadastru nu prea se poate
face această circulaţie. De aceea, nu numai eu,
întregul Guvern a considerat că elaborarea
cadastrului rural trebuie să fie o prioritate. Prin
noul Program Naţional de Dezvoltare Rurală
2014 – 2020 sunt alocate 500 de milioane de
euro pentru cadastrul rural. Asta înseamnă că,
dacă lucrările vor începe spre sfârşitul acestui
an, începutul anului viitor, în maximum un an de
zile, cadastrarea terenurilor agricole ar putea fi
realizată”, a spus Constantin.

Dacă la nivel declarativ lucrurile par extrem
de simple, practica, în ceea ce priveşte
cadastrarea terenurilor, indiferent dacă
acestea se află în extravilan sau intravilanul
localităţilor, dovedeşte că proprietarii de
terenuri nu sunt sprijiniţi în niciun fel de către
statul român. Din contră, taxele pentru
cadastrarea terenurilor sunt aşa de mari încât îi
descurajează pe proprietari, îndeosebi pe cei
cu suprafeţe mai mici, să realizeze cadastrul şi
să-şi înscrie terenurile în Cartea Funciară.

Dacă doresc să-şi înstrăineze anumite
suprafeţe de teren, cu banii obţinuţi de la

cumpărător, deşi preţurile au crescut în ultimul
timp, proprietarii abia dacă reuşesc să acopere
cheltuielile pentru realizarea cadastrului,
pentru publicitatea imobiliară şi pe cele
notariale. Ca să nu mai vorbim de taxele pe
care aceştia trebuie să le plătească pentru
dezbaterea succesiunilor şi pentru ieşirea din
indiviziune atunci când pe titlurile de proprietate
sunt înscrişi mai mulţi proprietari. Iar atunci
când proprietarii nu se înţeleg asupra
suprafeţelor ce li se cuvin drept moştenire,
urmează, după cum se ştie, apelarea la
instanţa de judecată, ceea ce dublează
costurile. Iată doar câteva aspecte care ne dă
convingerea că e imposibilă realizarea
cadastrului terenurilor din România într-un
singur an. Nu poţi face într-un an de zile, ceea
ce nu s-a reuşit pe parcursul ultimilor 24 de ani !

O astfel de lucrare de anvergură, în urma
căreia românii pot deveni proprietari cu acte în
regulă, în acest fel putând fi stimulată şi
comasarea terenurilor prin vânzare, arendare
ori asocierea în cooperative, presupune
reducerea la minimum a nivelului taxelor pentru
cadastrarea terenurilor, eliminarea procedurilor
birocratice, dar şi un program finanţat integral
de către stat sau/şi de la Uniunea Europeană,
cu un termen de realizare rezonabil.
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Prezent la Conferinţa regională “Satul românesc are
viitor”, ce a avut loc la Universitatea “Valahia”, din municipiul
Alexandria, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Daniel
Constantin, adresându-se fermierilor, a declarat că plăţile
pentru bovine în acest an vor veni la sfârşitul lunii martie.
Ministrul agriculturii a şi explicat de ce se înregistrează o
astfel de întârziere, comparativ cu anul anterior.

“Plăţile pentru bovine vor începe mai târziu anul acesta,
undeva la sfârşitul lunii martie.Asta pentru că lucrăm pe baza
unu program de ajutor de stat, aprobat pe o perioadă de 7 ani
de zile, 2007 – 2013, şi am extins programul cu încă 7 ani de
zile, iar procedura s-a schimbat. Foarte mulţi dintre
dumneavoastră au spus că nu este bine să plătim efectivele
care existau în ianuarie 2008 în gospodăriile fiecăruia. Din
acest motiv am schimbat data de referinţă, în ianuarie 2013,
astfel încât să plătim exact ceea ce are fiecare în gospodărie.
Regulamentul spune că trebuie să avem minim 90 de zile de
control şi de aceea încă nu au început plăţile la bovine”, a
spus ministrulAgriculturii.

Pentru a-şi putea desfăşura în bune condiţii activitatea de
creştere a animalelor, fermierii au posibilitatea de a lua
credite de la bănci, în baza adeverinţelor eliberate de către
APIA.

George ZAVERA

Neglijat de fostele guvernări,

Cadastrul ar putea fi o prioritate
pentru noul Executiv

Plăţile pentru
bovine vor veni la
sfârşitul lunii martie

Pe lângă oferta de locuri de muncă vacante prezentată
săptămânal de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei
de Muncă Teleorman, persoanele aflate în căutarea unui loc
de muncă mai pot opta şi pentru un post pe perioadă
determinată într-una din ţările Spaţiului Economic European.

Pentru aceştia, în cadrul A.J.O.F.M Teleorman
funcţionează Compartimentul EURES, în cadrul căruia se
acordă persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă şi
angajatorilor mai multe servicii gratuite.

Serviciul European de Ocupare a Forţei de Muncă este
reţeaua de cooperare destinată să faciliteze libera circulaţie a
lucrătorilor în Spaţiul Economic European. Partenerii din
reţea includ serviciile publice de ocupare a forţei de muncă,
organizaţii sindicale şi patronale şi sunt coordonate de către
Comisia Europeană.

La nivelul judeţului Teleorman au fost depuse peste 880
de dosare, pentru a obţine un loc de muncă în străinătate, din
care 410 persoane au fost admise la selecţiile organizate de
Serviciul Public de Ocupare. Pentru această perioadă, prin
reţeaua EURES, la nivel naţional, sunt înregistrate 182 locuri
de muncă vacante.

Marea Britanie vine cu o ofertă de 71 de posturi în

domeniul medical şi industrial. Dintre acestea 61 de posturi
sunt de asistent medical, iar celelalte 10 posturi sunt de
ingineri în diverse specializări.

Următoarea ţară cu ofertă bogată este Franţa. Aici sunt
vacante 34 posturi de medici în diverse specializări, un post
de terapeut ocupaţional, un post de logoped, 2 posturi de
kinetoterapeut, 6 posturi de sudori şi şase posturi de
strungar.

Alte 22 de posturi care se pot transforma într-o posibilă
şansă pentru cei care se află în căutarea unui loc de muncă,
sunt vacante în Germania. Pentru acestea pot opta cei care
doresc să muncească în domeniile industrial şi medical.

Pentru Olanda sunt vacante 13 posturi de ingineri în
diverse specializări. Iar în Finlanda sunt vacante 10 posturi
pentru personal curăţenie.

Pentru această perioadă, ţările cu cea mai mică ofertă de
locuri de muncă sunt: Norvegia cu opt posturi de inginer
diverse specializări; Danemarca cu patru posturi de medic
specialist psihiatru;

Cehia cu trei posturi de tehnician IT, iar un alt post de
asistent personal este vacant pentru Malta.

M.M.

Doar 180 de locuri
de muncă vacante în

Spaţiul Economic European

Ministerul Agriculturii şi
Finanţele lucrează la un
proiect de lege pentru
reducerea din iunie a TVA la
produsele din carne, la 9%,
informează România TV.

În prezent , România
percepe o cotă standard de
TVA de 24% şi este al cincilea
cel mai înalt nivel din UE.

În cazul în care TVA la
carne şi produse din carne va fi
redusă la 9%, România va
a j u n g e l a j u m ă t a t e a
clasamentului european, pe
locul 14, la această grupă de
alimente.

Cu excepţia pâinii şi a
produselor de panificaţie,

Român ia percepe co ta
standard de 24% la TVA la
produsele alimentare. Este a
doua cea mai mare cotă din

Un iunea Europeană la
alimente-doar Danemarca are
25%. Spre exemplu, Ungaria
are 18%

Finanţele şi MADR pregătesc
TVA de 9% la produsele din carne

Pentru ca Ministerul Finanţelor să îi ţină sub
control pe mici producători, are nevoie de un
document fiscal, cum este carnetul de
producător.

Micii producători scapă de vigilenţa Fiscului.

Pe de o parte sunt prea mici, iar impozitele care
ar fi încasate de pe urma lor nu justifică
alocarea de resurse financiare pentru a-i
controla. Pe de altă parte, nu există nici cadrul
legal pentru fiscalizarea corespunzătoare a
acestora. Una dintre soluţiile gândite de
autorităţi a fost introducerea carnetelor de
producător, care anul acesta se vor schimba la
faţă.

Problemele apar însă din cauza prevederilor
care vor reglementa folosirea acestora, scrie
stiriagricole.ro. În carnete vor fi file care vor
conţine nişte tabele, cu rubrici distincte, în care
producătorii vor trebuie să noteze dimineaţa
cantitatea de ceapă, usturoi sau roşii cu care au
venit la piaţă. Într-o altă rubrică, seara, va fi
trecută cantitatea de produse rămase şi, în altă
rubrică, cea de produse vândute. Partea din filă
care va conţine cantitatea de produse vândute
se va detaşa din carnetul de producător şi se va
pune la un dosar care va trebui dus la un
contabil, care să calculeze ce impozite are de
plătit producătorul.

„Probleme apar când vorbim de producători
care au 70-80 de ani şi vin cu cantităţi mici de
ceapă şi usturoi la piaţă. Ce faci? Îi pui să
angajeze contabil? Carnetul de producător nu
rezolvă problema evaziunii, ci complică viaţa
producătorului, care şi aşa plăteşte impozit pe
teren, pe marfa obţinută de pe acel teren, pe
construcţii şi pe animale”, a declarat senatorul
PDL de Dolj, Marinică Dincă, pentru
stiriagricole.ro.

Pentru a-şi putea vinde zarzavaturile,
legumele şi fructele în pieţe, producătorii
agricoli vor avea nevoie, pe lângă atestatul de
la primărie, de o hârtie de la asociaţia care este
activă pe raza localităţii în care îşi desfăşoară
activitatea.

Impozitul pe usturoi sau
cum le complică noile certificate

viaţa producătorilor
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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
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C. DUMITRACHE

Potrivit hotărârii de consiliu
local, ”unităţile de învăţământ
preuniversitar de stat, prin
comisiile de administraţie,
aprobă criteriile specifice de
acordare a burs e lo r de
performanţă, a burselor de
merit, a burselor de studiu şi a
celor de ajutor social, cu
încadrare în sumele alocate de

la bugetul local, pentru fiecare
unitate de învăţământ”.

Aprobarea numărului de
burse pentru fiecare unitate de
învăţământ din Alexandria se
face de către consiliul local.

În primul semestru, consilierii
locali au aprobat şi acordat un
număr de 2083. Valoarea totală
a acestora a fost de aproximativ
100.000 euro.

Cele mai multe burse, 1372
au fost reprezentate de bursele
de merit. Pe locul al doilea s-au
situat bursele de ajutor social.
601 elevi au îndeplinit criteriile
pentru a primi aceste burse.

Doar 26 de elevi au primit
burse de performanţă, iar 84 de
studiu.
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În această săptămână, la Şcoala Gimnazială „Mihai
Viteazul” din Alexandria, s-a desfăşurat o activitate
inedită, intitulată sugestiv „O sută de zile în clasa
pregătitoare”.

Sub îndrumarea doamnei profesoare pentru
învăţământul primar, Monica Gogoi, elevii clasei 0 B au
prezentat lucrări personale (desene, colaje), prin care au
marcat acest moment din viaţa lor de mici elevi, aflaţi la
început de drum . De asemenea, în prezenţa conducerii
şcolii şi a părinţilor, ei au susţinut o scurtă lecţie
demonstrativă, ca dovadă a competenţelor dobândite
conform programei şcolare, dar au luat parte şi la un
carnaval al primăverii cu un montaj de versuri dedicate
acestui frumos anotimp.

Întreaga activitate a fost menită să scoată în evidenţa
rolul acestei clase în pregătirea copiilor pentru ciclul
primar.

F.D.

Primăria Alexandria stimulează
elevii să înveţe bine

O sută de zile în
clasa pregătitoare

Consumul abuziv de medicamente pe bază de
prescripţie este în creştere în lume şi reprezintă o
'ameninţare crescândă' pentru sănătatea publică,
a avertizat marţi Organismul Internaţional de
Control al Stupefiantelor (OICS), relateazăAFP.

'Această utilizare excesivă s-a intensificat în
toate regiunile (...), depăşind în unele ţări nivelul
de consum al drogurilor ilegale', potrivit raportului
anual al OICS, agenţie care ţine de ONU, cu
sediul la Viena.

OICS explică această evoluţie în special 'prin
ideea eronată că medicamentele prescrise sunt
mai puţin susceptibile de abuz decât drogurile
ilegale'.

Potrivit raportului, continentul nord-american
este îndeosebi afectat de această practică şi
femeile sunt în general mai expuse decât bărbaţii
la abuzul de medicamente prescrise.

Instituţia le cere statelor lumii să reducă oferta
disponibilă a acestor medicamente şi să
sensibilizeze publicul, prin intermediul, de

exemplu, al zilelor de colectare a medicamentelor
neutilizate pe bază de reţetă. Potrivit OICS,
aceste iniţiative au permis, în SUA, retragerea din
circulaţie a peste 1.700 tone de medicamente, din
anul 2010.

Abuzul de medicamente
pe bază de prescripţie ameninţă

sănătatea publică

Obiceiurile se schimbă. Nu
mai sunt vremurile de altădată,
când tineretul studios dădea
năvală în biblioteci ca să prindă
cartea preferată, şi nici acele
timpuri când nu erai intelectual,
dacă nu-ţi rânduiai acasă o
bibliotecă pe măsură, chiar mai
impresionantă decât şifonierul.

Au intervenit două fapte.
Unul este acela că a scăzut atât
setea de cultură, cât şi
î n d em nu l c ă t re s t ud i u .
Romanele clasice, poezia, chiar
şi lucrările de documentare par
desuete. Nu prea atrag lumea,
care află totul de la televizor.

Al doilea este acela că a
apărut Internetul, ceva mai
atractiv decât televizorul. A
pătruns pe nesimţite în viaţa
noastră şi nu iese de acolo. Ce
rost are să citeşti cărţi, să
cumperi ziare, să răsfoieşti
reviste, când cu un simplu clik ţi

se desfăşoară întreg universul
în faţă?

Un clasament întocmit
recent de World Culture Score
Index, din SUA, arată de ce
centrul de greutate al studioşilor
se mută treptat din zonele cu
tradiţii respectate, în spaţii
neaşteptate şi fără legătură cu
cele pe care le ştiam odinioară -
comentează Mixstuff.

Clasamentul este atât de
surprinzător, încât merită
reproduse primele 30 de poziţii,
unde este indicat timpul acordat
săptămânal lecturii, în fiecare
ţară: 1. India - 10 ore, 42 minute,

2. Thailanda - 9 ore şi 24 de
minute, 3. China - 8 ore, 4.
Filipine - 7 ore şi 36 de minute,
5. Egipt - 7 ore şi 30 de minute,
6. Republica Cehă - 7 ore şi 24
de minute, 7. Rusia - 7 ore şi 6
minute, 8. Suedia - 6 ore şi 54
de minute, 8. Franţa - 6 ore şi 54

de minute, 10. Ungaria - 6 ore şi
48 de minute, 11. Arabia
Saudită - 6 ore şi 48 de minute,
12. Hong Kong - 6 ore şi 42 de
minute 13. Polonia - 6 ore şi 30
de minute, 14. Venezuela - 6 ore
şi 24 de minute, 15. Africa de
Sud - 6 ore şi 18 minute, 16.
Australia - 6 ore şi 18 minute,
17. Indonezia - 6 ore, 18.
Argentina - 5 ore şi 54 de
minute, 19. Turcia - 5 ore şi 54
de minute, 20. Spania - 5 ore şi
48 de minute, 21. Canada - 5
ore şi 48 de minute, 22.
Germania - 5 ore şi 42 de
minute, 23. SUA - 5 ore şi 42 de
minute, 24. Italia - 5 ore şi 36 de
minute, 25. Mexic - 5 ore şi 30
de minute, 26. Marea Britanie -
5 ore şi 18 minute, 27. Brazilia -
5 ore şi 12 minute, 28. Taiwan -
5 ore, 29. Japonia - 4 ore şi 6
minute, 30. Coreea - 3 ore şi 6
minute.

Nu putem scăpa din vedere
f a p t u l c ă î n f r u n t e a
clasamentului sunt câteva ţări
emergente. Explicaţia e simplă.
Tineretul intenţionează să vină
la studii în occident şi se
pregăteşte sau intenţionează
să se angajeze şi îşi mai
perfecţionează calificarea.

Multe din ţările occidentale,
care ocupau altădată primele
locuri, se regăsesc acum pe la
mijloc: Franţa, Suedia, Canada,
Germania, SUA, Italia, Marea
Britanie.

Din Europa de Est, printre
cele aflate pe primele 30 locuri
regăsim: Republica Cehă,
Ungaria, Polonia. România e
undeva mai departe, probabil
împreună cu vec ina ei ,
Bulgaria.

Elevii de clasa a XI-a şi a XII-a, care au susţinut
simularea examenului de Bacalaureat la Limba Română,
au reuşit să-i uimească şi de această dată pe profesorii
corectori cu perlele scrise. Dacă pentru mulţi liceeni, Dl.
Goe a rămas un personaj neînţeles, fiind asemuit cu
“şmecheraşii de Dorobanţi”, nici subiectul despre
Facebook nu putut fi abordat la nivelul baremurilor de
corectare.

“Mie mi-a plăcut de dl Goe pentru că era beton, frate,
toate femeile alea din jurul lui stăteau drepţi când
deschidea el gura. Nu ca mama să mă certe mereu”, a
scris unul dintre elevii participanţi la simulare despre
personajul creat de Ion Luca Caragiale, în timp ce un altul
a ţinut să scrie cum îl percepe el pe tânărul răsfăţat
dintotdeauna “un copil fitzos cum sunt şmecheraşii de
Dorobanţi”. Au existat însă şi elevi care au susţinut că ei îl
consideră un model pe Dl. Goe, scrie stirileprotv.ro.

În cadrul aceleiaşi testări, liceenii nu s-au descurcat
foarte bine nici cu explicarea rolului reţelelor de
socializare,

Unul dintre elevi a argumentat asupra dualităţii
efectelor pe care Facebook le poate avea.

„Eu am primit nota 4 la limba română, pentru că
profesoara mi-a pus o întrebare din lecţia pe care o preda
şi n-am ştiut să răspund, pentru că nu fusesem atent.
Eram pe Facebook, mă distram cu prietena mea. Dar mai
bine o notă proastă, decât să-mi pierd iubita. Prin urmare

Facebook-ul are un rol pozitiv, dar şi unul negativ”, a scris
un elev, care a dorit să argumenteze dualitatea efectelor
pe care această reţea de socializare le poate avea.

“De pe reţelele de socializare am aflat metode noi de
copiat. Dar se pare că şi profu' are cont de Facebook, că
s-a prins şi mi-a dat 2. Eu le-aş interzice profesorilor să-şi
facă cont de Facebook'”, a scris un altul, în timp ce un alt
elev a explicat ce a avut el de îndurat: ”Am zis odată la
şcoală că sunt bolnav şi am stat acasă o săptămână, dar
am plecat în vacanţă şi am pus poze pe Facebook. Au
aflat profesorii pentru că nu şi-au ţinut gura colegii mei
invidioşi şi a ieşit mare scandal”.

Nici Liviu Rebreanu nu a reuşit să capteze interesul
liceenilor, din moment ce aceştia au explicat că: “Ion se
iubea cu Florica noaptea pentru ca ziua era prea cald” sau
că ”Ana era o femeie plictisitoare, nu ştia să-l atragă pe
Ion şi se lua mereu de el. Dar şi el era prea obsedat să
lucreze pământul, pentru că era un ţăran în adevăratul
sens al cuvântului şi în plus avea şi amantă”.

În schimb, unul dintre elevi a identificat şi motivul
acţiunilor dramatice din romanul Ion: ”Dacă aveau şi ei un
club în sat, un restaurant, ceva, să se mai distreze poate
că nu se mai certau aşa des şi Ion nu îi mai făcea felul”.

Perle la simularea
Bacalaureatului

Ţările cu cei mai mulţi
cititori din lume



Stau pe marginea nopţii şi mă gândesc ce dor mi-a fost să
scriu... Să storc idei rare şi să le aştern pe vecie pe o bucată de
hârtie pentru tine... Toate s-au adunat şi s-au cristalizat şi se
rostogolesc... Prima ar fi aceea care se numeşte simplu:
“Iubire”...

Poate că mai trebuie ani să găsesc adevărul, acea sclipire
născută din puritatea şi limpezimea minţii, care încătuşată de
minciuni şi îmbibată în sucul irealităţii se zbate să câştige o
cursă a vieţii.

Trecut şi prezent, prezent şi viitor. Trăiesc dimensiunea
timpului care cu viteză mă scutură de anii dăruiţi la naştere.
Trăiesc paşii celui care mi-a arătat cândva o cale…

Visam la o altă lume, în care să am o altă soartă… Nu a fost
aşa… Scaunul cu rotile mă ţine captiv... Iar deznădejdea îmi
marchează viaţa… O speranţă luceşte în vocea trecutului şi în
aripile viitorului…Ştiu că există “iubire”....

Zorile se ivesc şi mi-a fost dăruită o nouă zi… Rutina mă
ajută să îndepărtez perdeaua viselor şi să experimentez ce mi-
a mai rămas printre firele de nisip ale clepsidrei. Şi încep să uit
de ce, şi pentru ce exist, rătăcind printre fantomele realităţii,
propriile mele creaţii.

Amintirea unui zâmbet îmi aminteşte, o metaforă prăfuită în
adâncuri, şi pentru o clipă simt speranţa… Dar, măturată de
trecut clipa s-a dus iar uitarea mă stăpâneşte. Şi se aşterne
încet, noaptea...

Mihail TĂNASE
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Un moldovean, pieton în Cluj, se plimba împreună cu un
prieten când trece o maşină şi-l stropeşte de sus până jos.
Bineînţeles,maşina demarează în trombă.
Moldoveanul, supărat foc: D-apăi la noi nu se-ntâmplă aşa

ceva. Dacă te stropeşte o maşină pe stradă, apăi şoferul se
dă jos, îşi cere scuze, te invită la el acasă, îţi usucă hainele,
îţi dă ceva de băut...
Clujeanul: Ţi s-a întâmplat ţie aşa ceva?
Moldoveanul:Mie nu, nevesti-mii.

***
Moş Crăciun vine la copiii dinSomalia:
- De ce sunteţi chiar aşa de slabi, dragiiMoşului?
- Păi dacă numâncăm...
- Cine numănâncă, nu primeşte cadouri!

***
Un cioban ardelean stătea pe iarbă, în apropierea unei

fântâni. Un om se duce la fântână cu intenţia de a bea.
-Nu bea, omule, e otrăvită!
-Nem to dom.
-Apăi bea, dar încet, că-i rece.

Pastila de râs

Într-un interviu acordat
postului de televiziune TVR
Cluj, Miceal Ledwith, fost
consilier al Papei Ioan Paul al
II-lea şi membru al Comisiei
Teologice Internaţionale, unul
din oamenii care au avut
acces la documente secrete
din arhiva Vaticanului, a făcut
o declaraţie surprinzătoare.

Miceal Ledwith, omul care
a avut acces la arhivele
secrete ale Vaticanului, a
d e c l a r a t c ă , p o t r i v i t
informaţiilor pe care le deţine,
limba latină se trage din limba
română arhaică şi nu invers
cum cred lingviştii.

“Chiar dacă se ştie că
latina e limba oficială a
Bisericii Catolice, precum şi
limba Imperiului Roman, iar
limba română este o limbă
latină, mai puţină lume
cunoaşte că limba română,
sau precursoarea sa, vine din
locul din care se trage limba
latină, şi nu invers. Cu alte
cuvinte, nu limba română este
o limbă latină, ci mai degrabă
limba latină este o limbă
românească. Aşadar, vreau
să-i salut pe oamenii din
Munţii Bucegi, din Braşov, din
Bucureşti. Voi sunteţi cei care
aţi oferit un vehicul minunat
lumii occidentale (limba latină
– n.r.)”.

Conform declaraţiei lui

Ledwith, la întâlnirea lor cu
romanii, dacii nu au avut
nevoie de translatori. Vorbeau
în limba din care se născuse

chiar latina! Pe Columna de la
Roma, solii daci se adresează
împăratului Traian fără
translator. Din această
perspectivă, românii apar
drept unul şi acelaşi popor cu
dacii, continuatorii direcţi şi
legitimi ai acestora. Mai mult,
rezultă că şi romanii au fost
de neam tracic.

Î n a n u l 2 0 1 2 ,
d o c u m e n t a r u l " D a c i i ,
adevăruri tu lburătoare",
realizat de către scriitorul
Daniel Roxin a stârnit reacţii
atât în lumea ştiinţifică, cât şi
în spaţiul virtual, unde s-au
creat adevărate dezbateri.
Totul a pornit de la un grup de
cercetători care susţine că
dacii şi romanii ar avea

strămoşi comuni, iar limba pe
care o vorbim nu este nici pe
departe limba impusă de
cuceritorii Daciei.

Studiul spune că tracii au
ocupat o mare parte din
Europa, având Marea Neagră
în centrul zonei lor de
dominaţie. Din această zonă
s-ar fi desprins cei care au
înfiinţat Roma, de unde ar
rezulta că nu noi suntem
urmaşii romanilor, ci o parte
dintre romani sunt urmaşii
tracilor. Cercetătorii spun că
documentarul se bazează pe
un studiu de paleogenetică
realizat la Institutul de Biologie
Umană al Universităţii din
Hamburg, Germania şi pe
anal i za unor osemin te
descoper i te în s i t ur i le
arheologice din zonele în care
au locuit dacii.

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

INVITAŢIE DE PARTICIPARE. Selecţia de oferte pentru achiziţia de bunuri S.C. AGROIND
MIHAI S.R.L., cu sediul în Sat Bratcovu, Comuna Stejaru, judeţul Teleorman, Cod Unic de
Înregistrare RO17979516, Certificat de înregistrare: J34/597/2005, telefon: 0766655123, vă
invită să prezentaţi oferta dumneavoastră de bunuri pentru realizarea unui proiect de investiţii
finanţat prin PNDR, măsura 123, cu denumirea „Înfiinţare unitate de stocare cereale de către
SC AGROIND MIHAI SRL în Comuna Stejaru, judeţul Teleorman”. Criteriul de selecţie: preţul
cel mai mic. Codul CAEN necesar participării la ofertare: 4669 (pentru bunuri:grup electrogen şi
stâlpi cu captare solară) şi 3320 sau 4321 (pentru montaj stâlpi cu captare solară) şi/sau
activităţi similare. Obiectul contractului: achiziţia de bunuri (grup electrogen x 1 buc. şi stâlpi de
iluminat cu captare solară x 5 buc. cu montajul aferent acestora). Tip contract: bunuri. Termenul
limită de depunere a ofertelor: 17.03.2014, ora 16:00. Adresa la care se trimit ofertele: Sat
Bratcovu, Comuna Stejaru, judeţul Teleorman. Data şi ora deschiderii ofertelor: 18.03.2014,
ora 10:00. Valoarea supusă licitaţiei: 55.475 euro sau 241.205 ron, fără TVA. Instrucţiunile
pentru ofertanţi se regăsesc în dosarul cererii de ofertă ce poate fi procurat de la sediul
societăţii noastre.Aşteptăm oferta dumneavoastră la sediul societăţii noastre până la termenul
limită menţionat anterior.

Anunţ

Pe insula norvegiană Spitsbergen, lângă Polul Nord, există
o bancă de seminţe menită să asigure biodiversitatea
planetei, în caz de dezastru. În această clădire, numită Cupola
Apocalipsei, sunt deja păstrate seminţele a 800.000 de plante
de cultură.

Timp de 6 ani, cercetătorii au adus aici, din întreaga lume,
seminţe de cereale şi diferite alte plante de cultură, din peste
100 de ţări.

Aceste mostre vor fi protejate în cazul unui dezastru natural
sau produs de mâna omului, asigurând astfel biodiversitatea.

Aici sunt aduse seminţe din alte bănci de gene ale lumii, iar
depozitarea este gratuită.

Cupola Apocalipsei, cum a fost poreclită clădirea, a costat
5 milioane de lire sterline şi poate rezista şi în cazul unui război
nuclear.

Tunelurile ajung până la 125 de metri în interiorul unui
munte.

Aici, în spatele a patru rânduri de uşi cu închidere
securizată, se află trei cupole, care pot adăposti în total
aproximativ 2 miliarde de seminţe.

Pentru că Svalbard Global Seed Vault se află sub un
munte acoperit cu gheaţă, plantele vor fi protejate şi
conservate chiar şi în lipsa curentului electric, dacă
alimentarea cu energie va fi întreruptă un timp.

În anul 2011, după tsunami-ul devastator din Japonia,
autorităţile nipone au trimis aici 575 de mostre duplicate de
seminţe, după ce banca de gene Barley Germplasm Centre
de la Universitatea Okayama nu a mai fost considerată sigură.

România reală
În noapte sau gânduri din

scaunul cu rotile

Cupola Apocalipsei,
banca de seminţe
care va asigura

biodiversitatea planetei

Teoria care răstoarnă tot ce ştiam
despre daci, romani şi istoria Europei

Nu contează cât de bine ţi-ai crescut copilul;
dorinţa de a împărţi cu alţii ce are nu va face
parte din „repertoriul“ lui social decât după
vârsta de trei ani. Generozitatea nu este uşor
de înţeles, mai ales că la această vârstă copilul
se vrea în centrul atenţiei, indiferent de
circumstanţe, iar răbdarea îi lipseşte cu
desăvârşire.

Îţi doreşti ca prichindelul tău să vrea să
împartă jucăriile cu ceilalţi, să nu mai fie egoist
şi să-l faci să se gândească şi la alţii, nu doar la
el? Asta presupune timp şi energie, dar şi un
exemplu bun din partea ta.

Este o lecţie care se învaţă de timpuriu şi
pentru care este nevoie de anumite reguli.
Cum la această vârstă totul se leagă de jucării,
cel mic va fi pus în postura de a-şi împrumuta
„minunăţiile“ altor copii. Nu-l forţa să facă acest
lucru, pentru că-i va fi greu să înţeleagă „de
ce“. întreabă-l care sunt obiectele la care ţine
cel mai mult şi de care vrea să se bucure de
unul singur, şi care sunt cele „de pus la comun“.
În acest fel îl înveţi să fie şi responsabil, dar să
acorde o şansă şi celorlalţi. Un astfel de schimb
îl va antrena şi pe el.

O mustrare fermă, dar nu foarte dură îl va

obişnui cu ideea că e bine să dăruieşti. Spune-i
că nu agreezi felul în care păstrează toate
bomboanele doar pentru el şi că (în cazul unui
frate) trebuie să înveţe să ofere. Nu-l pedepsi
prea dur şi laudă-l când face ceva constructiv,
de unul singur.

Ca să înţeleagă mai bine cum stau lucrurile
şi pentru a-i arăta că există familii sărace care
nu au nici strictul necesar, este bine să-l iei cu
tine atunci când, în preajma Sărbătorilor, vrei
să duci haine la casele de copii sau alimente
bătrânilor din adăposturi. Lasă-l să vadă şi
această latură şi spune-i că este de datoria
tuturor să-i ajute pe cei nevoiaşi.

Spune-i că an de an veţi strânge acele
lucruri pe care nimeni nu le mai foloseşte la voi
în casă, pentru a le împărţi cu cei aflaţi în
nevoie. În loc să decizi tu pentru el şi să-l
întristezi sau să-l faci să se încăpăţâneze mai
tare, roagă-l pe el să facă o selecţie.

Ulterior, stabiliţi împreună ce lucruri să
oferiţi. Ca recompensă, eventual, îi poţi spune
că Moşul va fi darnic cu el, la fel cum şi el a fost
cu acei copilaşi orfani. Nu-i promite însă prea
multe! Încerci să-l înveţi cum să facă bine, nu îl
mituieşti!

Cum îţi înveţi copilul să fie generos
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S - a n ă s c u t
Michelangelo Buonarroti,
sculptor, pictor, arhitect şi poet
italian, recunoscut ca celmai de
seamă artist renascentist (d.
1564).

Fernando Magellan
ajunge laGuam.

Dimitri Mendeleev
prezintă prima varianta a
t a b e l u l u i p e r i o d i c a l
elementelor Societăţii Ruse de
Chimie.

S-a născut Ernest Maftei, actor român de teatru
şi film (d. 2006).

S-a născut Gabriel García Márquez, scriitor
columbian, laureat al Premiului Nobel.

A murit Miron Cristea (Elie Cristea), primul
patriarh al României (n. 1868).

A murit Constantin Rădulescu-Motru, filosof,
psiholog, pedagog român (n. 1868).

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe
sovietic anunţă abolirea doctrinei Brejnev, afirmând că
viitorul fiecărei ţări est-europene se află în propriile ei
mâini.

A murit Hans Albrecht Bethe, fizician american
de origine germană (n. 1906). În timpul celui de-al doilea
războimondial, a condusDivizia Teoretică a laboratorului
secret Los Alamos contribuind la dezvoltarea primelor
bombe atomice.
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07:00 Telejurnal matinal 09:00
Legendele palatului 10:20 Kile te
omoar cu zile! 10:30 Mihail Gorbaciov
11:30 Descoper Europa ta! 12:00
Europa mea 12:30 Tribuna partidelor
parlamentare 13:00 De joi pân joi
14:00 Telejurnal 15:30 Akzente 16:55
Oameni care au schimbat Lumea 17:05
Disp ru i f r urm 17:40 Ma ini, teste
i verdicte 18:10 Lozul cel mare 18:50

Atunci i acum 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 În ordine alfabetic
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Sunteti dominat de
s e n t i m e n t e
cont rad i c t o r i i , i a r
situatia financiara nu va
ofera prea multe motive
de bucurie. Relatiile
sen t imenta le sunt
foarte bune si petreceti
o seara romantica.

Sunteti incordat din
cauza co laborar i i
dificile cu un partener
de afaceri. Este indicat
sa amanat i or ice
decizie in privinta
investitiilor, pentru ca
aveti dificultati de
concentrare.

Se pare ca nu
sunteti in cea mai buna
f o r m a f i z i c a s i
intelectuala. Va sfatuim
sa nu va asumati nici
un risc, pentru ca nu
aveti prea multe sanse
de reusita. Rabdare si
calm!

Neintelegerile cu
persoana iubita va fac
sa acceptati fara
ezitari o iesire cu
prietenii. Va sfatuim
s a nu ex age r a t i
pozand in victima. S-
ar putea sa gresiti intr-
un mod ireparabil.

Nu va ajung banii
pentru o excursie sau
o calatorie, spre
n e m u l t u m i r e a
partenerului de viata.
Se pare ca nu reusiti
sa-i explicati situatia
s u f i c i e n t d e
convingator.

S-ar putea sa fiti
agitat din cauza unei
decizii pripite a sefului.
Va recomandam sa va
t e m p e r a t i
nervozitatea. Discutati
calm cu persoana
iubita, ca sa nu dati
ocazia unor certuri!

Este o zi buna
pentru intalniri cu
prietenii. Daca nu va
controlati pornirile
impulsive, puteti avea
probleme. O ruda mai
i n v a r s t a v a
imprumuta o suma
mare de bani.

Dimineata s-ar
putea sa fiti cu capul
in nori si sa neglijati
p r o b l e m e l e
i m p o r t a n t e . Va
recomandam sa nu
incepeti activitati noi,
pentru ca s-ar putea
sa luati decizii gresite.

Dimineata s-ar
putea sa va puna pe
ganduri o cearta cu o
persoana in varsta.
Intrebati-va daca
aveti o atitudine
corecta fata de cei
din jur! Ar fi bine sa fiti
mai prudent.

P l e c a t i i n t r - o
ca la t o r i e in c a re
cheltuiti cam mult, dar
pu t e t i av ea ma r i
sat isfacti i pe plan
sentimental. S-ar putea
sa va simtiti foarte bine
intr-un grup, desi nu v-
ati fi asteptat.

Sunteti dezamagit
de o persoana in care
a t i a v u t m a r e
incredere. Nu este
sfarsitul lumii! Aveti si
prieteni adevarati. Pe
plan sent imental ,
traversati o perioada
favorabila.

Sunteti confuz si
r i s c a t i s a a v e t i
probleme pe plan
social si financiar. Va
recomandam sa nu va
ocupati de afaceri.
Relatiile sentimentale
merg bine si va
mentin moralul ridicat.

Semnificaţii istorice pentru

07:00 tirile Pro Tv 10:05 Tân r
i Nelini tit 11:00 Un so perfect:

Povestea lui Laci Peterson 13:00
tirile Pro Tv 14:00 Tân r i

Nelini tit 15:00 Romanticii 17:00
tirile Pro Tv 17:30 La Maru 19:00
tirile Pro Tv 20:30 Las fierbin i

21:30 O s pt mân nebun 22:30
tirile Pro Tv 23:05 Lie to Me 00:00

Spion pe cont propriu 01:00 tirile
Pro Tv 02:30 I Like IT 03:00 Ce se
întâmpl doctore? 03:30 Apropo Tv
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 Next
Star 23:00 Un show p c tos
01:00 Observator 02:00 Hercule
03:30 Observator special 04:00
Acces direct 06:00 Observator
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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

t i r i l e K a n a l D 2 0 : 0 0
Declara ie de dragoste 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
12:30 Teleshopp ing 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 Eraser 22:30 Tr sni i din
NATO 23:15 Focus Monden 23:45
M rul discordiei 01:30 Focus
03:00 Frumoasa Ceci

ă ă

ă

ă

ă

ş

ş

ţ

ţ

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 Promotor 14:30 Zoom
în 10 14:45 Cum am cunoscut-o pe
mama voastr 15:45 Unitatea 16:45
La bloc 17:45 Prietenii t i 18:45
Dilemele varstei 19:50 La bloc 21:00
Prietenii t i 22:00 B rba i care ur sc
femei le 01:15 Supernatural:
Aventuri în lumea întunericului
02:00 Iertarea p catelor
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ă
ă

ă ă ă

ă

ţ

ţ

07:00 tirile dimine ii 07:55
Business B1 la zi 08:00 tirile
dimine ii 09:00 tirile dimine ii
09:55 Business B1 la zi 10:00

tirile dimine ii 11:00 Evenimentul
Zilei 12:00 tirile B1 13:00 Talk B1
14:00 România, acum 15:00

Ş
Ş

Ş

Ş
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 02:20 Butonul de panic
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ţ ţ

ţ

ă
ă

ă

ă ă

07:15 Abisul pasiunii 08:15
Po ve t i r i a d ev ra te 0 9 :4 5
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
Po ve t i r i a d ev ra te 1 7 :3 0
Chemarea inimii 18:30 Cununa de
lacrimi 19:30 Santa Diabla 20:30 O
noua via 21:30 Regina 22:30
Pove t i r i de noap te 23:00
Cancan.ro 23:30 Engaged &
Underage 00:00 O noua via 01:00
Regina 02:00 Pove tiri adev rate
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Actualitatea într-un zâmbet
Handbaliştii alexăndreni încep să-şi

revină. După un început mai greu de retur
în care n-au reuşit să câştige nici o
partidă, noul antrenor al echipei
teleormănene, Liviu Candidatu a început
să-şi impună noua strategie, iar
rezultatele au început să se vadă.

Deşi ar trebui să se afle în ”pauză”
până pe data de 17 martie, hanbaliştii
alexăndreni aveau de jucat o restanţă de
la începutul anului împotriva celor de la
U n i v e r s i t a t e a
Târgovişte.

Meciul a fost
unul extrem de
uşor, alexăndrenii
c o n t r o l â n d
partida din prima
secundă a jocului
şi până la fluierul
final.Asta în ciuda
faptului că în
p r ima rep r i ză
antrenorul Liviu
Candidatu a trimis
pe teren mai mulţi
jucători de la echipa de juniori.

Aceştia s-au ridicat la nivelul
meciurilor din Divizia A şi au reuşit ca
după 30 de minute să pună 6 puncte
avans între ei şi adversari, 20 la 14.

Având nevoie de un golaveraj pozitiv,
antrenorul teleormănean a trimis pe teren
în partea a doua a partidei jucătorii
experimentaţi care au făcut spectacol:
goluri pe la spate sau cu podeaua cu
foarte mult efect.

Până la finalul partidei diferenţa dintre
cele două echipe a crescut de la minut la
minut şi astfel s-a ajuns ca după fluierul
de final al arbitrului tabelta de marcaj să
arate scorul de 43 la 26.

Cei mai buni marcatori ai HT
Alexandria au fost erban şi Dumitru cu
câte 7 reuşite, dar şi Tudorancea cu 5
goluri.

Antrenorul alexăndrean s-a arătat
extrem de mulţumit de jocul prestat de

elevii săi şi este
c o n v i n s c ă
aceştia vor creşte
de la meci la meci.

”Jocul contra
c e l o r d i n
Târgovişte a fost
unul uşor, iar
rezultatul final a
ară ta t d i fen ţa
dintre cele două
f o r m a ţ i i . A m
încercat să testez
şi jucătorii tineri,
care au făcut o

figură bună, dar nu am renunţat nici la
jucătorii experimentaţi care trebuie să
rămână mereu conectaţi la competiţie”,
ne-a declarat Liviu Candidatu.

HCT Alexandria revine pe terenul de
handbal pe data de 17 martie atunci când
va face deplasarea la Vaslui, unde va da
piept cu una dintre candidatele la
promovare.

Ș

C. DUMITRACHE

- Pe noi cine ne luminează?

- Şi când vine domnu parlamentar îi spunem ce-avem pe suflet!’
- Pot să-i spun că nu-l am la inimă?

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.

Bazin electoral

- Dacă plecăm noi, cine mai îndulceşte viaţa poporului?

3 voturi pentru alegerea noului
preşedinte al FRF au venit din Teleorman.
Judeţul nostru a avut doar trei
reprezentanţi în Adunarea generală a

Federaţiei Române de Fotbal pentru
alegerea viitorului preşedinte. Unul din
partea AJF Teleorman, celălalt de la CSS
Turnu Măgurele, fotbal juvenil, iar cel de-
al treilea de la Universitatea Alexandria,

fotbal feminin. Înainte de încarcerarea lui
Gheorghe Popescu, se vehicula ideea că
doi dintre cei trei votanţi teleormăneni
sunt de partea acestuia, iar unul ar vota
pentru VasileAvram.

Până la încheierea ediţiei nu se
încheiase votul pentru alegerea viitorului
preşedinte al Federaţiei Române de
Fotbal.

Conform alegerilor care au avut loc
ieri, 5 martie, la Casa Fotbalului, Răzvan
Burleanu şi Vasile Avram au strâns cele
mai multe voturi, însă nu suficiente pentru
a se impune din primul tur. Cei doi au
ajuns astfel în turul II de scrutin, acolo
unde va avea loc un nou proces de
votare. Astfel, Răzvan Burleanu - 72 de
voturi, Vasile Avram - 59 de voturi, iar
Gheorghe Chivorchian - 29 de voturi. 13
voturi au fost anulate.

C. DUMITRACHE

Handbaliştii alexăndreni
se ”sudează” de la meci la meci

Preşedinte FRF votat de
3 teleormăneni

Echipă M V E Î P Echipă M V E Î P

* echipă penalizată cu 1 punct
** echipă penalizată cu 3 puncte

1. CSM Călăraşi 19 18 0 1 54
2. HC Vaslui 18 17 0 1 51
3. Ştiinţa Bacău 16 14 0 2 42
4. U. Galaţi 16 11 0 5 33
5. CSM Ploieşti 17 11 0 6 33
6. Politehnica Iaşi* 18 11 0 7 32
7. CSHAlexandria 18 8 1 9 25

8. CSM Focşani 17 7 0 10 21
9. HC U. Iaşi 18 5 2 11 17
10. HC Buzău 17 4 1 12 13
11. Piatra Neamţ 17 4 0 13 12
12. Univ. Târgovişte 17 1 0 16 3
13. HCM Câmpina** 18 0 0 18 -3

Clasamentul seriei A, Divizia A
handbal masculin


