
Odată cu încălzirea vremii, ne aşteptam ca locurile de muncă să înflorească
în Teleorman, însă aici lucrurile s-au derulat invers pentru şomerii teleormăneni,
a căror posibilitate de angajare s-a diminuat destul de mult, odată ce, în perioada
20 – 26 martie 2014, la nivelul judeţului nostru sunt vacante doar 98 de locuri de
muncă.

(continuare în pagina 4)

Marţi dimineaţă,
Gigi Becali a fost
a d u s d e l a
P e n i t e n c i a r u l
Poarta Albă la
Curtea de Apel
Constanţa pentru
j u d e c a r e a
c o n t e s t a ţ i e i
acestuia la decizia
T r i b u n a l u l u i
C o n s t a n ţ a , d e
respingere a cererii
sale de întrerupere
a pedepsei din
motive medicale.

Deşi argumentele în susţinerea admiterii contestaţiei au fost solide, existând
un raport de expertiză medico-legal care stabileşte că Becali are o afecţiune
gravă, care necesită o intervenţie chirurgicală care nu poate fi efectuată în
sistemul penitenciar, procurorul DNA a cerut magistraţilor să respingă
contestaţia şi să menţină decizia Tribunalului Constanţa. Decizie care stabilea
că Gigi Becali nu se poate opera decât într-un spital din reţeaua medicală a
Ministerului Sănătăţii şi musai sub pază.

(continuare în pagina 3)

Repetiţia este mama învăţăturii. După această teorie
se ghidează şi un hoţ din Alexandria care-şi ”testează
abilităţile” pe unul din magazinele din municipiu. La fix o
lună după ce a fost prădat de hoţi, magazinul ”Crocodilul”
dinAlexandria a căzut din nou pradă tâlharilor.

Revin jafurile din magazinele alexăndrene. După o
lună de linişte, magazinul ”Crocodilul” din Alexandria a

fost jefuit. Este pentru a doua oară în acest an când
magazinul cu pricina a primit ”vizita” hoţilor. Primul jaf a
avut loc pe data de 8 februarie. La vremea respectivă
hoţul a pătruns în magazin în jurul orei 20:00 şi sub
ameninţarea unui cuţit a reuşit să plece cu suma de 500
lei.

Urmând acelaşi scenariu, miercuri seară, în jurul orei
21:00, acelaşi magazin a fost prădat de hoţi. Tâlharul a
profitat de faptul că în magazin se afla doar vânzătoarea
şi sub ameninţări a reuşit să o convingă pe aceasta să
deschidă casa de marcat de unde a furat suma de 950 de
lei şi s-a făcut nevăzut.

Dacă în urmă cu o lună, din cauza şocului

vânzătoarea n-a reuşit să reţină semnalmentele
tâlharului, de această dată aceasta a oferit amănunte
folositoare poliţiei. Aceştia au întocmit un cerc de
suspecţi.

(continuare în pagina 2)

Ziarul tuturor teleorm nenilor care au ceva de spusă

Un ziar care nu tace, nu minte, nu iartă şi spune lucrurilor pe nume

Anul VII , serie nouă, 1913, Vineri 21 Mart 201 , preţ 75I nr. ie 4 0, lei

( ) 1 EUR
lei4.4949

€ ( ) 1 USD
lei3.2642

$ 1 XAU
lei139.1154

( ) 1 GBP
lei5.3934

Ł

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

(Gramul
de aur)
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Numărul locurilor de muncă din
Teleorman, în continuă scădere

“Teleormăneanul”
Virgil Măgureanu
s-a apucat serios
de agricultură!

Când “Prima Casă”
va deveni “Noua Casă”,

Tinerii nu-şi
vor mai putea
cumpăra locuinţe
convenabile

Jaf cu repetiţie

Justiţia, pentru unii mumă,
pentru Gigi Becali ciumă
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C. DUMITRACHE

”Este vorba despre un bărbat de 25 - 30 de ani. Acesta era
îmbrăcat cu un hanorac de culoare gri deschis, cu inserţii negre.
Purta glugă, iar sub glugă o şapcă. Era îmbrăcat cu o pereche
de blugi, deschişi la culoare, iar peste hanorac o geacă.
Vânzătoarei i-au fost arătate mai multe fotografii cu persoane
care au mai comis astfel de fapte şi în trecut şi care corespund
descrierii, dar aceasta nu a recunoscut pe nici unul dintre
aceştia”, ne-a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Teleorman,
Teodora Dragole.

Patronii de magazine din judeţul Teleorman sunt speriaţi de
numărul tot mai mare al spargerilor care au avut loc în ultimul
timp. Şi se pare că aceştia au motive întemeiate pentru a fi
speriaţi dacă stăm să ne gândim că doar în luna februarie au
avut loc nu mai puţin de 3 jafuri confirmate.

Şi cum probabil hoţii au prins curaj pentru că n-au fost
descoperiţi până acum, au început să repete spargerile. Acum
poliţiştii dau din colţ în colţ, încercând să-l descopere pe făptaş,
respectiv pe făptaşi dacă e cazul.

Şi patronii magazinelor au partea lor de vină. Mai ales cel de
la Crocodilul, care n-a reuşit nici până acum să monteze o
cameră video sau să încheie un contract cu o firmă de pază. Din
fericire, toate societăţile comerciale sunt obligate ca, până la
data de 16 iunie, să contacteze un evaluator care să realizeze
analiza de risc la securitate fizică. Analiză de risc este, de fapt,
documentul prin care un specialist analizează şi stabileşte de ce
anume este nevoie pentru ca paza unui obiectiv să acopere
toate vulnerabilităţile acestuia în faţa hoţilor.

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

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

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

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

Patronii firmelor din Teleorman au toate motivele să apeleze
la această evaluare dacă stăm să ne gândim la numărul
magazinelor jefuite de la începutul acestui an.

Premergător zilei de 22
martie 2014, atunci când la
nivel mondial este sărbătorită
“Ziua apei”, ieri la biblioteca
Şcolii Gimnaziale “Alexandru
Colfescu” din Alexandria,
elevii au asistat la marcarea
e ve n i me n t l a c a r e a u
participat, pe lângă elevi,
ca d re d id a c t i ce ş i u n
reprezentant al Sistemului de
Gospodăr i rea a Apelor
Teleorman.

Evenimentul face parte din
p l a n u l d e a c ţ i u n e a l

programului internaţional
“ECO Şcoala” şi s-a derulat în
u r m a î n c h e i e r i i u n u i
parteneriat între cele două
i n s t i t u ţ i i , u n i t a t e a d e
î n v ă ţ ă m â n t ş i S . G . A .
Teleorman.

Până la derularea acţiunii

de ieri, în urmă cu doar câteva
zile, elevi de le Şcoala
G imnaz ia lă “A le xa ndru
Colfescu”, însoţiţi de cadrele
lor didactice, au vizitat sediul
Sistemului de Gospodărire al
A p e l o r , a c o l o u n d e
subinginerul Florentina Cojoc,
cea care ocupă şi funcţia de
purtător de cuvânt, le-a
prezentat elevilor laboratorul
de chimie şi cel de biologie,
după care aceştia au făcut o
vizită la barajul din Alexandria
unde au avut ocazia de a afla

câteva aspecte pr iv ind
importanţa acestui obiectiv.

Întorcându-ne la activitatea
de ieri, Florentina Cojoc le-a
prezentat elevilor, cu ajutorul
u n u i v i d e o p r o i e c t o r ,
importanţa acestui eveniment.

În anul 2014, pentru marca

Ziua Mondială a Apei, a fost
aleasă o temă de interes
global “Apa şi Eenergia”,
având în vedere că cele două
s e c t o a r e s u n t
interdependente şi într-o
strânsă conexiune. Pentru
producerea de energie este
folosit potenţialul apei, iar pe
de altă parte, aproximativ 8 la
sută din producţia de energie
mondială este utilizată pentru
c a p t a r e a , t r a t a r e a ş i
transportul apei către diferiţi
consumatori, apa şi energia
având un impact esenţial şi
semnificativ în asigurarea
calităţii vieţii.

Ţinându-se cont de toate
aceste aspecte, devine
e v i d e n t ă n e c e s i t a t e a
identificării unor strategii
comune cu implicare în cele
două domenii de activitate,
atât pentru valorificarea
potenţialului hidroenergetic,
cât şi pentru asigurarea
a t i n g e r i i ş i m e n ţ i n e r i i
obiectivelor de mediu ale
corpurilor de apa.

Cadrele didactice care s-
au implicat în derularea
acestui eveniment au fost
F lo rent ina Toma, L id ia
Ciobănete, Mariana Tunaru
Aritina Nicolescu şi Anda
Chiriac.

M.M.

Amenda maximă pentru şoferi ajunge la
9.600 de lei, iar cea mai lungă perioadă de
suspendare a permisului de conducere este de
doi ani, potrivit proiectului noului Cod rutier
publicat miercuri pe site-ul Ministerului
Afacerilor Interne.

Depăşirea limitei de viteză cu 51 până la 60
de kilometri pe oră se sancţionează cu amenzi
din clasa a IV-a, cuprinse între 9 şi 20 de
puncte amendă, adică între 720 şi 1.600 de lei.
În plus, se ridică şi permisul de conducere
pentru 90 de zile.

În cazul depăşirii limitei de viteză cu peste
60 de kilometri pe oră, se aplică amenzi din
clasa a V-a, care implică sancţiuni cuprinse
între 21 şi 50 de puncte amendă (între 1.680 şi
4.000 de lei), plus suspendarea permisului de
conducere pentru 180 zile.

În cazul în care depăşirea vitezei legale cu
mai mult de 60 de kilometri pe oră se soldează
cu un accident rutier urmat exclusiv de pagube
materiale, se aplică sancţiuni din clasa VI-a,
care implică de la 51 până la 120 de puncte de

amendă (între 4.080 şi 9.600 de lei), la care se
adaugă suspendarea permisului pentru un an.
În cazul în care accidentul se soldează cu
victime, perioada de suspendare a permisului
se dublează la doi ani, însă amenda rămâne
aceeaşi, potrivit proiectului citat, scrie
citynews.ro.

Pe anumite sectoare de drum din interiorul
localităţilor, unde circulaţia se desfăşoară pe o
singură bandă pe sens, ţinând seama de
împrejurări şi de cât de intensă este circulaţia,
administratorul drumului poate stabili şi limite
de viteză inferioare, dar nu mai puţin de 10
kilometri pe oră pentru tramvaie şi de 30
kilometri pe oră pentru toate autovehiculele,
dar numai cu avizul Poliţiei.

Pe anumite sectoare de drum din afara
localităţilor, unde se circulă pe o singură bandă
pe sens, ţinând seama de împrejurări şi de
trafic, administratorul drumului poate stabili, cu
avizul Poliţiei şi limite de viteză mai mici, dar nu
mai puţin de 50 de kilometri pe oră pentru toate
autovehiculele.

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

Jaf cu repetiţie

Timp de patru zile,
Inspectoratul General
p en t r u S i tu a ţ i i d e
Urgenţă şi Directoratul
General de Pompieri şi
Protecţie Civi lă din
Republica Bulgară vor
desfăşura exerciţ iul
comun româno-bulgar
„ J O I N T R I S K
MANAGEMENT - 2014”
- aferent Modulului 2 - Intervenţie al proiectului „Joint Risk
Monitoring during Emergencies in the Danube Area Border”,
finanţat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră România
Bulgaria 2007 – 2013.

Activităţile tematice prilejuite de desfăşurarea acestui proiect
vor avea loc în perioada 7 -11 aprilie 2014, în oraşul Zimnicea.
Despre modul în care se vor derula acestea, cât şi despre
celelalte acţiuni legate de acest proiect, vom reveni cu
amănunte la momentul oportun.

M.M.

Proiectul „Joint Risk
Monitoring during

Emergencies in the Danube
Area Border” continuă

“Ziua Mondială a Apei”, în atenţia elevilor

Noul Cod Rutier
Permisul de conducere, suspendat

pentru doi ani
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Şt. B.

În zadar avocata finanţatorului Stelei a
invocat faptul că mai multe instanţe din ţară au
decis întreruperea detenţiei pentru deţinuţi cu
pedepse mult mai mari, pentru fapte mult mai
grave, în vederea efectuării unor intervenţii
chirurgicale sau tratamente medicale, nici
procurorul, nici magistraţii nu s-au lăsat
impresionaţi. Au rămas impasibili şi când au
fost invocate cazurile în care România a fost
condamnată la CEDO pentru că nu s-a permis
unor condamnaţi să fie eliberaţi pentru
tratament medical.

Avocata a apelat şi la logică spunând că nu
înţelege de ce „câtă vreme chiar pe legea de
executare a pedepselor dânsul are dreptul să
iasă din penitenciar pentru activităţi
nesupravegheate, cu atât mai mult n-ar fi
rezonabilă o soluţie de respingere a unei cereri
pentru tratamentul care se impune”.

Adică efectuarea operaţiei în România, dar
într-o clinică privată şi fără pază.

Ajuns la capătul puterilor, Gigi Becali i-a
întrebat pe judecători: „De ce atâta
încrâncenare, de ce să paralizez eu? Nu am
fost condamnat la moarte, nu am fost
condamnat la paralizie.”

Răspunsul acestora, extrem de dur, a venit a
doua zi, magistraţii Curţii de Apel Constanţa
respingând cererea de întrerupere a pedepsei,
considerând că el poate fi operat într-un spital
de stat, sub pază.

Mulţi români se întreabă, ca şi Gigi Becali,
de ce atâta încrâncenare împotriva unui om
care, cu toate păcatele lui, în momentele grele
pentru unii români a construit case, a
deszăpezit sate, a plătit tratamente în
străinătate. Asta în timp ce alţii creşteau PIB-ul
Dubaiului sau al Principatului Monaco.

Alţii, ca Necolaiciuc sau Nicolae Popa au
jecmănit statul sau pe deponenţii de la FNI de
sute de milioane de euro, dar primul dintre ei a
fost achitat zilele trecute, iar celui de-al doilea i
s-a redus pedeapsa de la 15 ani de închisoare
la 6 ani şi 8 luni, din care a executat deja 4 ani şi
două luni şi mânie, poimâine va fi eliberat.

Ce să mai vorbim de preşedinţi de tribunal
care produc accidente grave, dar totul se
rezolvă prin complicităţi vinovate, dar
nepedepsite, ori de procurori care comit
abuzuri dar sunt apăraţi tocmai de instituţiile
care ar trebui să-i tragă la răspundere.

Gigi Becali este pentru Justiţia noastră pe
care, conform articolului 276 din Noul Cod
Penal, n-ar trebui s-o atingi nici cu o floare
inamicul public numărul 1, care trebuie
pedepsit chiar şi încălcând legislaţia
românească şi pe cea europeană.

Cine se răzbună sau se teme de el? Probabil
ă cineva care are suficientă putere ca să
influenţeze sistemul judiciar.

Iată ce elucubraţie juridică poate crea
patima oarbă (pentru că excludem ignoranţa la
nivelul unei Curţi de Apel): „Condiţia posibilităţii
de efectuare a acestei operaţii sub pază
permanentă a fost evaluată pozitiv de medicii
legişti în cadrul expertizei medico-legale”.

Orice om de bun simţ îşi pune în mod firesc
întrebarea: ce legătură are medicina cu paza?
Poate doar cea pe care o are prefectura cu
anatomia.

Medicul legist care a făcut recomandarea
habar n-avea de legea care-i guvernează
activitatea şi care-i interzicea să ceară avizarea
raportului medico-legal, atribuţie care revenea
instanţei de judecată în cauza respectivă.

Care instanţă greşeşte grav luând în
consideraţie o adresă de înaintare a Raportului
şi anumite menţiuni făcute de un alt medic, fie el
şi şeful Serviciului Judeţean de Medicină
Legală, decât cei desemnaţi de însăşi instanţa
respectivă.

Constituţia spune că nimeni nu e mai presus
de lege, nici măcar magistraţii puşi s-o aplice.
Şi totuşi în cazul lui Gigi Becali se încalcă
prevederile Legii 46/2003 privind drepturile
pacientului.

Astfel articolul 2 al legii stipulează că
„pacienţii au dreptul la îngrijiri medicale de cea
mai înaltă calitate de care societatea dispune.
Aşa că Gigi Becali are tot dreptul să ceară să fie
operat într-o clinică privată din România pentru
că chiar dacă este temporar în detenţie el este
un pacient ca oricare altul.

Magistraţii mai sugerează că atâta timp cât
este încarcerat Gigi Becali nu poate nici măcar
să viseze la acelaşi tratament ca o persoană
aflată în libertate. O abordare care aduce
aminte de nazism, care împărţea omenirea în
rase superioare şi rase inferioare. Oare îşi
pierde un individ calităţile de om când ajunge în
închisoare? Evident că nu. Şi atunci şi
deţinuţilor li se aplică prevederile articolului 3 al
legii privind drepturile pacientului care
stipulează că „pacientul are dreptul de a fi
respectat ca persoană umană, fără nici o
discriminare”.

Şi atunci cum pot spune magistraţii că
„petentul nu se află în situaţia de a alege, fără
restricţii, o clinică (…) având obligaţia de a se
supune exigenţelor normelor carcerale stabilite
prin lege.”

Ce să înţelegem din toate acestea? Că în
România închisorile nu ai sunt locuri unde cei
care au greşit se reeducă, pentru a reveni în
societate, ci lagăre de exterminare?

Atunci să nu ne mai mirăm că statul român
pierde un proces după altul la CEDO, în materie
de drepturi ale omului. Dar penalizările nu le
plătesc magistraţii care greşesc, ci noi toţi, cei
care plătim taxe şi impozite.

Un comentariu de pe site-ul postului de televiziune B1 al
unui comunicat alANI cu privire la decăderea din dreptul de
a mai ocupa o funcţie publică de către senatorul liberal
Mircea Diaconu, pe o perioadă de 3 ani, ridică semne de
întrebare. Şi asta pentru citarea incompletă a alineatului 2
al articolului 25 din Legea 176/2010. Din text lipseşte o
prevedere esenţială, care poate genera multe discuţii
privind interpretarea ei şi care într-o variantă logică
schimbă datele problemei, fostul senator liberal având
dreptul să participe la alegerile pentru Parlamentul
European şi să ocupe această funcţie dacă va fi ales.

Textul integral al alineatului 2 din articolul 24 al Legii
176/2010 stipulează: „Persoana eliberată sau destituită din
funcţie potrivit prevederilor alin. (1) sau faţă de care s-a
constatat existenţa conflictului de interese ori starea de
incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai
exercita o funcţie sau o demnitate publică ce face obiectul
prevederilor prezentei legi, CU EXCEPŢIA CELOR
ELECTORALE, pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării,
destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau
a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat
o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o
perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului.”

Asta înseamnă că interdicţia de 3 ani se aplică numai
funcţiilor şi demnităţilor publice obţinute prin numire sau
prin concurs, nu şi celor obţinute prin votul cetăţenilor.

De exemplu, dacă un director din prefectură, din
prefectură sau consiliu judeţean are interdicţie de a mai
ocupa o funcţie sau o demnitate publică timp de 3 ani, el
poate deveni consilier judeţean sau local, primar sau
preşedinte de consiliu judeţean, dacă în perioada
interdicţiei participă la alegerile locale. Dacă în aceeaşi
perioadă se desfăşoară alegeri parlamentare nimic nu-l
împiedică să devină deputat sau senator.

În cazul în care conflictul sau incompatibilitatea
intervine în timpul exercitării unei funcţii eligibile (consilier
local sau judeţean, primar, preşedinte), mandatul
încetează din momentul rămânerii definitive şi irevocabile
a hotărârii judecătoreşti de confirmare a incompatibilităţii
sau conflictului de interese. Iar persoana respectivă nu mai
poate deţine timp de 3 ani funcţia din care a fost revocată
prin efectul legii.

Dar cum legea nu mai spune nimic în legătură cu alte
interdicţii privind funcţiile eligibile ce pot fi ocupate de cei
care intră sub incidenţa Legii 176/2010, în mod logic ei pot
ocupa alte funcţii electorale, dacă în perioada de interdicţie
de 3 ani se desfăşoară scrutine electorale. Adică primarul
care şi-a pierdut mandatul poate deveni consilier local sau
judeţean, preşedinte de consiliu judeţean sau parlamentar.

Prin urmare, Mircea Diaconu, care n-are interdicţii
electorale, conform legii, poate alege şi poate fi ales în altă
funcţie decât cea de senator, pe care a deţinut-o anterior
deciziei ANI de a-l declara incompatibil şi în conflict de
interese.

Probabil că pe o asemenea interpretare a legii s-a bazat
Mircea Diaconu când a decis să candideze pentru
Parlamentul European. Sau, pur şi simplu, doreşte să
lanseze o dezbatere publică a acestei legi care a născut
atâtea contradicţii şi care, în mod cert şi necesar, trebuie
revizuită.

C.R.

Justiţia, pentru unii mumă,
pentru Gigi Becali ciumă

O anumită interpretare
a Legii 176/2010 îi dă
şanse lui Mircea Diaconu

Vicepremierul Liviu Dragnea, ministrul Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice, va conduce delegaţia
română care va face, în perioada 20-26 martie, o vizită de
lucru în China, informează MDRAP. Vizita delegaţiei române
debutează cu o întâlnire, la Hong-Kong, cu C.Y. Leung, şeful
Executivului Regiunii Administrative Speciale (RAS) Hong-
Kong, iar la Shenzhen sunt programate întrevederi cu
reprezentanţii unor companii din domeniul comunicaţiilor şi
energiei: ZTE Corporation, Huawei şi CGN (China General
Nuclear Power Group). În a doua parte a vizitei, Liviu
Dragnea va avea o întâlnire bilaterală cu Zhang Gaoli,
viceprim-ministrul Republicii Populare Chineze.

"Vizita de lucru are ca principal obiectiv evaluarea
stadiului de implementare a propunerilor de cooperare
aferente înţelegerilor între România şi China, semnate în
luna noiembrie 2013. Principalele domenii pentru care au fost
programate întrevederi sunt cele mai avansate din acest
punct de vedere, respectiv sectorul energetic, transporturile
şi agricultura", arată MDRAP.

Liviu Dragnea conduce Comitetul interministerial pentru
monitorizarea îndeplinirii angajamentelor asumate de
România cu ocazia Reuniunii, la Bucureşti, în 26 noiembrie
2013, a şefilor de Guvern ai Republicii Populare Chineze şi
statelor Europei Centrale şi de Est. Comitetul a fost înfiinţat în
decembrie 2013.

Vicepremierul Dragnea,
în vizită de lucru în China

Guvernul a aprobat în
şedinţa de joi constituirea unei
companii de proiect mixte
ro m â n o -b u l g a r e p e n t ru
dezvoltarea unei hidrocentrale
pe Dunăre la Turnu Măgurele –
N ic op o le , p o t r i v i t u n u i
memorandum obţinut de
Mediafax.

Astfel, conform unei
es t imăr i pre l iminare,
m e n ţ i o n a t e î n
memorandumul obţinut de
M e d i a f a x , p u t e r e a
ins ta la tă a v i i toa re i
hidrocentrale va fi de circa
400 MW, ceea ce va
contribui la creşterea
siguranţei energetice a
României şi la scăderea
dependenţei de importuri.

În plus, hidrocentrala ar
putea constitui o nouă cale
de comunicaţie terestră şi
feroviară între România şi
Bulgaria, se mai arată în
documentul citat.

Un alt obiectiv urmărit prin
realizarea hidrocentralei Turnu

Măgurele – Nicopole va fi
regularizarea cursului Dunării,
cu efecte pozitive pentru
protecţia inundaţiilor, prin
îndiguiri şi desecări sau lucrări
de supraînălţare a porturilor.

Prin realizarea acestui

proiect, Guvernul mizează pe
o revitalizare economică din
regiunea Turnu-Măgurele, prin
crearea de noi locuri de muncă
şi modernizarea infrastructurii.

T o t o d a t ă , p o t r i v i t

memorandumului, compania
de proiect româno-bulgară va
trebui să atragă surse de
finanţare pentru realizarea
studiulu i de fezabi l i tate
integrat, care să analizeze
toate aspectele legate de

capacitatea de producţie
de energie, transportul
fluvial şi rutier, protecţia
mediului, impactul asupra
agriculturii şi beneficiile
p r i v i n d d e z v o l t a r e a
regională.

Compania de proiect va
face demersuri la Uniunea
Europeană pen tru a
i n c l u d e c o n s t r u c ţ i a
hidrocentrale i Turnu-
Măgurele – Nicopole pe
lista Proiectelor Europene
de Interes Comun în cadrul
Strategiei Dunării.

Compania mixtă româno-
b u l g a r ă v a t r e b u i , d e
asemenea, să realizeze o
strategie pentru atragerea
investitorilor care să asigure
finanţarea proiectului.

Guvernul a aprobat proiectul
hidrocentralei Turnu-Măgurele – Nicopole
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Maximul ofertei pentru acest an, a fost
înregistrat în perioada 27 februarie – 5 martie,
atunci când şomerii puteau alege un loc de
muncă din cele 204 posturi vacante.

Până în prezent, locurile de muncă s-au
înjumătăţit.

În legătură cu evoluţia pe viitor a ofertei în
judeţul Teleorman, nu se pot face decât
speculaţii.

Din cele aproximativ 100 de locuri de muncă
vacante în această perioadă, doar patru se
adresează persoanelor care au la bază şi o
pregătire de nivel superior, în domeniul
marketingului şi al inginerilor din diverse
specializări.

În funcţie de zone, cele mai multe locuri de
muncă, sunt concentrate în continuare în zona
Alexandria unde oferta cuprinde nu mai puţin
de 72 de locuri de muncă.

De reţinut faptul că, dintre acestea 12 locuri
de muncă sunt vacante în cadrul unui
supermarket care îşi va deschide un punct de
lucru şi înAlexandria.

Aici oferta mai cuprinde şi alte posturi pentru
persoanele care doresc să lucreze ca

electricieni pentru utilizarea energiei electrice,
agenţi de vânzări, lucrători comerciali,
muncitori necalificaţi în industria confecţiilor,
confecţioneri asamblori articole textile.

În zona Zimnicea şomerii pot opta pentru
cele 11 posturi de muncitori necalificaţi în
industria textilă, iar în zona Turnu Măgurele,
persoanele aflate în căutarea unui loc de
muncă pot opta pentru cele 10 posturi din
domeniul confecţiilor textile. Dintre acestea
numai două posturi se adresează celor care au
pregătirea necesară pentru a lucra ca asistent
medical generalist la Spitalul Municipal.

Ultima zona cu ofertă de muncă pentru
această perioadă este zona Roşiorii de Vede.
Aici sunt vacante doar cinci locuri de muncă în
cadrul aceluiaşi agent economic. Dintre
acestea patru locuri de muncă se adresează
persoanelor care doresc să muncească în
domeniul confecţiilor şi un singur post este de
contabil.

Şi pentru această perioadă, pentru angajare
agenţii economici solicită viitorilor angajaţi să
facă dovada vechimii în muncă de la zero şi
până la cinci ani.
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Propunerea unui parlamentar ca marile magazine să fie
închise sâmbăta şi duminica a iscat dispute între producătorii
autohtoni. Asociaţiile ţărăneşti, care nu-şi prea găseau locul
în hipermarketuri, ar fi pentru o astfel de măsură, în timp ce
patronatele din industria alimentară susţin că riscă falimentul.
Deputaţii din Comisia de Agricultură au ascultat toate
argumentele, iar săptămâna viitoare vor trece la dezbaterea
legii.

Deşi este anunţată ca o măsură care ar trebui să-i
protejeze, producătorii autohtoni de alimente se tem că
eventuala închidere a hipermarketurilor, la sfârşit de
săptămână, îi va aduce la sapă de lemn. Motivul: cei mai mulţi
dintre ei valorifică mai mult de jumătate din ce produc tocmai
în aceste mari magazine.

„Închiderea pe doua zile ar reduce termenul de valabilitate
şi ar aduce pierderi uriaşe pe care nu ştiu ce mă face să cred
că noi, industria, le-am suporta. 60% din producţia industrială
a României este vândută prin reţelele de supermarketuri”,
spune Sorin Minea, preşedintele Romalimenta.

„Un astfel de tip de reglementare care ar reduce
posibilitatea noastră de a vinde în exact zilele în care vindem
cel mai bine ne-ar duce, cum se spune pe româneşte, cu
oiştea în gard”, spuneAlex Jurconi, preşedintele ProAgro.

Reprezentanţii asociaţiilor ţărăneşti ale căror produse îşi
găsesc mai greu locul în hipermarketuri recunosc în schimb
că ar avea de câştigat dacă clienţii ar fi obligaţi să cumpere
produse doar din pieţe măcar două zile pe săptămână.

„O decizie de închidere a programului de comerţ sâmbăta
de la ora două şi duminica este o iniţiativă bună, pozitivă, pe
care o susţinem”, spune Alin Bogdan Buzescu, preşedintele
ConfederaţieiAsociaţilor Ţărăneşti.

„Să nu uităm că nu este vorba de închiderea mallurilor.
Pentru cei care vor să îşi petreacă duminica la shopping, au
mallurile deschise,” spune Alexandru Hlenschi, reprezentant
alAdminsitraţiei Pieţelor.

Şi în alte state europene, precum Belgia, Franţa sau
Spania, unele hipermarketuri sunt închise la sfârşit de
săptămână.

Numărul locurilor de muncă
din Teleorman, în continuă scădere

“Teleormăneanul”
Virgil Măgureanu s-a apucat
serios de agricultură!

P r o f e s o r u l V i r g i l
M ă g u r e a n u , v r e m e
îndelungată titular la catedra
de social ism şti inţ i f ic a
A c a d e m i e i “ Ş t e f a n
Gheorghiu”, iar după 1989
primul director al Serviciului
Român de Informaţii a avut ani
de-a rândul strânse legături de
prietenie (şi profesionale !) cu
persoane extrem de cunoscute
din Teleorman, f i ind de
notorietate amiciţia sa cu fostul
primar al Alexandriei, Ion
Răducu, cu fostul deputat
Florea Buga, căruia i-a fost şi
profesor la şcoala de politruci,
cu oameni din businessul
teleormănean. Venea într-atât
de des în judeţ, de nici n-ai fi
c r e z u t c ă n u e s t e
teleormănean get-beget. În
multe localităţi teleormănene,
mai cu seamă la Zimnicea, şi
înainte şi după 1989, “dom'
profesor ” era unul de-al casei,
legumele ecologice ale
teleormăneni lor, peşte le
sălbatec, fără colesterol, şi
briza Dunării priindu-i de
minune. În oaza de linişte de la
Dunărica dom' profesor se
simţea cel mai bine!

Între timp, lucrurile s-au

schimbat ! Unii dintre prietenii
teleormăneni, din “vechea
gardă”, au plecat spre cele
veşnice, iar alţii au scăpătat din
punct de vedere economic, aşa
încât şi dom' profesor şi-a rărit
tot mai mult vizitele în judeţul
de care se îndrăgostise încă
din tinereţe.

După o viaţă de om, cu o
a c t i v i t a t e p o l i t i c ă ş i
profesională controversată,
profesorul s-a stabilit definitiv
la Giurtelecu Hododului, din
judeţul Satu Mare. La 74 de
ani, pe care i-a împlinit de
c u r â n d , p r o f e s o r u l s e
mândreşte cu o afacere de
succes în agricultură, cu un
business pe care ani de-a
rândul l-a ţinut sub tăcere. De
câţiva ani, Măgureanu şi-a
amenajat o livadă de 10
hectare şi a pus bazele unei
fabrici de prelucrare a fructelor
d e p ă d u r e , c o m p a n i a
numindu-se “Afinul”.

”Livada am extins-o treptat,
cumpărând terenurile din jurul
nostru, terenuri care erau
dezafectate. Aşa am ajuns la
10 hectare, unde am plantat
d iverse speci i de pomi
fructiferi, iar pe o suprafaţă de

6,5 hectare am realizat o
plantaţie de afini de cultură”, a
povestit fostul director SRI într-
un interviu acordat revistei

Cea mai mare
investiţie din agribusiness a lui
Măgureanu este fabrica
”Afinul”, cu o suprafaţă utilă de
procesare de 3.800 de metri
pătraţi şi aduse din
China. ”Au venit chinezii doar
ca să ne ajute să montăm
fabrica. Dar, în rest, lucrez cu
specialişti români. Fabrica însă
are un spaţiu modest: are o
hală, făcută după cerinţele
instalării aparaturii moderne.
De aproximativ un an de zile
am pus fabrica în funcţiune, dar
ea a funcţionat parţial, pentru
că n-am avut fondur i le
suficiente pentru a face un
marketing de succes şi să
deven im câ t ma i rap id
cunoscuţi. Fabrica are o
valoare de cca 21 milioane lei:
50% din au provenit din
bani europeni, mai exact 2
milioane de euro. Restul a fost
contribuţia noastră”, mai spune
Măgureanu.

Infoaliment.

utilaje

fonduri

George ZAVERA

Din analizele statistice asupra achiziţionării de
locuinţe de către familiile tinere în ultimii ani,
beneficiind de facilităţile oferite de către stat, prin
programul “Prima Casă”, reiese cu claritate că
cele mai multe locuinţe cumpărate fac parte din
spaţiul locativ construit înainte de anul 1989.
Preferinţa tinerilor pentru astfel de locuinţe vechi,
în detrimentul celor ridicate în ultimii ani, se
explică prin faptul că ele sunt mult mai rezistente la
un eventual cutremur, sunt în zonele centrale ale
oraşelor şi destul de spaţioase, sunt racordate la
utilităţi şi, lucrul cel mai important, au un preţ mult
mai mic decât cel al locuinţelor noi. Practic, peste
90 la sută din creditele “Prima Casă” au fost
acordate, de la lansarea programului în anul 2009
şi până în prezent, pentru achiziţionarea de
locuinţe vechi.

Programul de guvernare al Cabinetului condus
de premierul Victor Ponta prevede, din nefericire
pentru tinerii care doresc să-şi achiziţioneze
locuinţe convenabile ca preţ, transformarea
programului “Prima Casă” în “Noua Casă”, pentru

a stimula construcţia de locuinţe noi. Ca şi până
acum, prin noul program se vor acorda
împrumuturi de la bănci garantate în proporţie de
50 la sută de către stat, cu un avans din partea
tinerilor de 5 la sută, numai că vor aceştia vor
putea cumpăra doar locuinţe noi. Locuinţe care nu
le inspiră încredere şi care sunt foarte scumpe, cu
mult peste posibilităţile tinerilor de a returna banii
împrumutaţi şi dobânzile aferente către bănci, fie
şi într-un timp de maximum 30 de ani. E o mare
aventură pentru o familie de tineri, ajunsă la vârsta
de 30 de ani, să se angajeze la un credit de 60-
70.000 de euro, pe care să-l restituie în alţi 30 de
ani. E o corvoadă financiară la care puţini dintre
tinerii români se încumetă să se înscrie, aşa că nici
programul de creditare pe care guvernul vrea să-l
impună nu va avea sorţi de izbândă. Şi-atunci cui
foloseşte schimbarea!? De ce să schimbi un
program considerat a fi acceptabil cu unul mai
prost, care îi dezavantajează pe tineri şi care nici
nu va stimula construcţia de locuinţe?

George ZAVERA

Când “Prima Casă” va deveni “Noua Casă”,

Tinerii nu-şi vor mai putea cumpăra
locuinţe convenabile

Ministerul de Finanţe a eliminat din proiectul de lege
privind plăţile în numerar interdicţia de tranzacţionare a
imobilelor şi autovehiculelor cu banii jos, dar a introdus un
plafon de 10.000 de lei la fiecare cumpărare, la fel ca în cazul
tranzacţiilor generale între persoane fizice.

Ministrul Finanţelor, Ioana Petrescu, a reafirmat marţi că
plafonarea plăţilor în numerar este o măsură „foarte bună" pe
care intenţionează să o ducă până la capăt, potrivit
Adevarul.ro.

„O modificare notabilă adusă de noul proiect de lege o
reprezintă eliminarea prevederi i potr ivi t căreia
contravaloarea achiziţiilor de bunuri imobile şi autovehicule

se achită numai prin instrumente de plată fără numerar,
indiferent de valoarea acestora. În acest sens, potrivit noului
proiect de lege, aceste tranzacţii urmează să se efectueze cu
încadrarea în limita generală privind tranzacţiile efectuate
între persoanele fizice, respectiv în limita plafonului zilnic de
10.000 lei/tranzacţie. În cazul operatorilor economici, aceste
tranzacţii se vor efectua în limita plafonului de 10.000 lei pe
zi", se arată într-un comunicat al Ministerului Finanţelor
Publice (MFP).

La începutul anului, Ministerul Finanţelor a elaborat un
proiect de ordonanţă de urgenţă care releva că Guvernul
vrea să interzică plata în numerar pentru cumpărările de
terenuri, case şi maşini, indiferent de valoarea acestora, atât
cumpărătorul, cât şi vânzătorul riscând o amendă de 20% din
valoarea tranzacţiei.

Argumente pro
şi contra închiderii
hipermarketurilor în

weekend

Persoanele fizice
vor putea plăti în
numerar în limita a

10.000 lei
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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



Miercuri seară, Centrul
Judeţean de Conservare şi
P r o m o v a r e a C u l t u r i i
Tradiţionale Teleorman a fost
gazda celei de a patra ediţii a
proiectului “Camerata Cantoria”
–seara de muzică şi poezie,
care a debu ta t în luna
decembrie 2013, cu scopul clar
de a promova copii talentaţi.

Evenimentul se desfăşoară o
dată pe lună şi reprezintă
picătura de cultură, de care
fiecare dintre noi are nevoie
pentru a putea face faţă
greutăţilor cotidiene.

Mai marii învăţaţi susţin că:
“fără cultură nu suntem şi nu
vom fi nimic”.

În cea de-a patra ediţie, au
evoluat la pian Mihai Vătăman şi
Bianca Voinea, iar recitalurile de
poezie au fost susţinute în
acordurile formaţiei “Arhaic”, de
către elevii Silvia Ureche, Diana
Cană, Alin Stoian şi Andrei
Coman.

O r g a n i z a t o r i i a c e s t u i

eveniment au promis că la
fiecare dintre ediţii vor avea un
invitat special.

Şi dacă la ediţia anterioară, a
evenimentului de muzică şi
poezie a fost prezent poetul,
criticul şi publicistul Florin
Burtan, la ediţia de miercuri a
fost invitat Ion Dumitrescu
realizator de emisiuni la postul

local de televiziune Alexandria
TV. Acesta exprimându-şi
consideraţiile despre seara de
muzică şi poezie, dar şi
nedumerirea cu privire la
numele proiectului, pentru care
n u s - a f o l o s i t l i m b a
română,“Camerata Cantoria”.
Restul a fost emoţie.

M.M.
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Manualele care au greşeli vor fi refuzate şi cele cu
inexactităţi vor fi retrase imediat, iar valabilitatea cărţii
şcolare nu va mai fi nelimitată, ci de cel mult patru ani, a
declarat miercuri ministrul Educaţiei, Remus Pricopie.

"Întrucât au apărut unele reacţii ale editurilor privind
ordinul care face referire la demararea procedurilor de
licitaţie pentru noile manuale din învăţământul primar,
doresc să fac câteva precizări: planurile cadru, programa
şi specificaţia tehnică au fost aprobate încă din luna
octombrie, astfel că discuţiile editurilor, potrivit cărora au
la dispoziţie doar şase săptămâni pentru a redacta noile
manuale în formă tipărită şi digitală, este incorectă, ele
având la dispoziţie un an şi trei-patru luni", a spus
ministrul Remus Pricopie

Potrivit lui Pricopie, atenţia Ministerului Educaţiei se
concentrează asupra elevului. "Sunt foarte multe voci
care spun de ce cărţile nu ajung mai repede în şcoli, alţii
care spun că timpul este prea scurt. Ideea este că sunt
stricate anumite mecanisme care au funcţionat în
avantajul editurilor, nu al şcolii. Manualul, dacă are o

greşeală, este refuzat, dacă sunt sesizate greşeli şi
inexactităţi, manualul este retras imediat. Totodată,
manualul nu mai are aprobare nelimitată, ci de cel mult
patru ani. Avem cărţi în care în continuare ne învecinăm
cu Iugoslavia. Pot spune că, în anumit situaţii
excepţionale, valabilitatea manualelor ar putea fi extinsă
cu încă doi ani, dar hai să fim serioşi, să fie clar acum, nu
voi reveni asupra manualelor. Avem obligaţia să aducem
pe masa elevilor manuale proaspete. Cine nu doreşte, să
nu participe la licitaţii", a mai spus ministrul, precizând că
domeniul este reglementat prin legi care trebuie
respectate.

Ministerul Educaţiei a iniţiat recent procedura de
evaluare şi licitaţie pentru manualele tipărite şi digitale de
la clasele I şi a II-a, care ar urma să ajungă la unităţile de
învăţământ până la 15 septembrie.

“Camerata Cantoria”
a marcat cea de-a patra ediţie

Specialiştii au avertizat că tratamentul cu sunătoare
slăbeşte efectul pilulelor şi al implanturilor contraceptive,
putând duce la apariţia unor sarcini nedorite.

Începând din anul
2 0 0 0 , o r g a n i z a ţ i a
M e d i c i n e s a n d
Healthcare products
Regula t ion Agency
(MHRA) din Marea
Britanie au înregistrat 19
cazu r i în ca re se
b ă n u i e ş t e c ă
s u n ă t o a r e a a r f i
i n t e r a c ţ i o n a t c u
contraceptivele hormonale; în 15 cazuri, au apărut sarcini
neplanificate, iar în alte 4 cazuri – sângerări menstruale
neregulate, scrie descopera.ro.

Sunătoarea (Hypericum perforatum) este o plantă cu
multiple virtuţi terapeutice; în medicina populară
românească, a fost utilizată multă vreme în special pentru
tratamentul unor afecţiuni ale ficatului şi tubului digestiv,
iar în Occident este prescrisă adesea pentru tratarea
anxietăţii şi a stărilor depresive uşoare şi moderate.

Totuşi, administrarea acestei plante prezintă şi unele
pericole, deoarece interferă cu alte tratamente,
reducându-le efectul. Astfel, se cunoaşte faptul că reduce
efectele medicamentelor imunosupresoare, ceea ce ar
putea determina respingerea unor transplanturi.

Iar acum, medicii reînnoiesc avertismentul în privinţa
unei interacţiuni ale sunătoarei cu anumite contraceptive
hormonale, cum sunt implanturile şi pilulele
anticoncepţionale.

Valabilitatea
manualelor nu va
mai fi nelimitată

Sunătoarea, planta
cu efecte neaşteptate

pentru femei

Cercetătorii din Suedia au descoperit o nouă
metodă pentru a detecta cancerul pancreatic într-
un stadiu incipient, mult mai devreme decât era
posibil până acum, susţin oamenii de ştiinţă de la

Universitatea din Gotenborg.
Astfel, cei care sunt suspecţi de cancer

pancreatic vor fi 97% siguri de diagnostic încă din

primul stadiu. Cercetătorii speră că descoperirea
făcută va ajuta la creşterea ratei de supravieţuire
în rândul celor afectaţi de maladie, conform
Rawstory.

"Suntem foarte încrezători că această metodă
va spori numărul celor care vor fi diagnosticaţi
încă din faza incipientă, atunci când cancerul
pancreatic poate fi tratat sau prevenit", a detaliat
Karolina Jabbar, unul dintre cercetătorii suedezi.

Doar 5% dintre pacienţii care au cancer la
pancreas supravieţuiesc mai mult de cinci ani
după ce sunt diagnosticaţi. Asta se întâmplă
pentru că tumorile se dezvoltă şi se extind asupra
altor organe înainte să poată fi detectate.
"Mulţumită acestei analize, putem vedea în ce
stadiu este boala", a completat Jabbar.

Testul dezvoltat de cercetătorii suedezi
seamănă cu o endoscopie, care presupune
introducerea unui tub optic în cavitatea bucala,
apoi în esofag şi stomac.Această procedură nouă
de diagnosticare poate reduce riscul unei operaţii
inutile, întrucât permite vizualizarea organelor
înainte de prelevarea de fluide.

Informaţii îngrijorătoare apar
într-un raport al Ministerului
Sănătăţii, întocmit în urma unui
control în spitale. Aproape zece
mii de pacienţi care au beneficiat
de transfuzii au avut grave
probleme din cauza modului în
care a fost păstrat sângele.

Controalele făcute în 249 de
spitale au scos la iveală că
genţile în care este transportat
sângele nu ar trebui
folosite în spitale
pentru că nu sunt cu
nimic mai bune
d e c â t l ă z i l e
frigorif ice pentru
p icn ic . În p lus,
frigiderele în care
sunt ţinute pungile
cu sânge pentru
t r a n s f u z i i n u
m o n i t o r i z e a z ă
temperatura reală.

În fiecare zi, sute
de litri de sânge sunt colectaţi de
la donatorii care merg la centrele
de transfuzii din toată ţara. Aici,
sângele este analizat şi
depozitat în condiţii speciale.
Problemele apar însă când
ajunge în spital.

Un cont ro l d ispus de
Ministerul Sănătăţii a constatat
deficienţe majore, care pot pune

în pericol viaţa pacienţilor.
De exemplu, 84 la sută dintre

frigiderele din spitale nu
m o n i t o r i z e a z ă a u t o m a t
temperatura la care sunt
depozitate pungile cu sânge, iar
cutiile în care sunt transportate
nu sunt omologate. În aceste
condiţii, calitatea sângelui poate
fi compromisă.

„Sângele este perisabil. Se

poate strica. În al doilea rând,
există r iscul t ransfuzi i lor
eronate. Noi dăm sânge perfect
calibrat, perfect identificat, dar la
nivelul spitalelor se întâmplă să
nu poată să facă probele de
compatibilitate cu primitorul.”,
spune Andy Rosin, directorul
Institutului de Hematologie.

În aceste condiţii nici nu este

de mirare că au apărut foarte
multe reacţii adverse.

În jur de 190.000 de pacienţi
au fost transfuzaţi în spitale şi
din cauza condiţiilor în care sunt
gestionate pungile cu sânge, la
aproape 10.000 de pacienţi au
apărut reacţii adverse. Dureri,
febră, probleme de tensiune şi
chiar suspiciuni de infecţie cu
virusul West Nile.

În mod normal,
sângele ar trebui
transportat în cutii
s p e c i a l e , i a r
frigiderele ar trebui
să aibă sisteme
a u t o m a t e d e
m o n i t o r i z a r e a
temperaturii. Aşa
cum există la centrul
de transfuzii din
Timişoara.

„Analizele, odată
efectuate, odată

efectuată validarea, punga de
sânge merge la bolnav şi odată
transfuzat nu poţi să îi mai iei
sângele înapoi, de aceea
răspunderea este foarte mare”,
precizează Cristina Ghiocel
şeful Centrului de Transfuzii
Timişoara.

Probleme au fost identificate
în 249 de spitale.

Descoperire revoluţionară în medicină

10.000 de pacienţi
au avut probleme după transfuzii



La ora asta,1:30 noaptea, mă prinde isteţimea mai ales că
am alături o carte ”Confruntări despre om şi cultură” şi
deschisă la pagina 108. Prin analizele sale în sfera
problematicii umane, Scheler s-a remarcat ca unul dintre cei
mai de seamă ai antropologiei filozofice. Astfel el spunea că:
„ceia ce îl defineşte pe om este un principiu opus la tot ceea ce-i
viaţa şi care poate fi dedus din evoluţia naturală a vieţii”. Mi se
pare o cărticică bună cu toate că este tipărită în 1972. Tradiţia
pozitivă şi negativă este creatoare de valori din valori,
evenimente a mersului cu plus sau minus al existenţei.
Totdeauna o balanţă în care se compară multe în acţiuni de
toate felurile. Această carte este ca o gimnastică a minţii. Un
exemplu apropiat ce mă îndeamnă la meditaţie ci de a ţine în
mers pasul cât mai lucid al eului meu, al gândirii mele. Un
exerciţiu de a-mi păstra balansul în raţionalul gândirii.

Mihail TĂNASE
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Un cuplu pleacă lamunte.
- Iubitule, peisajul acestamă lasămută.
- Perfect! Punemcortul aici.

***
Un bărbat pleacă de la serviciu în pauza de masă şi,

grăbit, dă o fugă până la bancă să plătească o factură.
Ajunge la bancă, intră şi vede fericit că nu mai e nimeni. Se
apropie de ghişeu:
- Bună ziua! Amde plătit o factură, vă rog!
Casieriţa: – Vă rog să vă întoarceţi la coadă şi să vă

aşteptaţi rândul, ca toată lumea…
Omul nostru, nedumerit, se uită în jur, iese din bancă,

apoi intră din nou. Din nou, pustiu ... Aşteaptă puţin, după
caremerge la casierie:
- Bună ziua, amde plătit o factură, vă rog!
Casieriţa îl invită iar să aştepte la coadă până îi vine

rândul, la care omul nostru se întinde peste ghişeu şi-i arde o
palmă sănătoasă!
Casieriţa, zbuciumată:
- Cine-a dat?
Omul nostru răspunde:
Nu ştiu, nu vezi ce aglomeraţie e aici?

***
Soţul îi spune soţiei:
- Ştii dragă, azi n-am pescuit nimic.
- Ştiu. Ai uitat banii acasă.

Pastila de râs

România şi Bulgaria vor
crea un muzeu subacvatic în
Marea Neagră, ti t rează
miercuri cotidianul sofiot
Monitor. HERAS, un proiect
comun al oamenilor de ştiinţă

români şi bulgari, îşi propune
investigarea patrimoniului
cultural pe platoul de vest al
Mării Negre, de la Dunăre
până la Capul Kaliakra, scrie
Agerpres.

P o t r i v i t d i r e c t o r u l u i

Institutului de Oceanologie de
pe lângă Academia Bulgară
de Ştiinţe, Atanas Palazov,
unul dintre scopuri este
crearea unui produs turistic
care să permi te ce lor

interesaţi să viziteze oraşe,
porturi şi epavele unor nave
scufundate. Se aşteaptă ca,
d u p ă d o c u m e n t a r e a
patr imoniu lui submar in,
agenţ i i le de tur ism să
organizeze tururi pentru

scafandri amatori. "Practic, se
va crea un muzeu subacvatic,
deoarece nimic din ceea ce va
fi descoperit nu va fi scos, totul
va rămâne acolo după ce va fi
documentat", a spus Palazov.

Pe fundul Mării Negre sunt
multe lucruri interesante care
mer i tă văzute , precum
localităţi scufundate, epave de
nave aflate la adâncimi
diferite, mai afirmă el. Omul de
ştiinţă bulgar susţine că,
pentru el şi colegii săi, cel mai
interesant va fi patrimoniul pe
partea românească, pentru că
până acum nu au avut ocazia
să-l studieze. "Constanţa
(Tomis) a fost un port
important încă din Antichitate,
a fost un centru cu navigaţia
intensă", a comentat Palazov.
El a precizat însă că aşa-
numitul muzeu subacvatic va
fi foarte diferit de muzeele
t r a d i ţ i o na l e , d e oa r e c e
obiectele vor fi păstrate sub
aspectul lor original.

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

Comitetul pentru Industrie, Cercetare şi Energie (ITRE) al
Parlamentului European a aprobat, marţi, reforma din
telecomunicaţii, care prevede, printre altele, eliminarea
tarifelor de roaming în UE, de la 15 decembrie 2015.

Potrivit unui comunicat al PE, propunerea Comisiei
Europene de eliminare a tarifelor de roaming în UE a fost votată
cu o largă majoritate.

Tarifele de roaming nu vor fi eliminate însă de la 1 iulie 2014,
aşa cum propusese Comisia Europeană, ci de la 15 decembrie

2015. Pentru a proteja companiile telecom faţă de "folosirea
abuzivă" a serviciilor de roaming, membrii ITRE au solicitat CE
să propună o serie de măsuri care să permită firmelor să aplice
tarife în situaţii excepţionale.Aceste tarife vor fi însă sub nivelul
celor aplicate în prezent.

Totodată, Comitetul pentru Industrie, Cercetare şi Energie a
decis interzicerea practicilor de blocare sau de încetinire a
conţinutului de internet.

România reală
Oră din noapte

sau gânduri din scaunul
cu rotile

Eliminarea tarifelor
de roaming în UE,
aprobată de Comitetul

ITRE al PE

Sunt frumos ambalate şi colorate, însă pot fi
un pericol pentru sănătate, mai ales dacă sunt
consumate în exces: bomboanele de pe
rafturile magazinelor sunt pline de E-uri, atrag
atenţia specialiştii. O asociaţie de protecţie a
consumatorilor a verificat 14 astfel de produse,
iar peste o treime din ele conţin aditivi peste
limita admisă.

Bomboanele verificate de Asociaţia
Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi
Promovarea Programelor şi Strategiilor din
România au în compoziţie între unul şi zece E-
uri - prea mult, după cum spun specialiştii. Cei
mai mulţi aditivi sunt în drajeurile gumate
mentolate şi dropsurile cu diferite arome.

„În urma evaluării am găsit 15% dintre
produse care conţin nouă E-uri. În momentul în
care într-un produs găseşti nouă conservanţi,
coloranţi şi aditivi, înseamnă că produsul
respectiv, din punct de vedere al calităţii,
pentru un cetăţean poate nu este cel mai bun,
dar găsim şi produse care au doar un singur E.
Din păcate, doar 7% din tot ceea ce am
evaluat”, declară Sorin Mierlea, preşedintele

ANPCPPSR.
De fapt, lucrurile sunt chiar mai simple de

atât: „Nu există nici un produs de tip drops pe
care să îl considerăm a fi sănătos şi bun”,
afirmă specialistul în nutriţie Cristian Mărgărit,
consultat de Digi24.

Şi cum principalii clienţi ai acestor produse
sunt copiii, specialiştii atrag atenţia părinţilor să
nu fie prea darnici cu bomboanele, magnet
pentru copii tocmai din cauza E-urilor care dau
un gust bun. Ele nu au nici o valoare nutritivă.

Îndulcitorii pot fi la fel de periculoşi: „Avem
îndulcitori - pe de o parte - identic naturali, cum
ar fi siropul de glucoză, cum ar fi silitoriul, care
sunt ceva mai sănătoşi, şi apoi trecem către
îndulcitori de sinteză, care au diverse riscuri
pentru sănătate, de asemenea controversate.
Nu poţi spune despre unul că este cancerigen,
dar există suspiciuni”, explică nutriţionistul
Cristian Mărgarit.

Potrivit estimărilor, peste 35% dintre
bomboanele mentolate sau cele cu arome de
fructe controlate de specialişti conţin îndulcitori
artificiali.

Persoanele care lucrează
în ture de noapte pot avea
grave probleme de sănătate.
Cercetătorii atrag atenţia că
organismul nu-şi revine
suficient după câteva zile de
odihnă, iar somnul pierdut are
efecte ireversibile asupra
creierului.

Până acum, în rândul
medicilor era larg răspândită
ideea că un organism sănătos
îşi poate reveni după o
perioadă de extenuare, prin
câteva zile de odihnă.

Recent, cercetătorii de la
U n i v e r s i t a t e a d i n
Pennsylvania au aflat că lipsa
de somn pe termen lung, ca în
cazul celor care lucrează în
ture de noapte, are efecte
ireversibile asupra creierului.

Oboseala şi lipsa de somn
afectează şi chiar distrug
ireversibil neuronii, scăzând
astfel abilităţile cognitive.

Studiile realizate pe cobai
de laborator au arătat că după
o scurtă perioadă de lipsă de
somn creierul îşi poate reveni.

Neuronii stimulează producţia
unei proteine care generează
energie şi protejează celulele
nervoase.

După o lungă perioadă de
extenuare însă, aceasta
proteină nu mai are efect şi
neuronii încep să moară.

Şoarecii privaţi mai mult
timp de somn şi-au pierdut
25% din neuronii din locus
coeruleus, regiune a creierului
responsabilă cu reacţiile la
stres şi panică.

„Este prima dovadă clară

ca privarea de somn duce la
pierderea de neuroni”, a
declarat medicul Sigr id
Veasey.

Cercetătorul spune că ar
trebuie realizate studii şi pe
voluntari umani, pentru a se
observa după cât timp devine

periculoasă pentru creier
privarea de somn.

Echipa lui Veasy vrea
acum să afle dacă există vreo
legătură între munca în ture şi
bolile Parkinson şiAlzheimer.

România şi Bulgaria vor să revoluţioneze turismul

Muzeu subacvatic la Marea Neagră

Cei care lucrează în ture de noapte
îşi pun sănătatea în pericol

O treime din bomboane conţin
aditivi peste limite
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1882:

1910:

1913:

1915:

1936:

1975:

S-a născut Johann
S e b a s t i a n B a c h ,
c ompoz i t o r , o r g an i s t
german (d. 1750).

A murit Nicolas
Louis de Lacaille, astronom
francez (n. 1713).

S-a născut Jean
Baptiste Joseph Fourier,
matematician francez (d.
1830). A adus contribuţii în
teoria ecuaţiilor diferenţiale,
a seriilor trigonometrice şi în
f i z i c a m a t e m a t i c ă .
Transformata Fourier a fost
denumită în onoarea sa.

A murit Constantin Bosianu, jurist şi om politic,
prim-ministru al Principatelor Române (n. 1815).

S-a născut Ştefan Ciubotăraşu, actor român de
teatru şi film (d. 1970).

A murit Constantin Erbiceanu, critic literar
român (n. 1838).

S-a născut Călin Gruia, prozator şi poet român (d.
1989).

A murit Alexandr Glazunov, compozitor rus (n.
1865).

A murit Constantin Fântâneru, poet, prozator şi
critic literar român (n. 1907).
Ziua internaţională a poeziei.
Ziua internaţională a copiilor străzii.
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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 Politic i delicate uri 12:20
Opinii fiscale 12:30 Tribuna partidelor
parlamentare 13:00 Europa mea 13:30
M.A.I. aproape de tine 14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping 15:30 Oameni ca
noi 16:00 Parlamentul României 16:50
Zeul r zboiului 18:10 Beneficiar
România 18:50 În linia întâi 19:45
Sport 20:00 Telejurnal 21:00 O dat 'n
via 00:10 Sin City 02:10 Politic i
delicate uri 03:00 Lumea modei
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Aveti o capacitate
de comunicare foarte
buna si rezolvati usor
toate problemele.
Puteti face planuri de
viitor, pentru ca aveti
idei excelente, pe
care vi le apreciaza
toata lumea.

Puteti rezolva o
problema financiara
mai veche. S-ar putea
ca dimineata sa vi se
p r o p u n a o
colabora re. Este
momentu l sa va
consolidati relatiile de
prietenie si de afaceri.

Este o zi destul de
dificila, in care aveti
multe de rezolvat.
Sunteti hotarat si plin
de energie, asa ca
reusiti sa faceti fata
tuturor activitatilor.
Evitati speculatiile
financiare!

Dimineata sunteti
hotarat sa faceti
cateva schimbari in
camin. Stabiliti-va
clar prioritatile si v-ati
asigurat succesul! Va
sfatuim sa nu va
sustineti opiniile cu
incapatanare.

Aveti sanse de
r e u s i t a i n o r i c e
domeniu, mai ales la
examene. Relati ile
sentimentale merg
b i n e , d a r v a
recomandam sa fiti mai
atent la problemele
partenerului de viata.

Un prieten va da de
gandit, sfatuindu-va
sa va te mp e ra t i
dorinta de a castiga
bani cu orice pret. Va
sfatuim sa acordati
mai mult timp studiului
s i r e l a t i i l o r
parteneriale.

Simtul practic si
dorinta de schimbare
va ajuta sa intrati in
afaceri. S-ar putea ca
un prieten sa va
propuna o colaborare
aparent profitabila.
Nu va grabiti sa
promiteti nimic!

S-ar pu tea sa
incepeti o noua etapa,
mai ales in plan social
sau sentimental. Nu
e s t e e x c l u s s a
demarati o afacere.
Sunteti comunicativ si
puteti avea succes in
calatorii.

Zi prielnica pentru
iesiri cu prietenii.
Aveti posibilitatea sa
r e z o l v a t i u s o r
probleme familiale. Vi
se contureaza un
plan de afaceri la
care va ganditi de
multa vreme.

Partenerul de viata
va impresioneaza cu
u n ca d o u . Sp re
seara, va simtiti bine
impreuna, la o iesire
cu prietenii. Asculati-
va intuitia, pentru a
lua o decizie corecta
la serviciu.

Sunteti apreciat
pentru dorinta de
s c h i m b a r e .
Organizati-va cat mai
riguros si nu pierdeti
timpul! Azi aveti spor
in tot ce faceti. Nu stati
prea bine cu banii, dar
va descurcati.

Intentionati sa va
implicati mai mult in
t r e b u r i l e c a s e i .
Relatiile cu cei din jur
sunt foarte bune. Nu
uitati sa va consultati
cu partenerul de viata
i n p r o b l e m e l e
importante!

Semnificaţii istorice pentru

07:00 tirile Pro Tv 10:05
Tân r i Nelini tit 11:00 Povestea
lui Brooke Ellison 13:00 tirile
Pro Tv 13:45 Masterchef 16:00
La Maru 17:00 tirile Pro Tv
17:30 La Maru 19:00 tirile Pro
Tv 20:30 Românii au talent 23:00
Martor i acuzator 01:15 tirile
Pro Tv 02:45 Martor i acuzator
04:30 România, te iubesc! 05:15
Dup 20 de ani 06:00 Dora
descopera lumea
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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 Pira ii
din Caraibe: La cap tul lumii
00:15 România danseaz 03:00
Dallas 03:45 Acces direct 06:00
Observator
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08 :00 Campionu l 08 :30
Vacan i terapie 10:00 Draga
mea prieten 12:30 tirile Kanal D
13:15 Te vreau lâng mine 15:30
Vacan i terapie 16:45 Teo
Show 18:45 tirea zilei 19:00

tirile Kanal D
01:45 Prin esa vampirilor 03:00 Te
vreau lâng mine 04:15 Teo Show
06:00 Inima nu respect reguli
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Ştirile Kanal D 20:00 Suleyman
Magnif icul 22:15 Pe banii
p rin ilor 23:45 Fetele lu' dom'
Profesor 00:45 Ş

07:00 Neam trezit! 10:30
Cirea a de pe tort 11:30 Ce
gândesc femeile 12:30 Cafeneaua
Dilema Veche 14:00 Click! Pofta
bun 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
Ultima ans 22:30 Click! 23:30
Cirea a de pe tort 00:30 Tr sni i din
NATO 01:00 Râzi i câ tigi 01:30

tirile Prima TV 02:00 Ultima ans

ş

ş ş

ş Ş
ş ş

ş
ş

ş ş
Ş ş

ă
ă

ă
ă

ă

ă

ţ

ţ

ţ

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 Maru
14:00 Acas în buc t rie 15:00
Dilemele vârstei 16:00 Men of a
Certain Age 17:00 La bloc 18:00
Prietenii t i 19:00 Dilemele
vârstei 20:00 Fa în fa 22:00
Tango 00:30 F r ru ine 01:15
Boston Legal 02:00 Tango 04:00
F r ru ine 04:45 Boston Legal
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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 X-Press
23:00 Lumea lui Banciu 00:00

tirile B1 01:00 Bun seara,
România! 02:10 X-Press

Ş
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Ştirile
B1 16:00 România, acum 17:00
Butonul de panic 18:00 Ş

Ş
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07:15 Abisul pasiunii 08:15
Pove t i r i adev rate 09:45
Chemarea inimii 11:00 Cununa de
lacrimi 12:00 Santa Diabla 13:30
O noua via 14:30 Intrigi i
seduc ie 15:30 Abisul pasiunii
16:30 Pove tiri adev rate 17:30
Chemarea inimii 18:30 Cununa de
lacrimi 19:30 Santa Diabla 21:30
Regina 22:30 Forta destinului
00:00 Pove tiri adev rate 01:00
Regina 02:30 Forta destinului
04:00 Regina 05:30 Pove tiri
adev rate 06:15 Intrigi i seduc ie

ş

ş

ş

ş

ş
ş

ă

ă

ă

ă

ă

ţ
ţ

ţ

21 Martie

Redacţia ISSN: 1843-4037

Redactor şef:

R Mihail TĂNASE,

Marketing şi publicitate:
r ţ CĂRUŢĂ

Orice neregulă, orice problemă, orice necaz pot fi
sesizate reporterului de servici

la numărul de telefon: 0763.801.083

edactori: Claudiu DUMITRACHE,

Tehnoredacto : Ionu

Alexandria, str. Libert ii, nr. 271, bl. L4, jud. Teleorman
Telefon :

ăţ
director executiv 0 804347. .447

Tip

E-mail: @email.comziarulmara

ărit la Tipografia “MARA”

Emil PETRESCU
Secretar de redacţie: Dana PĂUNE

Monica MEILĂ,
Mirel MANAFU, Carmen ROBESCU

Camelia MANTU
Florentina POPESCU,

Telefon/fax: 0347. .448804

www.ziarulmara.ro

Responsabilitatea pentru conţinutul materialelor aparţine, în totalitate, autorului.
Fotografiile cu indicativele şi reprezintă trucaj şi respectiv, pamflet.PT

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



Turul României la
ciclism nu va fi organizat
n i c i î n a c e s t a n .
Preşedintele demis al
Federaţiei Române de
Ciclism, Eduard Novak, a
anunţat că ediţia din acest
an a Turului României nu
se va desfăşura, deoarece

forul nu are finanţare de la
Ministerul Tineretului şi
Sportului.

" T u r u l C i c l i s t a l
R o m â n i e i e s t e î n
imposibilitatea de a fi
organizat, pentru că nu
avem finanţare de la MTS.
Bugetul pentru Turul Ciclist

al României este de
150.000-200.000 de euro.
Pot să spun sigur că nu va
avea loc în acest an. Orice
sponsorizare din acest an
o vom îndrepta către
loturile naţionale, pentru a
aduna punctele necesare
cal i f icări i la Jocuri le
Olimpice. Noi, din 2006, nu
existăm la Ministerul
Finanţelor. Tot timpul au
fost şapte-opt angajaţi, dar
nu s-au plăt i t taxe.
Datoriile sînt de 220.000-
250.000 de euro şi nu
putem reînnoi contractul
de finanţare cu MTS,
pen t ru că nu av em
certificat fiscal", a declarat
Novak.

Ultimul an în care nu a
fost organizat Turul Ciclist
al României a fost 1996.
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Actualitatea într-un zâmbet
Nu trece săptămână fără ca cel puţin

10 jucători să fie ”traşi pe dreapta” de
Comisia de Disciplină a AJF Teleorman.
La ultima şedinţă, Comisia a avut serios
de muncă, asta şi pentru că a avut de
analizat foarte multe infracţiuni comise de
jucători.

11 jucători, un antrenor şi o echipă de
fotbal au fost sancţionaţi de către Comisia
de Disciplină a Asociaţiei Judeţene de
Fotbal.

Cea mai grea ”pedeapsă” i-a fost
aplicată lui Vlaicu Barbu de la echipa de
junior i a AS
Inter Gălăteni.
P e n t r u
s c u i p a r e a
arbitrului acesta
s-a ales cu o
suspendare de
8 etape şi o
amendă de 200
lei.

Tot pentru
” p ă t a r e a ”
i m a g i n i i
arbitrului a fost
suspendat şi
a m e n d a t ş i
juniorul de la
echipa AS Viitorul Blejeşti, Florin Dinaci.
Acesta a fost suspendat trei jocuri şi
amendat cu 75 lei pentru injurii şi
ameninţări la adresa arbitrului.

O pedeapsă ceva mai mare a primit şi
juniorul, George Marin de la AS Recolta
Sfinţeşti. Jucătorul a fost suspendat patru
jocuri şi penalizat cu suma de 150 lei
pentru lovirea adversarului în mod
intenţionat. Din fericire n-a fost vorba
despre vătămare fizică.

Alţi doi jucători au primit câte o etapă

de suspendare şi amendă de 30 lei
fiecare pentru împiedicarea marcării unui
gol în poziţie de ultim apărător. Este vorba
despre Costel Staicu - AS Viitorul Săceni
şi Sebastian Brendorfer - junior AS Gloria
Frumoasa.

Ultimii, dar şi cei mai mult jucători
suspendaţi câte o etapă pentru cumulul
de cartonaşe galbene s-au ales şi cu
amendă de 10 lei. Este vorba despre
Marius Neacşu - senior ACF Dunărea
Zimnicea, Florin Mititelu şiAndrei Valentin
Cristian - seniori (ambii FC Traian), Alin

Neacşu - junior
(AS Av ân tu l
B r a g a d i r u ) ,
Marcel Gavrilă -
senior (ACS
I z v o a r e l e ) ,
Gabriel Radu -
j u n i o r ( F C
Traian).

Nu în ultimul
rând, Comisia
de Disciplină a
d e c i s s ă - l
sancţioneze şi
pe antrenorul
e c h i p e i d e
juniori a FCM

Alexandria, Iulian Voicu. El va trebui să
stea la următoarea partidă în tribună, dar
şi să plătească o amendă de 70 lei pentru
că la ultima partidă a fost eliminat de pe
banca de rezerve în urma protestelor
repetate la deciziile arbitrilor.

Ultima decizie a Comisiei a vizat
sancţionarea echipei CS Rapid 2
Buzescu. Pentru nefolosirea a doi jucători
sub 21 ani pe toată durata jocului, echipa
cu pricina a fost penalizată cu 350 lei.

C. DUMITRACHE

Indiscreţie

Depăşire interzisă

Cum îţi aşterni, aşa dormi

România pitorească

Indisciplinaţii fotbalului
judeţean

Fără Turul României în 2014


