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Carmen Dan a depus
jurământul şi este oficial noul prefect
al judeţului Teleorman
Noul prefect al judeţului Teleorman a depus
jurământul. Carmen Dan va ocupa această funcţie
temporar până la organizarea concursului de ocupare a
postului. De la eveniment a lipsit fostul prefect, Liviu
Dumitraşcu. Carmen Dan a depus jurământul în prezenţa

a şefilor deconcentratelor şi a preşedintelui Consiliului
Judeţean Teleorman, Adrian Gâdea.
Primul care a luat cuvântul a fost, aşa cum era normal,
vicepremierul Dragnea. Acesta a dat citire celor trei
hotărâri de Guvern prin care fostul prefect Liviu
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Doar liberalii
numiţi politic ar
putea fi schimbaţi
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Ieri, la Alexandria,

Silvicultorii
au dat startul
împăduririlor
de primăvară

vicepremierului Liviu Dragnea.
Carmen Dan este, oficial, noul prefect al judeţului
Teleorman. Aceasta a depus duminică jurământul de
credinţă în prezenţa vicepremierului Liviu Dragnea, dar şi

Dumitraşcu a fost eliberat din funcţie, iar Carmen Dan a
fost detaşată din funcţia de subprefect în funcţia de
prefect al judeţului Teleorman.
(continuare în pagina 3)

Munca ANI, „călcată în picioare”
de Comisia Europeană

Nicolae Zavera este propus
vicepreşedinte al CJ Teleorman

Primarii declaraţi
incompatibili de inspectorii
ANI ar putea fi reabilitaţi.
Acest anunţ a fost făcut de
vicepremierul Liviu Dragnea
şi vine ca urmare a unei
adrese primită recent de la
Comisia Europeană, în care
se precizează că prezenţa
aleşilor locali în consiliile de
administraţie ale societăţilor
aflate în subordinea
primăriilor ar fi una firească.
Anchetele inspectorilor
A genţie i Naţi onal e de
Integritate şi sutele de mii de
euro cheltuite de aceştia
pentru a scoate la iveală
stările de incompatibilitate a
sute de primari din România
s-ar putea dovedi inutile.
Vicepremierul Liviu Dragnea a declarat la Alexandria că sutele de primari
declaraţi incompatibili de inspectorii ANI ar putea fi reabilitaţi, la cererea oficialilor
europeni.
(continuare în pagina 3)

Nicolae Zavera este propunerea PSD pentru ocuparea celui de-al doilea post
de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman. Anunţul a fost făcut de
vicepremierul Liviu Dragnea. Mai mult decât atât, se pare că numirea lui Zavera
în funcţia de vicepreşedinte va avea loc în viitoarea şedinţă a Consiliului
Judeţean din această lună.
(continuare în pagina 3)
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Pompierii militari teleormăneni în luptă cu flăcările

Trei incendii cu cauze diferite

În decursul ultimelor zile pompierii militari
din cadrul I.S.U. “A.D.Ghica” al judeţului
Teleorman au fost solicitaţi să intervină în
stingerea a trei incendii, semnalate în zilele de
sâmbătă şi duminică.
Fiecare dintre incendii având cauze
diferite. Unul dintre acestea a fost generat de o
posibilă ţigară aruncată la întâmplare, celălalt
incendiu a fost provocat de un scurt circuit
electric, iar la baza celui de al treilea caz, se
pare că incendiul a fost provocat intenţionat.
În prima speţă, incendiul a fost anunţat de
un cetăţean disperat care a strigat: “Să vină
pompierii! Focul se apropie de locuinţe!”.
Anunţul a fost făcut în jurul orelor 22.35, atunci
când incendiul se manifesta la vegetaţia
uscată din apropierea
unor locuinţe din comuna
Vităneşti. Aceasta fiind
am e ni nţ ată de f ur i a
f lăcă rilor. Pe nt ru
localizarea şi lichidarea
incendiului au intervenit
prompt pompierii militari
alexăndreni, cu o
autospecială de lucru cu
apă şi spumă, focul fiind
stins în aproximativ 40 de
minute. Incendiul a distrus
vegetaţia uscată de pe o suprafaţă de cca.
3000 mp şi a fost stins înainte de a se propaga
la locuinţele învecinate. Valoarea bunurilor
salvate a fost apreciată la suma de 40.000 de
lei.
Din primele cercetări efectuate la faţa
locului, s-a stabilit ca şi cauză probabilă a
incendiului, o ţigară aruncată la întâmplare de
un trecător.
În cel de al doilea caz, intervenţia rapidă a
pompierilor militari din cadrul Detaşamentului
Videle, sâmbătă în jurul orelor 16.06, la
incendiul izbucnit în interiorul locuinţei lui Ilie
B., din comuna Cosmeşti, a rezultat cu
limitarea pagubelor şi salvarea de la
distrugere a întregului imobil.
La sosirea pompierilor militari, cu două

autospeciale de lucru cu apă şi spumă,
incendiul se manifesta într-o cameră de locuit,
la un televizor, o masă şi o pătură, existând
riscul extinderii flăcărilor la celelalte bunuri
materiale din apropiere. Pompierii au reuşit să
stingă focul în mai puţin de cinci minute, fiind
salvate bunuri materiale de peste 80.000 de
lei. Valoarea bunurilor distruse fiind de doar
800 de lei.
Din primele cercetări efectuate la faţa
locului, a reieşit faptul că incendiul a izbucnit
din cauza unui scurtcircuit produs la instalaţia
electrică.
Iar în cel de al treilea caz, produs în ziua de
duminică, în jurul orelor 02.33, cauza
probabilă a fost folosirea intenţionată a sursei
de aprindere.
Incendiul a fost
semnalat pe numărul unic
de urgenţă 112, de o
persoană care a solicitat
intervenţia pompierilor
militari turneni pentru
stingerea unui incendiu
izbucnit la un autoturism,
aflat în proprietatea lui
Nicu G., din comuna
Ciuperceni.
Sosiţi la faţa locului cu
o autospecială de lucru cu apă şi spumă,
pompieri i au c ons tatat c ă flăc ări le
cuprinseseră autoturismul în proporţie de cca.
90%.
Cu toate că focul a fost stins în mai puţin de
10 minute, nu s-a mai putut recupera mare
lucru. În acest caz valoarea pagubelor fiind
apreciată la suma de 5.000 de lei. Iar cea a
bunurilor salvate de numai 500 de lei.
În urma cercetărilor efectuate pentru
stabilirea cauzei probabile de incendiu, a
reieşit faptul că evenimentul s-a produs din
cauza folosirii intenţionate a sursei de
aprindere de către o persoană necunoscută,
fapt pentru care acest caz a fost preluat de
către poliţie pentru cercetări mai amănunţite.
M.M.

Statul obligă şoferii să cumpere
doar produsele constructorului de maşini
Şoferii români nu mai au
voie să cumpere piese auto
dacă acestea nu au logo-ul
constructorului de maşini.
Aşa-numitele produse aftermarket sunt mult mai ieftine
decât cele originale, dar asta
nu înseamnă că există şi
diferenţe în privinţa calităţii.
Totuşi, statul a decis să
elimine posibilitatea
cumpărătorilor de a alege
între cele două tipuri de
produse.
Pentru a vedea diferenţele

dintre produsele originale şi
cele after market Antena 3 a
făcut un test. A luat două faruri
pentru acelaşi tip de maşină şi
a mers cu ele la un service
auto.
Între două faruri pentru
acelaşi tip de maşină, unul
original, iar celălalt after
market, un mecanic de la un
service auto nu găseşte
diferenţe notabile între ele
Designul este identic,
dimensiunile la fel, chiar şi
firma producătoare.

"Diferenţa este că unul are
o etichetă cu sigla
comerciantului de maşini şi,
automat, este mai scump, iar
celălalt este cu sigla
producătorului", este de
părere avocatul Thomas
Funke.
Iar cel original costă cât
două after market.
În Europa doar trei state
interzic prin lege
comercializarea produselor
after market, printre care şi
România.

Un nou centru
de eliberare cazier
judiciar la Roşiorii de Vede
Începând cu data de 03.03.2014 a devenit operaţional un
nou centru de eliberare a certificatelor de cazier judiciar „pe loc”
prin intermediul Sistemului Informatic al Cazierului Judiciar
Român – ROCRIS, la poliţia municipiului Roşiorii de Vede.
Persoanele fizice, născute în România, care au atribuit CNP
şi nu sunt înscrise în cazierul judiciar, pot depune cererea pentru
eliberarea certificatului de cazier judiciar, indiferent de locul
naşterii sau al domiciliului/reşedinţei, documentul solicitat fiind
eliberat „pe loc”.
Pentru celelalte categorii de persoane (persoane cunoscute
cu antecedente penale), eliberarea certificatului de cazier
judiciar se va face în cel mult 3 zile lucrătoare de la data
solicitării, conform reglementărilor actuale, numai la sediul IPJ
Teleorman - Serviciul Cazier Judiciar, Statistică şi Evidenţe
Operative.
Actele necesare pentru eliberarea certificatului de cazier
judiciar sunt: Cererea-tip, cu datele complete de stare civilă şi
motivată, care se depune personal; Act de identitate aflat în
termen de valabilitate (cartea de identitate, paşaport, permis de
şedere, cartea de rezidenţă, cartea de identitate provizorie,
buletinul de identitate, certificat de naştere în cazul minorilor,
etc.); Timbru fiscal în valoare de 2 lei, achiziţionat de la oficiile
poştale, sau chitanţă de la Primăria municipiului Roşiorii de
Vede, în valoare de 2 lei, reprezentând contravaloare taxă
cazier; Dovada achitării taxei de prestare a serviciului în
cuantum de 10 lei. Dovada plăţii taxei se poate face prin orice
înscris din care rezultă suma depusă şi serviciul solicitat a fi
prestat (chitanţă, virament bancar, mandat, plata on-line, etc.).
Taxa în cuantum de 10 lei se poate achita în numerar la casieriile
unităţilor teritoriale ale Administraţiilor Judeţene ale Finanţelor
Publice Teleorman
Certificatul de cazier judiciar pentru persoane fizice se poate
solicita şi prin împuterniciţii acestora.
Persoanele domiciliate în străinătate pot solicita eliberarea
certificatului de cazier judiciar prin misiunile diplomatice sau
oficiile consulare ale României.
În ambele situaţii, persoana mandatată să ridice certificatul
de cazier judiciar trebuie să prezinte procura în original, precum
şi actul de identitate sau paşaportul.
Programul pentru depunerea cererilor şi eliberarea
certificatului de cazier judiciar este în zilele de luni, marţi şi joi
între orele 09,00 – 11,00 iar miercuri între orele 14.00-16.00.
Certificatul de cazier judiciar are valabilitate 6 luni de la data
eliberării şi numai în scopul pentru care a fost eliberat.
B.P.

Acţiuni la
sfârşit de săptămână
În perioada 12-16 Martie 2014 poliţiştii din judeţul Teleorman au
efectuat mai multe acţiuni în vederea creşterii eficienţei activităţilor
din competenţa Poliţiei Române dar şi pentru diminuarea
fenomenului infracţional.
Poliţiştii teleormăneni au avut ca obiective creşterea autorităţii
poliţiei şi asigurarea respectării legii prin organizarea de acţiuni,
întărirea prezenţei poliţiştilor în mediile şi în zonele de interes
operativ în vederea prevenirii activităţilor infracţionale şi creşterea
vizibilităţii elementului poliţienesc, în zonele cu risc criminogen.
Totodată, s-a avut în vedere depistarea, identificarea şi
tragerea la răspundere a persoanelor urmărite în temeiul legii,
precum şi a celor care încalcă prevederile legale.
Astfel, în perioada menţionată s-a acţionat zilnic în medie cu
247 de poliţişti din cadrul tuturor structurilor de poliţie.
Au fost constatate 56 de infracţiuni, din care: 10 infracţiuni de
natură judiciară, 13 infracţiuni economico-financiare, 29 infracţiuni
la regimul circulaţiei rutiere şi alte 4 infracţiuni la regimul armelor,
muniţiilor, explozivilor şi substanţelor periculoase.
Din totalul infracţiuni, 47 au fost constatate în flagrant.
Infracţiunile constatate au fost comise de 50 de persoane, din
care 2 au fost reţinute.
De asemenea, au fost prinse trei persoane pe numele cărora
existau emise mandate de executare a pedepsei cu închisoarea.
Pe linie de poliţie rutieră, s-a avut în vedere combaterea
nerespectării regimului legal de viteză, verificare legalităţii
transportului rutier public de persoane şi mărfuri ş.a.m.d. , ocazie
cu care au fost reţinute 51 de permise de conducere şi retrase 21
de certificate de înmatriculare.
Totodată, au fost aplicate 1098 de contravenţii cu o valoarea
de 192.973 ron şi au fost confiscate bunuri în valoare de 2.229
ron.
B.P.

COMPLEX TURISTIC MARA
RESTAURANT RIVIERA
ANGAJEAZĂ OSPĂTARI ŞI PICOLI
RELAŢII LA TELEFON: 0723.148.613
SAU LA SEDIUL COMPLEXULUI
(ZONA ŞTRAND PECO)
SC MARA PROD COM SRL angajează
contabil cu experienţă.
Relaţii la telefon 0767.149.304.
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Carmen Dan a depus
jurământul şi este oficial noul prefect
al judeţului Teleorman
(urmare din pagina 1)
Vizibil emoţionată după depunerea
jurământului, Carmen Dan a ţinut să
mulţumească premierului Ponta pentru
această numire. Aceasta l-a asigurat pe
Dragnea că va face tot ce-i stă în putere pentru
a implementa măsurile Guvernului. Mai mult
decât atât, noul prefect nu i-a uitat nici pe şefii
de deconcentrate sau primari. Pe cei din urmă ia asigurat de tot sprijinul în susţinerea
problemelor în faţa Guvernului.
”Voi face tot ce stă în puterea şi priceperea
mea pentru a îndeplini cu responsabilitate şi
profesionalism atribuţiile care îmi revin”, au fost
primele cuvinte în calitate de prefect ale lui

Carmen Dan.
Vicepremierul Dragnea n-a ratat ocazia de
a-i lua puţin peste picior pe bărbaţii din politica
teleormăneană. După ce a remarcat faptul că
Daniela Carmen Dan este primul prefect
femeie din istoria judeţului, vicepremierul a tras
şi concluzia: ”acest lucru arată că în judeţ nu
prea mai avem rezerve în rândul bărbaţilor.
Cred că ar trebui să vă pună pe gânduri”.
Scaunul de subprefect rămas vacant odată
cu numirea Danielei Carmen Dan în funcţia de
prefect va fi ocupat în maximum două
săptămâni de către un reprezentant susţinut de
USD.
C. DUMITRACHE

Munca ANI, „călcată în picioare”
de Comisia Europeană
(urmare din pagina 1)
Dragnea susţine că a
primit recent o adresă de la
Comisia Europeană în care
se precizează că prezenţa
aleşilor locali în consiliile de
administraţie ale societăţilor
aflate în subordinea
primăriilor ar fi firească.
“Normal, când adunările
generale din aceste ADI-uri -

Asociaţii de Dezvoltare
Intercomunitară - să fie
reprezentate comunităţile de
către primar. Nu poţi să pui un
om de pe stradă sau şoferul
primarului. Nu e în regulă”, a
spus Liviu Dragnea.
Pe de altă parte, nu
Agenţia Naţională de
Integritate ar fi cea care
greşeşte, precizează el,

subliniind că este necesară
modificarea legii: „Nu cred că
ANI are o abordare din asta
să "omoare" primari. Pur şi
simplu au o grilă, se uită pe
lege şi aplică. Se pare că
avem o problemă la
prevederile legale, şi atunci
trebuie să modificăm legea”,
a continuat Dragnea.
C. DUMITRACHE

Nicolae Zavera este propus
vicepreşedinte al CJ Teleorman
(urmare din pagina 1)
Nicolae Zavera este propunerea PSD
pentru întregirea conducerii Consiliului
J u d e ţ e a n Te l e o r m a n . P o s t u l d e
vicepreşedinte a rămas vacant odată cu
plecarea lui Liviu Dragnea în Parlamentul
României şi demisia lui Adrian Gâdea din
funcţia de vicepreşedinte, pentru a putea
candida pentru funcţia de şef al CJ
Teleorman.
Deşi instituţia funcţionează de mai bine de
jumătate de an fără un vicepreşedinte,
conducerea Consiliului Judeţean Teleorman
este decisă să nu mai lase lucrurile aşa, iar în
următoare şedinţă să fie ales şi cel de-al

doilea vicepreşedinte.
Acest anunţ a fost făcut chiar de fostul
preşedinte al CJ Teleorman, Liviu Dragnea
venit în Alexandria în calitate de vicepremier
pentru a aviza depunerea jurământului noului
prefect al judeţului, Carmen Dan.
Acesta a dezvăluit şi numele consilierului
judeţean propus de PSD pentru a ocupa
această funcţie în persoana lui Nicolae
Zavera.
Celălalt post de vicepreşedinte al CJ
Teleorman va fi ocupat, în continuare de Ilie
Bălan de la PNL.
C. DUMITRACHE

Prefect apolitic doar pe hârtie
Statutul prefecţilor şi
subprefec ţilor naşt e în
continuare controverse în
rândul politicienilor. Deşi
prefecţii şi subprefecţii s-au
transformat, de aproape 10
ani, în funcţionari publici şi sau declarat apolitici, faptul că
aceştia sunt numiţi de primul
ministru, o persoană aleasă
politic, şi demişi la fiecare
s c h i m b a r e d e G u v er n,
contravine statutului de înalt
funcţionari publici. În acest
sens, vicepremierul Liviu
Dragnea doreşte iniţierea
unei largi dezbateri publice,
”serioasă şi fără patimi”,
privind statutul acestora.
Statutul prefecţilor şi
subprefecţilor va fi subiectul
unei importante dezbateri
publice. Potrivit
vicepremierului Dragnea, în
urma dezbaterii se va decide
dacă în ţara noastră se va
menţine actualul model
”franţuzesc” sau se va reveni
la cel în care prefecţii nu erau
înalţi funcţionari publici, iar
numirile se făceau politic.
”Este modelul franţuzesc
cu care putem fi de acord sau
nu putem să nu fi de acord.

Este o prevedere legală şi
trebuie să o respectăm.
Dacă vom reuşi în acest an
să deschidem o dezbatere
serioasă fără patimă si fără
parti-pris-uri despre statutul
funcţionarilor publici, despre
funcţia publică în general,
despre relaţia dintre
autorităţile publice, în special
cele locale, cu Agenţia
Naţională a Funcţionarilor
Publici, atunci sigur se va
pune problema statutului
subprefecţilor şi prefecţilor.
Trebuie să vedem dacă
continuăm să mergem pe
modelul franţuzesc care este
modelul actual implementat
din 2005, până atunci prefecţii
erau consideraţi demnitari, nu
erau înalţi funcţionari publici
sau revenim la situaţia
dinainte”, a declarat Liviu
Dragnea.
Decizia de iniţiere a unei
dezbateri pe această temă i-a
venit după ce a constatat că
prefecţii, deşi sunt înalţi
funcţionari publici, sunt
schimbaţi odată cu
schimbarea Guvernului.
”Sunt destul de mulţi
oameni implicaţi în

administraţie care pun din ce
în ce mai des problema
prefectului dacă să fie politic
sau să fie înalt funcţionar
public pentru că, de fiecare
dată când s e sc himbă
Guvernul , se schimbă şi
prefecţii şi este din ce în ce
mai greu să susţii că prefectul
este înalt funcţionar public”, a
adăugat Dragnea.
Până la data de 1 ianuarie
2006, prefecţii erau oameni
politici cu carnet de membru
de partid. Odată cu
intensificarea procesului de
integrare în Uniunea
Europeană se impunea
depolitizarea acestei instituţii
după modelul francez. De la 1
ianuarie 2006, prefecţii şi-au
pierdut statutul de demnitari şi
au devenit înalţi funcţionari
pub li c i. D e a s em ene a,
prefecţii au fost obligaţi să
demisioneze din partidele
politice din care făceau parte.
Prefecţii şi subprefecţii
sunt numiţi în funcţie de
Guvern, dintre membrii
corpului înalţilor funcţionari
publici.
C. DUMITRACHE

Doar liberalii
numiţi politic ar
putea fi schimbaţi
Directorii liberali ai deconcentratelor teleormănene sunt în
pericol de a-şi pierde postul. Duminică, după ceremonia de
instalare a noului prefect, vicepremierul Liviu Dragnea s-a
întâlnit cu reprezentanţii mass-media teleormănene. În
cadrul discuţiilor a fost abordată şi problema directorilor de
instituţii şi şefii de la deconcentrate susţinuţi de liberali. Între
aceştia numărându-se şi directorii de la Finanţele Publice,
ITM, Casa de Pensii,APIA.
Liviu Dragnea a ocolit un răspuns direct şi n-a făcut nici o
nominalizare, spunând că cei care au fost numiţi politic vor fi
schimbaţi, dar cei care au ajuns în posturile respective prin
concurs, vor rămâne pe loc.
Probabil că şeful executiv al PSD era la curent cu
declaraţiile pe care urma să le facă şi Victor Ponta a doua zi.
Ceea ce explică prudenţa sa în legătură la scaunele liberalilor
din deconcentrate.
Premierul Ponta le-a transmis ieri pesediştilor să menţină
bunele relaţii cu PNL la nivel de teritoriu, neexcluzând o
refacere a USL după 25 mai, când în funcţie de rezultatele
obţinute la alegerile pentru Parlamentul european, partidele
şi liderii lor se vor repoziţiona.
Aşa că n-ar fi de mirare ca unii dintre reprezentanţii
liberalilor din Teleorman să rămână în stand-by.
C. DUMITRACHE

PSD, UNPR şi PC
vor avea candidaţi
comuni şi la alegerile
locale parţiale
Preşedintele PSD, Victor Ponta, a anunţat, luni, că PSD,
UNPR şi PC, partide care formează o alianţă electorală
pentru alegerile europarlamentare, vor avea candidaţi
comuni şi la alegerile parlamentare şi locale parţiale care se
vor desfăşura pe 25 mai.
"Azi avem
d e l u a t
c â t e v a
d e c i z i i
politice
legate de
modul în
care ne
pregătim
pentru 25
mai. Trebuie
să decidem
care vor fi
candidaţii
n o ş t r i
comuni tot în
a l i a n ţ a
electorală
PSD-UNPR-PC pentru colegiile rămase libere de
parlamentari pe care Guvernul probabil chiar miercuri va
începe procedura pentru alegerea acestora - în egală măsură
primari şi consilii locale, acolo unde este nevoie", a spus
Ponta, în debutul şedinţei BPN al PSD, la care presa a avut
acces.
Ponta a mai spus că în cursul acestei săptămâni vor fi
depuse şi candidaturile comune ale alianţei PSD-UNPR-PC
la alegerile europarlamentare.

Guvernul va acorda
amnistie fiscală pentru
proprietarii terenurilor
afectate de calamităţi
Guvernul pregăteşte un act normativ în baza căruia
proprietarii terenurilor afectate de calamităţile din 2013 vor fi
scutiţi de la plata impozitului pe venitul agricol, a declarat,
sâmbătă, pentru Agerpres, secretarul de stat în Ministerul
Agriculturii, Daniel Botănoiu.
Potrivit acestuia, de amnistia fiscală vor beneficia
proprietarii a 75.000 de hectare de teren agricol care au fost
calamitate.
"Este vorba de amnistie fiscală în cazul impozitului pe
norma de venit. Oamenii aceia nu au mai putut obţine niciun
venit. Pentru că termenele de plată erau 25 octombrie şi 15
decembrie 2013, nu se mai poate reveni, să-i scuteşti de la
plată, şi atunci trebuie introdus acest act normativ cu privire la
amnistia fiscală", a afirmat Botănoiu.
Oficialul Ministerului Agriculturii susţine că actul normativ
ar putea fi promovat în şedinţa de guvern din această
săptămână.
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115 locuri de muncă
vacante în Teleorman

În săptămâna 13 – 19 martie 2014, lista locurilor de
muncă vacante în judeţul Teleorman, a înregistrat o uşoară
scădere comparativ cu perioada anterioară, însă numărul
locurilor de muncă nu a scăzut sub 100.
În această perioadă, sunt înregistrate un număr de 115
locuri de muncă, puse la dispoziţie de către 18 agenti
economici din judeţ, în diverse domenii de activitate,
industrial, alimentaţie publică, confecţii textile, vânzări,
servicii şi comerţ.
În această perioadă, pentru persoanele cu studii
superioare sunt disponibile 6 posturi, pentru persoanele cu
studii medii şi profesionale, 59 de posturi, iar pentru
persoanele necalificate, 50 de posturi.
Defalcat pe zone, cele mai multe locuri de muncă (68)
sunt vacante în zona Alexandria. Acestea sunt puse la
dispoziţia persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă
de 10 agenţi economici în domeniile: industrial, alimentaţie
publică, confecţii textile, servicii şi comerţ, vânzări. Dintre
acestea 35 de locuri sunt pentru persoanele cu studii medii şi
profesionale, 27 locuri pentru persoane necalificate şi 6
locuri pentru persoane cu studii superioare.

Ieri, la Alexandria,

Silvicultorii au dat
startul împăduririlor de primăvară

În organizarea Direcţiei Silvice Teleorman,
ieri, la Alexandria, a fost deschisă oficial “Luna
plantării arborilor”, acţiune care se va derula în
perioada 15 martie–15 aprilie 2014. Acţiunea a
debutat la sediul Ocolului Silvic Alexandria,
alături de conducerea
Direcţiei Silvice
Teleorman fiind prezenţi lucrători silvici de la
Ocoalele Silvice din judeţ, precum şi numeroşi
jurnalişti din mas media teleormăneAnă.
Pentru acest an, aşa cum a precizat directorul
Direcţiei Silvice Teleorman, inginer Marin
Dumitru, programul de regenerare a pădurilor
de pe raza judeţului nostru prevede executarea
lucrărilor de regenerare şi de împăduriri pe o
suprafaţă totală de 157 hectare. Din această
suprafaţă se vor executa lucrări de regenerare
pe o suprafaţă de 94 de hectare, iar pe 63
hectare se vor face împăduriri cu diferite specii
de arbori.
Şi cum cea mai plăcută lecţie de silvicultură
nu poate fi ţinută decât în natură, startul practic
al acestei acţiuni de interes naţional a fost dat în
pepiniera Ocolului Silvic Alexandria, aici, sub
îndrumarea directă a specialiştilor, câţiva
muncitori, cu ajutorul utilajelor necesare,
participând la acţiunea de scoatere din pământ
a puieţilor de salcâm şi pregătirea acestora în
vederea plantării. .

În cea de-a doua parte a acţiunii de
deschidere oficială a campaniei împăduririlor
de primăvară, organizatorii acestui eveniment
şi jurnaliştii s-au alăturat silvicultorilor prezenţi
pe terenurile din cadrul Unităţii de Producţie IV,
aparţinând Ocolului Silvic Alexandria. Sub
directa îndrumare a şefului Ocolului Silvic
Alexandria, ing. Florin Nania, cu participarea
efectivă şi a altor silvicultori din cadrul Direcţiei
Silvice, câteva zeci de muncitori se aflau în
plină desfăşurare a acţiunii de plantare de
puieţi de plop alb. Puieţii de plop au fost produşi
în pepiniera din cadrul Ocolului Silvic
Alexandria, suprafaţa ce va fi plantată în aceste
zile fiind de 0,5 hectare, extinzându-se astfel
suprafaţa de pădure existentă în apropierea
râului Vedea.
Dată fiind importanţa extinderii suprafeţelor
împădurite din punct de vedere economic dar şi
în ceea ce priveşte îmbunătăţirea condiţiilor de
mediu, în ziarul nostru de mâine vom prezenta
amănunţit întregul program derulat de către
silvicultorii teleormăneni în acest an, la unele
acţiuni urmând a participa şi elevi de gimnaziu
şi de liceu, precum şi salariaţi ai unor companii
economice din judeţ.
George ZAVERA

Primăriile pot lua bani europeni
pentru păşune şi în 2014?

În zona Roşiori de Vede sunt concentrate 27 locuri de
muncă, în cadrul a doi agenţi economici în domeniul
confecţiilor textile. 14 locuri sunt pentru persoane cu studii
medii şi profesionale, iar restul de 13 locuri au adresabilitate
în rândul persoanelor necalificate.
Iar la Turnu Măgurele şi Zimnicea, sunt vacante câte 10
locuri de muncă. La Turnu Măgurele posturile sunt oferite de
patru agenţi economici în domeniile confecţii textile,
medical, servicii şi comerţ, cu valabilitate pentru persoane cu
studii medii şi profesionale.
Iar la Zimnicea, locurile de muncă sunt operite de doi
agenţi economici în domeniul confecţiilor textile.
În ce priveşte vechimea în câmpul muncii, solicitată de
angajatori, aceasta oscilează între zero şi cinci ani. Iar din
punct de vedere al contractelor de muncă acestea se vor
semna atât pe perioadă nedeterminată cât şi pe perioadă
determinată.
M.M.

Primăriile care nu au
concesionat până acum
suprafeţele de pajişte naturală
deţinute către asociaţiile
crescătorilor de animale mai
pot depune şi în 2014 cereri de
plată pe suprafaţă, cu obligaţia
să asigure încărcătura de
animale sau să cosească
pajiştea, a declarat, pentru
revista “Ferma”, directorul
general al Agenţiei de Plăţi şi
Intervenţie în Agricultură,
Dorel Benu. “Anul ăsta mai pot
depune şi Consiliile Locale
cereri, cu obligaţia să asigure
încărcătura de animale sau să
cosească păşunea”, a spus
noul şef APIA, precizând că
legislaţia pe care se depun
cereri pe suprafaţă în 2014
este Ordinul 31/2013 pentru
modificarea şi completarea
Ordinului 246/2008, care a fost
aplicat şi anul trecut.
Afirmaţiile directorului
general al APIA în privinţa
posibilităţii ca primăriile să mai

primească şi în acest an
subvenţii pentru suprafeţele
de pajişti pe care le
exploatează direct surprinde
oarecum.
Anterior declaraţiilor
directorului general al APIA,
ministrul Agriculturii, Daniel
Constantin, a făcut cunoscut,

în cadrul conferinţei de
prezentare a PNDR 20142020, de la Timişoara, că “din
2014, primăriile nu au cum să
mai primească sprijin pe
păşune, pentru că nu sunt
fermieri activi”. De precizat
faptul că art. 10 din OUG
34/2013 privind organizarea,

administrarea şi exploatarea
pajiştilor, în vigoare din mai
2013, obligă persoanele fizice
şi juridice proprietari/utilizatori
de pajişti care solicită fonduri
eur opene să asi gure o
încărcătură minimă de 0,3
UVM/ha. Ministrul Agriculturii
a p r e c i z at t ot o d at ă c ă
“Ordonanţa (OUG 34/2013 –
n.n.) urmează să fie aprobată
prin lege; o să intre în Comisia
de Agricultură săptămâna
viitoare (17-23 martie 2014 –
n.red.), după care vin normele
metodologice care clarifică
exact aceste lucruri. Primăriile
nu pot să primească sprijin,
pentru că nu sunt fermieri
activi”.
După astfel de declaraţii, la
cel mai înalt nivel, pe bună
dreptate se ridică întrebarea:
Vor mai avea
primăriile
dreptul de a primi sprijin pe
suprafeţele de pajişti naturale
în 2014?
George ZAVERA

Acţiuni de consiliere şi orientare în carieră
a tinerilor cu oportunităţi reduse
Proiectul „Şanse egale pentru toţi” finanţat prin
Programul Tineret în Acţiune, implementat de
Asociaţia de economie socială a tinerilor 2013 şi
înfiinţat de Centrul pentru tineret, facilitează
întâlnirea tinerilor cu oportunităţi reduse din judeţul
nostru.
Cu această ocazie, în cadrul centrului au avut loc
activităţi de consiliere şi orientare în carieră, prin
programe de formare în funcţie de nevoile de formare
identificate la tineri, activităţi în aer liber, activităţi
culturale, excursii şi vizite, etc. De menţionat faptul că
Spaţiul necesar funcţionării Centrului a fost pus la
dispoziţie de asociaţia Catalactica, unul dintre
partenerii proiectului.
În ceea ce priveşte tinerii cu oportunităţi reduse,
aceştia au fost identificaţi în etapa de scriere a
proiectului, din colaborarea purtată cu partenerii, prin
vizite directe în liceele din judeţ şi în urma discuţiilor
purtate cu directorii acestora, dar şi prin contactul
direct cu un reprezentant al Comisiei de evaluare a
persoanelor cu handicap din judeţul Teleorman.
Aceştia din urmă ajutând la identificarea tinerilor cu
dizabilităţi şi probleme de sănătate.
Proiectul ţinteşte atât pe creşterea calităţii vieţii
tinerilor cu probleme de sănătate, cu situaţie
economică precară cât şi a tinerilor de etnie rommă
din judeţul nostru.

În urma acestei întâlniri, echipa de management a
prezentat participanţilor activităţile oferite de centru.
De asemenea, tinerii vor face cunoscută cultura lor
(existând şi tineri de etnie rromă) şi abilităţile lor
artistice: muzică, teatru, pictură.

Pentru realizarea obiectivelor propuse, iniţiatorii
proiectului şi-au derulat acţiunile propuse, în zilele de
15 şi 16 martie.
Aşadar pentru ziua de sâmbătă 15 martie,
lucrările au debutat în jurul orelor 13.00, mai întâi
printr-un moment artistic oferit de trupa de teatru
Catalactica, urmat de prezentarea scopului şi a
obiectivelor centrului. În prima zi, lucrările s-au

finalizat în jurul orelor 15.00 prin sesiunea discuţiilor
libere pe marginea activităţilor propuse.
Iar în cea de a doua zi (duminică 16 martie),
rezervată desfăşurării activităţilor în centrul cultural
adresat tinerilor cu oportunităţi reduse, acestea au
debutat mult mai devreme începând cu orele 10.00,
mai întâi cu primirea participanţilor şi completarea
unui chestionar de evaluare iniţială privind nevoile
acestora. Fiind vorba aici de copii cu nevoi speciale şi
copii de etnie romă.
Următorul moment din program, prin care
iniţiatorii au captat atenţia tinerilor implicaţi, trezindule totodată interesul, a fost un curs de limba engleză
pentru care s-a alocat în jur de două ore, în funcţie de
receptivitatea tinerilor.
Contextul şi problematica tineretului vor fi
dezbătute tot în cadrul acestui proiect, precum şi alte
aspecte privind comunicarea interpersonală.
Iar spre final activităţilor, atmosfera s-a destina
printr-un moment de dans modern şi contemporan.
Cea de a doua zi s-a finalizat după orele 20.00,
prin discuţii libere cu participanţii, prin care s-a
urmărit identificarea opiniilor acestora despre
activităţile derulate, dar şi discuţii despre eventualele
îmbunătăţiri care pot fi aduse în vederea derulării cu
succes a activităţilor viitoare.
M.M.
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ORGANIZĂM:

NUNŢI, MESE FESTIVE, SIMPOZIOANE, RECEPŢII

CAZARE ÎN CAMERE DOUBLE
REZERVĂRI LA:

Mobil: 0721.391.471; 0723.148.613 Tel/Fax: 0247.312.854

Mail: maraflorica@yahoo.com

www.motel-restaurant-mara.ro

Îţi doreşti
o limuzină
pentru
nuntă sau
pentru o
aniversare?
Cu noi
acest lucru
va deveni
realitate!

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 75 m.p., şi 12 apartamente cu 3 camere – suprafaţă
utilă 105 m.p. Dintre acestea mai sunt disponibile la vânzare 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.
Cei interesaţi pot obţine relaţii detaliate
de la Dan Marin, administrator,
la telefon 0788.620.681; 0788.014.400
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Studenţii şi tinerii absolvenţi vor
putea face practică la Guvern
Guvernul oferă stagii de
practică studenţilor şi tinerilor
absolvenţi. Programele de
intership sunt adresate tinerilor
de până în 25 de ani care au
cunoştinţe de bază în domeniul
tehnologiei informaţiei şi cunosc
cel puţin o limbă străină.
În urma selecţiei, 170 de
studenţi vor avea ocazia să
lucreze la Cancelaria
premierului, la Secretariatul
General al Guvernului sau în
cadrul unui minister, pentru o
perioadă de două luni.
Cei interesaţi de programele
de intership din administraţia
publică centrală pot aplica până
pe 31 mai.

Este pentru a doua oară când
Guvernul organizează stagii de

practică pentru studenţi şi tineri
absolvenţi.

“Reconstituiri”
din pasiune pentru artă
Săptămâna 10 - 16 martie s-a încheiat într-un mod cu
totul special pentru lumea artiştilor plastici din Teleorman,
care vineri seară au vernisat expoziţia de tablouri
organizată sub genericul “Reconstituiri”.
Locul de întâlnire al artiştilor plastici a fost Galeriile de
Artă din Alexandria, acolo unde aceştia şi-au expus o
parte din recentele lor creaţii, dând astfel naştere unui
eveniment cultural de mare încărcătură emoţională, dar şi
de culoare.
Emoţia a venit atât din partea expozanţilor, care au
găsit un prilej de a se revedea, de a socializa, cât şi emoţia
transmisă publicului de lucrările artiştilor, aspect rezultat
în urma discuţiilor purtate pe marginea exponatelor.
Iniţiatorul evenimentului a fost pictorul Emil Cojocaru,
preşedintele Uniunii Artiştilor Plastici din Alexandria,
căruia i-au răspuns invitaţiei de a expune lucrări de
pictură, grafică şi tapiţerie, şi alţi artişti, care într-o
perioadă atât de gri, şi-au mai găsit timp, bani şi multă

Din acest an,

Toţi copiii de la 1 la 3 ani
vor fi evaluaţi gratuit pentru autism

Dacă până acum diagnosticarea autismului se
făcea foarte târziu, de anul acesta toţi copiii cu
vârste cuprinse între 1 şi 3 ani vor fi evaluaţi de
medicii de familie pentru a stabili dacă suferă sau
nu de această tulburare.

O altă problemă pentru părinţii unui copil cu
autism este grădiniţa sau şcoala, unde fie nu sunt
primiţi, fie sunt marginalizaţi.
Primii care trebuie să observe schimbări în
comportamentul celor mici sunt însă părinţii.
„În momentul în care părinţii vin acasă şi văd că
copilul lor de 5 luni, de 6 luni pe care îl strigă pe
nume nu întoarce capul, evident că la 6 luni un
copil nu vorbeşte, nu are cum să spună mama, dar
în momentul în care eu strig Mihai şi copilul meu

nu întoarce capul o dată, de două ori de trei ori, ar
trebui să mă întreb copilul meu aude. Asta e prima
întrebare pe care mulţi părinţi şi-o pun”, afirmă
Laura Mateescu, medic primar psihiatrie
pediatrică.
Şansele de recuperare sunt mult mai mari
dacă se aplică din timp terapia ABA, adică analiza
aplicată a comportamentului. În timpul acestor
şedinţe copiii învaţă lucruri pe care ceilalţi le fac în
mod natural.
Importantă pentru recuperarea copiilor cu
autism este şi integrarea acestora într-o clasă.
Mulţi părinţi se confruntă însă cu refuzul cadrelor
didactice.
„Sunt anumite cazuri în care copiii cu autism nu
pot face faţă în şcolile normale şi atunci ajung la o
şcoală specială, dar primul pas este să se facă în
sensul grădiniţei normale şi a şcolii normale. Dacă
este totuşi o afecţiune severă, se va renunţa
ulterior şi se va trece către o şcoală specială,
trebuie să îi dăm şansa întâi să se integreze într-o
grădiniţă normală şi o şcoală normală”, explică
Anca Dumitrescu, psiholog şi consultant în terapia
ABA.
În România, numărul micuţilor care suferă de o
tulburare de spectru autist creşte de la un an la
altul, iar cauzele nu sunt cunoscute încă.
Tocmai pentru că nu se ştie clar cum poate fi
prevenit, este foarte importantă diagnosticarea
timpurie.

Tulburările de somn, o problemă
serioasă de sănătate publică
Somnul insuficient şi
tulburările de somn reprezintă o
problemă serioasă de sănătate
publică şi de ordin social,
atenţionează specialiştii cu
o c a z i a Z i l e i M on d i a l e a
Somnului, celebrată în data de
14 martie 2014, potrivit unui
comunicat de presă
primit de redacţia
www.sanatateatv.ro.
„Ins om ni a ş i /s au
hipersomnia sunt
semnalate la 75% din
persoanele c u boli
depresive şi sunt
asociate cu creşterea de
10 ori a riscului de
dezvoltare a bolilor
depresive şi tulburărilor
bipolare”, a declarat
prof. univ. dr. Florin
Mihălţan, preşedintele
Societăţii Române de
P ne u mo l og i e ,
Fondatorul Secţiunii de
Somnologie.
Somnul este o componentă
extrem de importantă pentru
sănătatea indivizilor, chiar din
primii ani de viaţă. În acest sens,
Societatea Europeană de
Studiu a Somnului subliniază

faptul că medicina somnului
trebuie să devină o specializare
recunoscută în toate ţările
europene.
„Între 25% şi 40% dintre copii
pot prezenta un tip de tulburare
de somn pe perioada copilăriei.
Reducerea duratei de somn, un

program de somn variabil şi
calitatea slabă a somnului pot
duce la afectarea
per fo rm anţ el or c o gni t i ve ,
cardiovasculare şi metabolice” a
precizat dr. Mihaela Oros,
preşedinte Asociaţia pentru
Tulburările de Somn la Copii şi

Adolescenţi.
Mai mult decât atât, potrivit
dr. Mihaela Oros, 10% dintre
copii sforăie, iar 20% dintre
aceştia suferă de apnee în
somn, în timp ce 15% dintre
copii adorm în timpul orelor la
şcoală.
Ziua Mondială a
Somnului are drept scop
atragerea atenţiei
asupra ecoului
tulburărilor de somn în
viaţa fiecărui individ, a
necesităţii recunoaşterii
acestei specialităţi în
România. De asemenea
se urmăreşte şi corecţia
legislaţiei cu privire la
c o n t r o a l e l e
somnografice la grupe
de risc importante –
şoferi, controlori de
trafic, supraveghetori de
trafic, mecani ci de
locomotivă. Sloganul
Zilei Mondiale a Somnului din
acest an este „Somn odihnitor,
Respiraţie uşoară, Corp
Sănătos”, un mesaj 3 în 1 ce are
ca scop evidenţierea factorilor
de risc ai apneei în somn care
pot fi preveniţi.

răbdare pentru a zâmbi, a picta şi pentru a crea adevărate
minuni din marmură sau din împletituri.
Cei care şi-au expus aici lucrările sunt: Emil Cojocaru,
Marius Nistor, Aurelia Ion, Liana Spătăreanu, Laura Duţă,
Cristiana Purcărea, Costel Păun, Dan Geleleţu şi George
Moise.
Alături de lucrările cunoscuţilor pictori, la Galeriile de
Artă “Pavel Temov” sunt expuse şi picturile câştigătorilor
concursului “Zâmbetele primăverii”, eveniment marcat în
aceeaşi locaţie cu puţin timp în urmă.
Publicul larg din Alexandria şi nu numai, care
manifestă înclinaţie către artă, mai are încă posibilitatea
de a se relaxa privind lucrările expuse aici la Galeriile de
Artă, până luni 24 martie 2014.
Mirel MANAFU

Cancerul intestinului
gros, a doua cea mai
frecventă formă de
cancer în România
Confor m cel or
mai recente date
Globocan 2012,
cancerul intestinului
gros a urcat pe locul
al II-lea în rândul
celor mai frecvente
forme de cancer, atât
în rândul femeilor, cât
şi al bărbaţilor, în ţara noastră. Datele privind incidenţa
acestei boli în România arată că 10256 de români sunt
diagnosticaţi în fiecare an cu această formă de cancer, iar
5675 de persoane pierd anual lupta cu boala.
Luna martie este Luna Internaţionala de Luptă
Împotriva Cancerului Intestinului Gros, ocazie cu care
Federaţia Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer din România
(FABC) şi Liga Română de Cancer continuă, pentru al
treilea an consecutiv, seria de acţiuni menite să atragă
atenţia opiniei publice cu privire la acest tip de cancer şi la
simptomele sale, modalităţile de prevenire şi
diagnosticare precoce.
Cancerul intestinului gros este diagnosticat cel mai
frecvent la persoane cu vârsta peste 50 de ani. De aceea,
este recomandat ca toţi cei care manifestă simptome ce
pot indica un posibil cancer să se prezinte imediat la
medic.
Una dintre cauzele principale incriminate pentru
creşterea numărului de cazuri de cancer al intestinului
gros este atitudinea generală a publicului.
“Oamenii evită să meargă la medic pentru că le este
jenă sau frică. Statistic, la nivel mondial, 93 din 100 de
persoane pot fi salvate dacă sunt diagnosticate precoce,
prin control periodic! Din păcate, ruşinea îi împiedică pe
cei care prezintă primele simptome să apeleze la medic”,
a declarat Cezar Irimia, Preşedintele Federaţiei
Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer din România.
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România reală
Supravieţuirea
poporului român

Este ştiut
faptul, că românul
de când e el, a fost
jertfelnic de sine,
înzestrat cu o
jertfire martirică,
pentru că aşa i-a
fost sortit să se
nască, să se afle
mereu între
neprieteni. Şi
tocmai de aceea,
românul este felul
de om iubitor de
adevăr, care nu
acceptă făţărnicia
şi viclenia,
românul este felul
de om puternic,
care nu caută să-şi ascundă slăbiciunile, românul este
omul sincer, înzestrat cu o frumuseţe sufletească
caracteristică doar lui, o frumuseţe pe care la alţii o
vedem mai rar, o frumuseţe, care nu lasă loc duplicităţii,
făţărniciei, vicleniei, lipsei de inteligenţă. Lucruri cu
care alţii operează când românul le spune adevărul.
Românul, cât de curajos şi luptător a fost şi este,
totuşi nu se bucură de o împlinire de sine, fiindcă în
puţine cazuri îşi găseşte prelungirea şi rostul în clasa
conducătoare sau în clasa politică. De ce? Fiindcă
această clasă nu era, tocmai de fiecare dată ieşită din
sânul poporului, această clasă avea slăbiciunea să
creadă că jertfirea e a poporului, iar a lor e
supravieţuirea. Şi doar în momente cruciale, când nu se
mai poate da înapoi, se amestecă clasa politică cu
poporul şi dă exemple demne de istorie. După un timp,
iarăşi vine supravieţuirea – alte reguli de viaţă decât cele
ale poporului, fortuite de îmbâcsirea cu elementul
străin, lucru de care se îngrijesc vecinii.
Dar acestea sunt vicii numai ale clasei politice nu şi a
poporului. Şi dacă această clasă politică se gândeşte că
prin a menaja străinul, prin a tăcea sau a dosi adevărul,
îşi perpetuă viaţa – se greşeşte. Când se întrece măsura
în aceasta, poporul nu întârzie să vină să o lecuiască, fie
prin alegeri, fie altfel. Şi cu cât aceste lecuiri vor fi mai
dese, cu atât această clasă politică va fi mai aproape de
popor şi de adevăr.
Aşa este logica lucrurilor, căci de altfel, vine să se
adeverească bancul pe care Dan Puric îl glăsuia la
Chişinău pe scena Teatrului “Mihai Eminescu”: “Se
spune că atunci când a făcut lumea, Dumnezeu a
răsturnat sacul cu minuni în locul unde este acum
România. Uimit şi puţin şocat de bunăvoinţa excesivă a
Lui Dumnezeu, un Înger Îl întreabă: - Ce faci Doamne?
Le dai prea multe. La care Dumnezeu îi răspunde: - Stai
să vezi ce conducători le dau!”.
Da, aşa a fost. Românul, într-adevăr, a avut parte de
o clasă politică care-şi avea pornirile străine trebuinţei
Neamului, că aşa au fost vremurile, că erau puţini şi
când îşi găsea protectorul, trebuia să jertfească din sine,
şi cu teritoriu, şi cu averi, şi cu demnitate, căci îşi
îngroşa rândurile cu elementul străin. Şi ca să se placă
acestui element străin, mai întâi de toate, se tăceau
adevăruri.
Dar, astăzi sunt alte vremuri, alte realităţi şi adevărul
devine o virtute şi pentru popoarele mai mici, dar dacă el
este adevăr, el nu se vrea tăcut.
Mihail TĂNASE

Pastila de râs
Soţia către soţ:
- Dragă, trebuie să-i spui fiului nostru să nu se însoare cu
proasta aceea!
- Asta-i culmea, de parcă pe mine m-a atenţionat cineva!
***
- Dragul meu, în curând vom fi trei!
- Asta e o veste buna!
- Mama a obţinut divorţul şi va veni să locuiască cu noi…
***
- Ce este milisecunda?
- Milisecunda este perioada de timp de când s-a făcut
verde şi până când te claxonează tâmpitul din spate!
***
- Medicul mi-a recomandat insistent să termin cu
chefurile.
- Care medic?
- Cel care stă sub noi!

De ce este contagios căscatul?
Fără îndoială, mulţi dintre
noi am simţit pe propria piele
cât de contagios este
căscatul, însă cauzele pentru
care acest gest este molipsitor
abia recent au fost desluşite
de oamenii de ştiinţă.
Căscatul este contagios
între oameni atunci când
nivelul de empatie al celui care
priveşte un om căscând este
ridicat. Însă nu este vorba
doar de empatie, de
capacitatea de identificare,
prin trăire, cu experienţele
altor persoane. Nivelul de
contagiozitate al căscatului a
fost documentat în
numeroase rânduri de
oamenii de ştiinţă.
Căscatul molipsitor are loc
ca reacţie fizică a unei
persoane care vede, se

gândeşte sau aude pe
altcineva căscând, fiind o
diferenţă enormă între un
căscat survenit astfel şi unul
apărut în mod spontan, pe
fond de oboseală sau
plictiseală. Şi nu doar oamenii
cască în mod spontan! Toate
vertebratele, inclusiv şerpii şi
şopârlele, cască spontan.
Când vine vorba de cât de
contagios este căscatul în

rândul oamenilor, lungimea de
undă emoţională este
esenţială. Studii recente au
demonstrat că gradul de
contagiozitate al căscatului
scade odată ce persoana care
vede pe altcineva căscând
înaintează în vârstă,
îmbătrânirea scăzând
capacitatea umană de a
empatiza cu alţii.

Sfaturile specialiştilor pentru
o detoxifiere într-un mod sănătos
Detoxifierea a devenit o modă în zilele
noastre. Toată lumea vrea să ţină o astfel de
cură pentru a-şi curăţa ficatul, sângele sau
colonul. Problema este că puţini ştiu cum se
face o detoxifiere a organismului într-un mod
sănătos.
„Principiul detoxifierii are totuşi o bază
ştiinţifică pentru că în general se folosesc
alimente de origine vegetală. Este dovedit că
vegetarienii au mai multe beneficii de sănătate
pe termen lung legat de prelungirea speranţei
de viaţă, scăderea nivelului de cancer, boli
cardiovasculare, diabet, obezitate, copiii au un
qi mai ridicat, deci beneficiile
sunt reale pentru alimentaţia pe
bază de plante”, spune medicul
Catrinel Macovei.
„Reţeta ideală atunci când
vrei să te apuci de aşa zisa
detoxifiere este să laşi corpul să
îşi facă treaba. Corpul oricum se
detoxifică. El are procese clare.
Dacă nu s-ar detoxifica am muri.
Are procese clare, are organe specifice care se
ocupă cu detoxifierea. Problemele grave de
sănătate apar atunci când intoxicaţia este mult
mai rapidă decât capacitatea corpului de a se
detoxifica”, susţine şi Alec Blenche, consultant
în nutriţie.
De aceea este foarte important ca din când
în când să faceţi o astfel de cură, iar primăvară
este perioada cea mai potrivită.
„Ar fi rezonabil o zi de post pe săptămână,
nu neapărat post negru ci mai multe crudităţi,
legume, sucuri de fructe sau chiar doar simpla

evitare a produselor de origine animală. O zi în
care să îi dăm corpului un răgaz să îşi revină
puţin de la ce s-a întâmplat în timpul
săptămânii”, afirmă medicul Catrinel Macovei.
O altă variantă de detoxifiere este cură
bazată exclusiv pe sucuri proaspete de fructe şi
legume. Atenţie însă, în acest caz detoxifierea
are loc în profunzime, aş că pot apărea o
mulţime de efecte.
„Simptomele de detoxifiere sunt foarte
puternice. Cine nu ştie ce face şi face după
ureche, s-ar putea să renunţe foarte uşor,
pentru că nu e uşor. În momentul în care corpul
scoate toxinele din sânge, vor
avea tot felul de probleme:
ameţeli, leşin, dureri de cap,
vomă, greaţă. Oamenii vor
renunţa şi cred că nu vor mai
încerca”, explică Alec Blenche.
„Curele de detoxifiere nu se
fac după ureche, nu se fac
oricum, citind pur şi simplu de
pe internet, recomandat este să
apelezi la cineva care îţi poate oferi consultanţă
în zona asta şi cu care poţi să porţi o discuţie
despre procesul prin care treci tu, pentru că
fiecare corp este diferit, fiecare om are nevoile
lui specifice şi atunci procesul de detoxifiere în
primul rând trebuie să privească omul că
întreg”, susţine şi Ştefan Niţă, raw food chef.
Aşadar, dacă doriţi să faceţi o detoxifiere,
feriţi-vă de curele bazate pe un singur aliment,
dar şi de cele care promit să detoxifice doar un
organ al corpului. Detoxifierea are loc la nivelul
întregului organism.

Anunţuri
CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ BUNEA EUGEN, în calitate de lichidator judiciar al
debitorului SC Dayon SRL, desemnat conform sentinţei comerciale nr. 575/23.10.2013, pronunţată
de Tribunalul Teleorman, Secţia Civilă, în dosarul nr. 2041/87/2013, ANUNŢĂ: în conformitate cu
prevederile Legii nr. 85/2006 şi cu Regulamentul de vânzare aprobat de Adunarea Creditorilor
scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare, a unui activ din patrimoniul debitoarei, după
cum urmează: - imobil – baracă din lemn în suprafaţă de 30 mp situată în Alexandria, str. Fraţii
Goleşti, nr. 37, jud. Teleorman, imobil, aşezat pe un teren ce nu face obiectul înstrăinării fiind deţinut
cu chirie. Licitaţia va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din mun. Alexandria, str. Libertăţii, nr.
363, bl. H2, ap. 11, sc. A, et. 2, jud. Teleorman. Data desfăşurării licitaţiei: 11.04.2014 ora 14:00,
având preţ de pornire de 1000 lei (fără TVA). Licitaţia va fi reluată în datele de 22.04.2014;
02.05.2014; 12.05.2014; 23.05.2014 în acelaşi loc şi oră, plecându-se de la preţ de pornire de 41.800
lei.
Alte informaţii: Caietul de sarcini şi taxa de participare la licitaţie în sumă de 100 lei sunt obligatorii
pentru toţi licitatorii. Garanţia de participare este de 10% din preţul de pornire fără TVA. Pentru
informaţii suplimentare: telefon – 0722.407814, fax – 0347.401219.
CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ BUNEA EUGEN - telefon – 0722.407814, fax –
0347.401219, NOTIFICĂ deschiderea procedurii falimentului debitorului SC RADA IMPEX SRL, CUI
– 23794300, J34/347/2008, urmare a Sentinţei Civile nr. 148 din data de 05.03.2014, pronunţată de
Tribunalul Teleorman în dosarul nr. 3772/87/2013. Fixează termene limită pentru: înregistrarea
cererilor de admitere a creanţelor născute în timpul procedurii – 27.03.2014, verificarea creanţelor,
întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar – 04.04.2014; depunerea contestaţiilor la
aceste creanţe – 07.04.2014; întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor –
17.04.2014; Termen pentru continuarea procedurii – 30.04.2014.

Anunţuri
Vând arbuşti gojia la preţ convenabil – comuna Adămeşti. Telefon 0730.984.838.
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Semnificaţii istorice pentru
18 Martie
Aveti multe
probleme de rezolvat si
ar fi bine sa va
organizat i cat mai
riguros. Desi sunteti o
fire practica si aveti un
randament bun, va
sfatuim sa nu refuzati
ajutorul care vi se ofera.

Sunteti increzator
in fortele proprii si plin
de energie. Puteti
avea mari satisfactii
pe plan intelectual si
social. Va sfatuim,
insa, sa acordati mai
multa atentie celor
varstnici din familie.

Va simtiti plin de
energie si in stare de
mari eforturi fizice. Va
sfatuim sa nu va
supraestimati
capacitatea de efort.
In partea a doua a
zilei s-ar putea sa fiti
invitat la o petrecere.

Puneti suflet in tot
Va simtiti in stare Sunteti in forma si
ce faceti si sunteti sa mutati muntii din bine dispus. Aveti
hotarat sa terminati loc. Nu va supra- mari sanse de reusita
tot ce ati inceput. Sunt estimati! S-ar putea in toate activitatile
favorizate castigurile sa primiti musafiri sau legate de camin si in
financiare si puteti sa sa fiti invitat la rude. societate. Situatia
v a a f i r m a t i i n Chiar daca sunteti f i na n ci a ra nu v a
societate. Va sfatuim entuziast, lasati-i si pe satisface, dar va veti
sa fiti cumpatat.
ceilalti sa vorbeasca! redresa curand.

Inventivitatea de
care dati dovada va
ajuta mult in afaceri.
Planurile in privinta
unei noi investitii se
vor concretiza in scurt
timp. Nu neglijati
p r o b l e m e l e
partenerului de viata.

Aveti dificult at i
materiale, dar aveti un
randament excelent
in activitatile
intelectuale. Este o zi
favorabila studiului,
proiectelor de viitor,
comunicarii, dar si
relatiilor de prietenie.

Aveti succes in
activitatile comerciale
si sunt favorizate
i n v e s t it i il e p e n t r u
camin. Evitati discutiile
in contradictoriu cu un
membru mai in varsta
al familiei, care nu este
de acord dv.

S-ar putea sa
plecati intr-o
delegatie anuntata in
ultimul moment. Cu
toate ca apar
dificultati, reusiti sa va
descurcati foarte bine
si sa rezolvati toate
problemele.

Sunteti plin de
Colaborarea cu un
energie si ideile dv. partener de afaceri
sunt apreciate de incepe sa dea roade.
anturaj. Daca sunteti Relatiile sentimentale
invitat intr-o excursie,
profitati de ocazie! ar putea avea de
Chiar daca trebuie sa suferit in partea a
cheltuiti mai mult, doua a zilei. Nu este
meritati sa va relaxati. cazul sa va ingrijorati!

1866: Este adoptată Legea învoielilor agricole (legea
pentru tocmeli de lucrări agricole ţi pentru executarea
lor).
1895: S-a născut Ion
Barbu, poet şi matematician
român (d. 1961).
1899: S-a născut Ion
Finteşteanu, actor român de
teatru şi film (d. 1984).
1906: Traian Vuia
realizează, la Paris, primul
zbor din Europa cu un
aparat mai greu decât aerul,
condus exclusiv prin
mijloace proprii de bord.
1933: A murit Luigi
Amedeo, Duce de Abruzzi,
prinţ italian, alpinist şi
explorator (n. 1873).
1956: A murit Louis Bromfield, scriitor american (n.
1896).
1964: A murit Norbert Wiener, matematician american,
considerat fondator al ciberneticii ca o nouă ştiinţă (n.
1894).
1965: Un cosmonaut sovietic – lt. Alexei Leonov –
păşeşte pentru prima dată în afara unei nave spaţiale
(pentru 12 minute).
1973: A murit Demostene Botez, scriitor şi publicist
român (n. 1893).
1994: A murit Gina Patrichi, actriţă româncă (n. 1936).

Marţi 18 Martie 2014
07:00 Telejurnal matinal 09:00
Legendele palatului 10:20 Kile te
omoară 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 războiului 18:10
Interes general 19:45 Sport 20:00
Telejurnal 21:00 Studio fotbal UEFA
CL 21:40 Real Madrid-Schalke 04
23:50 Rezumat UEFA CL 00:40
Exclusiv în România 01:30 Interes
general 02:45 Zestrea românilor

07:00 Ştirile Pro Tv 10:05
Tânăr şi Neliniştit 11:00 Gossip
Girl: Intrigi la New York 13:00
Ştirile Pro Tv 14:00 Tânăr şi
Neliniştit 15:00 Mircea 17:00
Ştirile Pro Tv 17:30 La Maruţă
19:00 Ştirile Pro Tv 20:30
Masterchef 22:30 Ştirile Pro Tv
23:05 Lie to Me 00:00 O
săptămână nebună 01:00 Ştirile
Pro Tv 02:30 Gossip Girl: Intrigi la
New York 04:00 Promotor 04:30
Lie to Me 05:30 La Maruţă

08:00 Neatza cu Răzvan şi
Dani 10:50 În gura presei 11:40
Teleshopping 12:00 Mireas ă
pentru fiul meu 13:00 Observator
14:00 Mireasă pentru fiul meu
16:00 Observator 17:00 Acces
direct 19:00 Observator 20:00
Observator special 20:30 Pumni
de oţel 22:30 Un show păcătos
01:00 Observator 02:00 Pumni
de oţel 04:00 Acces direct 06:00
Observato

08:00 Campionul 08:30
Vacanţă şi terapie 10:00 Draga
mea prietenă 12:30 Ştirile
Kanal D 13:15 Te vreau lângă
mine 15:45 Vacanţă şi terapie
16:45 Teo Show 18:45 Ştirea
zilei 19:00 Ştirile Kanal D 20:00
Suleyman Magnificul 22:15
WOWBiz 00:30 Ştirile Kanal D
01:30 Prin ţ esa vampirilor
02:45 WOWBiz 04:15 Teo
Show 06:00 Poveste de familie

07:00 Ne-am trezit! 10:30
Cireaşa de pe tort 11:30 Ce gândesc
femeile 12:00 Teleshopping 12:30
Imagini incredibile din lume 14:00
Ştirile Times New Roman 14:30 Râzi
şi câştigi 15:00 Click! 16:00 Trăsniţi
din NATO 16:30 Ce gândesc femeile
17:00 Cireaşa de pe tort 18:00 Ştirile
Prima TV 19:30 Râzi şi câştigi 20:00
Trăsniţi din NATO 20:30 Legenda lui
Butch şi Sundance 22:30 Click!
23:30 Cireaşa de pe tort 00:30
Trăsniţi din NATO 01:00 Râzi şi
câştigi 01:30 Ştirile Prima TV

08:30 Aventurile lui Jackie
Chan 09:00 Dilemele vârstei 10:00
Earl 11:00 Men of a Certain Age
12:00 Aventurile lui Jackie Chan
12:30 La Maruţă 14:00 Lumea Pro
Cinema 14:30 Zoom în 10 14:45
Earl 15:45 Men of a Certain Age
16:45 La bloc 17:45 Prietenii tăi
18:45 Dilemele vârstei 19:50 La
bloc 21:00 Prietenii tăi 22:00
Urăsc Ziua Îndrăgostiţilor 00:00
Supernatural: Aventuri în lumea
întunericului 01:00 Boston Legal
01:45 Urăsc Ziua Îndrăgostiţilor

07:00 Ştirile dimineţii 07:55
Business B1 la zi 08:00 Ştirile
dimineţii 09:00 Ştirile dimineţii
09:55 Business B1 la zi 10:00
Ştirile dimineţii 11:00 Evenimentul
Zilei 12:00 Ştirile B1 13:00 Talk B1
14:00 România, acum 15:00 Ştirile
B1 16:00 România, acum 17:00
Butonul de panică 18:00 Ştirile B1
19:00 Aktualitatea B1 20:00 Bună
seara, România! 21:30 Sub semnul
întrebării 23:00 Lumea lui Banciu
00:00 Ştirile B1 01:00 Sub semnul
întrebării 02:20 Butonul de panică

07:15 Abisul pasiunii 08:15
Poveştiri adevărate 09:45
Chemarea inimii 11:00 Cununa de
lacrimi 12:00 Santa Diabla 13:30 O
noua viaţă 14:30 Intrigi şi seducţie
15:30 Abisul pasiunii 16:30 Poveştiri
adevărate 17:30 Chemarea inimii
18:30 Cununa de lacrimi 19:30
Santa Diabla 20:30 O noua viaţă
21:30 Regina 22:30 Poveştiri de
noapte 23:00 Cancan.ro 23:30
FriendZone 00:00 O noua viaţă
01:00 Regina 02:00 Pove ştiri
adevărate 02:45 Poveştiri de noapte
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Cotidianul MARA vine la tine acasă

Vrei să fii 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 în contul
RO52RNCB0245036735460001, deschis la Banca Comerciala Română suma
aferentă lunilor de abonament alese şi expediază talonul de abonament + copia
chitanţei de plată pe adresa cotidianului MARA: Alexandria, Str. Libertăţii, nr. 271, Bl.
L4 sau pe fax. 0347/80.44.48 sau poţi veni direct la sediul cotidianului şi de luna
următoare ziarul MARA vine la tine la uşă.

Talon de abonament
Persoana fizică: Numele _______________ Prenumele ________________
Vârsta ______ Profesia __________________________________________
Persoană juridică: Nume firmă ___________________________________
Domeniul de activitate __________________________________________
CUI _____________ Cont __________________ Banca ________________
Vei primi abonamentul la adresa:
Str. _______________ nr ______ Bl. ______ Sc. ______ Et. _____ Ap. _____
Localitatea ________________ Cod poştal ____________ Judeţul _______
Tel _______________Fax _____________E-mail______________________
Doresc să achiziţionez un abonament la cotidianul MARA începând cu luna
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CSBT Alexandria merge ”ceas”
şi fără americance
Lipsa celor trei jucătoare americance
care au părăsit clubul de baschet din
Alexandria nu a lăsat ”urmări” atât de
grave precum se credea. CSBT a reuşit
să se impună în ambele partide disputate

în weekendul care s-a încheiat. Fetele lui
Mădălin Piperea au reuşit să câştige
vineri cu scorul de 82 la 98 partida din
deplasare de la Satu Mare, iar ieri s-au
impus cu scorul de 57 la 77 pe terenul
celor de la Rapid Bucureşti.
Două deplasări dificile au avut de
disputat baschetbalistele alexăndrene.
Primul şi cel mai dificil meci se preconiza
a fi cel de la Satu Mare, acolo unde fetele
lui Mădălin Piperea aveau de disputat
”restanţa” din etapa a 19-a contra celor de
la CS Municipal Satu Mare. Deşi în tur
CSBT a reuşit să se impună cu scorul de
64 la 56, returul se anunţa extrem de dificil
din cauza lotului ”subţire” al
alexăndrencelor.

În ciuda acestui lucru, jucătoarele din
Satu Mare au reuşit să ţină piept
teleormănencelor preţ de două sferturi.
La pauză scorul era în favoarea CSBT
Alexandria, 25 la 27.
Diferenţa s-a făcut abia în sfertul al
treilea atunci când alexăndrencele au
reuşit să înscrie peste 30 de puncte, în
vreme ce gazdele doar 13.
La finalul celor 40 de minute de joc,
tabela de marcaj a arătat scorul de 98 la
82 în favoarea fetelor noastre.
Cea mai bună jucătoare a CSBT a fost
Adelina Ştefan. Alexăndreanca a reuşit
24 de puncte, 2 recuperări şi tot atâtea
assisturi.
3 zile mai târziu teleormănencele au
avut de disputat o altă partidă în
deplasare, de această dată la Bucureşti,
pe terenul celor de la Rapid.
Alina Chivu a fost jucătorul decisiv în
această confruntare şi a reuşit să încline
balanţa în favoarea CSBT Alexandria.
Jucătoarea teleormăneană a reuşit 26 de
puncte, 4 recuperări şi 2 assisturi.
Scorul final al meciului a fost de 57 la
77 pentru CSBT. În urma acestor victorii
alexăndrencele şi-au asigurat poziţia a 5a la finalul sezonului. Următorul meci
pentru alexăndrence şi ultimul din acest
campionat, va avea loc tot în deplasare
contra Universităţii CSM Oradea. Partida
este programată pentru data de 22
martie.
C. DUMITRACHE
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Înger, îngeraşul meu, / Ai grijă de pesedeu,
În tot locul ne-nsoţeşte / Şi de Băse ne fereşte!

Clasament LNB feminin
Nr Echipa
1. Univ Goldis ICIM Arad
2. CS Municipal Targoviste
3. CS U. Alba Iulia
4. ACS Sepsi SIC
5. CSBTAlexandria
6. Olimpia CSU Brasov
7. CS Municipal Satu Mare

V/Î Pct.
24/1 49
22/3 47
22/2 46
18/7 43
17/8 42
14/11 39
12/13 37

Nr Echipa
8. BCM Danzio Timisoara
9. CS Phoenix Galati
10. U. CSM Oradea
11. CS Rapid Bucuresti
12. U. Cluj-Napoca
13. CS Nova Vita
14. SCM CSS Craiova

V/Î Pct.
11/14 36
10/14 34
8/17 33
8/17 33
5/20 30
2/23 27
1/24 26

Etapă surpriză
în liga judeţeană de fotbal
FCM Alexandria s-a
impus fără emoţii în
”derby-ul” etapei a 18-a
din Liga a IV-a de fotbal.
Pe terenul municipal,
echipa an trenată de
Mircea Cristescu a
c â ş t ig a t f ă r ă e m o ţ i i
disputa cu Unirea
Brânceni. Deşi cele patru
goluri ale alexăndrenilor
au venit abia în repriza
secundă, gazdele au
atacat ”în valuri” şi în
prima parte a jocului.
Derby-ul etapei a 18-a
din liga judeţeană de
fotbal dintre FCM
Alexandria şi Unirea
Brânceni a fost decis de
gafele portarului echipei
oaspete, Florin Olteanu.
Pe o vreme superbă
pentru fotbal, sute de
alexăndreni au umplut
t r ib u n el e st a d io n u lu i
municipal pentru a asista
la una dintre cele mai
frumoase partide din acest

weekend.
Deşi echipa oaspete sa declarat încrezătoare în
şansele sale înainte de
disputarea acestui joc, pe
teren lucrurile au stat cu
totul altfel. FCM
Alexandria a atacat din
primele secunde, iar
Unirea Brânceni a
încercat să se apere
aglomerat.
Dacă la pauză
rezultatul a fost nul, în
partea secundă portarului
echipei oaspete, Florin
Olteanu şi-a dat ”cu
stângul în dreptul” de două
ori. În minutul 50 acesta a
”interpretat” greşit o
centrare eronată a lui
Florin Radu. Deşi mingea
a căzut în faţa portarului,
acesta n-a fost în stare să
o prindă, iar cu puţin ajutor
din partea divinităţii
(vântul i-a dat putere)
mingea a intrat în plasă.
5 minute mai târziu,

acelaşi portar gafează din
nou şi îi permite lui
Alexandru Olteanu să
înscrie pentru 2-0. Căzut
psihic, dar şi fizic, echipa
oaspete a renunţat la orice
iniţiativă ofensivă, iar
alexăndrenii au mai reuşit
să înscrie încă de 2 ori
până la finalul partidei prin
Mitran şi Parolea.
Etapa a 18-a a produs
şi două surprize. Prima
dintre ele s-a petrecut pe
terenul din Zimnicea,
acolo unde echipa gazdă
a fost zdrobită cu scorul de
2 la 6 de către CS Spicpo
Poroschia. Nici ocupanta
poziţiei a treia, Pamimai
Videle nu s-a descurcat
mai bine pe propriul teren.
Deşi la finalul turului de
campionat aceştia se
”băteau” pentru
promovare, acum se
chinuiesc să rămână pe
podium.
C. DUMITRACHE

- Carmen, ai grijă, de mâine nu mai închid ochii la nimic!

Vise, vise!

Rezultatele etapei a 18-a
FCM Alexandria – AS Unirea Brânceni 4-0 (Fl. Radu (49), A. Olteanu (55), M.
Mitran (75), F. Parolea (77))
CS Pamimai Videle – ACS Astra Plosca 0-2 (T. Eremia (35), A. Stavarache (48))
ACF Dunărea Zimnicea – CS Spicpo Poroschia 2-6 (B. Daşa (45), Chiriţă (80) / D.
Balauru (7, 15, 46), S. Didă (15, 33), Leo Barbu (89))
AS Tineretul Suhaia – CS Sporting Roşiori 1-8 (Zopotilă (90) / C. Bârsan (13, 50),
V. Moraru (35), S. Mitran (56), M. Dicu (68, 75), L. Lăcovişte (80, 86))
AFC Voinţa Saelele – CS Rapid Buzescu 3-0 (A. Măican (33, 78), Gheldiu (60))
CS Metalul Peretu – CS Viaţă Nouă Olteni 2-1 (Şt. Mihai (30, 54) / M. Stanciu (80))
FC Traian – CS Unirea Ţigăneşti 1-1 (Cr. Ilie (22) / Ct. Manea (45))
FC Udinese Uda Clocociov –ACS Ajax Botoroaga 1-0 (M. Sabău (27))

La început, o strângere de mână şi-un sărut

