
S t a t i s t i c i l e
întocmite la nivelul
AJOFM Teleorman,
privind evoluţia ratei
şomajului, cât şi a
numărului de şomeri
înregistraţi, arată că în
Teleorman, la finele
lunii februarie, rata
şomajului a fost de
10,67 la sută, iar
numărul şomeri lor
aflaţi în evidenţă a fost
d e 1 8 . 6 7 8 d e
persoane. Mai puţin
de jumătate dintre
a c e ş t i a ( 6 . 8 2 7 )
reprezintă femei.

Potrivit aceleiaşi surse, din totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele
A.J.O.F.M Teleorman, mai puţin de o pătrime dintre şomeri (3.569) mai
beneficiază de indemnizaţie de şomaj, iar 731 persoane reprezintă absolvenţi ai
instituţiilor de învăţământ.

Cum era de aşteptat, şomerii neindemnizaţi deţineau la sfârşitul lunii
februarie ponderea cea mai mare de 80.89 la sută, respectiv 15.109 persoane,
majoritatea provenind din mediul rural.

(continuare în pagina 4)

Deşi Teleormanul s-a aflat o îndelungată perioadă de timp printre cei mai
importanţi cultivatori de soia din ţară, condiţiile pedoclimatice din partea de sud a
judeţului fiind prielnice obţinerii de producţii însemnate la unitatea de suprafaţă,
în ultimii 15-20 de ani fermierii nu s-au mai arătat interesaţi de această cultură.

(continuare în pagina 4)

În România, domeniul exploatării forestiere ocupă
locul II, după domeniul construcţiilor în ceea ce priveşte
producerea accidentelor de muncă, ceea ce a făcut ca
Inspectoratul Teritorial de Muncă Teleorman să
desfăşoare pe parcursul anului 2014, în conformitate cu
Programul propriu de acţiuni avizat de Inspecţia Muncii, o

acţiune sectorială în domeniul silvicultură şi exploatări
forestiere. Este vorba despre - “Verificarea respectării
modului de utilizare a echipamentelor de muncă şi a
tehnologiilor de exploatare în parchetele forestiere,
inclusiv la transportul tehnologic al masei lemnoase pe
drumurile forestiere”, care va avea în vedere verificarea

agenţii economici ce desfăşoară activităţi specifice pe
teritoriul judeţului Teleorman.

Acţiuni similare se desfăşoară şi la nivel naţional
conform aceleiaşi metodologii şi a fost generată în urma
analizei privind evoluţia numărului de accidentaţi în
muncă la nivel naţional. Astfel a reieşit faptul că în

domeniul silviculturii şi exploatării forestiere s-a
înregistrat un număr mare de accidentaţi mortal şi cu
invaliditate, ceea ce situează acest domeniu pe locul II în
ramurile economiei naţionale, după cel al construcţiilor,
cu risc crescut de accidente mortale.

(continuare în pagina 4)

Ziarul tuturor teleorm nenilor care au ceva de spusă

Un ziar care nu tace, nu minte, nu iartă şi spune lucrurilor pe nume
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2Exploatările forestiere vor fi supuse
controalelor ITM

Deşi soia este profitabilă,

Fermierii teleormăneni
au alocat acestei culturi doar

140 de hectare

Şomajul în Teleorman nu scade
sub pragul de 10 la sută

Jandarmii
teleormăneni
recrutează elevi
pentru şcolile
militare

A doua ediţie
a festivalului
”Mărţişorului”
pentru copii
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Copiii cu veleităţi muzicale din municipiul Alexandria sunt
invitaţi să participe la a doua ediţie a concursului de muzică
uşoară şi populară ”Festivalul Mărţişorului pentru copii”.
Evenimentul se adresează viitorilor artiştilor cu vârste cuprinse
între 7 şi 14 ani. Scopul festivalului este să descopere tinerele
talente, dar şi viitorii instrumentişti.

Concursul a debutat cu etapa de înscrieri care a avut loc pe
data de 6 martie. La preselecţie concurenţii s-au prezentat cu
negativ şi au interpretat două piese. O piesă a trebuit să fie
obligatoriu din repertoriul românesc, iar cealaltă la alegere. Un
criteriu obligatoriu a fost ca una dintre melodii să fie lentă, iar
cealaltă ritmată.

”Primăria Municipiului Alexandria şi Consiliul Local al
Municipiului Alexandria organizează, miercuri, 12 martie 2014,
de la ora 19:00, în sala de şedinţe a Primăriei, a II – a ediţie a
Festivalului Mărţişorului pentru copii şi tineri. Categorii de
vârstă: 7 – 9 ani; 10 – 12 ani şi 13 – 14 ani”, se arată într-un
comunicat al PrimărieiAlexandria.

Juriul de specialitate va evalua şi va decide acordarea
trofeului şi a câte trei premii pentru fiecare categorie de vârstă.
La Festival se pot înscrie doar copii şi tineri cu domiciliul în
Alexandria.

La ediţia de anul trecut interpreta Daniela Rizea, care i-a
încântat pe toţi cei prezenţi cu interpretarea ei, a fost declarată
câştigătoarea Marelui Trofeu.

C. DUMITRACHE

Jandarmii teleormăneni au
demar a t c ampan ia de
recrutare a candidaţilor
pentru sesiunea de admitere
2014, în inst i tuţi i le de
învăţământ ale Ministerului
Afacerilor Interne, pentru
arma “Jandarmi”.

Astfel, la Academia de
Poliţie „Al. I. Cuza” din
Bucureşti - Facultatea de
Poliţie, specializarea „Ordine
şi siguranţă publică”, arma
„Jandarmi“, învăţământ de zi,
sunt disponibile 55 de locuri.
10 locuri pentru specializarea
„Drept ” învăţământ cu
frecvenţă , 40 de locuri, dintre
care două pentru cetăţenii
maghiari, două locuri pentru
cetăţenii de etnie rromă şi
două locuri pentru alte
minor i tăţ i , iar 5 locur i
specializarea „Ordine şi
siguranţă publică” învăţământ
cu frecvenţă redusă.

Cei care vor să intre în
rândul jandarmilor se pot
înscrie şi la Şcoala Militară de
Subofiţeri Jandarmi „Grigore
Alexandru Ghica” Drăgăşani,
unde sunt scoase la concurs
125 de locuri la învăţământul
de zi, din care trei rezervate

cetăţenilor de etnie rromă şi
două - altor minorităţi.

O a l tă inst i tu ţ ie de
învăţământ care recrutează
elevi este Şcoala Militară de
Subofiţeri Jandarmi Fălticeni,
la care sunt disponibile 125 de
locuri la învăţământul de zi. Şi
la Academia Tehnică Militară
Bucureşti sunt scoase la
concurs două locuri alocate
Jandarmeriei Române, unul
p e n t r u s p e c i a l i t a t e a
„Calculatoare şi sisteme
informatice pentru apărare şi
securitate naţională” şi unul
p e n t r u s p e c i a l i t a t e a
„Transmisiuni”, în vreme ce la
Academia Forţelor Terestre
“Nicolae Bălcescu” Sibiu sunt
şase locuri, două pentru
specialitatea “Finanţe” şi
patru pentru “Intendenţă”.

Candidaţii trebuie să aibă
între 18 şi 27 de ani, să fie
cetăţeni români, apţi din punct
de vedere medical, să fie
absolvenţi de liceu cu diplomă
de Bacalaureat, să nu aibă
cazier şi să nu fi fost
exmatriculaţi dintr-o instituţie
de învăţământ pentru abateri
disciplinare.

”Candidaţii pot opta pentru

una sau mai multe instituţii de
învăţământ superior sau şcoli
postliceale, în măsura în care
g r a f i c e l e / c a l e n d a r e l e
concursurilor de admitere
permit participarea la probele
de concurs. În acest sens se
vor constitui dosare de
recrutare distincte pentru
fiecare instituţie pentru care a
optat, iar în aceste cazuri fişa
medicală se depune în
dosarele suplimentare, în
copie xerox, certificată pentru
c on fo rm i ta te de că t re
lucrătorul de resurse umane”,
se arată într-un comunicat al
IJJ Teleorman.

Informaţii privind condiţiile
ş i c r i t e r i i l e s p ec i f i c e ,
documentele dosarului de
candidat modalitatea de
desfăşurare a examenului,
perioadele şi locaţiile de
desfăşurare, probele şi
baremele, termenele de
depunere a dosarelor se pot
obţine de la Biroul Resurse
Umane, zilnic de luni până
vineri între orele 08:00 –
16:00 – I.J.J. Teleorman,
Alexandria.

C. D.

S-a încheiat prima etapă a celei de-a treia
ediţii a concursului ”T–Voice”, competiţie
muzicală pentru tineri, de tip karaoke,
organizată de Consiliul Judeţean, Asociaţia
”EuroTeleorman” şi Consiliul Judeţean al
Tinerilor.

Cele 19 tinere talente selectate de juriu
pentru finală sunt: Octavian Broşteanu, Cezar
Gună, Darius Profir, Iris Sevila, Valeriu
Putineanu şi Alexandra Căldăruşă (Alxandria),
Ana Maria Pălărie, Laura Creţu, Cătălina Miloş,
Mădălina Porumbă şi Cosmin Abălaru (Turnu
Măgurele), Marius Croitoru, Anda Mareş,
Andreea Stancu, Raluca Vişinică, Luminiţa
Badea şi Dan Câmpeanu (Roşiorii de Vede),
Andra Neagu (Zimnicea) şi Bogdan Stănică
(Videle). Concursul s-a bucurat de un succes
care a depăşit aşteptările organizatorilor, prin
participarea unui mare număr de tineri.

Finaliştii vor parcurge un stagiu de
pregătire, asistaţi de Dana Torop, participantă
la Vocea României 2013, iar finala, care
încheie ediţia 2014 a ”T–Voice”, va desemna
atât câştigătorul cât şi pe ceilalţi laureaţi, pentru
care organizatorii oferă premii în valoare de
22.500 lei.

B.P.

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

Jandarmii teleormăneni recrutează
elevi pentru şcolile militare

”T–Voice” şi-a desemnat finaliştii
Noua lege penală este mai

blândă cu minorii. Nu mai
prevede pedepse, ci doar
măsuri educative pentru cei
care încalcă legea înainte de a
împlini 18 ani. Măsurile
educative pot fi şi cu privare de
l ibertate, în funcţ ie de
gravitatea faptei săvârşite.

În legea intrată în vigoare la

începutul lunii trecute nu mai
sunt prevăzute pedepse
pentru minori. Abateri le
acestora pot fi sancţionate
doar prin măsuri educative, ce
se împart în două categorii. În
prima categorie intră măsurile
fără privare de libertate, cea
mai aspră fiind asistarea
zilnică. În a doua categorie
intră două măsuri ce presupun
pr ivarea de l iber ta te -
internarea într-un centru
educativ sau într-un centru de
detenţie.

O n o u t a t e e s t e c ă

respectarea pedepselor ce nu
presupun privarea de libertate
va fi supravegheată de
Serviciul de probaţ iune
judeţean. Această atribuţie a
serviciului nu există în vechile
prevederi, care stabileau că
supravegherea minorilor se
realizează de părinţi sau de
alte instituţii stabilite de lege.

În ceea ce pr iveş te
internarea în centre educative
sau în centre de detenţie,
măsura poate fi dispusă în
cazul infracţiunilor grave
săvârşite de minori. Atunci
când ins tan ţa d i spune
internarea într-un centru
educativ, perioada maximă nu
poate depăşi trei ani. În cazul
celor mai grave fapte penale,
pedeapsa cea mai aspră nu
poate depăşi încarcerarea
timp de 15 ani într-un centru
de detenţie pentru minori.

A doua ediţie a
festivalului ”Mărţişorului”

pentru copii

Noul Cod Penal,
mai blând cu minorii



Deputatul PC Maria Grapini a declarat, marţi, la Suceava,
că intenţionează să demisioneze din funcţia de deputat astfel
încât în 25 mai să poată fi organizate alegeri în colegiul său,
în condiţiile în care ea este candidat pentru Parlamentul
European.

Grapini a declarat, într-o conferinţă de presă, că va
demisiona înainte de 25 mai din Parlament pentru ca locul de
deputat să fie vacantat astfel încât să fie organizate alegeri
parţiale în colegiul său, în 25 mai.

Ea a menţionat că va demisiona din Parlament după ce se
va consulta cu preşedintele Camerei Deputaţilor, dar şi cu
reprezentanţii PC.

"Mă consult cu partidul şi cu preşedintele Camerei
Deputaţilor ca să vedem exact care este procedura. Pentru
că alegerile se fac concomitent nu se pot face decât pe un loc
liber", a spus Grapini.

Maria Grapini este deputat în colegiul electoral nr. 3 Timiş.
Ea urmează să candideze din parteaAlianţei PSD-UNPR-

PC la alegerile pentru Parlamentul European pe un loc
considerat eligibil.

Alegerile pentru posturile vacante de parlamentari sau de
aleşi locali vor avea loc în 25 mai, simultan cu alegerile
europarlamentare, a anunţat, luni, premierul Victor Ponta.
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Preşedintele Partidului
Social Democrat (PSD),
premierul Victor Ponta, a
declarat, luni seară, într-o
emis iune la pos tu l de
televiziune Antena 3, că sunt
49% şanse să candideze la
funcţia supremă în stat şi 51%
să nu candideze.

El a afirmat că fiecare
politician îşi doreşte în cariera
sa să fie şef al statului, însă
susţine că el nu va intra în
cursa prezidenţială în 2014,
dor ind să îş i cont inue
mandatul de prim-ministru.

''Eu aş vrea să conduc o
echipă de miniştri la o
performanţă guvernamentală,
să pot să lucrez cu un
preşedinte care sprijină aceste
eforturi şi nu bagă tot timpul
beţe în roate şi încurcă
lucrurile (...). Eu nu m-am ferit
să spun care sunt oamenii pe

care eu i-aş vedea ca posibili
preşedinţi, cu care aş lucra
bine ca prim-ministru şi am
început cu domnul Isărescu,
cu domnul Tăriceanu, domnul
Oprescu. Alţii nu văd. Şi din
PSD în mod sigur ar putea
candida domnul Geoană, care
are şi experienţă. Nu ai 100 de
oameni din care să alegi, dar

nu o să aleg eu, ci aleg
oamenii', a afirmat Ponta.

P o t r i v i t a c e s t u i a ,
cand idatu l PSD pent ru
preşedinţiale nu va fi cunoscut
înainte de 25 mai, dată la care
au loc alegeri le pentru
Parlamentul European şi
alegeri parţiale locale şi
parlamentare.

Plenul Senatului l-a ales, marţi, în funcţia de
vicepreşedinte al Senatului şi membru al Biroului Permanent
pe senatorul Marius Obreja, la propunerea grupului
parlamentar al PNL.

Senatorul Marius Obreja a primit 115 voturi pentru şi două
împotrivă.

Obreja a fost propus pentru această funcţie după demisia
lui Florin Constantinescu din funcţia de vicepreşedinte al
Senatului, înregistrată la Biroul Permanent de marţi.

"Având în vedere demisia domnului Florin Constantinescu
din funcţia de vicepreşedinte al Senatului, înregistrată la

Biroului Permanent de astăzi, luăm act de vacantarea funcţiei
de vicepreşedinte şi urmează să procedăm la alegerea unui
nou vicepreşedinte al Biroului Permanent al Senatului.
Această funcţie revine grupului parlamentar al PNL conform
negocierii dintre grupurile parlamentare. Propunerea
nominală pentru funcţia de vicepreşedinte a fost făcută de
domnul senator Paşca Liviu, vice-liderul grupului
parlamentar PNL", a precizat preşedintele Senatului, Călin
Popescu Tăriceanu.

Senatul a adoptat tacit, luni, o iniţiativă
legislativă prin care se propune "încoronarea"
acvilei de pe Stema Românei, ca simbol al
independenţei şi suveranităţii statului român.

Propunerea legislativă
pentru modificarea Legii
102/1992 privind stema ţării şi
sigiliul statului este iniţiată de
un grup de parlamentari PNL,
UNPR şi PC.

Stema României, care
simbolizează statul român
n a ţ i o n a l , s u v e r a n ş i
i n d ep e n de n t , un i t a r ş i
indivizibil, se compune din
două scuturi suprapuse.

Potrivit proiectului, acvila va
fi încoronată atât pe "scutul
mare" - unde aceasta are
aripile deschise, ţinând în cioc
o cruce ortodoxă din aur, în
gheara dreaptă o sabie, iar în
gheara stângă un buzdugan -
cât şi pe "scutul mic", unde apare stema Ţării
Româneşti: "pe albastru, o acvilă de aur
încoronată, cu ciocul şi ghearele roşii, ţinând în
cioc o cruce ortodoxă de aur, însoţită de un
soare de aur la dreapta şi de o lună nouă de aur
la stânga".

Iniţiatorii menţionează în expunerea de
motive la proiectul legislativ că, în 1991,
Comisia de Heraldică a Academiei Române a
propus refacerea vechii steme din 1921 fără

însemnele regalităţii, cât
mai neutră din punct de
v e d e r e p o l i t i c .
Academicianul Ion Berindei
menţiona, spun aceştia, că
mai multe ţări care au ca
formă de stat republica
(Rusia, Ungaria, Polonia,
Cehia, Bulgaria, Serbia,
G e o r g i a ) a u p ă s t r a t
coroanele în compoziţia
stemelor lor.

Parlamentarii mai susţin
că, în condiţiile în care se
d e z b a t e r e v i z u i r e a
Constituţiei, este necesar
ca stema să fie completată
"cu toate e lemente le
h e r a l d i c e c a r e s u n t

specifice poporului român".
Proiectul, care primise raport favorabil fără

amendamente din partea Comisiei pentru
apărare, va fi transmis în forma propusă de
iniţiatori Camerei Deputaţilor, care este
Cameră decizională.

Fostul ministru de Finanţe a
scăpat de urmărirea penală.
Camera Deputaţilor a respins,
marţi, prin vot secret, cererea
privind încuviinţarea urmăririi
penale pe numele lui Daniel
Chiţoiu.

Împotriva sol ic i tări i de
începere a urmării penale au
votat 248 de deputaţi, în
favoarea cererii s-au înregistrat
108 voturi, iar 3 voturi au fost
anulate.

Anterior, fostul ministru de
Finanţe Daniel Chiţoiu a fost
audiat la Comisia Juridică a
Camerei Deputaţilor. Deputaţii
din Comisie au dat, însă, aviz
negativ cererii DNA de începere
a urmăririi penale pe numele
său. În şedinţa Comisiei juridice
s-au înregistrat cinci voturi în
favoarea cererii, 16 voturi au fost
"împotrivă", patru buletine de vot
au fost anulate, iar un vot a fost
nul.

Reamint im că Direcţ ia

Naţională Anticorupţie a cerut
p r o c u r o r u l u i g e n e r a l a l
Parchetului Înaltei Curţi de
Casaţie şi Justiţie să solicite
Camerei Deputaţilor aviz pentru
urmărirea penală a lui Daniel
Chiţoiu, în dosarul "Carpatica",
pentru abuz în serviciu şi
c o n s t i t u i r e a u n u i g r u p
inf racţ ional organizat, în
perioada în care a fost ministru
a l F inanţe lor. Procuroru l
general, Tiberiu Niţu, a înaintat
Camerei referatul DNA privind
ce r e r ea d e a v i z p e n t r u
urmărirea penală a lui Chiţoiu,
informează Mediafax.

Din probele administrate de
procurori a rezultat că, în calitate
de ministru al Finanţelor, Daniel
Chiţoiu a iniţiat proiectul de
ordonanţă de urgenţă care
reducea numărul membrilor
consiliului şi prevedea noi
cerinţe legate de calificările
profesionale minime, fiind
introdusă condiţia experienţei

profesionale de minimum nouă
ani de la data absolvirii studiilor.

În referatul procurorilor se
mai arată că, prin faptele
descrise, au fost aduse vătămări
atât intereselor Guvernului şi
ASF, instituţii cu rol esenţial în
garantarea respectării legii şi a
pr inc ip iu lu i t ransparenţe i
instituţionale şi care ar trebui să
acţioneze exclusiv în interesul
public, cât şi lui Daniel George
Tudor, vicepreşedinte pe
sectorul de supraveghere a
asigurărilor, care a fost nevoit să
demis ioneze d in func ţ ia
ocupată.

"În acelaşi timp, grupul
infracţional care viza protejarea
intereselor SC Carpatica Asig
SA ar fi obţinut un folos
nepatrimonial prin adoptarea
acestui act normativ, constând
în posibilitatea de a influenţa
d e c i z i i l e a u t o r i t ă ţ i i d e
supraveghere şi control", potrivit
procurorilor.

Ponta: Sunt şanse 49%
să candidez la preşedinţie şi 51%

să nu candidez

Propunere legislativă vizând
"încoronarea" acvilei de pe Stema
Românei, adoptată tacit de Senat

Daniel Chiţoiu a scăpat de
urmărirea penală

Grapini va demisiona
din Parlament astfel încât
pe 25 mai să fie organizate
alegeri în colegiul său

Senatorul PNL
Marius Obreja, ales

vicepreşedinte al Senatului
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M.M.

Statisticile elaborate în acest sens, arată
faptul că în decursul anului 2012, dintr-un total
de 102 accidente în muncă, 67 au fost
accidente cu incapacitate temporară de
muncă, 6 accidente de muncă cu invaliditate şi
29 au fost accidente de muncă mortale.

La 9 luni, în anul 2013 dintr-un total de 82
accidentaţi în muncă, mai mult de jumătate
(48), au fost accidente cu incapacitate
temporară de muncă, 8 accidente de muncă cu
invaliditate şi 26 au fost accidente mortale de
muncă.

Pr inc ipalele cauze ale producer i i
accidentelor de muncă mortale şi cu invaliditate
au fost:

- proiectarea de materiale şi obiecte
precum şi efectuarea necorespunzătoare de
poziţionări, consolidări, fixări – 34 la sută;
căderea, prăbuşirea de materiale şi obiecte –în
raport de 26,9 la sută; prinderea, lovirea,
strivirea de maşini, utilaje în funcţiune, de
mijloacele de transport (inclusiv răsturnări) mai
ales în exteriorul unităţii – 24,4 la sută;

neefec tuarea în t imp a operaţ i i l o r
indispensabile securităţii muncii – 21,2 la sută; -
expunerea în afara sarcinii de muncă prin
deplasare/staţionare în zone periculoase –
21,2 la sută; - pătrunderea persoanelor străine,
care nu au legătură cu muncă în parchetele de
exploatare -14,3 la sută.

Cele mai frecvente neconformităţ i
constatate în timpul controalelor anterioare
sunt legate de efectuarea lucrărilor specifice
meseriei de fasonator mecanic şi mecanizator
forestier de către lucrători care nu au calificarea
necesară.

Ca urmare, obiectivele acestei acţiuni
sectoriale vor consta în verificarea modului în
care se aplică şi respectă, de către angajatori şi
lucrători, a prevederilor legale referitoare la
securitate şi sănătate în muncă în vederea
prevenirii producerii evenimentelor în timpul
desfăşurării activităţii de exploatare forestieră
şi la transportul masei lemnoase pe drumurile
forestiere.
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George ZAVERA

De la an la an suprafeţele de teren alocate acestei culturi
au scăzut sistematic, astfel încât astăzi fermierii din
Teleorman aproape că s-au autoexclus din rândul
producătorilor de soia boabe. Şi asta în pofida faptului că
soia, de regulă, este o cultură care aduce profit, iar
valorificarea producţiei se face fără nici-un fel de probleme,
fabricile de ulei din ţară fiind interesate să preia la preţuri
atractive întreaga recoltă. De la mai bine de 20.000 de
hectare de teren ocupate cu soia în urmă cu 20 de ani,
fermierii teleormăneni au ajuns iată să cultive cu soia în acest
an doar 140 de hectare.

În timp ce fermierii din judeţul nostru au renunţat la o astfel
de cultură profitabilă, mulţi dintre ei punând îndepărtarea de
această cultură pe seama nefuncţionării sistemelor de irigaţii,
soia fiind o specie de plante oleaginoase iubitoare de căldură
dar şi de apă, un agricultor din judeţul Giurgiu de câţiva ani
face dovada că soia este una din culturile care aduce venituri
apreciabile. În condiţii pedoclimatice identice cu cele din
Teleorman, fermierul giurgiuvean, a cărei exploataţie
agricolă se află în comuna Prundu, cultivă anual nu mai puţin
de 2.500 de hectare cu soia, anul trecut, în condiţiile aplicării
unei singure udări, obţinând o producţie ce se apropie de
4.000 de kilograme de soia boabe la hectar, adică de aproape
trei ori mai mare decât media naţională..

Despre experienţa sa în cultivarea soiei pentru boabe
fermierul a vorbit pe larg la conferinţa Donau Soja,
organizată săptămâna trecută la Bucureşti, de către
Federaţia Naţională aAgricultorilor ProAgro.

Fermierul din Prundu a ales să producă soia nu doar în
cultura de bază, dar şi în cultură dublă. ”După recoltarea
orzului, în spatele combinei, vine semănătoarea pentru soia.
Nu este o metodă folosită de multe unităţi agricole din cauză
că soia în cultură dublă nu are producţii aşa de ridicate. La
noi, însă, condiţiile bune de sol din lunca Dunării şi umiditatea
ajută foarte mult”, a explicat cultivatorul de soia care este
primul secret al culturii de soia. Esenţiale sunt desigur şi
tratarea buruienilor, asigurarea apei necesare şi respectarea
cu stricteţe a tehnologiei specifice acestei culturi. O
tehnologie de lucru binecunoscută fermierilor teleormăneni.
La Prundu se cultivă doar soiuri de soia nemodificate genetic
pe 1.000 de hectare în cultură de bază şi pe 1.500 de hectare
în cultură dublă.

Dacă fermierul giurgiuvean obţine an de an rezultate
remarcabile la cultura de soia, de ce nu ar putea face acest
lucru şi agricultorii teleormăneni din lunca Dunării ? Soia
poate aduce fermierilor venituri dintre cele mai mari, drept
pentru care cultura de soia nu trebuie să lipsească sub nici-
un motiv din preocupările agricultorilor teleormăneni.

Exploatările forestiere vor fi
supuse controalelor ITM

Deşi soia este profitabilă,

Fermierii teleormăneni
au alocat acestei culturi
doar 140 de hectare

Şomajul în Teleorman nu scade
sub pragul de 10 la sută

(urmare din pagina 1)

M.M.

Aceştia sunt beneficiari ai
p r e v e d e r i l o r L e g i i n r .
416/2001, privind venitul
minim garantat.

În funcţie de localitatea de
domiciliu, au fost înregistraţi în
luna februarie, în mediul
urban, 3.885 şomeri, iar în
mediul rural 14.793 şomeri.

Referitor la nivelul de
instruire, şomerii fără studii şi
cei cu nivel de instruire primar,
gimnazial şi profesional deţin
ponderea cea mai ridicată,
respectiv 85.89 la sută.

Şomerii cu nivel mediu de
instruire liceal şi postliceal
deţin o pondere de 12,12 la

s u tă i a r ce i cu s tud i i
universitare înregistrează o
pondere de doar 1.99 la sută.

Statisticile mai arată că, din
punct de vedere al grupelor de
vârstă, numărul şomerilor se
p r e z i n t ă a s t f e l : 5 . 2 0 4
persoane între 40-50 ani;
4.317 persoane între 30-40 de
ani; 2.735 persoane între 50-
55 ani; 2.647 persoane peste
55 de ani; 2.617 tineri până în
25 de ani şi doar 1.158
persoane cu vârsta cuprinsă
între 25-30 de ani. Ceea ce
arată că numărul şomerilor
creşte odată cu grupa de
vârstă, de la şomerii cu vârsta
de până la 25 de ani, până la

aceia cu vârsta de până la 50
de ani. Procentul înregistrând
o scădere în cazul şomerilor
cu vârsta cuprinsă între 50 şi
55 de ani şi cei cu vârsta mai
are de 55 de ani.

Măsurile active oferite de
Serviciul Public de Ocupare de
la nivelul AJOFM, rămân în
con t i nua re ace leaş i ş i
contribuie la informarea şi
consilierea profesională a
persoanelor aflate în căutarea
unui loc de muncă, în vederea
reorientării profesionale, ori în
vederea completării veniturilor
salariale.

Preşedintele Partidului Social Democrat
(PSD), premierul Victor Ponta, a dat asigurări
că pensiile se vor indexa, în 2014, în raport cu
rata inflaţiei şi creşterea salariului mediu brut.

El a declarat, luni seară, într-o emisiune la
postul de televiziune Antena 3, că majorarea
pensiilor este prevăzută în strategia fiscal-
bugetară.

'Lucrurile trebuie să fie foarte clare. Banii pe
care îi dăm la pensii vin tot de la oameni, pentru

că nu îi am nici eu, nici doamna Petrescu (n.r. -
ministrul de Finanţe). Românii au muncit mai
mult anul trecut. Anul acesta, deja pe prima
lună s-a înregistrat o creştere a comenzilor în
industrie cu 10%. Oamenii muncesc mai mult.
Muncesc mai eficient. Asta înseamnă că avem
creştere economică', a afirmat Ponta.

Premierul speră ca măsurile de creştere
economică să fie aplicate în acelaşi timp cu
cele de combatere a evaziunii fiscale.

Micii româneşti vor putea fi comercializaţi şi pe pieţele
ţărilor membre ale Uniunii Europene, cele 297 de voturi
obţinute în prima zi a acestei săptămâni în Comitetul
Permanent pentru Lanţul Alimentar şi Sănătatea Animalelor
(SCFCAH) din cadrul Comisiei Europene permit utilizarea
bicarbonatului de sodiu în prepararea micilor.

E f e c t u l
principal al votului
de luni este că
producătorii vor
pu tea expor ta
mic i i , dacă în
p e r i o a d a
următoare votului
nu vor fi înaintate
o b i e c ţ i i . Î n
prezent, micii pot fi
p r o d u ş i ş i
comercializaţi în
România în baza
unei derogăr i ,

întrucât aditivii utilizaţi la prepararea lor nu figurează în anexa
II a Regulamentului 1333/2008, amendată în mai multe
rânduri.

Reuşita a fost salutată şi de către Asociaţia Română a
Cărnii (ARC) - iniţiatorul acestui demers la Uniunea
Europeană. Conform specialiştilor din cadrul Asociaţiei
Române a Cărnii, cele două ingrediente, care aveau nevoie
de autorizare pentru a fi utilizate în prepararea micilor, erau
bicarbonatul de sodiu (E 500) şi carminul (E 120).

Datele statistice arată că în România se produc şi se
consumă anual aproximativ 22.000 de tone de mici.

I.NEDELCU

E oficial!
Micii româneşti vor
putea fi comercializaţi
şi în celelalte ţări

europene

Mai sunt doar câteva zile până când se
încheie sesiunea de colectare a datelor privind
emisiile atmosferice pentru anul 2013.

Potrivit acestui aspect, reprezentanţii
Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Teleorman, fac
un ultim apel operatorilor
economici titulari de
activitate, şi instituţiilor
care au această obligaţie,
să raporteze datele
necesare e laborăr i i
Indicatorului de emisii
atmosferice pentru anul
2013, până cel târziu 15
martie 2014. În caz
contrar aceştia riscă să
fie amendaţi. Acest lucru
este prevăzut în art. 7, lit.
b d i n O M M P n r .
3 2 9 9 / 2 0 1 2 p e n t r u
aprobarea metodologiei
de realizare şi raportare a
inventare lor pr i v ind
emisiile de poluanţi în
atmosferă. În acest context, operatorii
economici şi instituţiile publice (primăriile), care
nu au transmis încă aceste date, sunt anunţaţi

să urgenteze raportarea (completarea,
verificarea şi înscrierea în SIM, on-line a
chestionarelor corespunzătoare).

De menţionat faptul că aplicaţia de colectare
o n - l i n e a d a t e l o r
funcţionează. Astfel toate
chest ionarele pot f i
î n c ă r c a t e ( i n c l u s i v
chestionarul nr. 36).

N e r e s p e c t a r e a
obligaţiei titularului de
activitate de a furniza
autorităţilor competente
informaţiile solicitate
p e n t r u e l a b o r a r e a
inventarelor de emisii de
poluanţi atmosferici ,
constituie contravenţie şi
se sancţionează cu
amendă de la 500 lei la
2 . 0 0 0 l e i , p e n t r u
persoane fizice, şi de la
5.000 lei la 10.000 lei,
pentru persoane juridice,
conform art. 79 alin. (3) lit.

a din Legea 104/2011 privind calitatea aerului
înconjurător.

M.M.

Colectarea datelor privind emisiile
atmosferice, pe ultima sută de metri

Pensiile vor fi indexate în 2014
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S.C S.R.L.. MARA PROD COM
Loc. Alexandria - Teleorman

E-mail: maraflorica@yahoo.com

Tel./Fax: 0247 312 854
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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



La 12 martie 1965, acum 49 de ani, se stingea
din viaţă la numai 66 de ani, la Otopeni lângă
Bucureşti, George Călinescu, personalitate ilustră
– critic şi istoric literar, prozator şi poet, dramaturg
şi publicist – din familia spirituală a lui Dimitrie
Cantemir şi Bogdan Petriceicu Haşdeu.

Născut la 19 iunie 1899, în Bucureşti, viitorul
scriitor, ce purta numele de Gheorghe Vişan, este
înfiat la 7 ani de către familia Constantin
Călinescu din Iaşi, unde îşi petrece şi anii
copilăriei.

După absolvirea şcolii primare şi gimnaziale,
urmează cursurile Liceului la “Gheorghe Lazăr” în
Bucureşti, terminându-le la Liceul “Internat“ din
Iaşi, iar examenul de bacalaureat îl susţine în
1918 la Liceul “Mihai Viteazul “ din Bucureşti.

Pasionat de mic copil de literatură se înscrie la
Facultatea de Litere şi Filosofie a Universităţii din
Bucureşti (1919 – 1923), secţia de filologie
modernă şi filosofie, având ca profesor pe N.
Iorga, V. Pârvan, C. Rădulescu- Motru, M.
Dragomirescu, Ov. Densuşianu, Ramiro Ortiz,
P.P. Negulescu.

Primele sale încercări literare datează din anul
1919, când trimite versuri şi maxime la revista
“Sburătorul“ şi frecventează
cenaclul condus de Eugen
Lovinescu.

Călătorind în Italia, în 1922,
publică în revista Roma, condusă
pe atunci de Ramiro Ortiz, despre
care tânărul Călinescu se va
exprima mai târziu cu un mare
respect: “Tot ce-am învăţat în
Universitate de la Ortiz am învăţat.
Cu el m-am deprins a scrie cărţi,
cu el am deprins meşteşugul
informaţiei şi al construcţiei critice
pe sub strat istoric, de la el ştiu tot
ce ştiu“.

Luandu-şi licenţa în italiană,
secundar franceză şi română, G.
Călinescu pleacă în Italia pentru a
fa ce o s pe c ia l i za re po s t
universitară (1923 – 1928), la
Şcoala Română din Roma, condusă de istoricul
Vasile Pârvan, care i-a fost profesor, unde face
intense cercetări arhivistice deprinzând tehnica
strângerii de documente şi informaţii, ce-i vor fi
folositoare în viitoarele sale lucrări.

La întoarcerea în ţară, în 1928, funcţionează la
Timişoara, în calitate de profesor, pentru o scurtă
perioadă, continuând să publice versuri la
“Universul literar“ şi la “Sburătorul“, bucurându-se
de aprecieri din partea lui Eugen Lovinescu care
exclamă printre altele: “Domnul Călinescu este
mintea cea mai ascuţită a generaţiei de astăzi.Am
credinţa că mă va continua în critica literară“.

Între 1928 -1935, Călinescu îşi desfăşoară
activitatea didactică în Bucureşti la Liceul
Gheorghe Şincai, fiind coleg cu Al. Graur, I.M.
Rascu, Gh. Nedioglu, E. Lovinescu.

Fiind redactor la “Sburătorul“, continuă să
publice în revista “Viaţa literară“, conduce revista
“Sinteza“ (1927) şi colaborează la “Gândirea” cu

studii ample despre Ionel Teodoreanu, Eugen
Lovinescu, Hortensia Papadat - Bengescu şi
Nichifor Crainic.

În 1930 este redactor al revistei “Roma“ şi
editează revista “Capricorn“, publică în “Vremea“
şi desfăşoară o bogată activitate de comentator al
actualităţii literare în revistele “Universul literar“ ,
“Viaţa românească“, “Adevărul literar şi artistic“,
“Jurnalul literar“.

Devine doctor în litere al Universităţii din Iaşi
(1936), cu o teză despre manuscrisul eminescian
“Avatarii faraonului Tla“ fiind aici conferenţiar de
estetică şi critică literară, iar din 1945 îl găsim
profesor de istoria literaturii române moderne la
Facultatea de litere din Bucureşti, unde este scos,
în 1949, de la catedră, din motive politice.

Bucurându-se de multă admiraţie şi respect
din partea oamenilor de cultură, din 1949 devine
academician şi apoi director al Institutului de
istorie literară şi folclor al Academiei Române,
care-i va purta numele din 1966.

A fost deputat din 1946, de la primele alegeri şi
până la moarte, iar în 1964 i s-a acordat Premiul
de Stat pentru literatură. În 1961 este rechemat la
Facultatea de litere din Bucureşti, dar în calitate

de profesor onorific.
Seria exegezelor publicate de

marele scriitor debutează strălucit
cu volumele: “Viaţa lui Mihai
Eminescu“ (1932), “Opera lui
Mihai Eminescu” (934 – 1936),
“Viaţa şi opera lui Ion Creangă“
(1938).

După război publică studiile
monografice despre ”Nicolae
F i l i m o n “ ( 1 9 5 9 ) , “ G r i g o r e
Alexandrescu“ (1962), “Vasile
Alecsandri“ (1965) şi altele.

Versurile sunt cuprinse în
“Lauda lucrurilor“ (1937), iar
teatrul în volumele: “Sun sau
Calea netulburată“ (1943),
“Teatrul“ (1965) etc.

Ca prozator debutează cu
romanul “Cartea nunţii“ - 1933,

impunându-se apoi prin “Enigma Otiliei“ (1938),
“Bietul Ioanide“, “Scrinul negru“ (1960) etc.

Un loc aparte în bogata sa activitate literară îl
ocupă publicistica, evocările de călătorie,
traducerile, eseurile şi studiile de literatură
universală.

Faima constantă de care se bucură G.
Călinescu se datorează şi monumentalei “Istoria
literaturii române de la origini până în prezent“
(1941), ce încununează opera sa de istoric şi critic
literar, rod al unui efort de documentare ce a durat
aproape două decenii.

Spirit enciclopedic renascentist, de vast
orizont cultural-artistic, având o vie imaginaţie
creatoare, o putere de sinteză ieşită din comun, G.
Călinescu a fost o plăsmuire de geniu a poporului
român, una din cele mai fertile şi inspirate minţi de
cărturar de la Dimitrie Cantemir până în zilele
noastre.

Leon Armeanca
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Guvernul a cumpărat 600 de microbuze pentru
transportul elevilor, în valoare de 72,3 de milioane de lei.
Compania care a câştigat licitaţia va începe să livreze
autovehiculele începând cu luna iunie. Apoi acestea vor fi
distribuite primăriilor din ţară, care vor suporta costul
combustibililor dar şi salariile şoferilor.

„În felul ăsta reducem cheltuielile cu decontarea
abonamentelor pentru elevi, probleme pe care le-am avut
în special din cauza a lăcomiei unora din transportatori.
Nu doar că aveam problema transportului ci şi a băieţilor
deştepţi din transporturi, cei care puneau preţ pe
kilometru mai mari decât taximetriştii din Paris”, a declarat
Victor Ponta.

Liviu Dragnea, ministrul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice, a anunţat că este nevoie de încă
400 de astfel de microbuze.

Proiectul Codului etic interzice
profesorilor să ceară şi să
primească bani, cadouri sau
servicii, să colecteze fonduri de la
elevi sau părinţii acestora pentru
protocol în cazul examenelor,
evaluărilor, olimpiadelor sau altor
concursuri şcolare, dar şi să facă
meditaţii cu propriii elevi.

În proiectul Codului de etică
p e n t r u î n v ă ţ ă m â n t u l
preuniversitar, aflat în curs de
finalizare la Ministerul Educaţiei,
le este interzisă profesorilor orice
activitate care ar putea să ducă la
fapte de corupţie. Traficul de
influenţă şi favorit ismul în
procesul de evaluare la clasă sunt
interzice, iar profesorii nu-i pot
ameninţa pe elevi să le facă
anumite servicii sau să le ofere
cadouri, conform prevederilor din

proiectul iniţiat de minister.
Codul de etică interzice

colectarea de fonduri de la elevi
sau de la părinţii acestora pentru
cadouri sau pentru protocolul
destinat cadrelor didactice
implicate în organizarea şi
desfăşurarea examenelor şi
evaluărilor naţionale, olimpiadelor
şi altor concursuri şcolare.

Totodată, proiectul Codului de
etică prevede că profesorii nu pot
face meditaţii cu elevii din unităţile
d e î n v ă ţ ă m â n t u n d e î ş i
desfăşoară ac t iv i tatea, în
schimbul unor "avantaje materiale
sau financiare". Cadrele didactice
nu pot implica elevii în activităţi de
partizanat politic şi de prozelitism
religios, în cadrul unităţilor de
învăţământ preuniversitar sau în
afara acestora.

Profesorii trebuie să asigure
egalitatea de şanse şi să
promoveze principiile educaţiei
incluzive, să respecte demnitatea
fiecărui elev şi să recunoască
meritului fiecăruia.

Cadrului didactic îi este
interzis să fie profesorul propriului
copil sau al unei rude până la
gradul al treilea, cu excepţia
situaţiei în care este singurul care
predă disciplina respectă în
unitatea şcolară în care lucrează,
conform proiectului Codului de
etică.

Elaborarea unui astfel de cod
a început în urmă cu câţiva ani,
însă s-a oprit la stadiul de proiect,
pentru că prioritate a avut
Strategia anticorupţie în educaţie,
aprobată printr-un ordin al
Ministerului Educaţiei în 2013.

George Călinescu – 49 de ani de la moarte

Un spirit enciclopedic în cultura
şi literatura română

Codul Etic

Profesorii nu pot primi bani
sau cadouri şi nu pot face meditaţii

cu propriii elevi
Cafeaua consumată zilnic reprezintă, pentru mulţi

oameni, doza necesară de energie, fiind considerată un
mod simplu şi ieftin de a face faţă oboselii, însă noi cercetări
arată că efectele acestei substanţe asupra organismului
sunt subestimate, putând fi o cauză a atacurilor de panică.

Potrivit cercetătorilor, cofeina este o substanţă
psihoact ivă ex trem de putern ică, in formează
dailymail.co.uk.

Consumată moderat, cofeina îi face pe oameni să se
simtă bine. În exces, însă, efectul este neplăcut, iar în
cantităţi foarte mari ar putea fi chiar fatală. Consumul în
exces de cofeină poate provoca efecte secundare precum
tahicardie, transpiraţie şi anxietate acută. Cel din urmă efect
secundar este, în mod deosebit, îngrijorător, pentru că duce
la creşterea incidenţei stărilor de depresie şi îngrijorare.

Un adult din 20 suferă de anxietate, un sentiment de
nelinişte sau teamă care poate fi uşor sau sever. Impactul
cofeinei asupra minţilor oamenilor nu este un subiect la care
mulţi dintre consumatori să se gândească. Acea energie pe
care o oferă cofeina alterează, însă, creierul.

600 de microbuze
şcolare vor fi distribuite

din vară

Vicepremierul Liviu Dragnea a declarat, luni, că a
realocat 240 de milioane de Euro pentru continuarea
investiţiilor în aproximativ 500 de şcoli şi în spitale, el
arătând că autorităţile locale pot depune proiectele pentru
a fi evaluate la Ministerul Dezvoltării începând de
miercuri.

"Este vorba de realocarea sumei de 240 de milioane
de Euro din POS de Transport şi POS de Mediu, din care
aproximativ 200 de milioane de Euro vor fi repartizate
pentru continuarea şi finalizarea investiţiilor la şcoli, iar 40
de milioane de Euro pentru continuarea investiţiilor la o
serie de spitale", a spus Dragnea.

El a precizat că data de lansare a acestui program este
luni, 10 martie, şi a arătat că începând de miercuri, 12
martie, autorităţile locale pot depune proiecte.

"Vor fi 30 de zile în care vom evalua la minister
procedurile de achiziţie folosite la investiţiile respective,
pentru a nu exista niciun risc ca ulterior, la control, să
apară posibilitatea unor corecţii financiare. Toate
proiectele care vor trece de acest filtru vor intra în etapa a
doua şi vom semna contractele de finanţare", a spus
Dragnea.

El a arătat că o altă condiţie obligatorie se referă la
finalizarea investiţiilor până la 31 decembrie 2015.

Dragnea a spus că nu se vor accepta proiecte cu o
valoare mai mică de 500.000 de lei.

240 milioane euro pentru
continuarea investiţiilor în
500 de şcoli şi în spitale

Efectul secundar
al cafelei, descoperit
de cercetători



În ziua de astăzi, cel mai adesea, judecăm calitatea pâinii în
funcţie de prezenţa sau absenţa adaosurilor chimice. Însă,
chiar fără să conţină temutele E-uri, cât de bună este pâinea pe
care o consumăm?

Încercând să răspundă la această întrebare şi plecând de la
regula de bază, şi anume aceea că pâine sănătoasă fără o
făină sănătoasă nu există, specialiştii de la SanteNature au
ajuns la examinarea proprietăţilor "grâului modern". Iată
descifrarea acestui concept.

Când a început cultivarea grâului, nimeni nu poate spune cu
precizie. Se estimează însă, că în urmă cu circa 10.000 de ani,
oamenii, culegând seminţe de cereale, au descoperit că
acestea puteau fi păstrate mai mult timp fără a se altera. Acest
lucru i-a făcut sa le cultive, trecând astfel de la stadiul de
vânători-culegători, la cel de agricultori.

În cursul istoriei, un element important a intrat în joc în
selecţionarea soiurilor de grâu, şi anume capacitatea aluatului
preparat din faina acestei cereale de a se umfla cât mai mult.
Spre deosebire de alte făinuri, cum ar fi cea de orez, porumb,
hrişcă, mei, care nu cresc deloc, oricât ar fi de amestecate cu
apă şi drojdie, grâul conţine acel amestec de proteine numit de
cercetători gluten, care permite aluatului să se umfle prin
fermentare.

De atunci, preocuparea oamenilor vizavi de această
cereală a fost de a crea varietăţi de grâu tot mai bogate în
gluten, pentru a crea pâini cat mai umflate şi mai moi.

La sfârşitul secolului al XIX-lea şi apoi în anii 1960,
cercetările agronomice au cunoscut progrese rapide în ceea ce
priveşte dezvoltarea cerealelor mai rezistente, mai productive,
mai bogate în gluten. Patiseriile s-au dezvoltat cu repeziciune,
consumatorii fiind fericiţi că puteau gusta varietăţi de pâine şi
prăjituri tot mai fine.

Genetica grâului este una
dintre cele mai complicate,
genomul grâului nefiind încă
descifrat în întregime. Se ştie
că grâul modern, creat în anii
1970, are 42 de cromozomi,
pe când Einkorn, strămoşul
tuturor speciile de grâu avea
d o a r 1 4 c r o m o z o m i .
Hibridizări le au dus la

obţinerea unor specii pe care le numim în continuare grâu, dar
care par atât de diferite de grâul pe care îl cunoşteau strămoşii
noştii, asemenea unui elefant faţă de un şoarece.

Aceste "îmbunătăţiri" succesive ale grâului, pe temeiul, ce-i
drept justificat din anumite puncte de vedere, al creşterii
productivităţii, au dus la prezenţa în grâu a unor noi proteine -
mai mult de 14 la număr, potrivit unor specialişti. Însă
organismul uman nu s-a putut adapta genetic atât de rapid
pentru a crea enzimele necesare digerării acestor proteine.

Urmarea? Consumarea grâului modern ar duce la apariţia
unui număr tot mai mare de cazuri de intoleranţă la gluten, sau
cel puţin o sensibilitate, manifestată prin balonări, oboseală,
dureri de cap, oase fragile.

În aceste condiţii, specialiştii recomandă un regim fără
gluten, susţinând că proteinele cunoscute sub numele de
gluten nu sunt necesare organismului uman. De remarcat însă,
vizavi de această dietă, că părerile specialiştilor în nutriţie şi
sănătate sunt împărţite: unii consideră că, în afara unei
probleme medicale serioase care să justifice o astfel de
alegere, regimul fără gluten privează organismul de nutrienţi
importanţi.

Genetica grâului, modificată profund

Către un regim fără gluten?

88

Într-un magazin intră un negru cu un papagal imens,
colorat viu, pe umăr. Vânzătoarea exclamă uimită:
- Vai, ce frumos este! De unde îl ai?
- DinAfrica, răspunde repede papagalul.

***
- Tată, am obosit!Mai emult până la bunica?
- Taci şi sapă!

***
Alinuţa face glumede 1 aprilie:
-Mamă, mamă!!! S-a spânzurat tata în pod!
Mama aleargă în pod şi nu găseşte pe nimeni.
Alinuţa:
-Ha, ha, te-ampăcălit! S-a spânzurat în garaj!

***
De ce nu merg ardelenii sâmbăta la teatru? Ca să nu râdă

duminica în biserică, la slujbă.
***

-Domnule doctor, cum amurit Ion?
-Nu ştiu sigur, tot ce ştiu e ca la autopsie s-a zbătutmult!

Pastila de râs

Prezenţa unui televizor în
camera copilului îl poate
predispune pe acesta la
îngrăşare, chiar şi în cazul în
care copilul nu se uită foarte
mult la televizor, avertizează
specialiştii.

Copiii cu vârsta
de 10-14 ani care au
televizor în dormitor
au un indice de
masă corporală
(IMC) mai mare
decât al celor de
aceeaşi vârstă care
nu a u pr op r i u l
televizor în cameră,
arată cercetătorii
americani de la
Dartmouth College,
autori ai unui articol
apărut recent în
j u r n a l u l J A M A
Pediatrics.

Datele au fost obţinute în
urma unui sondaj telefonic
r e a l i z a t î n 2 0 0 3 , c u
participarea a 6.522 de fete şi
băieţi din SUA, care au fost
întrebaţi dacă au un televizor

în camera lor. S-a constatat că
3 din 5 copii intervievaţi aveau
televizor în dormitor.

Greutatea şi IMC ale
copiilor au fost verificate la 2
ani şi la 4 ani după sondaj,
constatându-se că acei copii

care aveau televizor în
cameră cântăreau mai mult
decât cei care nu aveau
televizor (cu 0,4 kg, în medie)
şi aveau un IMC mai mare,
care continua să crească în
timp.

Interesant este că sporul
d e g r e u t a t e n u e r a
proporţional cu timpul petrecut
de copil în faţa televizorului.

Cercetă tor i i cred că
p e r t u r b a r e a s o m n u lu i ,
cauzată de televizor, ar putea

fi de vină pentru
c r e ş t e r e a î n
greutate sau ar
p u t e a f i v o r b a
despre faptul că
respectivii copii sunt
m a i e x p u ş i l a
reclame la alimente,
destinate special
copiilor.

Autorii au făcut
un apel pent ru
inves t igarea de
către oamenii de
ştiinţă şi a altor tipuri
d e d i s p o z i t i v e
media electronice,

precum tabletele sau laptop-
urile, care au început să fie
p r e f e r a t e d e c o p i i
televizoarelor şi care ar putea
avea şi ele efecte nocive
asupra sănătăţii.

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

Această informare este efectuată de SC NICO ADI SRL CIUPERCENI, ce intenţionează să
depună laABA–APELE ROMÂNEARGEŞ-VEDEAdocumentaţia pentru

.
Ca rezultat al acestei măsuri se vor produce următoarele:

Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare sau care intenţionează să
transmită observaţii, sugestii şi recomandări se pot adresa solicitantului la adresa menţionată:

- SC NICOADI SRLCIUPERCENI;
- SC PRIMA GRUP SRL ALEXANDRIA – tel. 0247/310174, Iacob Niculina – persoană de

contact, după data de 13.03.2014.

„Amenajare sistem
de irigaţii în B.H. CĂLMĂŢUI”

Nu are impact negativ asupra apelor de suprafaţă.

Informare

Grâul de astăzi,
ne hrăneşte sau ne
îmbolnăveşte?

O reţea de peşteri descoperită pe o insulă
îndepărtată din Patagonia ar putea furniza noi
informaţii despre modul în care s-au format
continentele Terrei, potrivit unui nou studiu
realizat de cercetători din Franţa şi Chile.

Cercetătorii au descoperit săptămâna
aceasta, în timpul unei călătorii spre insula Diego
de Almagro, în sud-vestul coastei statului Chile,
o reţea de aproximativ 20 de peşteri formate în
calcar.

Cercetătorii au făcut scufundări pentru a
ajunge la peşteri, unele având o adâncime de
circa 50 de metri.

Ei au descoperit în aceste peşteri desene
realizate pe pereţi, dar şi fragmente de oase,
lăsate în urmă de populaţia indigenă Kawesqar,
cu ajutorul cărora ar putea data cavernele.

Expediţia este cea mai recentă dintr-o serie a
asociaţiei French Centre Terre, ce a descoperit în
aceste peşteri tipuri de roci care în mod normal
se găsesc în zone mai temperate.

Aceste roci ar putea oferi informaţii despre
modul în care s-au separat continentele.

Continentele de pe planeta noastră au fost
unite pentru ultima oară în urmă cu circa 300 de
milioane de ani, când formau un singur
supercontinent, denumit Pangeea.

Continentele Terrei se află într-o mişcare
permanentă, influenţată de mişcarea plăcilor
tec ton ice . E le generează fo rmaţ iun i
spectaculoase, precum Dorsala Atlantică, unde
s-a format Islanda, şi coasta Japoniei, unde două
plăci tectonice majore se întâlnesc.

Geologii cred că, de-a lungul timpului, aceste
plăci tectonice au unit continentele, periodic,
dând naştere unor supercontinente ipotetice:
Nuna, în urmă cu 1,8 miliarde de ani, Rodinia, în
urmă cu 1 miliard de ani, şi Pangeea, în urmă cu
300 de milioane de ani.

Bărbaţii au probleme mai
mari cu memoria decât
femeile, persoanelor de sex
feminin fiindu-le însă mai greu
să-şi amintească nume şi zile,
potrivit unui studiu realizat de
cercetătorii norvegieni.

"A fost surprinzător să
aflăm că bărbaţii uită mai mult

ca femeile", a declarat
profesorul Jostein Holmen, de
la Universitatea de Ştiinţă şi
Tehnologie din Norvegia.

"Acest lucru nu a fost
documentat până acum", a
m a i s p u s a c e s t a . D e
asemenea, el a precizat că a
fost o surpriză să descopere

faptul că bărbaţii au aceleaşi
p r o b le me c u me mo r i a
indiferent de vârsta pe care o
au.

"Ei au astfel de probleme
chiar dacă au 30 sau 60 de
ani. Rezultatele au fost foarte
clare", a completat profesorul.

Ce se întâmplă cu copiii care au
televizor în camera lor?

Peşteri descoperite în
Patagonia oferă informaţii noi despre

formarea continentelor

Bărbaţii uită mai repede
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S-a născut Gustav
Robert Kirchhoff, fizician
german (d. 1887). A descoperit
legile care îi poartă numele în
domeniul circuitelor electrice
legate de curentul, tensiune
electrică şi rezistenţă electrică
şi elementele chimice cesiu şi
rubidiu.

Proclamaţia lui
Simion Bărnuţiu prin care
românii din Transilvania sunt
chemaţi să se ridice la luptă
p e n t r u d r e p t u r i l e l o r
naţionale.

S - a n ă s c u t
Constantin C. Popovici,
matematician, astronom român (d. 1956).

S-a născut Mateiu Caragiale, poet, prozator
român (d. 1936).

S-a născut Constantin Chiriţă, scriitor, scenarist
român (d. 1991).

A murit George Călinescu, critic şi istoric literar,
dramaturg, poet, prozator român (n. 1899).

A murit Victor Brauner, pictor suprarealist de
origine română (n. 1903).

A murit Yehudi Menuhin, violonist, elev al lui
GeorgeEnescu (n. 1916).

A murit Ovidiu Iuliu Moldovan, actor român de
teatru şi film (n. 1942).
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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 Garantat 100% 12:20 Opinii
fiscale 12:30 Vreau s fiu s n tos!
13:00 Opre Roma 14:00 Telejurnal
1 5 : 0 0 Te l e s h o p p i n g 1 5 :3 0
Convie uiri 16:50 Zeul r zboiului
18:10 Europa mea 20:00 Telejurnal
21:00 Dosar România 22:00 Via a
nu poate continua a a! 22:30
Biziday 23:20 Sushi 23:30 Drumul
spre Brazilia 00:10 S nu ba i la u a
mea! 02:10 Garantat 100%

ă

ă ă ă

ă

ă

ţ

ţ

ţ

ş

ş

Este posibil sa aveti
o zi tensionata din
cauza neintelegerilor cu
un coleg. Nu prea reusiti
sa va concentrati. Ar fi
b i n e s a a m a n a t i
deciziile importante.
Evitati discutii le in
contradictoriu.

Sunteti stresat de o
lucrare pe care trebuie
sa o terminati urgent.
Relatiile sentimentale
vor avea de suferit
d a c a a m a n a t i o
calatorie planificata
mai demult. Pastrati-
va calmul.

Aveti succes intr-o
calatorie de afaceri,
daca nu va contraziceti
cu cei care va insotesc.
Reusiti sa rezolvati o
problema sentimentala
mai veche. Pe plan
financiar, nu va faceti
griji!

S u n t e t i u s o r
irascibil si riscati sa ii
scapati partenerului
de viata o replica
nepotrivita. Cereti-va
scuze imediat! Nu
este o zi buna pentru
afaceri sau pentru
intalnirile cu prietenii.

Sunteti indispus
din cauza unui esec in
a f a ce r i . Av e t i o
discutie mai aprinsa
cu persoana iubita,
daca va schimbati
planurile in ultima
clipa. Ar fi bine sa va
odihniti mai mult.

Nu sunteti intr-o
forma fizica prea buna
si va enervati foarte
usor. Nu este o zi
favorabila deciziilor
i m p o r t a n t e s a u
planurilor de viitor.
Evitati discutiile in
contradictoriu!

Aveti discutii in
familie din cauza unor
probleme financiare.
Puteti evita o situatie
neplacuta daca tineti
cont si de dorintele
celorlalti. Ar fi bine sa
acordati mai mult timp
odihnei.

Nu sunteti prea
comunicativ si ar fi
bine sa amanati toate
intalnirile. Va sfatuim
sa nu va ocupati de
probleme importante.
In schimb, puteti sa
rezolvati cu usurinta
probleme de familie.

Entuziasmul de
care dati dovada va
atrage invidia unor
persoane din anturaj.
Este posibil sa aveti
discutii cu persoana
iubita, pentru ca
petreceti prea mult
timp cu prietenii.

S - a r p u t e a s a
intampinati dificultati in
r e l a t i i l e . V a
recomandam sa evitati
certurile. Ar fi bine sa
acceptat i a ju toru l
prietenilor si al familiei,
daca vreti sa terminati
ce v-ati propus.

S-ar putea sa fiti
confuz din cauza unor
probleme de natura
sentimentala si sa va
concentrati mai greu.
Puteti castiga sume
mici din colaborari,
dar va sfatuim sa fiti
prudent.

Sunteti nervos si
este posibil sa aveti
reactii necontrolate
fata de cei apropiati.
Riscati sa jigniti o
femeie si sa va para
rau. Spre seara, luati
o decizie corecta in
privinta unei calatorii.

Semnificaţii istorice pentru

07:00 tirile Pro Tv 10:05
Tân r i Nelini t it 11:00
Nemuritorii 13:00 tirile Pro Tv
14:00 Tân r i Nelini tit 15:00
Diferit de ceilal i 17:00 tirile
Pro Tv 17:30 La Maru 19:00

tirile Pro Tv 20:30 Afaceri
neterminate 22:30 tirile Pro Tv
23:45 Lie to Me 00:00 Afaceri
neterminate 02:00 tirile Pro Tv
03:30 Dup 20 de ani 04:30 Lie
to Me 05:30 La Maru
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08:00 Neatza cu R zvan i
Dani 10:50 În gura presei 11:40
Teleshopping 12:00 Mireas
pentru fiul meu 13:00 Observator
14:00 Mireas pentru fiul meu
16:00 Observator 17:00 Acces
direct 19:00 Observator 20:00
Observator special 20:30 Te Pui
Cu Blondele 22:30 Un show
p c tos 01:00 Observator 02:00
Te Pui Cu Blondele 04:00 Acces
direct 06:00 Observator
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ş 08:00 Vacan i terapie 08:00
Campionul 10:00 Draga mea
prieten 12:30 tirile Kanal D
13:15 Te vreau lâng mine 15:45
Vacan i terapie 16:45 Teo
Show 18:45 tirea zilei 19:00

tirile Kanal D 20:00 Deschide
Camera Comorilor! 21:15 Fetele
lu' dom' Profesor 22:15 WOWBiz
00:30

how 06:00
Poveste de familie
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Ştirile Kanal D 01:30
Pr in esa vampir i lor 02:45
WOWBiz 04:15 Teo S

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 Danni
Lowinski 13:30 Teleshopping 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
Cronica cârcota ilor 22:30 Click!
23:30 Tr sni i din NATO 00:00 Râzi i
câ tigi 00:30 Cirea a de pe tort
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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 Descoper
România 14:30 Zoom în 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 Inamicul
nevazut 1 00:00 Supernatural:
Aventuri în lumea întunericului
01:00 Iertarea p catelor 01:45
Inamicul nevazut 1
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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
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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Ştirile
B1 16:00 România, acum 17:00
Butonul de panic 18:00 Ş
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07:15 Abisul pasiunii 08:15
Po ve t i r i a d ev ra te 0 9 :4 5
Chemarea inimii 11:00 Cununa de
lacrimi 12:00 Santa Diabla 13:30 O
noua via 14:30 Intrigi i seduc ie
15:30 Abisul pasiunii 16:30
Po ve t i r i a d ev ra te 1 7 :3 0
Chemarea inimii 18:30 Cununa de
lacrimi 19:30 Santa Diabla 20:30 O
noua via 21:30 Regina 22:30
Pove t i r i de noap te 23:00
Cancan.ro 23:30 Engaged &
Underage 00:00 O noua via 01:00
Regina 02:00 Pove tiri adev rate
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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 zâmbet
5 jucători, un preşedinte de club şi o

echipă de fotbal au fost sancţionate de
către Comisia de Disciplină a Asociaţiei
Judeţene de Fotbal.

Prima etapă din campionatul judeţean
de fotbal s-a lăsat şi cu primele amenzi şi
avertismente din partea Comisiei de
Disciplină. Nu mai puţin de 5 jucători, un
preşedinte de club şi o echipă de fotbal au
fost suspendaţi sau amendaţi pentru
unele nereguli comise în prima etapă a
returului campionatului judeţean de
fotbal.

1.000 lei. La atât se ridică valoarea
amenzilor pe care trebuie să le plătească
5 jucători teleormăneni care ”n-au fost
disciplinaţi” în prima etapă a returului de
campionat.

Primul jucător intrat în atenţia Comisiei
de Disciplină a fost juniorul Mădălin
Gherghescu de la ACS Ajax Botoroaga.
Acesta a fost suspendat un joc şi a primit
o amendă de 10 lei pentru cumul de
cartonaşe galbene.

Tot un meci ”şomează” şi Călin
Pistolea de la CS Rapid Buzescu. Din
păcate acesta s-a ales şi cu amendă de
30 lei pentru împiedicarea marcarii unui
gol în poziţie de ultim apărător.

Mult mai multe jocuri va sta pe bară
Cătălin Bălţărescu de la CS Sporting
Roşiori. Pentru că a adus injurii arbitrului
acesta a fost suspendat 3 jocuri şi a primit
o amendă de 75 lei.

Şi tot pentru reacţii necontrolate la
adresa arbitrului au fost sancţionaţi şi
juniorii Dunării Zimnicea, Paul erban şi
Cosmin Raţă. Cei doi vor sta în tribune la
următoarele 4 partide din campionat. Mai
mult decât atât, aceştia sunt nevoiţi să

plătească şi amendă de 300 lei, fiecare.
Comisia a luat aceste măsuri după ce
jucătorii s-au crezut în ringul de box şi nu
pe terenul de fotbal şi au încercat să-l
lovească pe arbitru.

Tot pentru injurii, dar şi proteste la
adresa oficialilor jocului a fost suspendat
şi amendat şi preşedintele CS Sporting
Roşiori, Gabriel Vlădulescu. Acesta nu
are voie să stea pe bancă la următoarele
două jocuri, dar trebuie să plătească şi
200 lei.

Nu în ultimul rând, Comisia de
Disciplină a decis să amendeze cu 80 de
lei echipa ACF Dunărea Zimnicea pentru
primirea a opt avertismente pe parcursul
aceluiaşi joc.

De asemenea, în urma cererii de
retragere din campionat a echipei AS
Moromeţii Siliştea Gumeşti, Comisia a
admis cererea de retragere. Mai mult
decât atât, echipa AS Moromeţii Siliştea
Gumeşti se penalizează cu 1500 lei, iar
jocurile pe care urma să le dispute se vor
omologa cu scorul de 3 - 0 în favoarea
echipelor adverse.

Ș

C. DUMITRACHE

- Bă, fără Băse în atac sunteţi fiii ploii!

Europa, pentru noi,
Este mamicuţa doi;
Ne-a dat micii înapoi!

Dacă avem mici şi bere,
Venim la vot de plăcere

Până ieri am fost de fală,
Acu zac aicea goală!’

Cupa Primăverii şi-a
desemnat câştigătorii. În
loc de mărţişor, sportivele
teleormănene au primit
cupe, diplome şi premii în
bani.

S p o r t i v e l e

t e l e o r m ă n e n e s - a u
în t recut la handbal ,
baschet, volei, fotbal,
fotbal–tenis şi cros. Cele
şase competiţii au fost
grupate sub genericul
” C u p a P r i m ă v e r i i ” .

Această competiţie s-a
desfăşurat în perioada 28
februarie – 7 martie şi s-a
adresat e leve lo r de
gimnaziu şi liceu din
judeţulTeleorman.

Organizarea a fost

asigurată de Inspectoratul
Şcolar şi de asociaţiile
sport ive judeţene de
handbal, baschet, atletism
şi fotbal–tenis, însă trebuie
menţionat şi sprijinul oferit
de CS Teleorman, gazda

unuia dintre turnee.
P e n t r u a c e s t e

compet i ţ i i , Cons i l i u l
Judeţean Teleorman a pus
la ”bătaie” suma de 6500
lei.

”Dorinţa generaţie i
tinere de a face sport, de a
face mişcare este un lucru
pozitiv, pe care îl apreciem
şi îl sprijinim. Consiliul
Judeţean a dorit să facă
t r a d i ţ i e d i n a c e s t e
competiţii şi a reuşit,
pentru că ele au ajuns la
cea de-a XII-a ediţie.Acum
a fost rândul fetelor, la 1
Iunie vor fi toţi preşcolarii şi
elevii, iar Cupa Toamnei va
fi a băieţilor. În afara
acestor competiţii, mai
sunt şi alte concursuri
cuprinse în calendarul
sportiv al anului 2014, care
se adresează atât tinerilor,
c â t ş i a d u l ţ i l o r o r i
persoanelor de vârsta a
t r e i a ” , a d e c l a r a t
p r e ş e d i n t e l e C J
Teleorman,Adrian Gâdea.

C. DUMITRACHE

Nereguli şi infracţiuni
”taxate” de Comisia de Disciplină

Cupa primăverii - femina

♦ Volei (cl. IX–XII) : Liceul pedagogic ”Mircea Scarlat” Alexandria.
♦ Cros (cl. I–XIII+senioare) : Mihaela Savu (cl. I–II), Iuliana

Cristescu (cl. III–IV), Cosmina Andrei (cl. V–VI), Andreea Rotaru (cl.
VII–VIII), Ionela Iancu (cl. IX–XII) şi AnaMaria Iordăchiţă (senioare).
♦ Baschet (cl. V–VIII) : Şcoala gimnazială ”Mihai Viteazul”

Alexandria.
♦ Handbal (cl. V–VIII) : Şcoala gimnazială TrivaleaMoşteni.
♦ Fotbal (cl. V–VIII) : Şcoala gimnazială Tătărăştii de Sus.
♦ Fotbal–tenis (cl. IX–XII) : individual–Paula Paraschiv,

dublu–Liceul tehnologic nr. 1 Alexandria.

Câştigătoarele trofeelor
”Mărţişor”, ”Ghiocelul” şi ”Femina”

– ediţia 2014 –


