
Premierul Victor
Ponta, într-o postare
pe b log , a f ăc u t
cunoscut faptul că pe
lângă schema de
minimis de 2 miliarde
lei, cu posibilitate de
prelungire la 4 miliarde
lei, care facilitează
accesul la credite prin
m e c a n i s m e l e d e
g a r a n t a r e ş i
contragarantare, la
care există peste 7.000
de IMM-uri aplicante
eligibile la final de
ianuarie, în luni le
martie şi aprilie 2014 intră în funcţiune încă patru programe de sprijin pentru
diferite categorii de întreprinzători. “Este vorba de programele : “Tineri
Întreprinzători”, “Stimularea Femeilor Manager”, la care înscrierile vor fi
deschise astăzi (10 martie n.r.), “Programul Start”, care va începe săptămâna
viitoare şi “Programul de dezvoltare pentru IMM-uri, disponibil din luna aprilie”,
susţine Victor Ponta.

(continuare în pagina 3)

Toate societăţile comerciale sunt obligate ca, până la data de 16 iunie, să
contacteze un evaluator care să realizeze contra cost analiza de risc la
securitate fizică. Această evaluare urmând a fi efectuată pentru toate şi fiecare
dintre obiectele de activitate active şi sediile pe care firmele le au, conform legii.

(continuare în pagina 2)

După ce, în decursul ultimelor zile la nivelul judeţului
Teleorman s-a repetat scenariul inundaţiilor din anii 2005
– 2006, dat de fenomenele meteorologice periculoase
caracterizate prin ploi însemnate cantitativ şi vânt
puternic, apele au început să se retragă însă codul

“galben” pentru Pârâul Câinelui, afluent al râului Vedea
se menţine în continuare. Cel puţin asta era situaţia
prezentată de Sistemul de Gospodărie al Apelor
Teleorman, ieri, în jurul orelor 12.00.

Asta ne face să credem că, de la inundaţiile din 2005-
2006 şi până în prezent, deşi s-au alocat fonduri, nu s-a
făcut absolut nimic pentru înlăturarea pericolului de
inundaţii. Iar dacă lucrurile rămân în continuare la voia
sorţii, următoarele inundaţii s-ar putea să ne “înghită cu

totul”, pentru că în Teleorman s-a acţionat asupra
efectului nu şi a cauzei.

Nivelul maxim al pagubelor a fost dat de cele şase
persoane care au fost sinistrate – evacuate, tot atâtea
case inundate, şi 17 gospodării care au fost afectate. Alte

352 de gospodării au fost inundate, iar 73 de anexe
avariate. De furia apelor n-au scăpat nici podurile şi
podeţele. Trei poduri şi 35 podeţe au fost avariate. Iar un
kilometru de reţea de alimentare cu apă a fost afectat. Şi
asta nu-i nimic. Aproximativ 5,45 kilometrii de drum
judeţean şi 13,4 kilometrii de drum comunal au fost
inundate.

(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, 1905, Marţi 11 Mart 201 , preţ 75I nr. ie 4 0, lei

( ) 1 EUR
4.4996 lei

€ ( ) 1 USD
3.2428 lei

$ 1 XAU
139.1033 lei

( ) 1 GBP
5.4036 lei
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În Teleorman
Locurile de muncă

în scădere

Sprijinul financiar pentru
întreprinderile mici şi mijlocii,
anunţat de premierul Victor Ponta

Serviciul de Ambulanţă Teleorman
Afecţiunile
la copiii, în

continuă creştere

Evaluări de risc
la securitatea fizică

În Teleorman, apele au început
să se retragă. Codul galben se menţine
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(urmare din pagina 1)

C. DUMITRACHE

În caz contrar, firmele riscă amenzi uriaşe.
Analiză de risc este, de fapt, documentul prin care un

specialist analizează şi stabileşte de ce anume este nevoie
pentru ca paza unui obiectiv să acopere toate vulnerabilităţile
acestuia în faţa hoţilor.

Este vorba despre un standard impus de Uniunea
Europeană prin care fiecare societate comercială are obligaţia
să-şi identifice ameninţările care pot pune în pericol viaţa sau
integritatea persoanelor sau a valorilor deţinute şi să
stabilească măsurile necesare de prevenţie.

În momentul de faţă însă, pe piaţa românească există un
număr redus de evaluatori autorizaţi să realizeze aceste
expertize de risc. Autoritatea Naţională pentru Calificări,
împreună cu reprezentanţi ai Poliţiei şi ai firmelor de securitate,
au elaborat documentaţia care face obiectul unui curs pentru
viitorii evaluatori de risc la securitate fizică.

Evaluatorii de risc la efracţie vor socoti riscurile obiectivelor
analizate după ce vor lua în considerare, printre altele,
statisticile poliţiei cu privire la criminalitatea în zonă, dacă în
apropiere există vreun gang ori altă cale prin care posibilii
infractori să poată să dispară imediat după comiterea unui jaf şi
eventualele instituţii din zonă, care beneficiază de pază
asigurată de stat.

La finalul analizei, evaluatorii vor întocmi rapoarte din care să
reiasă atât numărul de paznici, cât şi alte măsuri necesare
pentru ca obiectivul evaluat să nu poată fi prădat de răufăcători,
date necesare apoi pentru întocmirea planurilor de pază şi care
sunt obligatoriu de respectat de către acestea.

În cazul producerii unui incident despre care se va dovedi că
a fost posibil ca urmare a unei evaluări greşite a riscurilor,
expertul care a semnat raportul va fi luat în evidenţă, la a treia
abatere urmând ca acestuia să i se ridice dreptul de a mai
practica această profesie.

”În vederea adoptării măsurilor de securitate a obiectivelor,
bunurilor şi valorilor împotriva oricăror acţiuni ilicite care lezează
dreptul de proprietate, existenţa materială a acestora
(administraţie publică centrală şi locală, regiile autonome,
companiile şi societăţile naţionale, institutele naţionale de
cercetare-dezvoltare, societăţile comerciale, indiferent de
natura capitalului social, precum şi alte organizaţii care deţin
bunuri ori valori cu orice titlu), sunt obligate să asigure paza
acestora în conformitate cu prevederile Legii.Aceste măsuri se
realizează în conformitate cu analiza de risc, efectuată de
unitate prin structuri de specialitate sau prin experţi abilitaţi, ce
deţin competenţe profesionale dobândite pentru ocupaţia de
evaluator de risc la securitate fizică”, se arată într-o informare a
IPJ Teleorman.

Patronii firmelor din Teleorman au toate motivele să apeleze
la această evaluare dacă stăm să ne gândim că doar în ultima
lună nu mai puţin de 4 magazine dinAlexandria au fost jefuite.

(urmare din pagina 1)

M.M.

Dar mai grav este că apele
au afectat 1.300 hectare de
teren arabil, 668 de hectare de
păşuni, 286 hectare păduri şi
593 de fântâni.

După intervenţii, în judeţul
Teleorman sunt încă afectate
de inundaţii 11 comune şi un
oraş. Este vorba de comuna
Tătărăştii de Sus - Sat Udupu,
comuna Tătărăştii de Jos,
comuna Dideşti - satul Dideşti,
comuna Necşeşti cu satele
Necşeşti, Gârdeşti şi Belciug,
comuna Ciolăneşti cu satele
Ciolăneşti i d in Deal şi
Ciolăneştii din Vale, comuna
Beuca cu satele Beuca şi satul
Plopi, comuna Frumoasa -
satul Păuleasca, oraşul
Videle, comuna Balaci cu
satele Balaci, Tecuci şi
Burdeni, comuna Orbeasca
cu satele Orbeasca de Sus,

Orbeasca de Jos şi Lăceni,
comuna Stejaru cu satul
Gresia şi comuna Vârtoapele
cu satele Vârtoapele de Jos şi
Vârtoapele de Sus.

În jurul orelor 14.00 ale zilei
de ieri, efectele inundaţiilor
p r o d u s e î n l o c a l i t ă ţ i
men ţ ionate, de râur i le
Teleormanul, Tecuci, Câinelui,
Burdea, Zâmbreasca, Vedea
şi Glavacioc, erau: 93 de
gospodări i , curţ i /grădin i
inundate, 133 anexe avariate,
1 pod, 25 podeţe, 1.1 km DJ,
19,8 km DC, 38 ha păduri, 514
ha teren arabil, 213 ha păşuni
şi 573 fântâni.

Însă, nu trebuie să uităm
că pagubele au fost mult mai
însemnate, iar repercusiunile
acestor inundaţii nu vor

întârzia să apară.
În ceea ce pr iveş te

măsurile de protecţie aplicate
ad-hoc de către Comitetului
Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă Teleorman au fost
date de menţinerea activată a
Grupei Operative, care
funcţionează la sediul ISU
Teleorman; în continuare sunt
pregătite efective de câte 30
subofiţeri/subunitate în cadrul
I.S.U. „A.D. Ghica” Teleorman
ca rezervă operativă, gata de
intervenţie în punctele critice
cu mijloace specifice (bărci,
motopompe, camioane);
pentru monitorizarea şi
verificarea situaţiei în teren, la
n i ve l u l I n sp e c to ra tu l u i
J u d e ţ e a n d e P o l i ţ i e
Teleorman, au fost angrenate
un număr de 92 de cadre cu
40 mijloace auto; S.G.A.
Teleorman monitorizează

evoluţia nivelurilor şi a
d e b i t e l o r l a l u c r ă r i l e
h idrotehnice cu ro l de
apărare, cu 23 angajaţi şi 6
autovehicule.

Î n c o n t i n u a r e s e
acţionează conform planurilor
d e a p ă r a r e î m p o t r i v a
inundaţiilor, asigurându-se
monitorizarea permanentă a
digur i lor de apărare şi
cursurilor de apă cu echipele
de intervenţie ale formaţiilor
d e l u c r u ; î n c o m u n a
Vârtoapele se supraveghează
subtraversările malului drept
şi se monitorizează continuu
supraînălţarea malului; la
fo rmaţ ia Conţeş t i es te
asigurată monitorizarea în
permanenţă a digurilor de
apărare cu echipele de

intervenţie ale formaţiilor de
lucru - 7 salariaţi; la formaţia
Roş ior i i de Vede este
asigurată monitorizarea în
permanenţă a digurilor de
apărare şi a cursurilor de apă
cu cei 4 muncitori din cadrul
formaţiei; la nivelul C.L.S.U.
riverane râurilor se menţin
activate centrele operative cu
activitate temporară, au fost
l u a t e m ă s u r i p e n t r u
avertizarea populaţiei din
localităţile aflate în zonele
vulnerabi le sau expuse
riscului la inundaţii, au fost
identificate locurile de refugiu,
traseele de evacuare şi
zonele de acordare a primului
ajutor pentru persoanele ce ar
putea fi surprinse de viituri,
precum şi persoanele cu
responsabilităţi în activitatea
de evacuare.

Prefectul, Subprefectul,
Preşedintele Consi l iulu i
J u d e ţ e a n Te l e o r m a n ,
reprezentanţii structurilor MAI
(IPJ, IJJ, ISU), ai Direcţiei de
Sănătate Publică şi S.G.A.
Teleorman, în cursul zilei de
ieri s-au deplasat din nou în
zonele afectate de inundaţii,
pentru analizarea şi luarea
măsurilor ce se impun în
vederea prevenirii, limitării
pagubelor şi restabilirii stării
de normalitate.

Având în vedere că în
local i tă ţ i le a fectate de
inundaţ ii , se menţin în
continuare recomandările
referitoare la a nu se consuma
apă din fântânile afectate,
e x i s t â n d p e r i c o l d e
îmbolnăvire. În cazul în care
cetăţenii au probleme în ceea
ce priveşte alimentarea cu
apă potabilă, aceştia sunt
rugaţi să apeleze imediat la
sprijinul autorităţilor locale şi,
d a că e s te p o s ib i l , s ă
folosească reţeaua de apă
po tab i lă a loca l i t ă ţ i l o r
respective.

În această perioadă, în
zonele predispuse inundaţiei,
cetăţeni ar trebui să respecte
în continuare recomandările
autorităţilor locale şi centrale
şi să se informeze periodic
asupra evoluţiei situaţiei
hidrologice.

COMPLEX TURISTIC MARA
RESTAURANT RIVIERA

ANGAJEAZĂ OSPĂTARI
ŢII LA TELEFON: 0723.148.613

SAU LA SEDIUL COMPLEXULUI
(ZONA )

ŞI PICOLI
RELA

ŞTRAND PECO

Evaluări de risc
la securitatea fizică

În Teleorman, apele au început să
se retragă. Codul galben se menţine

În ultimele informaţii emise de Serviciul de Ambulanţă
Teleorman, se arată că în intervalul de timp 7 – 10 martie 2014,
în judeţul Teleorman paramedicii SAJ au răspuns solicitărilor
venite din partea a 411 persoane.

De remarcat faptul că intervenţiile de urgenţă ale
ambulanţelor pentru salvarea vieţii unor copii, au rămas în
continuare la cote ridicate. În acest interval de timp, la Serviciul
de Ambulanţă Teleorman au fost semnalate 38 de cazuri în care
copiii au manifestat diverse afecţiuni.

Probabil că, numărul mare al afecţiunilor manifestate la copii
a rămas în continuare ridicat datorită virozelor respiratorii care
în această perioadă fac tot mai multe victime.

Afecţiunile manifestate la copiii, ocupă locul II în topul
intervenţiilor de urgenţă. Pe primul loc rămân în continuare
durerile abdominale sau de spate, manifestate în această
perioadă la 59 de pacienţi. Iar pe locul III s-au clasat cazurile în
care pacienţii au avut de suferit în urma durerilor puternice de
cap. În această situaţie au fost 37 de persoane.

Număr crescut al cazurilor a fost dat şi de pacienţii
diagnosticaţi cu dificultăţi de respiraţie, valabil pentru alte 30 de
persoane.

În urma intervenţiilor, 26 de pacienţi au fost diagnosticaţi cu
temperaturi ridicate, iar alte 16 persoane au avut de suferit în
urma pierderii bruşte a cunoştinţei şi a sensibilităţii.

Celelalte cazuri pentru care au intervenit paramedicii S.A.J.,
au fost date de diversele sincope, stări de ebrietate, violenţă,
agresiune, convulsii, diabet zaharat.

M.M.

Serviciul de Ambulanţă Teleorman
Afecţiunile la copiii,
în continuă creştere
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Programul “Tineri întreprinzători”,

dedicat debutanţilor în afaceri

“Programul de stimulare a Femeilor
Manager”

“Programul Start”, în sprijinul tinerilor
întreprinzători

“Programul de dezvoltare pentru IMM-
uri“, începând din luna aprilie

George ZAVERA

Prin intermediul Programului “Tineri
întreprinzători”, tinerii debutanţi în afaceri vor
putea primi finanţare nerambursabilă de până
la 10.000 de euro. Referitor la acest program,
premierul Victor Ponta a precizat : “Debutanţii
în afaceri, cu vârsta de până la 35 de ani, pot să
depună online cererile începând cu data de 10
martie. Buget, 21 milioane de lei. Programul se
derulează prin Departamentul pentru IMM-uri,
Mediul deAfaceri şi Turism. Tinerii primesc 50%
din valoarea totală a cheltuielilor eligibile
aferente planului de afaceri, dar nu mai mult de
10.000 euro. Fondul Naţional de Garantare al
Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii va
garanta pentru creditele contractate de firmele
înfiinţate de tineri în vederea realizării planurilor
de afaceri acceptate de Departamentul pentru
IMM-uri, Mediul de Afaceri şi Turism, cu până la
cel mult 80% din valoarea creditului solicitat, în
limita sumei de 80.000 euro, echivalentul în lei.
Beneficiarii programului vor fi scutiţi de la plata
contribuţiilor de asigurări sociale datorate de
angajatori, pentru veniturile aferente timpului
lucrat de cel mult 4 (patru) salariaţi, angajaţi pe
perioadă nedeterminată”.

“Programul de stimulare a Femeilor
Manager” va fi demarat în aceste zile. Sprijinul
financiar constă în alocarea unor sume de bani,
nerambursabili, de maximum 90% din valoarea

totală a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv
TVA) şi nu poate depăşi suma de 41.500
lei/beneficiar. Bugetul programului pentru anul
2014 este de 500.000 lei.

“Programul Start”, ce va debuta în data de
17 martie 2014, asigură accesul la finanţare a
tinerilor întreprinzători. Bugetul alocat în anul
2014 este de 13 milioane de lei, iar estimările
sunt că de acest program ar putea beneficia
câteva sute de beneficiari. Programul
înseamnă finanţări nerambursabile de
maximum 80% din valoarea cheltuielilor
eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de
100.000 lei/beneficiar. Întreprinzătorii trebuie
să contribuie cu restul banilor din surse proprii.

Prin Programul de dezvoltare a IMM-urilor
se va asigura o parte din fondurile necesare
pentru extinderea şi modernizarea activităţilor
de comercializare a produselor şi serviciilor de
piaţă. Bugetul alocat prin acest program este
de 18 milioane de lei. Beneficiarii eligibili
primesc finanţări nerambursabile de maximum
80% pentru microîntreprinderi, 70% pentru
întreprinderi mici şi 60% pentru întreprinderi
mijlocii din valoarea totală a cheltuielilor
eligibile efectuate (exclusiv TVA). Valoarea
maximă a grantului nu poate depăşi 80.000 lei
pentru fiecare beneficiar”, spune premierul
Victor Ponta.

Când au apărut primele zvonuri că Tăriceanu ar putea
ajunge preşedintele Senatului, pentru a evita forfecarea
evenimentului în mass media fostului şef al liberalilor a spus
că exclude această variantă, pentru că dacă a fost premier nu
mai poate ocupa o funcţie mai mică, pentru că ar fi sub
demnitatea lui.

Poate că mulţi l-au crezut, dar când premierul Ponta a
spus că nu exclude această variantă, Tăriceanu având şi
anvergura şi experienţa politică necesare pentru deţinerea
celei de-a doua funcţii în stat, a fost clar că PSD se va
combina cu liberalismul, dar „pe persoană fizică” (după cum
spunea vicepremierul Liviu Dragnea) a devenit clar că
politicianul care a divorţat de cinci neveste va divorţa şi de
PNLşi va trece peste orgolii, acceptând şefia Senatului.

Iar acest lucru l-a anunţat ieri, cu o seninătate
inexplicabilă, având în vedere importanţa politică a
momentului, care poate să însemne o ruptură majoră în
singurul partid istoric care mai înseamnă ceva în România.

Credem că PNL merita mai mult respect din partea lui
Tăriceanu, pe care l-a scos din anonimat şi l-a aşezat alături
de Radu Cîmpeanu, Mircea Ionescu Quintus şi alţi clasici ai
liberalismului românesc, l-a făcut parlamentar şi premier.

Având în vedere poziţiile deţinute în partid şi în stat ca lider
liberal, dar şi efectele majore ale deciziei sale, atât în PNL,
dar şi la nivelul eşichierului politic românesc, gestul lui
Tăriceanu nu se poate înscrie în rândul cazurilor de traseism
politic cu care ne-am obişnuit. Este mai degrabă vorba
despre o trădare a propriului partid şi a propriului electorat,
dar şi a celor care n-au simpatii liberale, dar au votat USL, o
construcţie politică care a revigorat speranţa românilor într-o
viaţă mai bună.

Acum USL nu mai există şi numirea lui Călin Popescu
Tăriceanu la conducerea Senatului seamănă cu aşezarea
bunicii moarte în fereastră, de familia Bulă, ca s-o vadă
poştaşul şi să-i aducă în continuare pensia. Dar nici votanţii
liberalilor, nici restul electoratului nu pot fi atât de naivi ca un
poştaş dezabuzat de rutină.

Nu ştim cine va câştiga sau va pierde din acest joc politic
tipic dâmboviţean. Românii şi România în nici un caz.

Şt. B.

Sprijinul financiar pentru
întreprinderile mici şi mijlocii,
anunţat de premierul Victor Ponta

Deputaţii au redus cheltuielile cu cazarea, dar nu se
dezmint când vine vorba de deplasări. Anul trecut, deputaţii
au făcut peste 170 de astfel de vizite externe în destinaţii
exotice precum Ecuador sau Kazahstan. Acestea au crescut
bugetul Camerei cu mai mult de un milion şi jumătate de lei.

Cea mai costisitoare este participarea preşedintelui
Camerei Deputaţilor Valeriu Zgonea la Forumul economic de
laAstana. Deplasarea în Kazahstan a costat 96.000 de lei.

Aceeaşi Cameră a decontat 78.000 de lei pentru
participarea a nu mai puţin de nouă deputaţi, timp de şase
zile, la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei
desfăşurată în Franţa.

Una dintre cele mai exotice destinaţii ale aleşilor, în 2013,
a fost Ecuador. Trei parlamentari au petrecut zece zile la
Quito. 43.000 de lei a costat sejurul sud-american al celor trei
norocoşi.

Potrivit site-ului Camerei Deputaţilor, cele 171 de
deplasări ale deputaţilor în străinătate de anul trecut au
însumat costuri de peste 1,6 milioane de lei.

Pe lângă deplasările în străinătate şi în circumscripţii
electorale, aleşii mai primesc indemnizaţii, diurnă, bani
pentru cazare şi telefoane, dar şi bani pentru personalul
angajat la birourile parlamentare.

După ce au decis să nu mai stea în hotel, ci să primească
4.000 de lei pentru chirie, deputaţii au reuşit totuşi să facă
unele economii la cazare: de la 17,5 milioane în 2012, la 15,6
milioane în 2013. Şi, per total, comparativ cu anul precedent,
deputaţii au reuşit să mai reducă din cheltuieli: doar 107
milioane de lei în 2013, faţă de 193 de milioane, cu un an mai
devreme.

Tăriceanu,
„bunica lui Bulă” din

fereastra USL

Deputaţii au cheltuit
pe deplasări externe peste
1,6 milioane de lei

Premierul Victor Ponta a
anunţat, luni, că se vor
organiza alegeri parlamentare
şi locale parţiale pe data de 25
mai când se vor organiza
alegerile europarlamentare.

”Ne vom pregăti ca de
alegerile europarlamentare să
facem alegeri şi în colegiile
rămase vacante. Vom avea pe
2 5 m a i a l e g e r i
europarlamentare şi alegeri
pa r lamentare ş i loca le
parţiale”, a anunţat premierul.

În acest context, şi în
Teleorman vor avea loc alegeri
locale parţiale, în localităţile
Crângul şi Troianu primarii
fiind suspendaţi din funcţii pe

motive de incompatibilitate de
către Agenţia Naţională de

Integritate.

Majoritatea românilor consideră că lupta
partidelor politice pentru funcţii a fost principala
cauză a disoluţiei USL, potrivit unui barometru
INSCOP remis, luni,Agerpres.

Sondajul arată că 57,6% dintre respondenţi
cred că principala cauză care a dus la ruperea
USL este lupta partidelor
politice pentru mai multă
putere (pentru funcţii), iar
24% indică în acest sens
conflictul de soluţii pentru
guvernare ale partidelor
componente. La întrebarea
cu privire la principala
cauză pentru ruperea USL,
18,4% a răspuns nu ştiu
sau nu au dat un răspuns la
această întrebare.

C e i m a i m u l ţ i
respondenţi susţin că de pe urma ruperii USL
au de pierdut atât PSD cât şi PNL.Astfel, 33,2%
dintre români au indicat acest răspuns, iar
27,1% că PNL este partidul care are cel mai
mult de pierdut de pe urma ruperii USL, iar
14,3% — PSD. Pe de altă parte, 10,8% cred că
niciunul dintre cele două partide nu are de
pierdut în urma ruperii Uniunii, în timp ce 14,6%
nu ştiu sau nu răspund la această întrebare.

În ceea ce priveşte vinovăţia pentru ruptura
USL, aceasta este atribuită în egală măsură lui
Crin Antonescu şi lui Victor Ponta de către
33,4% dintre respondenţi. 23,4% dintre români
cred că de ruperea USL se face vinovat Crin
Antonescu, în timp ce 17,1% cred că vinovatul

este Victor Ponta. La
această întrebare, 7,7% au
indicat drept vinovat pe
Traian Băsescu, iar 1,2%
cred că vinovat este
altcineva. 17,1% nu ştiu
sau nu răspund la această
întrebare.

Potrivit barometrului,
64,9% dintre respondenţi
sunt de acord cu ideea că
"decât să se certe tot
timpul, este mai bine că

USL s-a rupt". În schimb, 16,2% dintre români
îşi arată dezacordul cu această idee, în timp ce
18,8% nu ştiu sau nu răspund.

Sondajul a fost realizat de INSCOP
Research la comanda cotidianului Adevărul în
perioada 27 februarie-4 martie. Volumul
eşantionului a fost de 1.055 persoane şi este
reprezentativ pentru populaţia României de 18
ani şi peste 18 ani.

Pe 25 mai vom avea
alegeri locale parţiale în Teleorman

INSCOP: Majoritatea românilor
consideră că lupta partidelor pentru

funcţii a fost principala cauză a ruperii USL



Producătorii din industria vitivinicolă română
şi bulgară din zonele de graniţă dunărene vor
putea avea acces la un Centru transfrontalier
de oenologie şi viticultură, denumit “Terasele
Dunării”, dezvoltat printr-un proiect realizat cu
fonduri europene nerambursabile în valoare
1.530.983 euro. Centrul va pune la dispoziţia
întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi a
comercianţilor de vin şi fructe resurse
i n f o r m a ţ i o n a l e s o l u ţ i i d e a f a c e r i
transfrontaliere, cât şi laboratoare de
microbiologie şi analize dotate la standarde
internaţionale.

Durata de implementare a proiectului,
demarat în iulie 2013, este de 18 luni, valoarea
eligibilă fiind de 1.298.579,93 euro, iar cea
aferentă bugetului naţional este de 199.027,81
euro. Fondurile vor fi utilizate în constructia şi
dotarea Centrului cu aparatura de specialitate
necesară, crearea a 11 locuri de muncă în
cadrul său şi organizarea de sesiuni de
informare. Lider al proiectului este Asociaţia
Profesională Viniviticolă Ostrov,

Unitatea va avea două sedii, unul la Ostrov,
în judeţul Constanţa, şi altul în oraşul bulgar
Silistra, având ca scop principal stimularea şi
promovarea relaţiilor transfrontaliere între
comunităţile de afaceri implicate în oenologie şi

viticultură din zonele de graniţă din România şi
Bulgaria, cu accent pe cele din judeţele
Constanţa, Călăraşi, Teleorman şi Giurgiu şi
districtele Silistra, Razdrag şi Ruse.

Iniţ iativa asociaţiei profesionale a
viticultorilor constănţeni ar putea fi preluată şi
de către cultivatorii de vie teleormăneni,
crearea unor astfel de centre în judeţul
Teleorman şi în Districtul Veliko-Târnovo
putând constitui un nou punct de plecare în
revigorarea viticulturii în cele două regiuni,
româno-bulgare, din preajma Dunării.

George ZAVERA
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Dacă în perioada anterioară ne bucuram de faptul că la
nivelul judeţului Teleorman, agenţii economici care îşi
desfăşoară activitatea în acest teritoriu au mai început să
mişte, în sensul că aceştia au propus o ofertă de locuri de
muncă de peste 200 de posturi, pentru această perioadă,
situaţia s-a schimbat destul de mult.

La numai o săptămână oferta a scăzut cu 47 de posturi, de
unde rezultă şi instabilitatea în ceea ce priveşte oferta
locurilor de muncă vacsnte în judeţul Teleorman.

PrinAgenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă
Teleorman, sunt oferite persoanelor aflate în căutarea unui
loc de muncă, 157 de posturi vacante pentru perioada 6 – 12
martie 2014. Acestea sunt puse la dispoziţia şomerilor de
către 17 agenţi economici din judeţ, în domenii de activitate
precum: industrial, alimentaţie publică, confecţii textile,
construcţii civile, vânzări, servicii şi comerţ.

După cum ne-am obişnuit, cele mai puţine posturi se
adresează persoanelor cu studii superioare. Pentru acestea
oferta cuprinde doar şapte posturi. Pentru persoanele cu
studii medii şi profesionale sunt disponibile 42 de locuri, iar
pentru persoanele necalificate, 108 locuri.

Zonele de interes unde sunt vacante locurile de muncă
pentru această perioadă sunt Alexandria cu 93 posturi,
oferite de 6 agenţi economici în domenii: industrial,
alimentaţie publică, confecţii textile, servicii şi comerţ,
vânzări. Dintre acestea nouă posturi sunt pentru persoane
cu studii medii şi profesionale, 78 posturi pentru persoane
necalificate şi şase posturi pentru persoane cu studii
superioare.

A doua zonă de interes este zona Roşiorii de Vede, care
vine cu 30 locuri de muncă, în domeniile confecţiilor textile,
financiar şi alimentaţie publică. Dintre acestea 16 locuri sunt
pentru persoanele cu studii medii şi profesionale, 13 locuri
pentru persoanele necalificate şi un singur loc este vacant
pentru persoane cu studii superioare.

O altă zonă de interes este zona Zimnicea unde sunt
vacante 25 locuri de muncă, în cadrul a trei agenţi economici
în domeniul confecţiilor textile şi construcţiilor civile. Dintre
acestea 8 locuri de muncă sunt pentru persoane cu studii
profesionale şi 17 locuri pentru persoane necalificate.

Iar la Turnu Măgurele, oferta cuprinde doar nouă locuri de
muncă, care vin din partea a trei agenţi economici din
domeniul confecţiilor textile şi servicii şi se adresează
persoanelor cu studii medii şi profesionale.

În ceea ce priveşte situaţia şomajului şi implicit a locurilor
de muncă vacante în judeţul nostru, aceasta se poate
schimba în bine numai atunci când investitorii vor alege să-şi
dezvolte afacerile aici pe pământ Teleormănean. Până atunci
ne vom amăgi cu cele câteva zeci de posturi prost plătite,
care nu prezintă interes nici măcar din partea celor care
îngroaşă rândurile şomerilor.

M.M.

Ne aşteaptă un val de scumpiri la combustibili şi utilităţi, de
la 1 aprilie. Astfel, vom scoate mai mulţi bani din portofel
pentru carburanţi dar şi pentru facturile la gaze şi electricitate.

Este vorba despre preţuri mai mari la benzină şi motorină,
ca urmare a introducerii taxei de 7 eurocenţi pentru fiecare
litru de combustibil. Astfel, preţul unui litru de motorină va
ajunge de la circa 6 lei, în prezent, la 6,5 lei, iar cel de benzină
va costa, în medie, 6,2 lei pe litru. Astfel, pentru plinul unui
rezervor de 50 de litri românii vor plăti mai mult cu 25 de lei.

1 aprilie este data de majorare şi a preţului la gaze, atât
pentru firme, cât şi pentru populaţie. Tarifele vor creşte cu 2%
pentru populaţie şi 5% pentru companii, potrivit estimărilor
Ministerului Finanţelor.

Şi energia electrică se va scumpi de la 1 aprilie. Este vorba
despre o majorare de 1% pentru persoanele fizice.
Cumulate, toate aceste creşteri de preţuri vor „uşura” bugetul
unei familii cu câteva sute bune de lei. Acestor scumpiri li se
vor adăuga scumpirile alimentelor.

În Teleorman

Locurile de muncă
în scădere

Şi Teleormanul ar putea iniţia
un proiect transfrontalier română-bulgar

de promovare a viticulturii

Guvernul va declanşa, prin
A g e n ţ i a N a ţ i o n a l ă d e
Administrare Fiscală (ANAF)
şi Inspecţ ia Munci i , în
semestrul II al acestui an, o
serie de controale la firme, în

cadrul unui proiect-pilot pentru
identificarea muncii la negru şi
a cazurilor de evaziune.

Angajamentul de a iniţia
astfel de controale a fost
avansat de Guvern în ultimele
negocieri cu Fondul Monetar
Internaţional (FMI), din luna
feb ruar ie , ş i inc lus în
s c r i so a r ea de in ten ţ i e
transmisă la Washington.

Documentul, semnat în
luna martie şi obţinut de
Mediafax, relevă, la capitolul
privind administrarea fiscală,
că acest proiect-pilot de
controale va fi prezentat public
până la finele lunii mai, printr-
un comunicat.

„Vom desfăşura un proiect-
pilot de conformare structurală
c a r e v a v i z a m u n c a
neînregistrată (la negru) şi
e v a z i u n e a f i s c a l ă , î n
concordanţă cu versiunea UE

a Modelului de Gestionare a
Riscurilor de Conformare.
Procesul va fi lansat printr-un
comunicat de presă care va
prezenta publicului proiectul
până la finele lunii mai 2014
( c r i t e r i u d e r e f e r i n ţ ă
structural). Controalele, care
vor fi organizate împreună cu
Inspecţia Muncii, se vor
desfăşura în a doua jumătate a
anului 2014. Se preconizează
ca proiectul să conducă la
sporirea conformării voluntare
şi să reducă evaziunea pe
segmentul muncii şi să aibă
loc o conştientizare la nivelul
întregii ţări cu privire la
aspectele aferente”, anunţă

Guvernul.
Documentul mai relevă că,

în luna octombrie 2013, a fost
creat un grup de lucru la nivel
înalt pentru ca autorităţile să
„înţeleagă mai bine” slaba
colectare a veniturilor în
trimestrele 3 şi 4 de anul trecut
şi că s-a constatat că acestea
reflectă doar într-o măsură
limitată procesul în derulare de
reorganizare a ANAF. Din
acest motiv, Guvernul se
angajează la FMI să aloce
r e s u r s e s u p l i m e n t a r e
„monitorizării mai stricte” a
numărului de companii nou-
înregistrate, a activităţii de
declarare - mai ales la marii
contribuabili - şi plată, a
stocului şi fluxului de arierate,
a numărului de inspecţii
efectuate şi a numărului şi
cuantumului acordurilor de
înlesnire la plată semnate.

Documentul mai indică
intenţia Guvernului de a crea o
bază de date centrală care să
permi tă ges t ionarea ş i
evaluarea, împreună cu
autorităţile locale, a datelor
privind impozitele, taxele şi
contribuţiile datorate bugetului
general consolidat, precum şi
informaţiile despre proprietăţi,
mizându-se pe faptul că
aceas ta va f i o sursă
importantă de informaţii pentru
contribuabili „care ar trebui să
d u c ă ş i l a c r e ş t e r e a
conformării” până la 31
decembrie 2014.

Val de scumpiri
de la 1 aprilie

În acest an, Guvernul vrea să ofere garanţii
de stat doar celor care intenţionează să
cumpere o locuinţă nou construită.

Modificarea se regăseşte în programului
politic pentru care Guvernul îşi va angaja
răspunderea în faţa Parlamentului, săptămâna
viitoare. Valoarea medie a unui credit luat prin
programul „Prima Casă” este de 39.500 euro.

În plus, Guvernul intenţionează să stimuleze
mobilitatea tinerilor prin acordarea de subvenţii
pentru chirie pentru cei care se mută în alt judeţ
pentru primul loc de muncă.

De la „Prima Casă" la „Noua Casă”

Guvernul s-a angajat la
FMI că va declanşa un proiect-pilot

de controale la firme
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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



C o n f o r m s t a t i s t i c i l o r,
România ocupă locul trei din 23
de state care suferă de Boala
Secolului, aşa cum a fost numită
de cercetători.

Este vorba despre afecţiunile
psihice. Tot mai mulţi români
su fe ră de depres ie , ia r
specialiştii cred că în următorii
ani va fi o problemă la nivel
global.

Organizaţia Mondială a
Sănătăţii trage un semnal de
alarmă. În România, unul din 10
români suferă de depresie din
cauza problemelor conjugale
sau financiare.

Din păcate, nu toţi bolnavii
ajung să fie trataţi de un medic.
Oricum, aceştia nu au parte de
medicamente, deoarece lista
compensatoarelor nu a mai
fosta actualizată din 2008, motiv
pentru care sunt trataţi cu

medicamente lansate în urmă
cu şase ani.

România are 44 de spitale de
psihiatrie, unde în 2012 au fost
internaţi 278 de mii de români.
Este vorba de o creştere cu

aproximativ 25 la sută faţă de
numărul bolnavilor internaţi în
2005. S-a în tâmp la t de
nenumărate ori ca spitalele să
nu facă faţă numărului prea
mare de pacienţi.
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Introducerea tratamentelor de ultimă generaţie pe lista
medicamentelor compensate este amânată pentru a treia
oară, pentru o dată necunoscută. Întâi aprilie era termenul
dat de fostul ministrul al Sănătăţii. Dar după ce a
demisionat, succesorul lui a spus că nu poate continua
proiectele moştenite, fără să le analizeze şi el mai întâi.
Asociaţiile de pacienţi ameninţă cu proteste, dacă până la
1 aprilie noua listă nu este gata.

130 de medicamente noi, cele mai multe împotriva
cancerului, diabetului sau bolilor de inimă aşteaptă de ani
buni aprobarea pentru a intra pe noua listă de tratamente
compensate şi gratuite.

Ministerul Sănătăţii nu a mai actualizat de şase ani
lista de medicamente compensate si gratuite. Ba nu au
fost bani, ba nu a avut cine să o facă. Esenţialul este însă
ca bolnavii din România nu au acces la cele mai noi
tratamente descoperite în lume.

Fostul ministru al Sănătăţii Eugen Nicolăescu şi-a
încălcat de două ori promisiunile. A dat două termene
pentru actualizarea listei: 1 iulie 2013 şi 1 ianuarie 2014.
Noul ministru, Nicolae Bănicioiu, vine cu a treia amânare.

„Noi vorbim de nişte iniţiative ale fostului ministru care
au fost afişate în ultima lui săptămână de mandat pe site-
ul ministerului. E adevărat, multe dintre ele au întrunit şi o
parte dintre comentariile şi adăugirile actorilor principali
din acest segment, dar cred ca necesita o atenţie mult mai
specială. Repet, ne-am grăbit 24 de ani şi nu am făcut
lucruri bune.

Boală lungă, moarte sigură, spun supăraţi pacienţii
care aşteaptă de şase ani tratamente mai bune.

„Întâi aprilie, aşa cum au spus dânşii, este ultimul
termen pe care noi îl acceptăm. Dacă această listă nu va fi
implementată, protestele noastre vor fi radicale. Chiar nu
mai putem aştepta pentru ca mor copii, mor adulţi cu
şanse reale de supravieţuire”, a spus Cezar Irimia,
preşedintele Federaţiei Bolnavilor de Cancer.

În momentul în care pe lista cu medicamente
compensate şi gratuite intră tratamente de ultimă
generaţie, statul are de plătit 400 de milioane de lei pentru
următorii doi ani.

Rezultatele studiului
nu au evidenţiat o
legătură similară şi în
cazul femeilor care
fumează. Deşi motivul
exact pentru această
d i f e renţă nu es te
cunoscut, cercetătorii
susţin că femeile tind să
fumeze mai puţine ţigări
pe zi decât bărbaţii şi pentru mai puţini ani.

În cadrul studiului, publicat în Jurnalul ,,Arhivele
Psihiatriei Generale”, cercetătorii au analizat date de la
6.000 de bărbaţi şi 2.100 de femei, care erau funcţionari
publici în Marea Britanie.

Evaluarea participanţilor a constat în cinci tipuri de
teste: de memorie, vocabular, de motivare, matematic şi
pentru competenţe. Pentru a putea analiza diferenţa
dintre participanţi, cercetătorii au verificat dacă aceşti
sunt fumători sau nu, fie sau renunţat în trecut la acest
obicei.

Cele mai scăzute rezultate la teste au aparţinut în cea
mai mare parte a bărbaţilor de vârstă mijlocie, care erau
fumători de mai mult timp.

„Studiul nostru arată încă o dată cât de mult contează
unii factori de care nu ţinem cont şi care pot duce la
apariţia declinului mental”, a afirmat conducătorul
studiului.

Conform oamenilor de ştiinţă, efectele negative
asupra memoriei şi a abilităţilor de gândire apar în
aproximativ 10 ani, din momentul în care persoana
renunţă la fumat.

Lista compensatelor
se amână

Fumatul afectează
memoria mai ales în
cazul bărbaţilor

Un român din zece este afectat
de boala secolului

Oameni i de şt i inţă au
dezvoltat un nou test pentru
detectarea cancerul de sân.
Durează mai puţin de 10 minute

să depisteze boala şi poate
înlocui cu succes mamografia.
Avantajul acestui test e că

femeile nu vor mai fi expuse
radiaţiilor aşa cum se întâmplă
în timpul mamografiei.

BreathLink a fost dezvoltat

de o firmă din SUA şi a fost deja
pus în vânzare în Europa.

Tot ce trebuie să facă cele

care vor să se testeze e să sufle
timp de două minute într-un
dispozitiv care analizează
nivelurile de produse chimice
din aerul respirat. Rezultatele
sunt procesate de un calculator,
care determină dacă există
semne de cancer.

Cercetările publicate in
revista PLoS ONE arată că
testul este cel puţin la fel de
exact ca mamografia.

”Dacă testul de respiraţie
este negativ, suntem 99,9%
siguri că femeie nu are cancer.
Însă în cazul în care testul este
pozitiv, va fi nevoie şi de o
mamografie”, explică Michael
Phillips, profesor de medicină la
New York Medical College şi cel
care a creat testul.

Prof. Philips mai spune că
speră ca în viitorul apropiat,
testele de respiraţie să fie
folosite şi pentru detectarea
altor boli.

Un test de respiraţie care
detectează cancerul de sân, le-ar putea

scuti pe femei de mamografii

Codul etic din educaţie
trebuie completat cu obligaţii şi
sancţiuni pentru elevi şi părinţi,
pentru că, dacă aceşt ia
agresează profesorii nu există
nicio prevedere, lucru incorect, a
declarat pentru Mediafax
p r e ş e d i n t e l e F e d e r a ţ i e i
S i n d i c a t e l o r L i be r e d i n
Învăţământ (FSLI), Simion
Hancescu.

Liderul sindical a spus că,
deocamdată, nu s-a înţeles ce
vrea să facă exact Ministerul
Educaţiei cu Codul de etică
p e n t r u î n v ă ţ ă m â n t u l
preuniversitar, dar că susţine
iniţiativa.

"Este clar că trebuie să se
găsească nişte măsuri, având în
vedere ce s-a întâmplat în ultima
perioadă, dar pentru asta
trebuie să ne aşezăm la masa
discuţiilor în cel mai scurt timp",
a mai spus Hancescu, precizând
că sindicatele nu au fost
consultate la elaborarea acestui
proiect.

Preşedintele FSLI a adăugat
că, până în prezent, nimeni nu a
înţeles exact ce se doreşte prin

acest Cod şi dacă acesta este
gândit ca o parte componentă a
Legii educaţiei sau nu. "Lucrurile
trebuie gândite la pachet şi
trebuie venit cu răspunderi şi
pentru părinţi, pentru că sunt

măsuri împotriva dascălilor,
însă, dacă elevii sau părinţii
agresează dascălii, nu există
nicio prevedere. Trebuie
completate obligaţiile elevilor,
trebuie prevăzute sancţiuni şi, în
plus, trebuie introduse obligaţii

pentru părinţi. Lucrurile trebuie
privite în ansamblu, nu doar
secvenţial", a spus Simion
Hancescu.

Codul de etică a fost readus
în actualitate odată cu scandalul

izbucnit la sfârşitul anului trecut,
în urma mediatizării unor imagini
în care învăţătoarea Dana
Blându, de la Şcoala 10 din
Capitală, le cerea părinţilor bani
pentru cadouri de Crăciun.

FSLI: Codul Etic din educaţie trebuie
completat cu obligaţii şi sancţiuni

pentru elevi şi părinţi



A zis cineva că a venit primăvara? Că vine, măcar? Nu ştiu.
Dar ce-ar fi să ne imaginăm că aşa este, că am intrat în
primăvară, şi nu încruntaţi de la ploile care nu mai contenesc
(sau a albului zăpezii care mai adastă pe ici, pe colo), ci cu
inima deschisă şi cu speranţa că va fi un an îmbelşugat. Ce se
mai întâmplă prin zbuciumata lume românească? Lăsăm la o
parte micile certuri politice, micile mizerii, copilăriile gen: „eu nu
vorbesc despre tine, tu nu vorbeşti despre mine”. Lăsăm la o
parte dorinţa de înavuţire peste noapte a unora şi batem din
palme la arestarea lui Becali şi Gigi Popescu, oameni care au
făcut mult bine nevoiaşilor şi au adus bucurie în inimile a
milioane de români. Luptăm între noi să împărţim până şi
sărăcia instalată acut odată cu criza financiară. Şi dacă trecem
peste astea, rămân problemele care chiar contează.

Mihail TĂNASE
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Două călugăriţe merg la cumpărături într-un magazin
alimentar. Una dintre ele o întreabă pe cealaltă:
– Ce-ai zice de nişte bere?
–N-ar strica, darmi-ar fi ruşine să cumpăr aşa ceva.
–Nici o problemă, rezolv eu.
Iau ele un bax cu şase beri şi se duc la casă, pentru a le

plăti. Casierul se uită foartemirat, iar o călugăriţă îi zice:
–Astea sunt ca să ne spălăm părul.
Casierul, fără să ezite, se apleacă sub tejghea, de unde

scoate o pungă de covrigei, pe care o aşează lângă bere:
- Să nu vă uitaţi bigudiurile!

***
Voltaire a fost întrebat în ce relaţii se află cu Dumnezeu.

Filozoful şi-a formulat răspunsul astfel:
-Ne salutăm, dar nu stămde vorba.

***
Mama, către băiatul ei de 5 ani:
- Puişor, dă-i un pupic lui tanti Uţa şi du-te la culcare!
- La culcaremă duc, da' pupic nu-i dau lui tanti…
-De ce?
- Şi tata i-a dat un pupic aseară şi a primit două palme de-

a văzut stele verzi!…

Pastila de râs

La 3 ani de la atentatele teroriste din S.U.A.
(11 septembrie 2001), în ziua 11 martie 2004,
comunitatea internaţională era cutremurată de
evenimentele din Madrid, Spania, când în mai
multe trenuri cu navetişti şi gări au explodat
bombe artizanale. La ora 7.37, trei bombe au
fost detonate, pe rând, într-un tren şi două
bombe în gara Atocha. Un minut mai târziu alte
două bombe au explodat în gara El Pozo del Tio
Raimundo. Concomitent o altă bombă exploda
în gara Santa Eugenia. La ora 7.39, alte patru
bombe explodau la calea Tellez, într-un tren
care mai avea de parcurs 500 m până în gara
Atocha. Teroriştii fundamentalişti islamici,
membri Al-Qaeda, adepţi ai războiului sfânt
,,Djihad”, au amplasat bombele în rucsacuri. Au
fost descoperite şi anihilate de poliţia spaniolă
şi alte asemenea încărcături, care ar fi urmat să
fie detonate la sosirea ambulanţelor. Iniţial
existau suspiciuni asupra
organizaţiei separatiste
b a sc e E . T. A . , p en t ru
organizarea atentatelor din
Spania, organizaţie care a
comis în trecut atentate cu
maşini capcană, însă nu s-a
dovedit implicarea acestei
organizaţii.

La 15 apr i l ie 2004
televiziunea Al Jazeera a
transmis un mesaj de la
Osama bin Laden, liderul
t e ro r i ş t i l o r, p r in ca re
,,justifica” atentatele comise
împotriva Spaniei, din cauza
acţiunilor militare ale acestei
ţări în Irak, Afganistan şi
Palestina.

Numărul final al oamenilor decedaţi este de
191, iar al răniţilor a ajuns la 2084 persoane.
Atacul terorist de la Madrid, din 11 martie 2004,
a dus la pierderea vieţii a 16 cetăţeni români şi
la rănirea a 171 cetăţeni români. Autorităţile
spaniole au mai adăugat în rândul victimelor şi 2
copii aflaţi în pântecele mamelor care au
decedat, precum şi un copil născut în ziua
atentatului, dar care a murit după 48 de ore de la
naştere, fiind afectat de rănile grave suferite de
mama sa în timpul exploziei.

Ţările care au pierdut cetăţeni în atentatele
de la Madrid sunt: Spania – 142; România – 16;
Ecuador – 6; Polonia – 4; Bulgaria – 4; Peru – 3;
Republica Dominicană – 2; Columbia – 2;
Maroc – 2; Ucraina – 2; Honduras – 2; Senegal
– 1; Cuba – 1; Chile – 1; Brazilia – 1; Franţa – 1;

Filipine - 1; Total – 191.
Din judeţul Teleorman au plecat la ceruri:

Popa Ionut, născut la 6 februarie 1981, în Turnu
Măgurele; Geneva Petrică, născut la 1 ianuarie
1969, în Crângu şi Sfetcu Paula Mihaela,
născută la 15 ianuarie 1977, înAlexandria;

Mai multe persoane din comuna Peretu au
fost rănite: Mavru Emilia – arsuri grave,
Berbecanu Marin – amputare picior şi arsuri,
Pană Adrian – arsuri şi deficienţe auz, Crantea
Florina şi mulţi alţii.

În cazul românilor, plecarea la muncă în
străinătate a fost cauzată de locurile de muncă
prost plătite din ţară, a şomajului generat de
închiderea sau restructurarea fabricilor
neadecvat privatizate după revoluţia din 1989,
şcolarizarea în neconcordanţă cu piaţa muncii,
aplicarea principiului: pile cunoştinţe şi relaţii
pentru obţinerea unui loc de muncă, dorinţa de

a avea o viaţă mai bună
pentru ei şi pentru copiii sau
părinţii rămaşi singuri acasă.
Aceşti oameni au pierit
nevinovaţi, poate dacă
aveau asigurat un câştig
decent în ţară, ei ar fi muncit
pentru ţara lor. Oricum,
acţiunile teroriste nu pot fi
justificate pentru nicio cauză
din lume.

Justiţia spaniolă a atribuit
pedepse celor vinovaţi,
to ta l izând 311865 ani
închisoare. Curtea Supremă
de Justiţie din Spania a
hotărât: Uthman Al-Gnanoui
(42922 ani de închisoare),

Jamal Zougam (42922 ani), Jose Emilio Suarez
Trashorras (34715 ani şi şase luni de
închisoare),Abdelmajid Bouchar (18 ani), etc.

Regatul Spaniei a acordat compensaţii
băneşti, pentru cei care au suferit de pe urma
atentatului, în valoare de peste 300 milioane
euro (tratamente, recuperări fizico-psihice,
rente, etc.). Nicio sumă de bani nu-i mai aduc
înapoi pe cei plecaţi la ceruri, iar cei răniţi au
rămas marcaţi pe viaţă.

Ca urmare a evenimentelor tragice din
Madrid, autorităţile europene au stabilit ca 11
martie să devină „Ziua europeană de luptă
împotriva terorismului”.

(surse: El Mundo, El Pais, MAE.RO,
Adevărul.es, Jurnalul naţional, România
Liberă, Wikipedia.es)

Prof. Florea Cătălin Ionuţ

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

Populaţia feminină continuă să fie predominantă, ponderea
ei crescând de la 50,8 la sută în 1992 la 51,4 la sută în anul 2011,
şi este concentrată în proporţie mai mare în mediul urban,
rezultă din datele transmise de Institutul Naţional de Statistică
(INS), cu ocazia Zilei Internaţionale a Femeii.

Potrivit INS, populaţia rezidentă stabilă a României
înregistrată la recensământul din octombrie 2011 a fost de
20.121.600 locuitori din care 9.788.600 bărbaţi (48,6 la sută) şi
10.333.000 femei (51,4 la sută).

INS menţionează că populaţia feminină se concentrează în
mediul urban într-o proporţie mai mare (54,9 la sută din totalul
populaţiei feminine) decât cea masculină (53 la sută). Cu toate
acestea, cele mai multe femei vârstnice trăiesc în mediul rural.

Din datele statistice mai rezultă că populaţia feminină, cu o
vârstă medie de 42,1 ani a fost, în octombrie 2011, mai
îmbătrânită decât cea masculină cu 3,1 ani, iar contingentul
feminin fertil de 15 - 49 ani a fost de 4.732.800 (46 la sută din
totalul populaţiei feminine), în scădere cu aproape 823.400 de
persoane faţă de recensământul din 2002.

"Rata totală a fertilităţii, adică numărul mediu de copii pe care
i-ar aduce pe lume o femeie în condiţiile fertilităţii pe vârste din
anul 2011 este de 1,46 copii la o femeie, deci sub valoarea care
ar asigura simpla înlocuire în timp a generaţiilor (2,1 copii la o
femeie). Tinerele cupluri doresc copii mai puţini (unul de
preferinţă) şi aduşi pe lume la o vârstă mai ridicată. Acestea au
devenit regulile care guvernează comportamentul reproductiv al
tânărului cuplu", se mai arată în comunicat.

Potrivit INS, comportamentul reproductiv al femeilor diferă,
femeile din urban născând, în 2012, 108.425 copii, faţă de
92.679 copii în rural.

"În urban, structura populaţiei este mai tânără, de aceea se
nasc mai mulţi copii", se arată în comunicat.

Vârsta medie a mamei la naştere este de 27,8 ani şi la prima
naştere este de 26,2 ani s-a menţinut în 2012 la acelaşi nivel ca
în anul precedent, iar femeile din mediul rural au continuat să
nască primul copil la o vârstă mai tânără (23,5 ani) comparativ
cu cele din urban (29,0 ani).

Cele mai multe mirese au avut vârsta între 24 - 27 ani, iar
luna cu cele mai multe căsătorii înregistrate a fost august, cu
21.022 căsătorii, iar cu cele mai puţine a fost în martie. Vârsta
medie la căsătorie este de 28,2 ani, iar vârsta medie la prima
căsătorie este de 26,4 ani, se mai arată în comunicat.

De asemenea, în 2012 s-au înregistrat 31.324 divorţuri, cu o
rată a divorţialităţii de 1,51 divorţuri la 1.000 locuitori.

România reală
Împărţind sărăcia

privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
SC OMV PETROM SA

Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Teleorman

anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de revizuire a
acordului de mediu pentru proiectul: „Foraj sonda echipare de suprafaţă sonda 2375 Preajba
N+C” propus a fi amplasat în comuna Poeni, judeţul Teleorman.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul
din municipiulAlexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman, în zilele de

luni-joi între orele 8-16 şi vineri între orele 8-12 şi la sediul titularului din Bolintin Vale, str.
Republicii, nr. 2, jud. Giurgiu.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului
Teleorman.

Anunţ public

Femeile continuă să fie
predominante în România

Cei care beau mai rar, dar
mult deodată – de exemplu în
weekend - au un risc de deces
dublu faţă de aceia care beau
aceeaşi cantitate totală de
alcool, dar în porţii mai mici de-a
lungul unei săptămâni, arată un
studiu recent.

Studiul a fost efectuat de
specialişti americani de la mai
multe instituţii de cercetare şi
urmează să apară în luna mai în
jurnalul Alcoholism: Clinical &
Experimental Research.

Re z u l t a t e l e a r a t ă c ă

e p i s o a d e l e d e c o n s u m
ocazional masiv de alcool (binge
drinking, în limba engleză) au un
impact nociv puternic asupra
sănătăţii, reprezintă o problemă
de sănătate publică a cărei
importanţă a fost neglijată până
acum şi sunt dăunătoare la orice
vârstă, dar mai ales în cazul
adulţilor mai vârstnici.

C o n c l u z i a a f o s t c ă
persoanele care beau mai rar,
dar mult dintr-odată, au un risc
de deces de două ori mai mare
decât cele care beau aceeaşi

cant i ta te de alcool , dar
repratizată pe o perioadă mai
lungă (câte puţin odată şi mai
des).

Consumul ocazional masiv
de alcool este, aşadar, mai
d ă u n ă t o r o r g a n i s m u l u i .
Cercetătorii au explicat că un
astfe l de consum masiv
d e t e r m i n ă c o n c e n t r a r e a
efectelor toxice ale alcoolului şi
este asociată cu o mortalitate
crescută datorită leziunilor
produse la nivelul unor organe şi
creşterii riscului de accident.

Un deceniu de la Atentatele Teroriste din Madrid

11 martie, „Ziua europeană
de luptă împotriva terorismului”

Cum e mai rău să bei alcool: puţin
şi des sau rar şi mult?
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S-a născut
Torquato Tasso, poet
italian, unul din cei mai
însemnaţi reprezentanţi
ai Renaşterii italiene (d.
1595).

S-a născut
Urba in Le Ve r r i e r ,
matematician francez (d.
1877).

Î n c e p e
guvernarea cabinetului
conservator prezidat de
Lascăr Catargiu (marea
guvernare conservatoare,
până în 4 aprilie 1876),
ca r e a pus baz e l e
constituirii partidului politic conservator.

S-a născut Nicolaas Bloembergen, fizician
olandez, laureat al Premiului Nobel.

Ocuparea Austriei de către Germania hitleristă
(Anschluss).

S-a născut Douglas Adams, scriitor englez (d.
2001).

Amurit EugenBădărău, fizician român (n. 1887).
A murit Dan Simonescu, bibliolog, istoric şi critic

al literaturii române vechi (n. 1902).
A murit James Tobin, economist american,

laureat Nobel (n. 1918).
ZiuaEuropeană aVictimelor Terorismului.
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07:00 Telejurnal matinal 09:00
Legendele palatului 10:20 Kile te
omoar cu zile! 10:30 În linia întâi
11:30 Nocturne 12:20 Opinii fiscale
12:30 Tribuna partidelor parlamentare
13:00 EURO polis 14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping 15:30 Maghiara
de pe unu 16:50 Zeul r zboiului 17:30
Zeul r zboiului 18:10 Interes general
18:45 Clubul celor care muncesc în
România 19:45 Sport 20:00 Telejurnal
21:00 Studio fotbal UEFA CL 21:40
Atletico Madrid-AC Milan 23:50
Rezumat UEFA CL 00:40 S.O.S.
JAPONIA
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ă
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D i m i n e a t a s - a r
p u t e a s a f a c e t i
c u n o s t i n t a c u o
persoana deosebita. Va
sfatuim sa fiti prudent si
modest. In privinta
afacerilor, ar fi bine sa
nu riscati nimic. Puteti
sa va bazati pe intuitie.

Sunteti inventiv,
bine dispus si gata sa
intindeti o mana de
ajutor or icu i are
nevoie. Reusiti sa va
afirmati la locul de
munca. Relatiile cu
prietenii si familia
sunt foarte bune.

Aveti sanse sa
cumparati un obiect
de valoare, dorit de
familie. Dupa-amiaza
este posibil sa va
schimbati programul
d i n c a u z a u n o r
probleme de serviciu.
Nu e nimic grav.

Cei din jur va
apreciaza pentru
atitudinea deschisa.
Sunteti dispus sa va
ajutati pe colegii si sa
le oferiti sfaturi utile.
Aveti grija sa nu
promiteti decat ceea
ce depinde de dv!

Se anunta o z i
deoseb ita pe plan
sen t iment a l . La o
p e t r e c e r e , f a c e t i
c u n o s t i n t a c u o
persoana deosebita. Nu
plecat i urechea la
vorbele unui asa-zis
prieten, care ar putea fi
invidios!

Sunt sanse sa
faceti un pas foarte
important in viata. Va
recomandam sa va
pastrati calmul si sa
mergeti inainte, daca
sunteti hotarat. Nu
neglijati problemele
profesionale.

Sunteti dezamagit
din cauza unui esec
financiar si deveniti
indiferent la tot ce se
intampla. Va sfatuim
sa fiti mai optimist si
mai ac t iv. Dupa-
amiaza, o ruda va face
o surpriza placuta.

E s e c u l i n t r - o
a f a c e r e v a
ambitioneaza si sunteti
tentat sa va asumati
mai multe riscuri. Nu
este cazul sa va lasati
descurajat. Acordati
mai multa atent ie
relatiilor sentimentale.

Schimbar i le de
care aveti parte pe
plan sentimental sunt
benefice. In societate,
a v e t i o v e r v a
deosebita si puteti lega
cu usurinta prietenii
no i . N u neg l i j a t i
problemele de serviciu

Va reintalniti cu o
persoana cu care nu
v-ati vazut demult.
Relatiile cu prietenii
sunt foarte bune.
Puteti sa tineti cont de
i n t u i t i e , d a r n u
neglijati sfaturile unei
femei mai in varsta!

Daca aveti ocazia
sa p leca t i i n t r -o
calatorie cu persoana
iubita, nu stati pe
ganduri. Va sfatuim sa
nu va implicati in
afaceri. Exista riscul
sa nu aveti noroc de
parteneri corecti.

Este o zi favorabila
deciziilor importante.
Puteti sa va faceti
planuri serioase in
ceea ce priveste
relatiile sentimentale.
Va recomandam sa
nu va ocupati de
afaceri.

Semnificaţii istorice pentru

07:00 Ştirile Pro Tv 10:05
Tân r şi Neliniştit 11:00 Gossip
Girl: Intrigi la New York 13:00
Ştirile Pro Tv 14:00 Tân r şi
Neliniştit 15:00 Nemuritorii 17:00
Ştirile Pro Tv 17:30 La Maru
19:00 Ştirile Pro Tv 20:30
Transport blindat 22:30 Ştirile Pro
Tv 23:05 Lie to Me 00:00 O
s pt mân nebun 01:00 Ştirile
Pro Tv 02:30 Transport blindat
04:00 Promotor 04:30 Lie to Me
05:30 La Maru
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ă ă ă ă
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08:00 Neatza cu R zvan i
Dani 10:50 În gura presei 11:40
Teleshopping 12:00 Mireas
pentru fiul meu 13:00 Observator
14:00 Mireas pentru fiul meu
16:00 Observator 17:00 Acces
direct 19:00 Observator 20:00
Observator special 20:30 Cursa
mortal : Infernul 23:00 Un show
p c tos 01:00 Observator 02:00
Cursa mortal : Infernul 04:00
Acces direct 06:00 Observator
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ă
ă ă

ă

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

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

tirile Kanal D 20:00 Suleyman
Magnificul 22:15 WOWBiz
00:30 tirile Kanal D 01:30
Prin esa vampirilor 02:45
WOWBiz 04:15 Teo Show
06:00 Poveste de familie
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Ş
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07:00 Dragostea trece prin
stomac 07:30 Ajutor! Vreau s
sl besc! 09:00 Dupa fapta si rasplata
10:30 Cirea a de pe tort 11:30 Ce
gândesc femeile 12:30 Imagini
incredibile din lume 14:00 Dragostea
trece prin stomac 14:30 Râzi i
câ tigi 15:00 Click! 16:00 Tr sni i din
NATO 16:30 Ce gândesc femeile
17:00 Cirea a de pe tort 18:00 tirile
Prima TV 19:30 Râzi i câ tigi 20:00
Tr sni i din NATO 20:30 Jaf în plin
zi 22:30 Click! 23:30 Tr sni i din
NATO 00:00 Râzi i câ tigi
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08:30 Aventurile lui Jackie
Chan 09:00 Dilemele varstei
10:00 Earl 11:00 Unitatea 12:00
Aventurile lui Jackie Chan 12:30
La Maru 14:00 Lumea Pro
Cinema 14:30 Zoom in 10 14:45
Earl 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 Nunt cu cântec
00:15 Supernatural: Aventuri în
lumea întunericului 01:15 Iertarea
p catelor 02:00 Nunt cu cântec
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07:00 tirile dimine ii 07:55
Business B1 la zi 08:00 tirile
dimine ii 09:00 tirile dimine ii
09:55 Business B1 la zi 10:00

tirile dimine ii 11:00 Evenimentul
Zilei 12:00 tirile B1 13:00 Talk B1
14:00 România, acum 15:00 tirile
B1 16:00 România, acum 17:00
Butonul de panic 18:00 tirile B1
19:00 Aktualitatea B1 20:00 Bun
seara, România! 21:30 Sub semnul
întreb rii 23:00 Lumea lui Banciu
00:00 tirile B1 01:00 Sub semnul
întreb rii 02:20 Butonul de panic
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07:15 A b i s u l p a s i u n i i
08:15 Pove tiri adev rate 09:45
Chemarea inimii 11:00 Cununa de
lacrimi 12:00 Santa Diabla 13:30
O noua via 14:30 Intrigi i
seduc ie 15:30 Abisul pasiunii
16:30 Pove tiri adev rate 17:30
Chemarea inimii 18:30 Cununa de
lacrimi 19:30 Santa Diabla 20:30
O noua via 21:30 Regina 22:30
Pove ti r i de noapte 23:00
Cancan.ro 23:30 Engaged &
Underage 00:00 O noua via
01:00 Regina
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Actualitatea într-un zâmbet
CSBT caută jucătoare. După plecarea

a trei baschetbaliste americance din locul
a lexăndrene lor, ech ipa es te în
degringoladă şi încearcă din răsputeri să
se menţină pe linia de plutire. Pentru a
completa echipa, cel puţin deocamdată,
antrenorul Mădălin Piperea a apelat la
jucătoarele junioare. În cele două partide
pe care le-au disputat la sfârşitul
săptămânii, CSBT a reuşit să se impună
fără prea mari emoţii în faţa penultimei
echipe din clasamentul Ligii Naţionale de
Baschet feminin, CS Nova Vita, dar din
păcate a pierdut derby-ul cu CS
UniversitateaAlba Iulia.

W e e k e n d î n c ă r c a t p e n t r u
baschetbalistele alexăndrene. Cu lotul
divizat în urma plecării americancelor
Ashley Graham, Kelsey Patrick şi Alissa
Smith, antrenorul Mădălin Piperea a
trebuit să se adapteze
situaţie şi a convocat
patru jucătoare de la
echipa alexăndreană
U16. Ioana Sandu,
Alexandra Afumatu,
Alina Podar şi Iulia
Turcu au încercat din
răsputeri să ţină pasul
cu adversarele, dar de
multe ori au fost
depăşite de situaţie.

Meciul de sâmbătă a fost unul foarte
greu pentru fetele lui Mădălin Piperea. În
Sala Sporturilor dinAlexandria a venit una
dintre cele mai bune echipe din acest
sezon din baschetul feminin, CS
UniversitateaAlba Iulia. Deşi în meciul din
retur echipa alexăndreană n-a avut nici o
şansă, meciul fiind câştigat de gazde la o
diferenţă de peste 20 de puncte, 83 la 6,
alexăndrencele au sperat că vor face o
figură bună în retur. Şi aveau toate
şansele, dacă lotul era complet. Chiar şi
aşa, elevele lui Mădălin Piperea au
început în forţă şi chiar au reuşit să se
impună în primul sfert cu scorul de 18 la
15.

Din păcate, jocul bun nu s-a menţinut
şi în sfertul al doilea, iar oaspeţii au reuşit
să pună stăpânire pe meci. La pauză,

tabela de marcaj arăta un avans
confortabil în favoarea echipei din Alba
Iulia, 34 la 44.

Diferenţa a rămas până la finalul
partidei, fetele noastre nereuşind să
recupereze handicapul. Partida s-a
terminat cu scorul de 51 la 60.

C e a m a i b u n ă j u c ă t o a r e a
alexăndrencelor în acest meci a fost Anca
ipoş. Aceasta a fost ţinută în teren pe

durata întregii partide şi a reuşit 17 puncte
şi 6 recuperări.

Peste doar 24 de ore alexăndrencele
au intrat din nou în teren, dar de această
dată contra unei echipe mult mai
modeste, CS Nova Vita. Acestea ocupă
penultima poziţie a clasamentului.

Deşi pornea ca favorită, echipa
alexăndreană a ”suferit” în primul sfert pe
care a ”reuşit” să-l piardă la o diferenţă de

un punct. Susţinute de
p e s t e 5 0 0 d e
spectatori, jucătoarele
lui Mădălin Piperea au
r e u ş i t s ă p u n ă
stăpânire pe joc în
sfertul secund. Până la
pauză au pus 11
puncte între ele şi
adversare. Această
diferenţă i-a permis lui
Mădălin Piperea să

trimită în teren şi junioarele.
Dintre acestea, cele mai multe minute

de joc a prins Aleandra Afumatu, peste 7.
Cu toate acestea n-a reuşit să marcheze
nici un coş.

Cea mai bună jucătoare a CSBT
Alexandria a fost americanca Shanita
Arnold. În cele 26 de minute petrecute pe
teren, aceasta a reuşit 13 puncte şi 4
asissturi.

CSBT Alexandria are 15 victorii şi 8
înfrângeri, ocupând astfel poziţia a cincea
a clasamentului cu 38 de puncte.

Pentru alexăndrence urmează o
”restanţă” în deplasare contra CS
Municipal Satu Mare. Meciul se anunţă
foarte greu pentru alexăndrence.

Ș

C. DUMITRACHE

Atelaj particular, are plug, n-are plugar (s-a-necat într-un pahar)

Doar două echipe au mai rămas în
lupta pentru câştigarea campionatului
judeţean de fotbal. Sporting Roşiori şi
FCM Alexandria au reuşit să mărească
diferenţa dintre ele şi ocupanta poziţiei a
treia, Pamimai Videle. În vreme ce
primele două echipe au reuşit să câştige
fără emoţii disputa din etapa a 17-a,
echipa din Videle s-a ”împiedicat” pe
terenul din Brânceni.

2-0. Cu atât au reuşit să se impună
primele două echipe din clasamentul ligii
judeţene de fotbal, Sporting Roşiori şi
FCMAlexandria.

Dacă echipa roşioreană a avut un
meci facil pe propriul teren cu Spicpo

Poroschia, echipa alexăndreană a avut
de făcut o deplasare ”incomodă” la
Buzescu.

C. DUMITRACHE

Una caldă, una rece pentru
CSBT Alexandria

Luptă în doi pentru promovare

Rapid Buzescu – 0-
2, (F. Radu (24), S. Răducu (48) )

– Spicpo
Poroschia 2-0, (C. Bârsan (28), V.
Moraru (70) )

i – Pamimai Videle 3-
1, (C. Desculţu (43, 70), C. Ionică (45) /
M. Olteanu (41))

– Metalul Peretu 4-
1, (Ct. Manea (37, 78), M. Simion (71), A.
Matache (83) / D. Mocanu (20))

– Tineretul Suhaia 2-0,
(F. Spătaru (20), I.Albu (86))

– Voinţa Saelele 3-
1, (D. Nica (37, 85), M. Stanciu (90) / D.
Sindie (65))

– FC Traian 2-1,
(Dron (57), D. Brezoi (90) / Mititelu (88))

– Dunărea
Zimnicea 4-1 (L. Ciotec (10), M. Savu (54
– pen), C. Dana (68), M. Carabaşu (80)/
M. Crăciun (44))

FCM Alexandria

Sport ing Roşior i

Unirea Brâncen

Unirea Ţigăneşti

Astra Plosca

Viaţă Nouă Olteni

Ajax Botoroaga

Udinese Uda Clocociov

Rezultate etapa a 17-a:

Nr Echipa V/Î Pct Nr Echipa V/Î Pct
1. Univ Goldis ICIMArad 24/1 49
2. CS U.Alba Iulia 21/2 44
3. CS MunicipalTargoviste 20/3 43
4.ACS Sepsi SIC 17/6 40
5. CSBTAlexandria 15/8 38
6. Olimpia CSU Brasov 13/10 36
7. CS Municipal Satu Mare 12/11 35

8. CS Phoenix Galati 10/13 33
9. BCM Danzio Timisoara 10/13 33
10. CS Rapid Bucuresti 7/16 30
11. U. CSM Oradea 6/17 29
12. U. Cluj-Napoca 4/19 27
13. CS Nova Vita 2/21 25
14. SCM CSS Craiova 1/22 24

Sezon Regulat

Coborâm din Caragiale

Mare veselie, mare, lângă secţia de votare

A trecut campania


