
S u b i e c t u l
”bizonilor” din trafic
care parchează
a i u r e a n u s e
încheie niciodată.
Nu le pasă că
blochează accesul
p i e t o n i l o r s a u
î n g r e u n e a z ă
d e p l a s a r e a
c e l o r l a l ţ i
conducători auto.
Pur şi simplu aleg
să-şi bată joc de tot
c e e a c e - i
înconjoară şi să
calce în picioare şi
ultima rămăşiţă de
bun simţ. Este şi
c a z u l u n u i
conjudeţean care a ales să-şi parcheze maşina în mijlocul unei intersecţii din
Alexandria, exact pe trecerea de pietoni.

Nu i-a păsat că traficul în intersecţia cu pricina a fost aproape blocat, iar
şoferii care treceau prin zonă trebuiau să ocolească maşina care le bloca
trecerea, iar pietonii erau nevoiţi să facă slalom pe lângă maşina sa pentru a
traversa.

(continuare în pagina 2)

Ieri, la Uda Clocociuv, a fost o zi specială pentru femeile din localitate, mai
puţin obişnuite să fie în centrul atenţiei, pentru că la ţară ele duc greul şi nu au
timp să se bucure de o sărbătoare ca Ziua Femeii.

(continuare în pagina 2)

În Teleorman, simularea examenului de evaluare
naţională, susţinut de elevii de clasa a VIII, reflectă cât de
bine sunt pregătiţi aceştia pentru adevăratul examen
care va debuta în ziua de 23 iunie 2014. Pe lângă acest
aspect, simulările care s-au încheiat recent plasează

unităţile de învăţământ într-un top al celor mai bune cât şi
a celor mai slabe şcoli, în funcţie de rezultatele obţinute
de elevi. Şi chiar dacă în curând fiecare clasă va trece la
analizarea lucrărilor slabe, ale căror note nu vor fi trecute
în catalog, cu scopul precis de a nu se mai repeta
aceleaşi greşeli şi în cazul examenului real, rezultatele
din vară ale examenului de evaluare naţională vor fi
relative.

Să sperăm că în ciuda aparenţelor şi a celor care
susţin cu tărie că practic este imposibil să asimilezi în
patru luni, cunoştinţe învăţate pe parcursul a patru ani de
şcoală, eu cred că situaţia se va schimba, nu mult, dar se
poate schimba.

De remarcat faptul că la simularea examenului de
evaluare naţională, nu s-a obţinut nici o notă de 10. Cele
mai multe note (537), au avut valori cuprinse între 4 -
4,99. Peste 500 au fost şi notele ale căror valori au fost
cuprinse între 3 – 3.99. Numai 113 elevi obţinând note a
căror valoare a fost cuprinsă între 9 – 9,99.

(continuare în pagina 7)

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, 1904, Sâmbătă 8 Mart 201 , preţ 75I nr. ie 4 0, lei

( ) 1 EUR
4.4931 lei

€ ( ) 1 USD
3.2352 lei

$ 1 XAU
140.2993 lei

( ) 1 GBP
5.4189 lei
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Cu un naş în
dreapta şi altul
în suflet

Nici o notă de 10 la simularea
evaluării naţionale

Semnificaţia
zilei de 9 martie,
în atenţia elevilor
de la Orbeasca

O floare pentru
fiecare, o-mbrăţişare şi-o urare

Tupeu de ”bizon” teleormănean
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(urmare din pagina 1)

V.D.T.

Culmea este că, la scurtă vreme, deşi intersecţia era
aproape blocată din cauza şoferului iresponsabil, un alt bizon şi-
a lăsat maşina în drum, dar pe cealaltă parte a trecerii de pietoni.

Poate este de înţeles faptul că într-o zi de vineri parcările din
centrul municipiului Alexandria sunt mult prea puţine, dar să laşi
maşina pe trecerea de pietoni pentru trei sferturi de oră pentru a-

ţi face cumpărăturile nu este normal.
Sperăm ca oamenii legii să-i ”premieze” pe şoferii

iresponsabili, mai ales pentru faptul că numerele de
înmatriculare ale acestora sunt vizibile şi din satelit. Pentru a
sări în sprijinul poliţiştilor le spunem că Dacia Logan are numărul
de înmatriculare TR 03 UBZ, iar BMW-ul este înmatriculat tot în
judeţul nostru şi are numărulTR 04 SLC.

(urmare din pagina 1)

G. ZAVERA

Deputatul Cătălina Ştefăneascu şi primarul
comunei, Florica Bărbulescu, au bătut din
poartă-n poartă şi le-au oferit flori gazdelor, le-
au felicitat cu ocazia zilei de 8 Martie, au mai
discutat despre problemele pe care le au şi
cum ar putea fi rezolvate.

A fost o surpriză plăcută pentru femeile din
Uda Clocociov şi un prilej pentru tânărul
deputat social-democrat, care dovedeşte încă
o dată că este un altfel de politician, care nu

aşteaptă patru ani ca să se întâlnească cu
oamenii care au votat-o.

De altfel, ea a mai realizat o premieră,
reuşind să promoveze o lege importantă, prin
care practica elevilor şi studenţilor nu va mai fi
o chestiune formală, ci o formulă modernă şi
eficientă de a ajuta tinerii să-şi însuşească
profesia şi să capete experienţa necesară,
cerută la angajare.

Începând de miercuri, Ministerul Mediului şi
Schimbărilor Climatice (MMSC) împreună cu
Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM)
supune dezbaterii publice proiectul de Ordin al
ministrului Mediului pentru aprobarea Ghidului
de finanţare a Programului de stimulare a
înnoirii parcului auto naţional, cunoscut ca
"Rabla".

Potrivit proiectului, în 2014 vor fi disponibile
20.000 de tichete în valoare de 6.500 de lei,
bugetul alocat programului fiind de 140 de
milioane de lei.

În program vor intra şi autovehicule cu o
vechime mai mare sau egală cu 8 ani, faţă de
10 ani ca până acum.

Pentru prima dată, tichetele nu vor mai fi
acordate fizic beneficiarilor, urmând să fie
distribuite electronic, în
sistemul informatic al
AFM, dealerilor validaţi
în program, şi nu
colectorilor ca până în
prezent. Persoanele
fizice se vor înscrie în
program direct la
dealer şi vor merge
ulterior să îşi caseze
maşina la un colector
validat. Ei vor trebui
a p o i s ă p r e z i n t e
dea leru lu i dovada
c a s ă r i i p e n t r u a
cumpăra maşina aleasă cu reducere.

Nu este însă obligatoriu ca persoana care
îşi casează maşina să şi cumpere una nouă,
de reducere putând beneficia şi altcineva.

Ca şi anul trecut, pentru stimularea
achiziţionării autovehiculelor cât mai
prietenoase cu mediul, se va oferi posibilitatea
acordării, pe lângă prima de casare, a unui
eco-bonus în valoare de 500 de lei pentru:
achiziţionarea unui autovehicul nou, încadrat
în norma de poluare Euro 6, achiziţionarea
unui autovehicul nou, al cărui motor
generează o cantitate de emisii de CO2 mai
mică de 100g/km sau achiziţionarea unui
autovehicul nou, cu sistem de propulsie hibrid.

Tichetele alocate pentru persoanele fizice

vor fi distribuite pe fiecare judeţ, în raport cu
numărul autovehiculelor uzate aflat în
evidenţele Direcţiei Regim Permise de
Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor
(DRPCIV).

Pentru persoanele fizice, sesiunea de
finanţare va fi organizată, potrivit proiectului,
în patru etape, fiecare etapă având o durată de
câte 60 zile.

În prima etapă, toate tichetele alocate
destinate persoanelor fizice vor fi repartizate
pe fiecare judeţ, în raport cu numărul
autovehiculelor uzate aflat în evidenţele
DRPCIV. În a doua etapă, tichetele aferente
fiecărui judeţ rămase neutilizate, precum şi
cele alocate pentru care s-au anulat notele de
înscriere, vor fi redistribuite în mod egal între

punctele de lucru
a p a r ţ i n â n d
producătorilor validaţi
din respectiva unitate
teritorială. În a treia
e t a p ă , t i c h e t e l e
rămase se împart, în
m o d e g a l , î n t r e
punctele de lucru ale
producătorilor validaţi
din judeţul respectiv. În
această etapă, orice
producător val idat
poate ceda tichetele
alocate în favoarea

unui alt producător validat, cu obligaţia de a
informa, în prealabil, AFM. În ultima etapă,
tichetele rămase se vor împărţi în mod egal,
între punctele de lucru. Pot participa doar
producătorii validaţi care, în etapa a treia, au
consumat toate tichetele alocate.

În cazul în care la sfârşitul ultimei etape vor
rămâne tichete neutilizate, acestea vor fi
anulate.

Proiectul de Ghid de finanţare pentru
programul RABLA 2014 este în dezbatere
publică pe site-urile MMSC şi AFM timp de 10
zile.

Calendarul programului RABLA din acest
an va fi comunicat ulterior pe site-urile MMSC
şiAFM.

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

O floare pentru
fiecare, o-mbrăţişare şi-o urare

Tupeu de ”bizon”
teleormănean

Hidrolog i i au emis o
avertizare cod portocaliu pe
râul Teleorman, pe sectorul
aval Tătărăşti – Olteni (judeţul
Teleorman), începând de ieri
ora 10:00, până astăzi la ora
18:00, şi menţin codul galben
pe unii afluenţi ai Oltului
inferior din judeţul Olt, pe
râurile din bazinul Vedea
( judeţe le Ol t , Argeş ş i
Teleorman) şi pe Călmăţui, judeţul Teleorman.

Codul Galben pe Vedea şi Călmăţui este instituit de joi, ora
21.00.

Ca urmare a depăşirii cotelor de pericol pe râurile
Teleormanul şi Câinelui, au fost afectate următoarele localităţi:

- Comuna Tătărăştii de Sus, sat Udupu - au fost afectate 70
ha teren arabil, 30 ha păşuni şi 45 ha păduri (suprafeţele afectate
sunt situate în zona inundabilă);

- Comuna Ciolăneşti, satul Ciolăneştii din Deal - au fost
afectate (inundate parţial) 26 de gospodării, 3 podeţe, 0,5 km de
drum comunal - (de Pârâul Câinelui);

- Comuna Ciolăneşti, satul Ciolăneştii din Vale - au fost
afectate 30 ha de teren arabil, 26 de fântâni, 10 gospodării
inundate, 2 ha de păşuni, 0,3 Km de DJ şi 2 km de drum
comunal, 6 persoane sinistrate; Total localitate Ciolăneşti: 6
persoane sinistrate, 36 de gospodării, 5 podeţe, 0,3 km de DJ şi
2,5 km de drum comunal, 2 ha de păşuni şi 36 de fântâni;

- Comuna Tătărăştii de Jos - au fost afectate 270 ha de teren
arabil, 290 ha de păşuni/fâneţe, 150 ha de pădure, 1 pod şi 4 km
de drum comunal.

Măsurile luate de comitetele locale pentru situaţii de urgenţă
din localităţile afectate au fost: avertizarea populaţiei, intervenţia
cu mijloace proprii pentru limitarea pagubelor, evacuarea
persoanelor afectate din zona inundabilă şi cazarea acestora,
alimentarea cu apă potabilă a locuitorilor afectaţi şi distribuirea
obiectelor de primă necesitate.

Şi cum o veste proastă nu vine niciodată singură,
meteorologii anunţă că în următoarele zile va ploua pe arii
extinse în ţară, şi în special în sudul ţării.

B.P.

Cod Portocaliu de
inundaţii pe Teleorman

Schimbări majore în proiectul pentru
programul Rabla 2014
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Preşedintele Camerei Deputaţilor, Valeriu
Zgonea, a declarat, joi, că Birourile
Permanente ale celor două Camere vor fi
convocate cel târziu luni la prânz pentru a stabili
procedura în privinţa asumării răspunderii
Guvernului, pentru ca până atunci toţi liderii
grupurilor să aibă documentul.

Zgonea a precizat că asumarea nu are
legătură cu contestaţia PDL la Curtea
Constituţională deoarece aceasta este făcută
în privinţa remanierii Guvernului.

"Angajarea răspunderii este un act unilateral
al Guvernului. Nu există nicio legătură că
remanierea. Remanierea este o decizie strict
legată de componenţa politică sau de
schimbarea structurii Guvernului şi are
substanţa în articolul 85 al 3 din Constituţie, iar
asumarea răspunderii pe un program sau pe o
declaraţie este strict ca substanţă pe art.114 din
Constituţie", a explicat Zgonea, întrebat ce se
întâmplă dacă Guvernul vine cu asumarea
răspunderii pe programul de guvernare, iar
Curtea Constituţională decide în favoarea
contestaţiei depuse de PDL.

El a mai spus că discuţia între preşedinte şi
premier a fost ca primul ministru să-şi angajeze
răspunderea pe art.114 din Constituţie."

"Noi nu putem să inventăm. Contestaţia

făcută la CC de PDL face trimitere la
documente care nu vin şi nu au cum să vină în
Parlament, acorduri de susţinere locală sau
naţională între grupuri politice. Acestea nu vin
în Parlament. Guvernul nu trimite aceste
documente în Parlament", a mai arătat Zgonea.

El a afirmat că oricând Guvernul poate face
unilateral remaniere şi oricând poate să anunţe
Parlamentul că îşi asumă răspunderea. "Când
primesc documentul programului de

guvernare, convoc de urgenţă, împreună cu
Cristian Dumitrescu, Birourile Permanente cel
târziu luni la prânz, ca până atunci toţi liderii
grupurilor să aibă documentele şi să stabilim
calendarul", a arătat Zgonea.

Vasile Blaga şi Elena Udrea, purtătorii de mesaj ai PDL1 şi
2, au căşunat „ca surda p mormânt” pe moţiunea de cenzură,
care ar trebui musai depusă marţi, când Cabinetul Ponta 3 îşi
va asuma răspunderea pe Programul de Guvernare. Numai
că una e să vrei şi alta e să poţi, pentru că fără PNL nu se pot
aduna nici măcar semnăturile necesare pentru depunere.

De cealaltă parte, Crin Antonescu declară că nu exclude
alăturarea liberalilor la un astfel de demers, dar numai după
ce vor avea şi analiza textul moţiunii. Iar dacă acesta „bazat”,
PNLn-are nici o problemă să-l susţină.

Prin acest răspuns fostul copreşedinte al USL
contracarează intenţia celor două facţiuni de dreapta, care
vor să demonstreze că PDL şi PMP reprezintă adevărata
opoziţie, alături de Traian Băsescu. Răspunsul lui Antonescu
îi lasă în plop, iar plopul e în aer.

Pentru că şi nea Gheorghe din ultimul cătun, care are un
televizor în casă, a înţeles că oricât s-ar mobiliza opoziţia, ori
câte racolări ar mai putea face până marţi, e imposibil să
adune 288 de voturi, câte sunt necesare pentru a trece
moţiunea. Iar asta o ştiu şi Blaga, şi Udrea, şiAntonescu. Dar
dacă pentru PDL şi PMP contează mai mult efectul
propagandistic, fiindu-le indiferent dacă guvernul cade sau
nu, fiind conştienţi că deocamdată nu se poate încropi o
alianţă care să bată PSD-ul şi aliaţii săi la vot.

De cealaltă parte, liberalii nu pot să-şi taie craca de sub
picioare, votând împotriva unui cabinet pe care l-au părăsit de
doar câteva zile şi la împlinirile şi neîmplinirile căruia au
contribuit. Peste două-trei luni ar putea sancţiona Executivul
pentru eventualele derapaje petrecute după retragerea lor.

Aşa că marţi, 11 martie, Ponta poate să-şi urce guvernul în
autocar şi să-l ducă la Parlament, fără emoţii. Pentru că e
greu de crezut că din cei 346 de parlamentari care au votat
pentru validarea miniştrilor 96 vor fi convinşi s-o întoarcă ca la
Ploieşti şi să se alăture opoziţiei.

C.R.

Preşedintele Traian Băsescu a declarat, joi, după
Consiliul European de la Bruxelles, că România are un rol în
rezolvarea situaţiei din Ucraina, în acest sens aprobând în
timpul Consiliului participarea cu personal la misiunea OSCE
din Crimeea.

"În timp ce mă aflam în Consiliu, am aprobat participarea
cu personal la misiunea OSCE. Deocamdată, viabil este
OSCE, deja am aprobat participarea cu experţi în intelligence
şi vom vedea mai departe cu ce vom putea contribui, dar sigur
vom avea un rol, pentru că am probat că suntem buni
cunoscători ai situaţiei din Ucraina şi avem şi 400.000 de
vorbitori de limbă română în Ucraina şi 650 de kilometri de
frontieră", a spus Băsescu.

Şeful statului a mai ţinut să arate că în intervenţia avută în
cadrul Consiliului a subliniat faptul că un mare avantaj al
României este că nu este dependentă de gazul rusesc, iar cei
20% pe care îi importăm îi putem substitui în orice moment
din altă parte.

Preşedintele Traian Băsescu a subliniat şi faptul că "l-a
atenţionat pe premierul ucrainean asupra faptului că acest
dar minorităţile l-au primit de la Ianukovici şi ar fi regretabil ca
minorităţile să se gândească că o putere democratică,
proeropeană, le-a luat nişte drepturi pe care le-au avut din
timpul lui Ianukovici".

Despre implicarea României în redresarea economică a
Ucrainei, preşedintele Traian Băsescu a spus că ne vom
implica în mod corelat cu partenerii europeni şi a menţionat
că aceşti bani care se pun la dispoziţia Ucrainei reprezintă şi
contribuţia României, pentru că este membru contributor, în
BEI, BERD, Fondul Monetar Internaţional.

Despre implicarea României în acel mecanism al
Comisiei de coordonare a unor finanţări din partea ţărilor
membre, preşedintele Traian Băsescu a spus că "în
momentul în care se va face o conferinţă a contributorilor
pentru Ucraina, nu vom lipsi de acolo cu certitudine, dar să se
organizeze".

Moţiunea de cenzură,
propagandă ieftină

România are un rol
în rezolvarea situaţiei

din Ucraina

Guvernul îşi propune, în
programul despre care afirmă
că este "expresia unei viziuni
privind viitorul României ca
s t a t p u t e r n i c " , c â t e v a
obiective, precum întărirea

i ns t i t u ţ i i l o r, bunăs ta re ,
corectitudine şi bun-simţ,
prevederile fiind neschimbate
f a ţ ă d e p r o g r am u l d e
guvernare aprobat în 2012.

"Acest program apare într-
un moment istoric şi se
bazează pe conlucrarea mai
multor forţe politice, în scopul
rea l izăr i i une i Români i
puternice", se arată în
introducerea Programului.

Guvernul mai arată că
"acest program este expresia
unei viziuni privind viitorul
României ca stat puternic şi va
fi susţinut de o strategie
naţională de dezvoltare pe
termen mediu şi lung".

Executivul precizează că
"soluţia pe care o susţine este
aceea de a întări instituţiile
statului, de a aduce bunăstare,
corectitudine şi bun-simţ", şi
c on t i nuă : "O Ro mân ie
pute rn ică are ca scop
relansarea economiei şi
susţinerea clasei de mijloc,
înseamnă dreptate socială şi
sprijin pentru românii afectaţi
de criză, înseamnă instituţii
corecte şi drepte, înseamnă
un stat puternic, cu şanse în
lumea care se schimbă sub
ochii noştri".

Î n d o c u m e n t s e

men ţ i onează fap tu l c ă
"e laborarea prezentu lu i
program a ţinut cont de o serie
de factori care creează
premisele de evoluţie a
României pentru următorii

ani".
"Este vorba despre situaţia

economică dificilă din Uniunea
Europeană - cel mai important
partener comercial al nostru -
despre aşteptările populaţiei,
despre angajamentele pe care
România şi le-a asumat în faţa
partenerilor săi europeni şi
euroatlant ici , precum şi
despre realitatea economică şi
socială din ţară. Toate acestea
i m p u n o a b o r d a r e
responsabilă a actului de
guvernare, care să servească
intereselor imediate ale
cetăţenilor, dar şi obiectivelor
pe termen mediu şi lung ale
societăţii româneşti", se afirmă
în Program.

Pot r i v i t Execut ivu lu i ,
evaluarea obiectivă a realităţii
economice şi sociale din ţară
relevă că România se află în
acest moment pe drumul cel
bun al dezvoltării sustenabile,
deşi se confruntă în continuare
cu efecte le une i c r i ze
e c o n o m i c e g e s t i o n a t e
deficitar până în 2012.

"O parte din nedreptăţile
comise de guvernările PDL au
fost reparate, guvernarea a
devenit mult mai preocupată
de problemele reale ale
p o p u l a ţ i e i , i a r m e d i u l

economic a primit semnale
f a v o r a b i l e d i n p a r t e a
Guvernului. Totuşi, anii în care
austeritatea a fost singura
politică implementată şi-au
spus cuvântul, iar îndreptarea
tu tu ro r eror i lo r comise
începând din 2009 şi până în
primăvara lui 2012 necesită o
acţiune susţinută, de lungă
d u r a t ă " , s e a r a t ă î n
d o c u m e n t u l c u c a r t e
Executivul se va prezenta în
faţa Parlamentului.

În acest context, Guvernul
îşi propune "să continue
lucrurile bune pe care le-a
început" şi menţionează că
"obiectivul central constă în
realizarea unui echilibru corect
între consolidarea fiscală
sustenabilă şi relansarea
economică, între economic şi
social, între nevoia unui stat
puternic şi reducerea risipei
din banul public".

"Vom promova un set
c o e r e n t d e p o l i t i c i
macroeconomice menite să
susţină mediul de afaceri, să
r e f a c ă a t r a c t i v i t a t e a
investiţională a României, să
conducă la crearea de noi
locuri de muncă şi să ofere o
evoluţie favorabilă nivelului de
trai al populaţiei", promite
Executivul.

"Propunem aşadar o bună
guvernare, care să redea
r o m â n i l o r s p e r a n ţ a ,
demnitatea şi mândria de a trăi
în ţara lor. (..) Societatea
românească are nevoie în
continuare de o guvernare
care să urmeze modelul social
european, care a dovedit că
este aproape de oameni, că
poate introduce mai multă
justiţie socială şi că poate oferi
o direcţie de evoluţie spre
dezvoltarea durabilă", se mai
precizează în Program.

Un alt principiu pe care se
î n t e m e i a z ă p r e z e n t u l
program, potrivit Executivului,
este cel al respectului faţă de
opoziţie.

Valeriu Zgonea:
Convocăm Birourile Reunite

cel mai târziu luni la prânz pentru
calendarul asumării

Obiectivele Guvernului:
întărirea instituţiilor, bunăstare,
corectitudine şi bun-simţ



Apicultorii români vor putea accesa
fondurile aferente Programului Naţional Apicol
2014 - 2016 pent ru ach iz i ţ ionarea
medicamentelor necesare prevenţ ie i
îmbolnăvirii familiilor de albine, procurarea de
mătci, roiuri pe faguri şi roiuri de albine la
pachet, de funduri de stup mobile antivaroua şi
de stupi în vederea înlocuirii celor uzaţi. De
asemenea, vor putea primi sprijin financiar de
la stat, fiindu-le decontate costurile pentru
realizarea analizelor fizico-chimice care să
ateste calitatea mierii.

Valoarea sprijinului financiar, acordat prin
Programul Naţional Apicol pentru perioada
2014 - 2016, este de 44,5 milioane de lei. Banii
sunt alocaţi de la bugetul de stat, prin Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Cei 44,5
milioane de lei sunt alocaţi în mod aproximativ
egal pentru toţi cei trei ani de derulare a
programului. Cei care pot accesa aceste
fonduri sunt apicultorii, atât persoane fizice, cât
şi juridice, persoane fizice autorizate,
întreprinderi individuale, întreprinderi familiale,
asociaţii, uniuni sau cooperative apicole.

Comisia Europeană participă la finanţarea
acţiunilor din Program cu 50% din cheltuielile
efectuate de România pentru fiecare acţiune
accesată, excluzând TVA.

În 2013, apicultorii români au beneficiat prin
Programul Naţional Apicol de 3,44 milioane de
euro, din bani europeni, şi 14,6 milioane lei, din
surse naţionale.

George ZAVERA
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În ultima vreme, în câteva state membre ale Uniunii
Europene, precum Polonia, Ungaria, Lituania s-au înregistrat
cazuri de pestă porcină africană, o boală care se poate
transmite de la mistreţi la porcii sălbatici şi domestici,
răspândirea virusului fiind extrem de rapidă, iar pentru
eradicarea bolii e necesară o perioadă îndelungată de timp.

Pesta porcină africană este o boală cauzată de un virus
foarte rezistent în mediu şi alimente, aceasta putându-se
extinde la toate categoriile de suine dacă nu sunt luate măsuri
rapide de depistare şi eradicare a cazurilor de animale care
au fost infectate cu un astfel de virus. Din fericire, boala nu se
transmite de la animale la om, dar e indicat ca oamenii să nu
intre în contact direct cu animalele bolnave de pestă porcină
africană.

Având în vedere că porcii mistreţi, în căutarea hranei şi a
unui habitat cât mai favorabil, se deplasează de la o zonă la
alta, iar migraţia acestora poate contribui la aducerea
virusului pestei porcine africane şi în ţara noastră,ANSVSAa
luat o serie de măsuri de prevenţie.

Astfel, Autoritatea Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa
Alimentelor a informat şi instruit serviciile sanitare veterinare
de la nivel naţional, prin structurile implicate în controlul
bolilor, centrele locale de combatere a bolilor, asociaţiile
profesionale ale medicilor veterinari, asociaţiile care
administrează fondurile de vânătoare cu privire la
recunoaşterea bolii şi la măsurile care trebuie aplicate în
cazul apariţiei unei suspiciuni.

A v â n d î n
v e d e r e c ă
avertizarea din
timp a publicului
es te esenţ ia lă
pentru menţinerea
unui nivel ridicat
de conştientizare
ş i d e a l e r t ă
timpurie în cazul
suspiciunii unor
evenimente de
n a t u r ă
epidemiologică la
animale, ANSVSA

informează, şi pe această cale, despre pesta porcină
africană şi conduita care trebuie urmată în cazul unei
suspiciuni de boală.

În vederea unei intervenţii rapide şi eficiente a serviciilor
veterinare specializate, cetăţenii sunt rugaţi să contribuie la
depistarea şi anunţarea timpurie a cazurilor de boală şi să
comunice oricărui medic veterinar de liberă practică
împuternicit, medicului veterinar oficial sau direcţiilor sanitare
veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene orice caz
la porcinele domestice şi sălbatice care prezintă semne de
boală, sau unde a observat o creştere a îmbolnăvirilor sau a
cazurilor de moarte. Prin urmare, orice cetăţean care vine în
contact cu porcii domestici şi sălbatici şi recunoaşte la aceste
animale următoarele semne de boală, trebuie să anunţe
imediat autorităţile sanitare veterinare pentru a lua măsurile
necesare în cel mai scurt timp. Semnalmentele pot fi:

- mortalitate în rândul animalelor;
- temperatură foarte ridicată (40,5 – 42 ◦C) şi stare febrilă;
- roşeaţă sau învineţire a pielii, a marginilor urechilor, a

vârfului picioarelor, a abdomenului şi pieptului;
- lipsa poftei de mâncare, apatie şi împleticire în mers,

care pot apărea cu 24-48 de ore înaintea morţii;
- vomitări, diaree (uneori cu sânge) şi urdori la ochi;
Pentru această boală nu există tratament şi nici vaccin

eficient, prin urmare toate animalele suspecte vor fi ucise şi
distruse, iar proprietarii vor fi despăgubiţi de către stat la
preţul de piaţă al animalelor.

George ZAVERA

România riscă sancţiuni pentru că nu a pus la punct
băncile de ţesuturi şi celule stem. Ca stat comunitar, ţara
noastră s-a angajat să deschidă patru astfel de bănci.

Printr-o finanţare europeană, Ministerul Sănătăţii trebuia
să construiască aceste structuri unde să fie depozitate
celulele şi ţesuturile pentru a face transplanturile mai uşor de
realizat. Ca stat comunitar, România s-a angajat să pună la
punct patru bănci mari regionale de ţesut şi celule, în
Bucureşti, Iaşi, Târgu Mureş şi Timişoara.

Acum trei ani, banii primiţi de la Uniunea Europeană au
fost retraşi, după ce responsabilii noştri n-au fost în stare să
organizeze la timp licitaţiile. Pe 11 decembrie 2013, guvernul
a alocat, în sfârşit, 32 de milioane de lei.

Dar Ministerul Sănătăţii, după negocierea cu FMI şi
Ministerul Finanţelor, nu a mai dat banii. Bugetul propus iniţial
pentru primul trimestru a fost zero şi cu greu ministerul a
aprobat o cincime din suma cerută deAgenţia de Transplant.

Posibilele cazuri de pestă
porcină africană trebuie
anunţate imediat organelor

sanitare veterinare

Fără bănci de ţesuturi
şi celule stem

Programul Naţional Apicol 2014-2016

Apicultorii români vor primi
de 44,5 milioane de lei

Guvernul va promova
dezvoltarea unui sistem de
pensii durabil, bazat pe conturi
individuale de economisire,
care să preia, ca pondere, un
procent tot mai mare din
venitul de înlocuire şi din
venitul total al asigurărilor
sociale ale asiguratului.

Sistemul va fi aplicat
pornind de la convingerea
că "sustenabilitatea unui
sistem de pensii ţine de
apl icarea pr inc ipiu lui
cont r ibu t i v i t ă ţ i i , p r in
a c u m u l a r e , ş i a l
r e s p o n s a b i l i t ă ţ i i
individuale", se arată în
n o u l p r o g r a m a l
Guvernului.

" P o r n i n d d e l a
c o n v i n g e r e a c ă
sustenabi l i tatea unui
sistem de pensii ţine de
a p l i c a r e a p r i n c i p i u l u i
c o n t r i b u t i v i t ă ţ i i , p r i n
a c u m u l a r e , ş i a l
responsabilităţii individuale,
vom promova dezvoltarea
unui sistem de pensii durabil,
bazat pe conturi individuale de
economisire care să preia, ca
pondere, un procent tot mai

mare din venitul de înlocuire şi
totodată din venitul total al
as igurăr i lor sociale ale
asiguratului. În acest sens,
vom susţine schimbarea
principiilor care guvernează
sistemul public de pensii, prin
centrarea sistemului pe
principiul contributivităţii şi al
responsabilităţii individuale

printr-un sistem de conturi
individuale de economisire
pentru pensia publică (Pilon I)
cu asigurarea pe perioada de
tranziţie către noul sistem a
măsurilor de atenuare a
costuri lor reformei, fără
a f e c t a r e a v e n i t u r i l o r
beneficiarilor în plată sau cu

perioadă de acumulare mică",
conform planului Guvernului.

Documen tu l p r evede
in t roducerea s is temului
f a c u l t a t i v d e p e n s i i
ocupaţionale (Pilonul IV),
b a z a t p e c o n t r i b u ţ i a
asiguratului şi a angajatorului,
pornind de la specificul unor
profesii sau domenii de

a c t i v i t a t e . G uv e r n u l
consideră că astfel sunt
el iminate nedreptăţile
c r ea te bene f ic i a r i l o r
pensiilor speciale de noua
lege a pensiilor şi se
creează posibi l i ta tea
pentru st imularea pe
termen lung a profesiilor cu
grad mai mare de uzură.

Este menţionată şi
creşterea responsabilităţii
pen t ru v en i tur i le de
bătrâneţe ale persoanelor

care lucrează în activităţi
ocazionale şi sezoniere, în
special în agricultură, prin
crearea unui sistem de pensii
şi alte drepturi de asigurări
sociale ale agricultorilor,
având în vedere specificul
acestor activităţi.

În luna ianuarie 2014, cantitatea de lapte de
vacă colectată de la exploataţii agricole şi
centre de colectare de către unităţile
procesatoare a crescut atât faţă de luna
precedentă cât şi faţă de luna ianuarie 2013 cu
2,9%, respectiv cu 7,4%, conform Institutului
Naţional de Statistică.

În luna ianuarie 2014 comparativ cu luna
precedentă, cantitatea de lapte de vacă
colectată de unităţile procesatoare a crescut cu
1976 tone (+2,9%).

Cea mai mare creştere a producţiei în luna
ianuarie 2014 comparativ cu luna decembrie
2013 a avut loc la laptele acidulat (iaurt, iaurt de
băut, lapte bătut şi altele) cu 4256 tone
(+35,5%) fiind urmat de brânzeturi inclusiv
brânza obţinută exclusiv din lapte de vacă
(92,3% din producţia totală de brânzeturi) cu
626 tone (+14,2%) şi de laptele de consum cu
1909 tone (+9,5%).

În luna ianuarie 2014 comparativ cu luna
precedentă, producţia a scăzut la: unt cu 223
tone (-21,6%) şi smântâna de consum cu 498
tone (-9,1%).

Creşterile producţiei s-au datorat şi creşterii
cantităţii de lapte brut importat de la 8517 tone
în luna decembrie 2013 la 10013 tone în luna
ianuarie 2014 (+17,6%).

Faţă de luna corespunzătoare din anul
precedent, în luna ianuarie 2014 cantitatea de
lapte de vacă colectată de unităţile
procesatoare a crescut cu 4805 tone (+7,4%).

Principalele produse lactate la care
producţia a crescut în luna ianuarie 2014
comparativ cu luna corespunzătoare din anul
2013 sunt: lapte de consum cu 3244 tone
(+17,2%), smântână de consum cu 444 tone
(+9,8%), brânzeturi inclusiv brânza obţinută
exclusiv din lapte de vacă cu 424 tone (+9,2%),
lapte acidulat (iaurt, iaurt de băut, lapte bătut şi
altele) cu 837 tone (+5,4%).

Scăderea producţiei în luna ianuarie 2014
comparativ cu luna ianuarie 2013 poate fi
menţionată la unt cu 74 tone (-8,4%).

Creşterile producţiei s-au datorat şi creşterii
cantităţii de lapte brut importat de la 9609 tone
în luna ianuarie 2013 la 10013 tone în luna
ianuarie 2014 (+4,2%).

Guvernul anunţă un
sistem de pensii bazat pe conturi
individuale de economisire

Cantitatea de lapte de vacă colectată
de la exploataţii agricole a crescut
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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



(urmare din pagina 1)

M.M.

În legătură cu plasarea unităţilor de
învăţământ, într-un top al celor mai bune, sau mai
puţin bune unităţi de învăţământ, în funcţie de
rezultatele elevilor, am luat ca reper în special
unităţile de învăţământ acolo unde numărul
elevilor de clasa a VIII-a a fost mai mare de 70.

Astfel, pe primul loc s-a clasat Şcoala
Gimnazială „Mihai Viteazul” din Alexandria cu un
cu un efectiv de 88 de elevi prezenţi la examen,
unde s-a înregistrat un procent de promovabilitate
de 90,91 la sută.

Şcoala Gimnazială “Mihai Eminescu” din
Roşiorii de Vede a înregistrat un procent de
promovabilitate de 74,67 la sută, urmată de
Şcoala Gimnazială “Mircea cel Bătrân” din Turnu
Măgurele, cu un procent de promovabilitate de
73,61 la sută, iar Şcoala Gimnazială “Ştefan cel
Mare” din Alexandria, cu 82 de elevi prezenţi la
examen s-a bucurat de un procent de

promovabilitate de 70,73 la sută.
De remarcat faptul că la Şcoala Gimnazială

Nr.5 din Alexandria, s-a înregistrat cel mai mare
număr al elevilor de clasa a VIII-a (104), care au
obţinut un procent de promovabilitate de 66,35 la
sută.

La polul opus, şcolile ai căror elevi nu au reuşit
să promoveze acest tip de examen, înregistrând
promovabilitate zero, sunt unităţi de învăţământ
din mediul rural a căror număr de elevi participanţi
la examen, a fost sub 25. Este vorba de Şcoala
Gimnazială Buzescu, Pietroşani, Furculeşti,
Răzmireşti.

De reţinut faptul că, urmare a acestor situaţii
şeful ISJ Teleorman, Valeria Gherghe, va fi
prezentă în unităţile de învăţământ acolo unde vor
avea lor şedinţele de dezbatere susţinute pe
marginea rezultatelor slabe obţinute în urma
acestor simulări.
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Muzeul Judeţean Teleorman s-a implicat vineri în
organizarea unei manifestări în faţa elevilor Şcolii
Gimnaziale Orbeasca de Sus, eveniment cuprins în
programul “Muzeul te vizitează” şi care este intitulat
“Mucenicii sau Măcinicii - de la o sărbătoare creştină la o
tradiţie populară”.

În cadrul manifestării, muzeograful Claudiu Olaru a
vorbit elevilor despre semnificaţia religioasă şi populară a
zilei de 9 martie - data echinocţiului în calendarul iulian ce
marchează una dintre cele mai iubite sărbători închinate
moşilor noştri.

Întrucât manifestarea se înscrie în cadrul programului
educaţional “Muzeul te vizitează”, elevilor şi cadrelor
didactice de la Şcoala Gimnazială Orbeasca de Sus le-a
fost prezentat şi Muzeul Judeţean Teleorman, cu
expoziţiile sale şi activităţile specifice desfăşurate la
nivelul acestei instituţii. Pentru ca elevii să înţeleagă cât
mai bine ceea ce se întâmplă la Muzeul Judeţean
Teleorman, informaţiile au fost prezentate cu ajutorul unui
video proiector.

M.M.

Nici o notă de 10 la simularea
evaluării naţionale

Semnificaţia zilei
de 9 martie, în atenţia
elevilor de la Orbeasca

Te rog…

Într-o noapte

Singurătate

Nopţi

Mihail TĂNASE

Culcă-ţi viaţa în visulmeu
fără teama că ai să te rătăceşti în el
uită-mă între pleoapele tale…
Caută-mă la fiecare pagină
în jurnalul vieţii,
ia-mi viaţa înmâinile tale…
Ascunde-mi busola în vaza lunii
să numai ştiu drumul către lume,
dăruieşte-mi roiuri de primăveri
lasă-mă sămă topesc în zarea
gândurilor tale…

Vreau sămănasc în roua nopţilor tale
şi să trăiesc/ sămor/ să fiu vârtejul trăirii
tale obsesie/metamorfoză/ re ncarnare
ecouri de patimi nebune
pe unpat de frunzemoarte…

Te-am visat...
Erai un fluture frumos,
zarzării înfloriţi se scuturau
în jurul tău şi eu numă
săturam privindu-te…
Apoi te-ai schimbat în apă
fermecată,
o vâltoare în caremă înecam
muream încet.
Dragostea ta ciudată canişte
ramuri de salciemă trăgea zăbăucă
totmai la fund.

M-au deşteptat păsările cerului.
Eram întins în iarbă caunGulliver.
Muşchiul păduriimă îmbrăţişase
ca o soră,
căprioarele codrului păşteau
în jurulmeu...

Eram singur…
Trăiai în lumea ta
fără să simţi lumina
din sufletulmeu pustiu.

Eram singur şi
doar copacii de
pe aleea îngustă
trăiau odată cumine
trecerea dintre ani…

Rătăceam…
Îmbrăţişamnoaptea
fără vreun înţeles.
Lumeamă
privea pierdută
într-o continuă rugă
de stele.
Ştiam că exişti în
altarul inimi dar
dintr-o dată a
venit iarna…

î

Constelaţia Lirei
Sub genericul ”Zâmbetul

Primăverii”, ieri la sala mare de
lectură a Bibliotecii “Marin
Preda” din Alexandria s-a
mar c a t Z i ua F eme i i , z i
sărbătorită la nivel mondial, încă
din anul 1913.

Z iua de 8 mar t i e s e
sărbătoreşte în fiecare an pentru
a arăta celor mai importante
femei din viaţa noastră – mame,
soţii, iubite sau prietene - cât de
speciale sunt.

Pentru marcarea acestui
eveniment la bibliotecă au fost
prezenţi preşcolarii de la
Grădiniţa nr. 4 Alexandria
îndrumaţi de p.i.p. Spiridon
Doina şi Danciu Gabriela, care
au pregătit un program de
cântece şi poezii dedicate
mamei, sub genericul „Flori
pentru mamă”.

Tot cu această ocazie aici a

fost organizată şi o expoziţie de
pictură şi grafică prezentată de
do am na p r o f es o r Ma r i a
Saveschi şi elevii pe care îi

îndrumă, expoziţie realizată sub
acelaşi generic ”Zâmbetul

Primăverii”. Iar expoziţia „Un
mărţişor pentru mama” ,
organizată la parterul instituţiei,
cuprinde mărţişoare şi felicitări,

d a r ş i a l t e l u c r ă r i a l e
preşcolarilor şi elevilor de la mai
multe unităţi de învăţământ.
Este vorba despre Grădiniţa nr.
7 Alexandria ai căror preşcolari
au fost îndrumaţi de p.i.p.
Măldăianu Ana-Maria Daniela,
Tapai Maria, Sbîrnea Mihaela,
Botea Doina, Ionescu Adriana,
Stanciu Gina, Pătra cuAmalia şi
Mantia Marinela; Grădiniţa nr. 3
Alexandria, ai căror mici creatori
au fost coordonaţi de p.i.p.
Mitrea Ana Maria, Pîngă
Mihaela, Cânu Mihaela şi Iordan
Ionela; Şcoala nr. 6 Alexandria,
cu lucrările elevilor de clasa a
II-a şi a III-a sub îndrumarea
p.i.p. Chircu Loredana, Săvu că
Petronela şi Rotaru Amalia şi
Grădiniţa nr. 4 Alexandria, cu
lucrările copiilor grupa mare A,
grupa mijlocie A şi grupa mică A,
p.i.p. Manolea Maria, Negrilă
Andra, Velea Adriana, Filipescu
Luminiţa, Ghenu Dorina şi
Dobre Daniela.

ș

ș

M.M.

La biblioteca Judeţeană, activităţi
dedicate Zilei de 8 Martie

Mărţişorul, Dragobetele şi
Ziua Internaţională a Femei au
fost tot atâtea ocazii pentru
poetul Gabriel Chioseaua,
cunoscut şi sub pseudonimul
“Romanticul X” pentru a susţine
recitaluri de poezie dedicată
femeii, în general şi iubirii, în
special.

După ce săptămâna trecută
a poposit în mijlocul elevilor de la
G r u p u l Te h n i c “ N i c o l a e
Bălcescu” din Alexandria, în
săptămâna care tocmai se
încheie el a fost oaspetele a

două dintre liceele roşiorene,
Coleg iu l Tehn ic “Anghel
Saligny”şi Colegiul Tehnic “Emil
Racoviţă” unde a susţinut
recitaluri de poezie din creaţia
proprie.

Atât dascălii de specialitate
cât şi adolescenţii au apreciat
gestul şi creaţiile poetului, pe
care l-au aplaudat la scenă
deschisă şi pe care-l mai
aşteaptă în mijlocul lor şi cu alte
ocazii.

M.M.

“Romanticul X”, în turneu prin judeţ



Credincioşii ortodocşi îi cinstesc duminică, 9 martie, pe
Moşii de iarna, dar şi pe Sfinţii 40 de Mucenici, soldaţi romani
care, pentru credinţa lor, au fost omorâţi în vremea împăratului
Licinius, din porunca guvernatoruluiAgricola.

Sfinţii 40 de Mucenici au pătimit în oraşul Sevastia din
Armenia, în vremea lui Licinius (307-323), împăratul roman de
Răsărit. Cu prilejul praznicului Sfinţilor 40 de Mucenici, se
oficiază Sfânta Liturghie a Sfântului Grigorie Dialogul sau a
Darurilor mai înainte sfinţite, spune purtătorul de cuvânt al
Patriarhiei Române, părintele Constantin Stoica, scrie
Mediafax.

Cei 40 de mucenici, originari din Capadocia (Asia Mica),
erau ostaşi în Legiunea a XII-a Fulminata, staţionată la
Melitene (Armenia) şi condusă de guvernatorul Agricola.
Împăratul Licinius, după ce în anul 313 a semnat împreună cu
Sfântul Constantin cel Mare, cumnatul său, Edictul de la
Mediolanum (Milano de astăzi), prin care se acordă libertate
religioasa creştinilor, a pornit o prigoană împotriva creştinilor
din partea de răsărit a Imperiului Roman, în urma unui conflict
de interese cu augustul Occidentului.

În armata romană exista obiceiul ca principalul cult să fie
adresat împăratului. Cei 40 de ostaşi romani din Legiunea a
XII-a Fulminata au refuzat să se jertfească împăratului şi zeilor,
motiv pentru care au fost întemniţaţi, iar opt zile mai târziu, au
fost judecaţi. Sfinţii mucenici au mărturisit pe mântuitorul
Hristos cu toată credinţa şi tăria sufletească şi, de aceea au fost
omorâţi, a adăugat părintele Stoica.

Soldaţii au fost osândiţi, în vreme de iarnă, să stea toată
noaptea în mijlocul unui lac din apropierea Sevastiei. Pe când
se aflau în mijlocul apei, unul dintre ei, ieşind din lac, a fost
băgat în apă caldă şi a murit. Văzând în noapte pe sfinţi
înconjuraţi de lumina şi cununi, pogorându-se din cer asupra
fiecăruia dintre ei, unul dintre ostaşii care erau de paza acolo a
intrat laolaltă cu sfinţii în lac şi l-a înlocuit pe cel plecat.

Adoua zi, trupurile soldaţilor au fost arse, o parte din cenuşa
fiind aruncată în apă, iar alta, cumpărată de creştini de la cei ce
i-au ucis.

Osemintele lor, câte au mai rămas în cenuşă, au fost găsite
în prima jumătate a secolului al V-lea de bine credincioasa
Pulcheria, sora împăratului Teodosie al II-lea (408-450), într-o
capelă în pământ, în afara zidurilor Constantinopolului, unde
fusese odinioară casa şi gradina unei diaconiţe cu numele de
Eusebia şi deasupra cărora se construise o biserică mai mare,
în cinstea martiruluiThyrus.

O parte din aceste moaşte se află în capela familiei Sfântului
Vasile cel Mare, din provincia Pont (Asia Mica). În această
capelă au fost înmormântaţi Sfinţii Vasile cel Mare, Macrina cea
Tânără, sora arhiepiscopului Cezareii Capadociei, şi Emilia.

Potrivit tradiţiei, în ziua de 9 martie, gospodinele prepară
mucenicii. Aceştia pot fi pregătiţi ca o prăjitură cu miez de nucă
şi miere sau un aluat în forma cifrei opt, fiert în apă cu mirodenii
şi nucă.
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După câteva săptămâni de la nuntă:
- Dacă ştiam că eşti aşa sărac, numămaimăritam cu tine.
- Ai fost avertizată. Ţi-am spus de atâtea ori că tu eşti

tot ce ampe lume...
***

Afaceristul îl întreabă peSfântul Petru:
"Sfinte Petre, ce înseamnă la voi 1.000 ani de-ai noştri?"
Sf. Petru: "1000 ani la noi înseamnă o secundă."
Afaceristul: "Şi ce înseamnă la voi 1.000 de dolari?"
Sf. Petru: "1000dedolari la noi este un dolar."
Afaceristul: "Păi atunci dă-mi şi mie undolar..."
Sf. Petru: "Aşteaptă o secundă..."

***
Aseară, nevastă-mea a lăsat un bilet pe frigider:
"Numaimerge!Numai suport! Plec lamama!".
Amdeschis frigiderul şi mergea perfect!

Pastila de râs

SC Plosca Serv SRLscoate la licitaţie decolmatare eleşteu pe data de 28.03.2014.
Relaţii la telefon 0766.080.914.

Anunţ

Societatea ISLAZ S.A.ALEXANDRIA
str. Fabricii,nr.3,judetul Teleorman
J34/201/1991;CUI RO 1384015

Nr. 191 / 07.03.2014

cu sediul in
Alexandria, tr. Fabricii nr.3, udetul Teleorman , inregistrata la Oficiul Registrului Comertului
Teleorman cu nr. J34/201/1991, CUI: RO1384015, capitalul social: 2.054.442,50 lei, intrunit in sedinta
din data de , in temeiul dispozitiilor art. 117 si art. 118 din Legea nr. 31/1990 republicata cu
modificarile ulterioare, Legii nr. 297/2004, Regulamentului nr. 6/2009 al CNVM, privind exercitarea
anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, Dispunerii
de masuri a CNVM nr. 26/20.12.2012 si aleActului Constitutiv,

Adunarea isi va desfasura lucrarile la sediul societatii din Alexandria, tr. Fabricii nr.3, udetul
Teleorman, fiind indreptatiti sa participe actionarii inregistrati in Registrul actionarilor SC
DEPOZITARUL CENTRAL SA la sfarsitul zilei de , cu
urmatoarea ord

Tel.0247-312755, Fax 0247-314507

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al SOCIETATII ISLAZ S.A. ALEXANDRIA,

CONVOACA
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

in data de 16.04.2014, ora :00

, considerata data de referinta

s j

06.03.2014

s j

ine de zi:
1. Prezentarea si aprobarea Situatiilor financiare ale anului 2013, pe baza Rapoartelor

Administratorilor si Comisiei de Cenzori.
2. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul 2013, stabilirea profitului brut pe actiune,

conform propunerii Consiliului deAdministratie.
3.Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul

financiar din anul 2013.
4. Discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli, a Programului de investitii si reparatii

pentru anul 2014.
5.Alegerea membrilor Consiliului deAdministratie si stabilirea indemnizatiei acestora.
6.Alegerea membrilor Comisiei de Cenzori si stabilirea indemnizatiei acestora.
7. Aprobarea datei de 05.05.2014 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor

asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor.
8. Imputernicirea d-rei Anton Liliana, avand functia de contabil sef, cu posibilitatea de substituire,

prin decizia consiliului de administratie, pentru a actiona pe seama societatii, in vederea indeplinirii
tuturor formalitatile necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, precum si
pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului si publicarea la autoritatile competente a
hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor.

Proiectul de hotarare al AGOA, precum si documentele si materialele de sedinta de pe ordinea de
zi sunt disponibile incepand cu data convocarii, in format electronic, pe website-ul societatii la adresa
www.islaz.ro. si la sediul societatii.

Unul sau mai multi actionarii, reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul
social, au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie
insotit de justificare si de un proiect de hotarare propus spre adoptare adunarilor generale in termen
de cel mult 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial;

- de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a
adunarilor generale, pana cel tarziu cu o zi lucratoare inainte de data adunarii.

Fiecare actionar, persoana fizica sau juridica, are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de
pe ordinea de zi a adunarii generale. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe
web-site-ul propriu www.islaz.ro.

În vederea identificării si a dovedirii calitătii de actionar a unei persoane care adresează întrebări
sau solicita completarea ordinii de zi, persoana in cauza are obligatia sa anexeze solicitarii
documente care îi atestă identitatea (pentru persoana fizica: copie BI/CI, pentru persoana juridica:
copie BI/CI reprezentant legal si certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau un act emis
de o autoritate competenta, in care actionarul este inmatriculat legal, conform Dispunerii de masuri a
CNVM nr. 26/20.12.2012), precum şi extrasul de cont din care rezultă calitatea de acţionar şi numărul
de acţiuni deţinute, emis de Depozitarul Central sau, după caz, de către participantii definiti la art. 168
alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 care furnizează servicii de custodie.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala
ale persoanelor propuse pentru functia de administrator si cenzor se afla la sediul societatii putand fi
consultata si completata de actionari pana la data de 07.04.2014 ora 16:00.

Propunerile de completare a ordinii de zi sau intrebarile actionarilor mentionati in alineatele
precedente vor putea fi transmise in scris, prin posta sau serviciile de curierat, la sediul societatii
mentionat mai sus, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule, PENTRU ADUNAREA GENERALA
ORDINARAAACTIONARILOR DIN DATADE 16/17.04.2014.

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la adunarea generala
ordinara direct sau pot fi reprezentati de alte persoane, pe baza unei procuri speciale, sau pot vota
prin corespondenta conform procedurii afisate pe website-ul societatii www.islaz.ro. Actele ce vor fi
atasate procurilor speciale sau buletinului de vot prin corespondenta vor respecta prevederile
Dispunerii de masuri a CNVM nr. 26/20.12.2012, pentru identificarea actionarilor.

Accesul actionarilor, persoane fizice, indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis
prin simpla proba a identitatii acestora.

Actionarii persoane juridice pot participa prin reprezentantul legal, calitatea de reprezentant legal
fiind dovedita cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat în original sau
copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul,
emis de către o autoritate competentă din statul în care acţionarul este înmatriculat legal, care atestă
calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al
acţionarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului
adunării generale a acţionarilor.

Daca actionarul este reprezentat de o alta persoana, reprezentantul va prezenta procura speciala,
semnata de actionarul persoana fizica sau reprezentantul legal al persoanei juridice, actul de
identitate al reprezentantului si dovada calitatii de reprezentant legal al semnatarului procurii, in
conditiile Dispunerii de masuri a CNVM nr. 26/20.12.2012.

Incepand cu data de 09.04.2014 formularele de procuri speciale atat in limba romana cat si in
limba engleza se pot obtine de la sediul societatii in zilele lucratoare, intre orele 9:00-15:00, sau de pe
website-ul (www.islaz.ro)

Dupa completarea si semnarea acestora, un exemplar al procurii speciale, respectiv al buletinului
de vot prin corespondenta va fi depus/expediat (in original) la sediul societatii, astfel incat aceasta sa
aiba data de inregistrare la SC ISLAZ S.A. ALEXANDRIA pana cel mai tarziu la data de 14.04.2014,
ora 16:00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala, conform
prevederilor legii.

In situatia in care la data de 16.04.2014 nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii in
conditiile legii a lucrarilorAGOA, aceasta se va desfasura la a doua convocare, in data de 17.04.2014,
in locul si la ora indicata pentru prima convocare, cu aceeasi ordine de zi, indiferent de cvorumul
intrunit si va adopta hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

Informatii suplimentare se pot obtine zilnic, intre orele 10:00-14:00 de la sediul societatii, dupa
data aparitiei prezentului convocator in M.O. al Romaniei - partea a IV-a - persoana de contact Ogrinja
Marian, telefon 0247/312755.
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PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
Dinu Bogdan

Sfinţii 40 de
mucenici din Sevastia



1618:

1848:

1869:

1871:

1910:

1911:

1917:

1918:

1923:

1961:

Johannes
Kepler descoperă a
treia lege a mişcării
planetelor.

Are loc, la
Paris, în locuinţa lui
Nicolae Bălcescu, o
î n t r u n i r e a
r e v o l u ţ i o n a r i l o r
români, în care se
decide declanşarea
revoluţiei în ţară şi se
redactează programul revoluţionar.

A murit Hector Berlioz, compozitor, critic muzical
francez (n. 1803).

A murit Alexandru Hurmuzaki, publicist, om
politic (n. 1823).

S-a născut Radu Tudoran, scriitor român (d.
1992).

Ziua internaţională a femeii este lansată pentru
prima dată în Copenhaga, Danemarca.

A murit Ferdinand von Zeppelin, german,
constructorul dirijabilului (n. 1838).

Primul caz de gripă spaniolă; începutul unei
pandemii devastatoare.

A murit Johannes Diderik van der Waals, fizician
olandez (n. 1837).

A murit Gala Galaction, scriitor, preot ortodox,
profesor de teologie român, traducător al Bibliei în limba
română (n. 1879).

9

Sâmbătă 8 Mart 201ie 4

07:30 Odiseea inui ilor 08:20 Pe
scurt despre orice 08:30 Cioc nitoarea
Woody 10:00 Beneficiar România
10:35 Garantat 100% 11:30 Tezaur
folcloric 12:30 Esen e 13:00 Ora
regelui 14:00 Telejurnal 14:30 Rugby:
România - Belgia 16:15 Fotbal: Rapid -
F.C. Br ila 18:15 Circ Monte Carlo
18:50 Teleenciclopedia 19:45 Sport
20:00 Telejurnal 21:00 Gala umorului
22:10 Profesioni tii... cu Eugenia Vod
23:15 Îmbr i ri frânte 01:25 Tezaur
folcloric 02:15 Sport 02:30 Telejurnal
03:20 Via a satului
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Aveti sanse sa gasiti
un nou locul de munca.
Farmecul personal va
ajuta sa rezolvati unele
probleme pe cale
d ip lomat ica . Avet i
tendinta sa va pierdeti
in detalii. Organizati-va
mai eficient!

Este posibil sa aveti
di f icul tat i pe plan
sentimental. Nu evitati
c o m u n i c a r e a ! I n
relatiile cu prietenii, va
sfatuim sa va temperati
orgoliul. In caz contrar,
exista riscul sa va
treziti singur.

S-ar putea sa fiti
indispus din cauza
unor neplaceri pe plan
sentimental. Totul se
rezolva in scurt timp.
Dupa-amiaza faceti
modificari in camin.
Membrii familiei va
sustin ideile si va ajuta.

Sunteti melancolic
din cauza problemelor
sentimentale. Astazi
ar fi bine sa va ocupati
de activitati casnice.
Va sfatuim sa evitati
d i s c u t i i l e i n
contradictoriu cu o
persoana din anturaj.

S u n t e t i f o a r t e
emotiv si este posibil
sa aveti dificultati de
comunicare. Daca
sunteti invitat la o
petrecere, nu refuzati.
Aveti prilejul sa faceti
cu n os t i n ta cu o
persoana importanta.

C h i a r d a c a
anturajul va apreciaza
ideile originale, ar fi
bine sa tineti cont si de
ideile lor. Astazi nu
este recomandabil sa
va implicati in activitati
importante. Relaxati-
va mai mult.

S - a r p u t e a s a
intampinati dificultati in
relatiile sentimentale.
Puteti rezolva totul
foarte usor, cu calm.
Chiar daca situatia
financiara nu este
buna, banii vor veni la
momentul oportun.

S u n t e t i c a m
confuz. Nu raspundeti
l a p r o v o c a r i l e
partenerului de viata!
Daca reusiti sa evitati
o discutie, situatia se
va imbunatati. O vizita
la prieteni readuce
armonia.

A r f i b i n e s a
acceptat i a juto ru l
prietenilor, pentru ca
numai asa putet i
rezolva tot ce v-ati
propus. Sfaturile unui
prieten mai in varsta va
ajuta sa dezamorsati
un conflict in familie.

Sunteti cam confuz
s i n u e s t e
recomandabil sa luati
decizi i importante.
Amanati activitatile
care necesita un efort
intelectual deosebit.
Va sfatuim sa va limitati
la activitati de rutina.

Sunteti hotarat sa
demarati o activitate
n o u a . E s t e o z i
favorabila schimbarilor
in camin si drumurilor
in interesul familiei. S-
ar putea sa cumparati
un obiect pe care v-l
doriti de mult timp.

Aveti tendinta sa va
ocupat i numai de
problemele personale
si sa neglijati relatiile
sentimentale. Chiar
daca situatia financiara
nu va multumeste,
evitati speculatiile de
orice fel.

Semnificaţii istorice pentru

07:00 tirile Pro Tv 10:00 I
L i ke I T 1 0 : 3 0 M ae t r i i
iluzionismului 11:00 Scafandru
la ap 13:00 tirile Pro Tv 13:15
La Maru 14:30 Iubire, nunt ,
c snicie 16:30 Românii au
talent 19:00 tirile Pro Tv 20:30
Înger i i Demoni 23:15
Experiment diabolic 01:15
Înger i i Demoni 03:30
Experiment diabolic 05:00 I Like
IT 06:00 Dora descopera lumea

Ş
ş

Ş

Ş
ş

ş

ă
ă ă

ă
ţ

09:00 Dallas 10:00 Pira ii din
Caraibe: Cuf rul Omului Mort
13:00 Observator 14:00 Mireas
pentru fiul meu 16:00 Observator
17:00 Mireas pentru fiul meu
1 9 : 0 0 O b s e r v a t o r 1 9 : 4 5
FamiliaDA 20:30 Te cunosc de
undeva 23:45 Crocodile Dundee
în Los Angeles 01:45 Str ini
printre noi 02:30 Observator
03:10 Crocodile Dundee în Los
Angeles 04:45 Dallas 06:00
Observator
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ă

ă

ă

08:00 Teleshopping 08:30
Campionul 09:45 Pastila de râs
10:30 Teo Show 12:30 tirile
Kanal D 13:30 WOWBiz 16:15 D-
Paparazzi 17:00 Maria Mirabela
18:45 tirea zilei 19:00

Ş

Ş Ştirile
Kanal D 20:00 Asta-i România!
21:30 B rbatul potrivit 23:30
Rapire contra cronometru 01:30
Pr in esa vampir i lor 02:45
B rbatul potrivit 04:30 Pe banii
p rin ilor 05:45 Pastila de râs
06:15 Neveste de pilo i

ă

ă
ă

ţ

ţ
ţ

07:00 Cu lumea-n cap 08:00
Mondenii 08:30 Anchet militar
09:30 Secrete de stil 10:30 Sport,
diet i o vedet 11:00 Kiss
Cinema 11:30 Secretul armei
secrete 13:30 Cirea a de pe tort
14:30 Eurobox 15:00 Admiterea
16:30 Schimb de mame 18:00
Focus 18 19:00 Focus Sport 19:30
Ci rea a de pe tor t 20:30
Sp rg torii de nun i 22:30 Tr sni i
din NATO 23:30 Dup fapt i
r splat 00:30 Anchet militar
01:30 Frumoasa criminala
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ş

ş
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08:00 Acas în buc t rie 09:00
Aventurile lui Jackie Chan 09:30
Dilemele varstei 10:30 Cum am
cunoscut-o pe mama voastr 11:30
Unitatea 12:30 La Maru 15:00
Cum am cunoscut-o pe mama
voastr 16:00 Unitatea 17:00
Veronica 19:00 Dilemele varstei
20:00 Mama 22:00 Castelul din nori
s-a sf râmat 01:00 Supernatural:
Aventuri în lumea întunericului
01:45 Iertarea p catelor 02:30
Castelul din nori s-a sf râmat 05:00
Lumea Pro Cinema
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07:00 tirile B1 08:00
tirile B1 09:00 tirile B1

10:00 Weekend B1 12:00
tirile B1 13:00 360° 15:00
tirile B1 16:00 Pasul

Fortunei 17:00 tirile B1
18:00 Agrikultura 20:00

tirile B1 21:00 Talk B1 23:00
360° 00:00 tirile B1 01:00
Capital TV 01:50 Talk B1
03:30 tirile B1 04:20 360°

Ş
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Ş
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Ş
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07:15 Abisul pasiunii 08:15
Pove t i r i adev rate 09:45
Chemarea inimii 11:00 Cununa de
lacrimi 12:00 Santa Diabla 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 21:30 Regina 22:30 Forta
dest i nu lu i 00 :00 Pove t i r i
adev rate 01:00 Regina 02:00
Forta destinului 03:30 Pove tiri
a d e v r a t e 0 4 : 1 5 R e g i n a
05:15 Doamne de poveste
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Vrei să f i zilnic la curent cu cele mai importante ştiri din judeţul tău, dar nu ai timp de
pierdut pentru a sta la coadă la chioşcurile de ziare? De acum cotidianul MARA vine la
tine acasă. Decupează talonul de abonament din ziar, achită

CB0245036735460001, deschis la Banca Comerciala Română suma
aferentă şi expediază talonul de abonament + copia
chitanţei de plată pe adresa cotidianului MARA: Alexandria, Str. Libertăţii, nr. 271, Bl.
L4 sau pe fax. 0347/ ţi veni direct la sediul cotidianului şi de luna
următoare uşă.

i

în contul
RO52RN

lunilor de abonament alese

80.44.48 sau po
ziarul MARAvine la tine la

Cotidianul MARA vine la tine acasă

Talon de abonament

Vârsta ___ __ Profesia ____ _

CUI _____ __ Cont ___ ____ Banca ____ _____
Vei primi abonamentul la adresa

Persoana fizică: Numele _______________ Prenumele ________________
_ _____________________________________

Persoană juridică: Nume firmă ___________________________________
Domeniul de activitate __________________________________________

______ ___________ _______
:

Str. _______________ nr ______ Bl. ______ Sc. ______ Et. _____Ap. _____
Localitatea ________________ Cod poştal ____________ Judeţul _______
Tel _______________Fax _____________E-mail______________________
Doresc să achiziţionez un abonament la cotidianul MARAîncepând cu luna
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Actualitatea într-un zâmbetUn nou weekend plin de fotbal. Dacă
prima etapă din returul de campionat a
produs şi prima surpriză prin egalul de la
Zimnicea dintre CS Sporting Roşiorii de
Vede şi echipa din cel mai sudic oraş al
ţării, şi etapa de mâine se anunţă una
extrem de ”animată” şi disputată.

Derby-ul etapei se va disputa pe
terenul din Brânceni, acolo unde AS
Unirea Brânceni va încerca să ţină piept
ocupantei poziţiei a doua în clasamentul
provizoriu, CS Pamimai Videle.

Toate meciurile din etapa a 17-a se vor

disputa sâmbătă, cu începere de la ora
12:30.

C. DUMITRACHE

-Uite-acuş, acuş, acuş, îi dăm drumu la căluş!

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.

Victoria lui Burleanu în turul al II-lea al
alegerilor pentru preşedinţia Federaţiei
Române de Fotbal n-a mirat pe nimeni,
pentru că în absenţa lui Gheorghe
Popescu ceilalţi contracandidaţi ai şefului
de la ”minifotbal” erau ca participanţii la o
licitaţie aranjată, de formă.

Poate că m-aş fi înscris printre cei care
sperau că prin această alegere fotbalul
românesc va păşi pe alt drum, în care
măcar moralitatea să fie de înalt nivel,
dacă nu fotbalul în sine. Dar m-a împins
dracu să intru pe internet la câteva ore de
la eveniment şi speranţa a murit prima.

Pentru că ce mi-au văzut ochii?
Organizaţia de tineret a PDL îi ridica la
greu osanale lui Burleanu, care era privit
ca un Făt-Frumos din poveste, venit pe un
cal alb să salveze fotbalul românesc ”într-
un moment în care imaginea managerilor
din fotbal a fost puternic pătată de
condamnările date de justiţie, alegerea în
fruntea FRF a unui lider care doreşte să
r e f o r m e z e a c e a s t ă i n s t i t u ţ i e ,
transformând-o în una transparentă,
europeană, este cel mai bun lucru care se
putea întâmpla în fotbalul românesc”.

Din comentarii le la materialul
respectiv am aflat că în campania pe care
şi-a făcut-o în vederea alegerilor de la
federaţie el n-a făcut altceva decât să
facă trimiteri la dosarul lui Gică Popescu
şi nicidecum la programul propriu de
modernizare a fotbalului românesc.

Brusc, personajul a devenit interesant,
mai ales că o instanţă bucureşteană l-a

scăpat de concurenţa lui Gică Popescu
cu numai o zi înainte de alegerile de la
FRF, aşa că am extins căutările.

Şi ce credeţi că am aflat? Că nefiind
suficient de talentat ca fotbalist şi nici ca
arbitru, s-a decis să-şi facă o carieră
politică , ajungând în câţiva ani consilier la
Senat, apoi consilier prezidenţial, unde
după numai cinci luni de muncă, Traian
Băsescu a găsit o cale să-l decoreze cu
”Ordinul Serviciul Credincios în grad de
Cavaler”. Cu distincţia n piept şi ”cu naşul
în suflet” el a părăsit Cotrocenii pentru a
se pune în fruntea unui ONG internaţional
care promovează Partidul Popular
European.

În paralel, ocupă funcţia de şef al
Federaţiei Române de Minifotbal, calitate
care îi permite să câştige nişte licitaţii
suspecte pentru terenuri intravilane
pentru firma ”de apartament” a fratelui
său, aflat în vizorul procurorilor.

Acum, cu un ”naş” în dreapta şi cu unul
”în suflet”, noul preşedinte al Federaţiei
Române de Fotbal a trecut la curăţirea
instituţiei de cei declaraţi ”persona non
grata”. Printre victime s-ar putea afla şi
componenţii ”generaţiei de aur”, Didi
Prodan şi Miodrag Belodedici.

Şi nici şeful Ligii Profesioniste de
Fotbal, Gino Iorgulescu singurul care ar
putea să umbrească strălucirea noii stele
s-ar putea să nu se simtă prea bine în
perioada următoare. Prietenii ştiu de ce.

C. DUMITRACHE

Cu un naş în dreapta şi
altul în suflet

FCM Alexandria atacă prima poziţie

*CS Sporting Roşiori de Vede - CS Spicpo Poroschia, arbitrii: Ionuţ Botea, Sorin
Vasile (ambii Alexandria), Traian Ene (Plosca), rezervă Marian Grosu (Buzescu),
observator: Florin Răducanu (Zimnicea). Meciul se va disputa pe terenul ”Municipal”.

*ACS Astra Plosca - AS Tineretul Suhaia, arbitrii: Cristian Frăsineanu (Alexandria),
Aurel Tănase (Roşiorii de Vede), Alexandru Prodan (Turnu Măgurele), rezervă Cristian
Răduţ (Roşiorii de Vede), orbservator: Petre Rusu (Roşiorii de Vede)

*AS Unirea Brânceni - CS Pamimai Videle, arbitrii: brigadă din alt judeţ, rezervă
Valentin Naidin (Turnu Măgurele), observator: Dan Niţu (Turnu Măgurele)

*CS Rapid Buzescu - FCM Alexandria, arbitrii: Marius Dică (Roşiori de Vede) tefan
Creangă (Turnu Măgurele), Florin Stan (Poroschia), rezervă Adrian Caragea (Roşiorii
de Vede), observator: Emil Tomescu (Turnu Măgurele)

*CS Viaţă Nouă Olteni - AFC Voinţa Saelele, arbitrii: Adrian Buică, Bogdan Pană
(ambii Alexandria), Andrei Tomuţă (Roşiori de Vede), rezervă Răzvan Glăvan (Videle),
observator: Lavinia Tide (Videle)

*CS Unirea igăneşti - CS Metalul Peretu, arbitrii: Florin Ochea (Turnu Măgurele),
Cătălina Nan (Alexandria), Cosmin Ciocan (Turnu Măgurele), rezervă Stelian Cutieru
(Alexandria), observator: Marian ane (Roşiorii de Vede)

*ACS Ajax Botoroaga - FC Traian, arbitrii: Robert Croitoru, Tomi Teodorescu (ambii
Roşiorii de Vede), Mihai Bănaru (Videle), rezervă Ion Dogeanu (Videle), observator:
Petre Smircea (Aexandria)

*FC Udinese Uda Clocociov - ACF Dunărea Zimnicea, arbitrii: Marius Bobe (Videle),
Cătălin Ancu (Alexandria), Mihai Băjan (Videle), rezervă Robert Plocon (Turnu
Măgurele), observator: Florea Râcu (Roşiorii de Vede).
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Program Liga a IV-a, etapa a XVII-a

Lovitură de... PEDEAPSĂ

Ruinele imperiului

Singurătatea alergătorului de cursă lungă


