
Aproape 600 de 
i n s t i t u ț i i  d e  
î n v ă ț ă m â n t  d i n  
R o m â n i a  s - a u  
înscris în proiectul 
ECO JUNIOR 2017, 
ediția din acest an 
în reg is t rând  un  
număr record de 
u n i t ă ț i  d e  
î n v ă ț ă m â n t  
participante.

(Continuare  în  
pagina  2)

Casa Județeană 
de Pensii Teleorman 
pune și în acest an 
bilete de tratament 
î n  s t a ț i u n i l e  
balneoclimaterice la 
d i s p o z i ț i a  
pensionarilor și a 
p e r s o a n e l o r  
asigurate în sistemul 
public de asigurări 
sociale. 

Din acest an, au 
fost deja derulate patru serii de tratament, serii aferente lunilor martie și aprilie. 

(Continuare  în  pagina  4)

Puțini teleormăneni și-au găsit un loc de muncă la 
Bursa locurilor de muncă. Peste 40 de angajatori, cei mai 
mulți din Alexandria, s-au întâlnit față în față, cu posibilii 
salariați, în cadrul Bursei generale a locurilor de muncă 
vacante. Cele mai multe firme participante, peste 20, au 

fost la Alexandria. La Turnu Măgurele au participat 12 
angajatori, iar la Roșiorii de Vede, aproximativ 10. Ei au 
pus la dispoziție, în total, aproape 360 de locuri de 
muncă. Una dintre firme a venit de la Arad.

Cele mai multe locuri de muncă s-au adresat 

persoanelor fără studii superioare, precum operatori la 
mașini unelte automate și semiautomate, confecționer-
asamblor articole textile, strungar sau electrician. Oferta 
a fost completată de posturi pentru persoane cu studii 
superioare – ingineri în diferite domenii, proiectanți, 

programator ori consilier juridic. Iar angajatorii au știut 
exact ce fel de salariat își doresc: persoane dornice de 
muncă și, mai ales, cu experiență.

(Continuare  în  pagina  4)

Ziarul tuturor teleormănenilor care au ceva de spus

Un ziar care nu tace, nu minte, nu iartă şi spune lucrurilor pe nume
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În acest an se acordă 
250 gradații de merit,

 în învățământul
 teleormănean

Consiliul Județean Teleorman 

Încă cinci posturi 
de consilier și inspectori, 

la dispoziția 
teleormănenilor   

Bilete de tratament puse 
la dispoziția teleormănenilor de 

Casa Județeană de Pensii

Bursa locurilor de muncă. Doar 20 de 
teleormăneni și-au găsit un loc de muncă

Număr record de instituții de învățământ, înscrise în proiectul ECO JUNIOR 

Copiii din opt unități 
de învățământ din Teleorman, 

implicați în proiectul din acest an



2 EVENIMENT - ACTUALITATE

Mulți șoferi au rămas pietoni
La sfârșitul săptămânii trecute, polițiștii din cadrul Serviciului 

Rutier Teleorman au acţionat pe linia prevenirii şi combaterii 
cauzelor generatoare de accidente rutiere, fiind aplicate 91 de 
sancțiuni contravenționale în valoare de 42930 lei. De 
asemenea, au fost reținute 17 permise de conducere.

Printre neregulile constate, exemplificăm cazul unui bărbat în 
vârstă de 39 ani din mun. București care a fost depistat în timp ce 
conducea un autoturism pe str. Carpați din mun. Roșiori de Vede, 
cu toate că nu poseda permis de conducere. 

În cauză s-a întocmit dosar penal, urmând a se propune 
soluție prin Parchet. 

Un alt caz întâlnit este cel al unui bărbat în vârstă de 36 ani din 
orașul Videle care a fost depistat în timp ce conducea un 
autoturism pe str.Florilor din orașul Videle, cu toate că prezenta 
halenă alcoolică, conducătorul auto refuzând atât testarea cu 
aparatul etilotest, cât și recoltarea de probe biologice în vederea 
stabilirii alcoolemiei.

Și în acest caz a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea 
infracțiunii deconducere auro sub influența alcoolului, urmând a 
se propune soluție prin Parchet.

Accident în lanț
Un tânăr de 27 de ani din Târgoviște a provocat un accident în 

lanț. Acesta conducea un autoturism pe DN 6, în localitatea 
Alexandria. Din cauza altor preocupări de natură a distrage 
atenția, a intrat în coliziune cu un autoturism condus 
regulamentar în aceeași direcție de un bărbat în vârstă de 36 ani 
din municipiul Alexandria care la rândul său a fost proiectat într-
un alt autoturism condus de o femeie în vârstă de 39 ani din 
comuna Drăgănești Vlașca, jud. Teleorman.

Autoturismele se aflau oprite în coloana formată la semaforul 
montat la traversarea podului peste râul Vedea. În urma 
accidentului a rezultat rănirea unui bărbat, pasager în prima 
mașina care a fost lovită. Conducătorii auto au fost testați cu 
aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea 
infracțiunii de vătămare coporală, urmând a se propune soluție 
prin Parchet.

Prinși băuți la volan
Polițiștii din Zimnicea au depistat în flagrant un bărbat în 

vârstă de 30 ani  din localitatea Zimnicea, judetul Teleorman care 
a fost depistat în timp ce conducea un autoturism pe raza 
localității Zimnicea cu toate că se afla sub influența băuturilor 
alcoolice.

Cel în cauză a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul 
indicând o valoare de 0,54 mg/l, alcool pur în aerul expirat fiind 
condus la spital unde i s-au recoltat  probe biologice de sânge în 
vederea stabilirii alcoolemiei. 

 În cauză s-a întocmit dosar  penal pentru săvârșirea 
infracțiunii de conducerea pe drumurile publice a unui 
autovehicul sub influența băuturilor alcoolice, urmând   a se 
propune soluţie prin Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Zimnicea.

Și polițiștii din cadrul Secței 4 Roșiorii de Vede au identificat în 
trafic pe raza comunei Rădoiești, judet Teleorman un bărbat în 
vârstă de 58 de ani care conducea un  autoturism cu toate că se 
afla sub influența băuturilor alcoolice.

Cel în cauză a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 
de 0,44 mg/l alcool pur în aerul respirat, fiindu-i ulterior prelevate 
doua mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârşirea 
infracţiunii de “conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului”, 
urmând a se propune soluție prin Parchetul Roșiorii de Vede.

De asemenea, polițiștii  Secției nr. 2 Nanov, în timp ce se aflau 
în exercitarea atribuţiilor de serviciu pe raza comunei Bogdana, 
au oprit pentru control un autoturism condus de un bărbat în 
vârstă de 48 de ani din comuna Bogdana, județul Teleorman care 
a declarat faptul că nu are asupra sa permisul de conducere. 

Întrucât conducătorul auto emana halenă alcoolică, acesta a 
fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o alcoolemie de 0,51 
mg/l alcool în aer expirat, fiind condus la spital unde i-au fost 
recoltate două probe biologice de sânge în vederea stabilirii 
alcoolemiei. 

În cauză s-a întocmit dosar penal pentru săvârșirea 
infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului 
sau a altor substanțe”, urmând a se propune soluție prin 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Alexandria.

Și nu în ultimul rând, polițiștii din Roșiorii de Vede  au depistat 
pe strada Mărăşti din mun. Roșiorii de Vede un bărbat în vârstă 
de 32 ani din com.Vârtoape, jud.Teleorman, în timp ce conducea 
un autoturism cu toate că se afla sub influența băuturilor 
alcoolice, rezultatul în urma testării cu aparatul etilotest indicând 
o valoare de 0.44  mg/l alcool pur în aerul respirat, motiv pentru 
care a fost condus la spital pentru recoltarea de probe biologice 
în vederea stabilirii alcoolemiei. 

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea 
infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul 
sub influența băuturilor alcoolice, urmând a se propune soluție 
prin parchet.

C.D.

SC Mara Prod Com SRL angajează distribuitori mezeluri, 
conserve, carne și produse din carne.

Solicitanții trebuie să dețină permis de conducere categoria B.
Relații la telefon: 0766/279/773

Anunţ

Restaurantul Riviera din cadrul Complexului Mara 
angajează picoli și ospătari.

Relații la telefon: 0723/148/613 sau la sediul Restaurantului 
Riviera (Zona Ștrand Peco)

Anunţ

(urmare  din  pagina  1)
Pe județe, lista școlilor 

înscrise în proiectul din acest 
an arată astfel: Alba-6, Arad-5, 
Argeș-19, Bacău- 22, Bihor-3, 
Bistrița-Năsăud-6, Botoșani-
11, Brăila-8, Brașov-16, 
București-17, Buzău-48, 
Călărași-9, Caraș-Severin-9, 
C lu j -14 ,  Cons tan ța -22 ,  
Dâmbovița-45, Dolj-3, Galați-
31,  Giurgiu-1,  Gor j -16,  
Harghita-3, Hunedoara-7, 
Ialomița-12, Iași-18, Ilfov-4, 
Prahova-35, Suceava-29, 
Neamț-1, Maramureș-15, 
Mehedinț- 9, Mureș-19, 
Neamț-19, Olt-9, Sălaj-10, 
Satu Mare-6, Sibiu-14, Timiș-
21, Tulcea-4, Vâlcea-5, 
Vaslui-12, Vrancea-21.

Printre cele 591 de unități 
de învățământ din țară se 
numără și șapte școli și o 
grădiniță din Teleorman, și 

anume: Grădinița cu P.P. Nr. 6 
A l e x a n d r i a ;  Ș c o a l a  
Gimnazială "Grigore Dimitrie 
Gh ica"  Pere tu ;  Școa la  
Gimnazială „Zaharia Stancu” 
Roșiorii de Vede; Școala 
G i m n a z i a l ă  A l e x a n d r u  
Depărățeanu Roșiorii de 
Vede; Școala Gimnazială 
Bogdana; Școala Gimnazială 
Drăgănești de Vede; Școala 
Gimnazială Vasile Racotta 
Ș t o r o b ă n e a s a ;  Ș c o a l a  
Gimnazială Vedea.

În cadrul proiectului ECO 
JUNIOR 2017, aproximativ 
3000 de cadre didactice, 
împreună cu vo luntar i i  
Asociației Drumeții Montane 
vor organiza acțiuni de 
p r o m o v a r e  a  m e d i u l u i  
înconjurător și a unui stil de 
viață sănătos în rândul 
copiilor.

Concret, copiii implicați vor 

participa, pe echipe, la 
activități specifice, în funcție 
de vârsta lor și vor învăța 
lucrul în echipă, să se sprijine 
unul pe altul, să socialieze și 
să dobândească abilități 
caracteristice.

Anul trecut, în cadrul 
proiectului ECO JUNIOR s-au 
însc r i s  580  un i tă ț i  de  
învățământ din România, 
dintre care 15 au fost din 
Teleorman.

Proiectul este organizat de 
Asociația Drumeții Montane și 
se derulează pe tot parcursul 
anului 2017.

Scopul acestui proiect este 
e d u c a ț i a  e c o l o g i c ă ,  
dobândirea unei atitudini 
protective față de mediu și 
implicarea elevilor în activități 
eco-recreative prin metoda 
jocului. 

M. MEILĂ

Primăria comunei Sfințești, județul Teleorman, organizează la data de 24 aprilie 2017, 
orele 14:00, la sediul său, licitație publică cu strigare pentru închirierea “Teren extravilan 
(format din 13 loturi), proprietate privată a UAT Sfințești, islaz comunal având suprafața de 
450,0 ha, categoria de folosință pășune, amplasat în UAT Sfințești, jud. Teleorman”, 
aparținând domeniului privat de interes local al comunei Sfințești.

Relații se pot obține la sediul Primăriei comunei Sfințești sau la tel. 0760654927.

Anunţ

Număr record de instituții de învățământ, înscrise în proiectul ECO JUNIOR 

Copiii din opt unități de 
învățământ din Teleorman, implicați în 

proiectul din acest an
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POLITIC - ADMINISTRATIV3

Liberalul Ludovic Orban, care și-a anunțat 
candidatura pentru funcția de președinte al 
Partidului Național Liberal (PNL), susține că 

unul dintre obiectivele sale politice la 
conducerea PNL este acela de a câștiga 

următoarele alegeri prezidențiale cu Klaus 
Iohannis în poziția de candidat al liberalilor.

Orban a declarat, sâmbătă, într-o conferință 
de presă organizată la Botoșani, că PNL are 
obligația de a susține programul politic 
prezentat în 2014 de Iohannis.

'Obiectivul pe care mi-l voi fixa ca și candidat 
la președinția PNL va fi obiectivul de câștigare a 
alegerilor prezidențiale, a alegerilor locale și 
alegerilor parlamentare din 2020. La ora 
actuală, Klaus Iohannis, chiar dacă nu mai este 
membru PNL, a devenit președintele României 
candidând din partea PNL de pe poziția de 
președinte al PNL. PNL s-a angajat în 
campania din 2014 să pună în practică niște 
obiective, un program alături de președintele 
Klaus Iohannis', a afirmat Ludovic Orban.

Premierul Sorin Grindeanu a declarat, luni, că trecerea la 
moneda euro va fi posibilă numai după ce veniturile obținute 
de români vor fi aproape de cele ale cetățenilor din alte state 
membre ale Uniunii Europene.

"Să ne asigurăm că această convergență monetară se 
face în paralel și cu convergența veniturilor. Trecerea la euro 
se poate face numai după ce, credem noi, și veniturile 
românilor vor fi aproape de cele din alte state membre ale 
Uniunii Europene", a afirmat Grindeanu, la reuniunea 
Comitetului interministerial pentru trecerea la moneda euro, 
organizată la Palatul Victoria.

Prim-ministrul a amintit că Europa traversează o perioadă 
cu numeroase dezbateri privind viitorul construcției 
europene, acestea trebuind văzute, în opinia sa, drept o 
oportunitate și nu un obstacol.

"S-a ajuns la o discuție despre o Europă cu mai multe 
ritmuri, dar aceste ritmuri nu trebuie să ne diferențieze, ci 
tocmai să arate că noi, cu toții, mergem în aceeași direcție. Iar 
eu cred că întâlnirea de azi are și acest scop. Trebuie să 
demonstrăm că România e hotărâtă să susțină în continuare 
politicile de coeziune în interiorul Uniunii și să arătăm că toți 
avem același scop — o Uniune mai puternică, în care statele 
membre au aceeași țintă", a susținut Sorin Grindeanu. 

Premierul a punctat că sarcina autorităților române este 
de a face trecerea la moneda euro "cât mai lină pentru 
cetățeni".

"Trebuie să învățăm din practica țărilor care au trecut deja 
la euro pornind dintr-o poziție similară cu a țării noastre. Noi 
vorbim de o schimbare majoră care, în mod natural, 
întâmpină o rezistență, o reticență la schimbare, dar tocmai 
de aceea suntem azi și vom fi și în viitor aici, pentru a se 
pregăti acest proces cât mai riguros", a mai spus Grindeanu.

La reuniunea de la Palatul Victoria a participat 
guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, 
dar și miniștri, precum cel al Finanțelor, Viorel Ștefan, sau al 
Economiei, Mihai Tudose.

Înalta Curte de Casație și Justiție a amânat verdictul în 
cazul contestației depuse de Liviu Dragnea în dosarul în care 
este condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare. 
Decizia finală va fi anunțată la data de 24 aprilie. Președintele 

social-democraților a reclamat că motivarea a fost semnată 
de alţi judecători faţă de cei care l-au condamnat la doi ani de 
închisoare cu suspendare.

Amânarea deciziei s-a făcut la cererea avocaților lui Liviu 
Dragnea.

Trecerea la euro, numai 
după ce veniturile românilor

 vor fi aproape de cele din
 alte state UE

Dosarul referendumul

Decizie amânată în cazul 
contestației lui Liviu Dragnea

Președintele ales al PNL 
București, Cristian Bușoi, a 
declarat sâmbătă că liderii PNL 
îl vor susține în alegerile 
prezidențiale din 2019 pe 
președintele Klaus Iohannis și 
va exista un parteneriat cu 
acesta, dar până atunci trebuie 
reconstruit partidul.

"E o chestiune unanimă, nu 
există niciun lider al PNL, 
oricât de apropiat sau mai 
puțin apropiat ar fi fost în trecut 
de președinte, să-și pună 
problema că nu ar fi un 
parteneriat pentru 2019, dar va 
fi decizia domnului președinte 
la acel moment. Până în 2019 
trebuie să reconstruim partidul 
în acest an. Trebuie în 2018 să 
muncim pentru a recâștiga 
electoratul pe care l-am 
pierdut, trebuie să trecem prin 

testul alegerilor parlamentare, 
care este un test foarte dificil 
pentru PNL și apoi, sigur, să 
luptăm pentru a leger i le  
prezidențiale, pentru că nu 
putem admite ca România să 
fie condusă în totalitate de 
PSD", a precizat Bușoi, după 
ce a fost ales președinte al 
PNL București de către 
Consiliul de Coordonare al 
organizației.

El a mai adăugat că la 
Malta, la Congresul PPE, liderii 
liberali au avut doar o scurtă 
discuție cu președintele Klaus 
Iohannis, menționând că 
președintele nu s-a implicat 
până acum niciodată în mod 
direct în chestiuni care țin de 
PNL.

"La Malta a fost doar o 
întâlnire foarte scurtă, o poză 

care a apărut și în spațiul 
public. Nu a fost timp nici în 
agenda președintelui, nici în 
agenda evenimentului să 
purtăm discuții foarte detaliate. 
Președintele României nu 
numai că nu are de ce să 
continue să nu se implice, 
pentru că nu s-a implicat până 
acum niciodată în mod direct în 
chestiuni care țin de PNL. A 
spus-o public domnia sa că îl 
interesează ceea ce se 
întâmplă cu PNL, dar asta nu 
înseamnă că  a re  v reo  
implicare", a spus liderul PNL 
București, răspunzând unei 
întrebări pe această temă.

Bușoi a mai precizat că "e 
normal" ca în acest moment 
președintele Iohannis să nu-și 
exprime preferințele legate de 
competiția internă a PNL.

Fostul vicepremier Vasile Dîncu reproşează 
Parlamentului că a blocat legea administrării 
teritoriului şi urbanismului, esenţială pentru 
dezvoltarea oraşelor României. ”Având 
monopolul puterii, unii vor să lucreze 
discreţionar cu ea”, spune Vasile Dîncu, citat 
de Mediafax.

Vasile Dîncu a declarat, sâmbătă, la Târgul 
de carte Gaudeamus Cluj-Napoca, unde şi-a 
lansat o carte, că actul normativ privind 
administrarea teritoriului şi urbanismul era un 
proiect echilibrat, pentru care s-a lucrat sute de 
ore şi care nu avea nicio legătură cu politicul.

”Anul trecut, ca vicepremier şi ministru al 
Administraţiei, am lucrat tot anul, m-am chinuit 
zeci, sute de ore să schimbăm o lege a 
administrării teritoriului şi a urbanismului, 
pentru că sunt atâtea aberaţii. Am reuşit 
luptându-mă cu grupuri de interese, cu toate 
asociaţiile de arhitecţi care vor să aibă 
monopolul, cu primarii, am făcut un proiect 
echilibrat, l-am dus în Parlament. Săptămâna 
asta l-au blocat în Parlament şi l-au respins 
pentru că au spus că sunt prea multe modificări 
făcute în comisii. Era un lucru esenţial pentru 
dezvoltarea oraşelor noastre, nu era un lucru 
făcut politic, nu avea nicio legătură. E doar un 
blocaj pentru că unii, având monopolul puterii, 
vor să lucreze discreţionar cu ea. Şi atunci se 
miră după aceea că oamenii ies în stradă, ies 
la proteste, poate câteodată, iraţionale”, a 
spus Dîncu.

Potrivit acestuia, politica s-a îndepărtat 
foarte mult de oameni şi trebuie să îşi 
regăsească adevărata menire.

”Sensul cel mai important al politicii, 
principala speranţă, făgăduinţă pe care o face 

politica oamenilor este să-i treacă deşertul 
social, deşertul politic. Scopul politicii este 
omul şi noi am pierdut acest lucru. Scopul 
politicii nu este să crească PIB-ul, nici să 
crească productivitatea sau randamentul, ci 
este fericirea oamenilor. 

Ceea ce avem noi nevoie acum este să 
redescoperim omul, să consideri că omul este 
mai important decât propriul tău partid sau că 
România este mai importantă decât partidul 
din care faci parte. Trebuie să descoperim 
câteva lucruri care sunt greu de văzut din 
birou”, a afirmat Dîncu.

Acesta a arătat că a fost ministru de mai 
multe ori şi a spus că, din birou, nu se vede şi 
nu se poate înţelege suferinţa oamenilor.

”Din birou vezi numai rapoarte şi cifre. Nu 
se vede din birou sărăcia, o treime dintre 
români trăiesc în sărăcie deşi muncesc de 
dimineaţă pînă seara. Acest lucru trebuie să ne 
motiveze pentru a face politică, nu se vede 
inegalitatea din birourile politicii”, a subliniat 
Dîncu.

Ludovic Orban își propune câștigarea 
următoarelor alegeri prezidențiale cu Iohannis

 candidat din partea PNL

Bușoi, despre un posibil parteneriat cu Iohannis la prezidențialele din 2019: 

Va fi decizia domnului președinte la acel moment

Vasile Dîncu, fost vicepremier: 

Parlamentul a blocat legea administrării teritoriului



(urmare  din  pagina  1)
D e ș i ,  c o n f o r m  

organizatorilor, oferta de locuri 
d e  m u n c ă  a  f o s t  u n a  
generoasă, mulți dintre cei 
veniți în căutarea jobului ideal 
nu au fost mulțumiți. Unii dintre 
ei nu au găsit posturi pe 
măsura pregătirii lor, sau în 
domeniul lor de activitate, 
altora nu le-au convenit 
c o n d i ț i i l e  i m p u s e  d e  
angajatori. Cu toate acestea, 
”27 de persoane au fost 
încadrate pe loc în domenii de 

activitate precum: agricultură, 
fabricarea produselor textile, 
fabricarea calculatoarelor și a 
produselor electronice și 
optice sau construcții de 
clădiri. 23 dintre persoanele 
angajate, au studii medii şi 
profesionale, iar 4 au studii 
superioare. În urma susţinerii 
unui interviu cu angajatorii 
prezenți, 161 de persoane au 
fost selectate în vederea 
încadrării în muncă!, anunță 
un comunicat remis de Agenția 
Județeană pentru Ocuparea 

Forței de Muncă Teleorman.
C o n d u c e r e a  A J O F M  

Teleorman are în plan să 
organizeze miniburse ale 
locurilor de muncă în fiecare 
lună.

”Sperăm să repetăm 
evenimentul chiar în fiecare 
lună. Vom chema șomerii aflați 
în plată și îi vom pune față în 
față cu angajatorii”, a spus 
directorul AJOFM Teleorman, 
Mariean Achim.

C. DUMITRACHE

4 SOCIAL - ECONOMIC

Pentru întregirea schemei de personal, Consiliul 
Județean Teleorman organizează frecvent concursuri de 
recrutare de personal calificat, care să lucreze în funcții de 
conducere și de execuție. Ultima ofertă făcută persoanelor 
interesate de găsirea unui loc de muncă constă în scoaterea 
la concurs a unui număr de cinci posturi vacante, concurs 
programat să aibă loc în data de 9 mai 2017. Concret, 
concursul organizat de Consiliul Județean Teleorman 
privește recrutarea de personal pentru ocuparea pe perioadă 
nedeterminată a funcțiilor publice de execuție vacante, 
respectiv a unui post de consilier și a patru posturi de 
inspector. Sunt scoase la concurs posturile de:

- consilier juridic, clasa I, grad profesional superior la 
Biroul resurse umane, salarizare şi monitorizare funcţii 
publice din cadrul Direcţiei economice, buget-finanţe;

- inspector, clasa I, grad profesional superior la Biroul 
resurse umane, salarizare şi monitorizare funcţii publice din 
cadrul Direcţiei economice, buget-finanţe;

- inspector, clasa I, grad profesional superior la Serviciul 
financiar contabilitate din cadrul Direcţiei economice, buget-
finanţe;

- inspector, clasa I, grad profesional debutant la Serviciul 
financiar contabilitate din cadrul Direcţiei economice, buget-
finanţe;

- inspector, clasa I, grad profesional principal la Biroul 
buget, venituri şi cheltuieli, Compartimentul buget, venituri 
din cadrul Direcţiei economice, buget-finanţe. 

Conform anunțului de organizare a concursului, candidaţii 
trebuie să îndeplinească toate condiţiile prevăzute de art. 54 
din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici 
(r2), cu modificările şi completările ulterioare. Concursul se 
va desfășura în data de 9 mai 2017, ora 10:00: proba scrisă și 
în ziua de 11 mai 2017, ora 15:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs 
sunt disponibile accesând pagina oficială a CJ Teleorman. 
Relații pot fi obținute la Biroul Resurse Umane și Monitorizare 
Funcții Publice – cam.115 al Consiliului Județean Teleorman  
și la telefon: 0247/311.201, interior 309.

George ZAVERA

Bilete de tratament puse la dispoziția 
teleormănenilor de Casa Județeană de Pensii

Bursa locurilor de muncă. Doar 20 de 
teleormăneni și-au găsit un loc de muncă

(urmare  din  pagina  1)
Deși oferta de locuri de tratament în 

stațiunile balneare a fost la fel de bogată ca și în 
celelalte luni ale anului, un număr mic de 
teleormăneni, dat fiind sezonul de primăvară, 
cu temperaturi scăzute, au optat să plece la 
tratament în cele patru serii. În seria a doua, din  
luna martie, de exemplu,  au plecat la tratament 
40 de teleormăneni, iar în seriile a treia și a 
patra, din luna aprilie, au solicitat bilete de 
tratament 50 de pensionari și alte persoane 
asigurate în sistemul public de asigurări 
sociale. Săptămâna trecută, conducerea Casei 
Județene de Pensii Teleorman, a anunțat că 
pentru luna aprilie mai erau disponibile încă 62 
de bilete de tratament, prilej de a invita, prin 
intermediul presei, pe teleormăneni să profite 
de o astfel de oportunitate. Plecarea în 
staţiunile balneare, în cadrul seriei a patra, va 
avea loc în perioada 21-24 aprilie 2017, iar 
persoanele care se regăsesc pe lista aferentă 
acestei serii pot ridica biletele de tratament de 
la ghișeele Casei de Pensii Teleorman.

Persoanele interesate de procurarea de 
b i l e t e  d e  t r a t a m e n t  î n  s t a ț i u n i l e  
balneoclimaterice aflate în contract de prestări 

de servicii cu Casa Națională de Pensii se pot 
adresa cu cereri scrise la Casa Județeană de 
Pensii Teleorman, respectiv la compartimentul 
Bilete de tratament al acestei instituții. Se poate 
opta, în funcție de recomandările medicale, 
pentru bilete de tratament în toate stațiunile 
balneare aflate în contract cu Casa Națională 
de Pensii.  

Bolile reumatismale pot fi tratate în stațiunile 
balneoclimaterice: Amara, Bala, Eforie Nord, 
Felix, Geoagiu, Herculane, Mangalia, 
Pucioasa, Saturn, Techirghiol.

Boli reumatismale și digestive, în stațiunile 
Căciulata și Călimănești. 

Bolile digestive se tratează în stațiunile 
Olănești, Sângeorz Băi și Slănic Moldova.

Bolile cardiovasculare se tratează în 
stațiunile Buziaș, Covasna, Tușnad și Vatra 
Dornei. 

Bolile respiratorii se tratează în stațiunile 
Govora, Slănic Moldova, Slănic Prahova și 
Sovata.

Bolile sistemului nervos își găsesc leacul în 
stațiunile Moneasa și Voineasa. 

George ZAVERA

Numărul mieilor sacrificați 
pentru Sărbătorile Pascale, 
inc lus iv în gospodăr i i le  
populației, va ajunge în acest 
an la 3 - 3,2 milioane, la 
aproape jumătate față de anii 
trecuți, din cauza reducerii 
consumului și a resurselor 
financiare scăzute, susține 
Eugen Gonțea, președintele 
Federației Oierilor de Munte 
din România și al Asociației 
Crescătorilor de Ovine Brașov.

"În fiecare an, în România 
se sacrifică în jur de 3 — 3,2 
milioane de miei, inclusiv în 
gospodăriile populației, în 
condițiile în care acum 4-5 ani 
se sacrificau și 5 — 6 milioane 
de miei. La țară fiecare taie un 
miel în această perioadă și noi 
îi luăm și pe aceștia în calcul. 
Tăierile scad din cauza 
consumului și puterii financiare 
scăzute pentru că marea 
majoritate a pensionarilor — 
care respectau gustul și 
tradiția de Paște — se 
orientează spre alte tipuri de 
carne, de regulă de pasăre, 
pentru că este mai ieftină, iar 
cei care își mai permit, 
cumpără mai puțin, nu cu 
mielul, ci cu bucata, doar ca să 
își satisfacă gustul. Din păcate, 

tinerii nu sunt îndreptați spre 
această carne și nici nu avem 
pol i t ic i  care să susț ină 
creșterea consumului de carne 
de miel, deși studii științifice 
riguroase recomandă ca, 
atunci când se schimbă 
alimentația copilului de la 
laptele matern, prima carne să 

fie cea de miel, nu cea de 
pasăre", a declarat pentru 
Agerpres Eugen Gonțea.

În privința prețului cărnii de 
miel, reprezentantul ciobanilor 
susține că în prezent totul 
depinde de cerere și ofertă, dar 
achizițiile din ferme s-au făcut 
în acest an la prețuri derizorii, 
sub costul de producție, și în 

scădere față de anul 2016.
"Prețurile depind foarte mult 

de cerere și ofertă, dar 
achizițiile s-au făcut la prețuri 
derizorii, adică sub prețul de 
producție. Mielul între 10 și 18 
kilograme s-a achiziționat cu 8 
— 8,5 lei pe kilogram în viu, iar 
ceea ce a trecut de 18 

kilograme la 7 — 7,5 lei/kg. 
Repet, sunt prețuri derizorii în 
condițiile în care, mai ales, în 
zona de munte, condițiile sunt 
aspre și producțiile sunt mici, 
iar costurile s-au ridicat și la 10 
lei pe kilogram. Anul trecut am 
vândut mielul în viu la 10 — 11 
lei pe kilogram", a explicat 
Gonțea.

Alertă rapidă în toată Țara! Mierea polifloră, Fleur de Miel, 
importată din Franța și vândută românilor de un lanț de 
magazine, a fost retrasă de pe rafturi. Președintele ANSVSA, 
Geronimo Brănescu a explicat ce s-a găsit în probele 
prelevate din această miere.

A doua zi după depistarea mierii care nu trebuie 
consumată, ANSVSA a transmis alertă rapidă în toată țara cu 
numele acestui produs!

Din 11 probe analizate din mierea polifloră, Fleur de Miel, 
una a fost depistată neconformă. Proveniența mierii este din 
Franța și avea o depășire de peste 50%  a unei substanțe. 
Practic, zaharul regăsit sub formă de fructoză în această 
miere era depreciat.

Depășirea nu produce efecte negative asupra stării de 
sănătate,  dar  este o depreciere în st ructura 
produsului.Zaharul regăsit sub formă de fructoză nu era de 
cea mai bună calitate. Lotul avea 396 de recipiente. 108 au 
fost identificate în momentul testării probelor și au fost 
sechestrate, spune Geronimo Brănescu, președintele 
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară

Șeful ANSVSA nu a dezvăluit numele lanțului de 
magazine unde a fost găsită mierea. O rețea de tip 
hypermarket. Deocamdată acestea sunt informațiile. 
Produsul este Fleur de Miel și provine din Franța, a spus 
Brănescu.

Peste 3 milioane de miei se sacrifică de 
Sărbătorile Pascale, în 2017

Consiliul Județean Teleorman 

Încă cinci posturi de 
consilier și inspectori, la 

dispoziția teleormănenilor  

Miere importată din Franța, 
retrasă din magazine!



Dacă simți o durere puternică în partea dreaptă 
a abdomenului, chiar sub coaste, e semn că suferi 
de colici biliare. În crizele acute, durerea poate să 
iradieze către centrul abdomenului sau către 
partea dreaptă a spatelui. Din fericire, există leac 
pentru această problemă.

De regulă, colicile biliare apar în urma unei 
mese copioase sau bogate în alimente grase. 
Cele mai frecvente cauze ale crizei sunt fie litiaza 
biliară (pietrele la bilă), fie colecisita. În afară de 
durere, suferindul poate avea crampe, vărsături, 
transpirații reci, febră.

Un remediu vechi
Ridichea neagră e folosită din vechime în 

medicina populară. A fost utilizată și în antichitate, 
și în Evul Mediu, când se credea că proprietățile 
sale pot contracara efectele otrăvirii, dar și ale 
răcelii sau ale diverselor neplăceri digestive. 
Rădăcinoasa având denumirea științifică 
Raphanus sativus te ajută să treci cu bine peste 
iarnă și te vindecă de răcelile de sezon. Are coaja 
de culoare neagră, iar miezul ei alb se consumă 
crud ori sub formă de suc.

Efecte benefice
Bogată în uleiuri volatile, în vitamine (A, C, B1, 

B2, E) și minerale (calciu, fosfor, magneziu, sodiu, 
potasiu), rădăcinoasa este un aliat în numeroase 
boli: migrene, viroze respiratorii, litiază renală și 
biliară, dischinezie biliară, constipație, astm, 
bronșite, reumatism și gută. De asemenea, este 
un bun detoxifiant, stimulează pofta de mâncare și 

echilibrează atât nivelul de apă din corp, cât și pe 
cel de sare.

Sucul dizolvă calculii biliari
Specialiștii în fitoterapie spun că sucul 

proaspăt de ridiche neagră contribuie la 
dizolvarea calculilor biliari (așa-numitele pietre la 
bilă) și la scăderea în intensitate a durerilor. 
Curăță ridichea de coajă, dă-o prin răzătoare și 
stoarce fâșiile obținute cu ajutorul unei site sau 
printr-o bucată de tifon. Bea înainte de fiecare 
masă principală a zilei câte o ceașcă. În acest timp 
nu consuma carne, mezeluri, ouă, brânză, băuturi 
alcoolice sau condimente. Dacă nu poți să bei trei 
căni pe zi, poți bea una singură dimineața, pe 
stomacul gol, apoi se recomandă să stai culcată 
pe partea dreaptă 30 de minute.

7 EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

250 gradații de merit vor 
fi acordate personalului 
didactic și auxiliar din 
î n v ă ț ă m â n t u l  
p r e u n i v e r s i t a r  
teleormănean, începând 
cu acest an, pe o durată de 
5 ani. Lista cu numărul de 
gradații de merit acordate 
în 2017, aprobată de 
Consiliul de Administraţie 
al IŞJ Teleorman în data de 
6 aprilie 2017, a fost 
publicată pe site-ul ISJ 
Teleorman.

A s t f e l ,  p e n t r u  
personalul didactic de 
predare vor fi acordate 205 
gradații de merit, dintre 
c a r e  2 4  p e n t r u  
educatoare/institutori/profe
sori din învățământul 
preșcolar și 35 pentru 
învățători/institutori/profes
ori  din învățământul 
primar. Alte 146 gradații de 
merit vor f i acordate 
p r o f e s o r i l o r  d i n  
î n v ă ț ă m â n t u l  
p r e u n i v e r s i t a r  
teleormănean, după cum 
urmează: 8 gradații de 
merit pentru profesori din 
învățământul special, 5 
p e n t r u  p r o f e s o r i  d e  
Biologie, 2 pentru cei care 
predau Educație plastică; 5 
p e n t r u  p r o f e s o r i  d e  
Informatică/TIC; 8 pentru 
profesori de Religie; 25 
pentru profesori de Limba 
și literatura română; 15 
pentru cei care predau 
Matematică; 7 pentru 
profesori de Istorie; câte o 
gradație de merit pentru 
profesori de Cultură civică 
și de Educație muzicală 
specializată; 3 pentru 
profesori de Socio-umane; 
6  p e n t r u  M a i ș t r i  
instructori/profesori pentru 
instruire practică; 13 pentru 
Discipline tehnice; 8 pentru 
p r o f e s o r i  d e  L i m b a  
f r a n c e z ă ;  2  p e n t r u  
profesori de Educație 
m u z i c a l ă ;  9  p e n t r u  
p r o f e s o r i  d e  L i m b a  
engleză; 6 pentru profesori 
de Geografie; 3 pentru 
profesori de Chimie; 8 
pentru cei care predau 
Fizică; 2 pentru Cluburi 
sportive școlare și 9 pentru 
profesori de Educație fizică 
și sport.

Pe lângă cele 205 
gradații de merit pentru 
personalul didactic de 
predare, vor mai fi acordate 
23 gradații de merit pentru 
personalul didactic de 
conducere, îndrumare și 
control și 22 gradații de 
merit pentru personalul 
auxiliar. Referitor la cele 22 
gradații de merit acordate 
personalului auxiliar este 
vorba despre 17 gradații de 
merit pentru îngrijitori 
grupă preșcolari și câte o 

gradație de merit pentru 
laborant, mediator școlar, 
p e d a g o g  ș c o l a r ,  
supraveghetor de noapte și 
tehnician.

Punctajul minim pe care 
t r e b u i e  s ă - l  o b ţ i n ă  
candidaţii în urma evaluării 
dosarelor este de 70 de 
puncte.

Gradaţia de merit se 
acordă pe o perioadă 
efectivă de 5 ani, începând 
cu data de 1 septembrie 
2017.

Personalul didactic din 
î n v ă ţ ă m â n t  c a r e  
beneficiază de gradaţie de 
merit până la 31 august 
2017 poate participa la un 
nou concurs.

P o t r i v i t  g r a f i c u l u i  
desfăşurării concursului 
p e n t r u  a c o r d a r e a  
gradaţiilor de merit - 
sesiunea 2017, între 9-26 
mai 2017 vor fi analizate 
dosarele pe care candidații 
le-au depus în perioada 7 
aprilie-15 mai 2017. Lista 
cuprinzând punctajele 
acordate în urma evaluării, 
de către consil iul de 
a d m i n i s t r a ţ i e  a l  
inspectoratului şcolar va fi 
aprobată între 22-23 iunie 
2017. Contestațiile pot fi 
depuse între 29-30 iunie, 
urmând ca acestea să fie 
soluționate între 3-5 iulie 
2017. Între 10-11 iulie 2017 
vor fi înaintate, la Ministerul 
Educaţiei Naţionale, listele 
cu personalul didactic din 
unităţile de învăţământ, 
validat în vederea acordării 
gradaţiei de merit. Pe 18 
iulie va fi emis ordinul 
m in i s t ru lu i  Educa ț ie i  
N a ț i o n a l e  p r i v i n d  
acordarea gradației de 
merit.

La concursul pentru 
acordarea gradaţiei de 
meri t  poate part ic ipa 
personalul didactic de 
predare şi personalul 
didactic de conducere, 
îndrumare şi control din 
î n v ă ţ ă m â n t u l  
preuniversitar de stat, cu 
contract individual de 
m u n c ă  p e  p e r i o a d ă  
d e t e r m i n a t ă  s a u  
nedeterminată ,  cu  o  
vechime de cel puţin 4 ani 
î n  î n v ă ţ ă m â n t u l  
preuniversitar, care a 
obţinut performanţe în 
inovarea didactică, în 
pregătirea preşcolarilor 
sau elevilor, în pregătirea 
e l e v i l o r  d i s t i n ş i  l a  
concursuri şcolare, faza 
judeţeană, naţională sau 
internaţională, în perioada 
1 septembrie 2011-31 
august 2016 şi care a primit 
calificativul ”foarte bine” în 
fiecare an din perioada 
evaluată.

M. MEILĂ

În acest an se acordă
 250 gradații de merit, 

în învățământul
 teleormănean

Reperele după care se alege 
o carne sănătoasă: să nu fie 
lipicioasă, iar animalul să nu 
cântărească mai puţin de 12 kg. 
Cereţi să vedeţi capul şi copitele 
mielului.

Produsele de miel trebuie 
a lese doar  d in  p ie ţe  ş i  
magazine. „Cele de pe trotuare, 
din portbagaje, chiar dacă sunt 
vândute la preţ mic, reprezintă 
un risc pentru cumpărători”, a 

declarat Constantin Cerbulescu, 
p r e ş e d i n t e l e  A u t o r i t ă ţ i i  
Naţionale pentru Protecţia 
Consumatorilor.

Odată ce intraţi într-un spaţiu 
autorizat, verificaţi dacă este 
prezentă ştampila sanitară pe 
carne. Pasul următor: testaţi 
dacă are elasticitate carnea şi 
verificaţi ca suprafaţa să nu fie 
lipicioasă sau urât mirositoare. 
În final, produsul cumpărat 
trebuie dus rapid acasă şi 
depozitat la temperaturi între 0 şi 
4 grade Celsius.

Un miel viu cu greutatea sub 
12 kg are carnea foarte 
indigestă, conţine colagen şi 
o x i p u r i n e  c e  d ă u n e a z ă  
organismului.

Ridichea neagră, de folos în crizele biliare

Dulciurile, băuturile carbogazoase şi 
energizantele ar putea fi suprataxate! Nutriţioniştii 
şi Asociaţia Colegiul Pacienţilor cer impozitarea 
riguroasă a acestor produse şi folosirea banilor 
pentru educaţie alimentară, terapii şi susţinerea 
serviciilor de ambulatoriu. În timp ce ministrul 
Sănătăţii evită să dea un răspuns, directorul 
executiv al Federaţiei Romalimenta spune sec: 
"nu există alimente dăunătoare şi alimente 
sănătoase"!

B o m b o a n e  e l e g a n t  
ambalate, ciocolata de tot felul, 
sucurile cu acid, prafurile pentru 
creme aromate, prăjiturile 
ambalate şi tot felul de alte 
dulciuri umplu coşurile de 
cumpărături ale românilor de 
p r e t u t i n d e n i .  P u ţ i n i  s e  
deranjează să mai citească 
ingredientele din compoziţie, 
gustul e cel mai important.

Pentru directorul Romalimenta şi pentru restul 
pasionaţilor de dulciuri, nutriţioniştii au un singur 
mesaj: energizantele, dulciurile industriale şi 
băuturile acidulate provoacă dependenţă şi sunt 
nocive pentru sănătate.

Ligia Alexandrescu, nutriţionist: „Vorbim 
despre zaharuri care conţin glucide, glucide 

simple, goale de energie, dar care sunt pline de 
calorii. Vorbim despre riscul de apariţie a 
diabetului, a cariei dentare. Tot ce înseamnă 
zaharuri rafinate, fără fibre, băuturi energizante, 
care conţin foarte mult zahăr, conţin aminoacidul 
taurină, şi cofeina combinată cu aceste zaharuri, 
practic îşi potenţează efectul nociv asupra 
organismului. Dulciurile rafinate nu trebuie să 
depăşească mai mult de 5% din dieta zilnică”.

Organizaţia Mondială a 
Sănătăţii anunţă că numărul 
bolnavilor de diabet şi al 
adolescenţilor obezi creşte 
alarmant. Din această cauză, 
s o c i e t a t e a  c i v i l ă  c e r e  
Guvernului măsuri drastice pe 
întregul segment alimentar 
considerat vinovat.

Cristian Sas, preşedinte 
Asociaţia Colegiul Pacienţilor: 

„Cerem Ministerului Sănătăţii să urgenteze 
elaborarea unui cadru legislativ care să 
impoziteze produsele cu conţinut mare de zahăr, 
iar resursele obţinute din această taxare să se 
îndrepte spre susţinerea servicii lor de 
ambulatoriu”.

Ministrul Sănătăţii nu are, deocamdată, un 
răspuns clar pentru contestatarii dulciurilor.

Dulciurile, băuturile carbogazoase
 şi energizantele ar putea fi suprataxate

La ce să fiți atenți când cumpărați carne de miel
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Avem Mtv, Hbo, multiplex, mall, mc donalds, nokia, 
facebook, myspace. Trăim într-o stare de negare a realităţii şi 
înghiţim tot ceea ce  vedem pe sticlă, am ajuns la un aşa nivel 
încât nici nu mai gândim pentru noi, azi mai nou avem 
“formatori de opinie”. În timp ce alţii fac jocurile la un nivel demn 
de “teoria conspiraţiei” pentru aşa-zişii oameni “normali”. E 
mult mai uşor să negi adevărul decât să îl accepţi aşa crud şi 
amar cum este el. Trăim într-o lume adormită şi suntem exact 
ca vacile crescute pentru  abator, ne-am pierdut de mult 
raţiunea şi judecăm doar prin prisma nevoilor primare, nu ne 
pasă că suntem doar o turmă de oi condusă către o prăpastie. 
Omul ca individ a apus de mult, confortul personal a învins 
spiritul, goana după material ne-a schimbat modul de viaţă şi 
acum suntem plini de Nike, Adiddas, Armani, Versace, Vuitton, 
Porche, Apple etc. Dar suntem goi pe interior,  ceea ce ne 
caracteriza în trecut ca oameni acum a dispărut luând 
înfăţişare omul “modern”, omul care este mai preocupat dacă 
Apple va scoate sau nu o nouă versiune a Iphone, decât de ce 
conţine vaccinul anti-Ah1n1. Totul e un joc de poker, unde 
dealer-ii de cărţi sunt numiţi de către slugile lor umile “maeştrii 
noştri ascunşi”. Nu am pretenţia să mă întelegeţi, ce-i ce au 
ochi pentru adevăr îmi vor da dreptate.

Mihail TĂNASE

Soţia îşi întreabă soţul:

- De ce iarăşi sunt ciorapii împrăştiaţi prin toată casa?

- Aceasta este o nouă promoţie: strânge 10 perechi de 

ciorapi şi primeşti bani pentru rimel!

***

- Nevastă-mea a aflat că o înşel…

- Nu-i nimic, soţia ta este o femeie puternică.

- Asta mă şi sperie!

***

Doi amici ies din saună. În timp ce se îmbracă, unul dintre 

ei îl observă pe celălalt cum îşi trage pe picior o jartieră.

- Ce-i cu chestia asta? Porţi jartiere de damă?

- O să-ţi explic. Nevastă-mea a găsit-o la mine în maşină şi 

mi-a spus: “Sunt sigură că o să mă faci să cred că e a ta!”.

Pastila de râs
Casa Judeteana de Pensii Teleorman organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea 

functiei publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior –Serviciul 
Evidenta Contribuabili si Informatica.

Concursul se organizeaza la sediul Casei Judetene de Pensii Teleorman din strada Dunarii 
nr. 1, Alexandria, in data de 11 mai 2017 incepand cu ora 10 – proba scrisa, urmand ca data si 
ora sustinerii interviului sa fie comunicate candidatilor, prin afisaj, odata cu rezultatele la proba 
scrisa.

Conditiile de participare la concurs:
- studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta, respectiv studii superioare de 

lunga  durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul de licenta: 
matematica; informatica; calculatoare si tehnologia informatiei; ingineria sistemelor; 
cibernetica, statistica si informatica economica;

- vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice minim 9 ani.
Bibliografia si actele solicitate candidatilor pentru dosarul de inscriere se vor afisa la sediul 

institutiei organizatoare.
Candidatii vor depune dosarele de inscriere la concurs in termen de 20 de zile de la data 

publicarii anuntului.
Relatii suplimentare la telefon 0247310517 si la sediul Casei Judetene de Pensii Teleorman.

Anunţ

privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
IBERICO MEDITERANIAN SRL anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de 

emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire spălătorie auto ecologică 
construcție provizorie”, propus a fi amplasat în mun. Alexandria, str. Al. Ghica nr. 107F-
107G, jud. Teleorman.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Teleorman din Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman, în zilele de luni până joi 
între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00 și la sediul titularului.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului 
Teleorman din mun. Alexandria, str. Dunării nr. 1.

Anunţ public

privind dezbaterea publică a proiectului Reactualizare Plan Urbanistic General 
comuna Moşteni şi a Raportului de mediu

Comuna Moşteni anunţă publicul interesat asupra finalizării proiectului Reactualizare Plan 
Urbanistic General al comunei Moşteni şi a Raportului de mediu.

Proiectul Reactualizare Plan Urbanistic General al comunei Moşteni şi  Raportul de mediu 
pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din Alexandria, str. 
Dunării, nr. 1 şi la sediul titularului din comuna Moşteni, judeţul Teleorman în zilele de luni până 
joi, între orele 08:00-16:00 şi vineri între orele 08:00-14:00.

Documentele menţionate sunt disponibile şi la următoarea adresă de internet: 
http//:apmtr.anpm.ro.

Dezbaterea publică a proiectului de Reactualizare Plan Urbanistic General, inclusiv 
Raportului de mediu, va avea loc la sediul Primăriei din comuna Moşteni, judeţul Teleorman, în 
data de 25.05.2017, începând cu orele 13:00.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentele 
menţionate, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din Alexandria, str. Dunării, 
nr. 1, în termen de 45 de zile calendaristice de la data publicării prezentului anunţ.

Anunţ public

Casa Judeteana de Pensii Teleorman cu sediul in Alexandria, strada Dunarii nr. 1, 
organizează concurs de ocupare a unui post vacant de medic  – specialitatea expertiza 
medicala a capacitatii de munca – Cabinetul Rosiori de Vede.

Inscrierile la concurs se fac la Compartimentul Resurse Umane, in termen de 15 zile 
calendaristice de la aparitia anuntului in revista „ Viata Medicala”, iar concursul se organizeaza 
in perioada cuprinsa intre 31 si 90 de zile de la publicarea lui in respectiva revista de 
specialitate. 

Dosarul de concurs se va depune la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Casei 
Judetene de Pensii Teleorman si va contine:

- Cerere de inscriere la concurs in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa 
candideze;

- Diploma de medic si adeverinta/certificat de confirmare in gradul profesional - xerocopie si 
original pentru conformitate;

- Copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs;
- Dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una dintre sanctiunile prevazute 

la art. 447 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 531 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 618 alin. (1) lit. d) 
sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si 
completarile ulterioare;

- Acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in anexa nr. 3 a Ordinului 
ministrului sanatatii nr. 869/9.07.2015;

- Cazier judiciar;
- Certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic 

pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza;
- Recomandare de la fostul loc de munca;
- Curriculum vitae;
- Acte de identitate( carte de identitate/buletin de identitate, cerificat de casatorie, certificat 

de nastere) in xerocopie si original pentru conformitate;
- Copie dupa carnetul de munca sau, dupa caz, adeverinta din care sa reiasa vechimea in 

munca si, dupa caz, in specialitate;
- Alte acte care atesta alte specializari, competente etc.;
- Sa indeplineasca conditiile prevazute la art. 376 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in 

domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare.
Bibliografia si informaţii suplimentare privind organizarea si desfăşurarea concursului se 

afiseaza la sediul Casei Judetene de Pensii Teleorman si se pot obţine si de la Compartimentul 
Resurse Umane – telefon 0247310517.

Anunţ

Unul din patru tineri sunt expuşi fumatului pasiv din cauza 
ţigărilor electronice, arată o nouă cercetare. Studiul a fost 
lansat de Centrul pentru prevenirea şi controlul bolilor din 
Statele Unite şi arată că 25% din elevii de şcoală generală şi 
liceu au fost expuşi fumatului pasiv în ultimele 30 de zile, numai 
în SUA.

Aceste date se traduc printr-un număr de 4.4 milioane de 
copii care nu fumează, dar care suferă din cauza fumătorilor, în 
timp ce peste 1 milion de copii sunt expuşi fumatului pasiv 
numai din utilizarea de către alţii a ţigărilor electronice, scrie 
Gândul. 

Iar acest fenomen este extrem de periculos având în vedere 
multitudinea de substanţe toxice care există în aceste produse, 
cum ar fi nicotina sau metalele grele. Studii precedente arătau 
că nicotina poate afecta procesul de dezvoltare a creierului 
adolescenţilor. 

Aceste dezvăluiri ale cercetătorilor vin pentru a contrazice 
părerea generală a tuturor oamenilor care au fost învăţaţi că 
ţigările electronice nu sunt periculoase nici pentru fumători, nici 
pentru fumătorii pasivi.

Cât de toxice sunt 
ţigările electronice pentru 

fumătorii pasivi

România reală
Omul apus



1744: A murit Antioh Dimitrievici Cantemir, poet, fiul 
lui Dimitrie Cantemir, scriitor iluminist și diplomat rus, 
inițiator al clasicismului în literatura rusă (n. 1709).
1830: S-a născut Emanoil 

Bacaloglu, matematician 
român (d. 1891).
1858: S-a născut Barbu 

Ștefănescu Delavrancea, 
scriitor, politician român, 
membru a l  Academie i  
Române (d. 1918).
1875: A murit Samuel 

Heinrich Schwabe, astronom 
german, autorul primului 
desen detaliat al marii pete 
roșii de pe Jupiter (n. 1789).
1880: Ia ființă prima 

direcție a Căilor Ferate 
Române.
1891: S-a născut Serghei Prokofiev, compozitor și 

pianist rus (d. 1953).
1898: S-a născut Mircea Ștefănescu, dramaturg român 

(d.1982).
1907: A murit Simion Florea Marian, folclorist și 

etnograf român (n.1847).
1942: S-a născut Virgil Mazilescu, poet român (d. 1984).
1944: A murit Ion Minulescu, poet, prozator și 

dramaturg român (n. 1881).
1964: A murit Alexandru Ghica, matematician, 

membru al Academiei Române (n. 1902).
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07:00 Telejurnal matinal 08:45 Sport 
08:50 Campioni de poveste 09:00 La un 
pas de România 10:00 Ediţie specială 
12:30 Tribuna partidelor parlamentare 
13:00 Eu, consumatorul 13:30 Dincolo de 
hartă14:00 Telejurnal 15:10 Maghiara de 
pe unu 16:55 Campioni de poveste 17:00 
Telejurnal 17:30 Europa mea 18:30 
Vorbeşte corect! 18:35 Perfect imperfect 
20:00 Telejurnal 20:50 Sport 21:00 
România 9 22:30 Dincolo de hartă 23:00 
Ora de ştiri 23:55La bani mărunţi 00:00 
Campioni de poveste 00:05 România 9
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Horoscop 11 Aprilie

Daca v-ati propus 
sa faceti o schimbare 
in casa, acum este 
momentul. Sfaturile 
unei persoane mai in 
varsta din familie ar 
putea fi enervante 
s a u  i n s i s t e n t e .  
Pastrati-va calmul!

Aveti mari sanse de 
r e u s i t a  i n  o r i c e  
activitate legata de 
camin. Nu incepeti 
mai multe lucruri 
deodata! In relatia cu 
persoana iubita puteti 
petrece momente de 
pasiune si tandrete.

Astazi nu este 
indicat sa va ocupati 
de afaceri sau de 
c h e s t i u n i  
profesionale. Aveti 
posibilitatea sa faceti 
ordine in rutina zilnica 
si sa rezolvati mici 
probleme casnice.

D i m i n e a t a  e s t e  
posibil sa va intalniti cu o 
veche cunostinta. Aveti 
ocazia sa rezolvati o 
problema sentimentala 
mai veche, pe care ati 
i g n o r a t - o .  E v i t a t i  
discutiile aprinse cu o 
femeie!

A s t a z i  e s t e  
recomandabil sa nu va 
implicati in activitati 
importante. Va sfatuim 
sa va relaxati si sa va 
incarcat i  bater i i le.  
Daca sunteti invitat intr-
o excursie, ar fi bine sa 
profitati de ocazie. 

O zi buna pentru 
intalniri sentimentale 
sau cu pr ieteni i .  
Sunteti in forma si 
aveti idei interesante, 
c a r e  p o t  a n i m a  
conversatia. Relatiile 
cu partenerul de viata 
sunt foarte bune. 

In cursul diminetii 
v a  p r o p u n e t i  s a  
rezolvati o multime de 
probleme. Va sfatuim 
sa acordati mai mult 
timp persoanei iubite 
si familiei. Ei va pot 
ajuta sa va refaceti 
energia psihica.

In cursul diminetii 
este posibil sa aveti 
multe drumuri de 
f a c u t  i n  i n t e r e s  
personal si pentru 
partenerul de viata. S-
ar putea sa gasiti o 
so lu t ie  pen t ru  o  
problema financiara. 

Sunteti foarte bine 
dispus si comunicativ. 
Este momentul sa va 
puneti planurile in 
aplicare, dar acordati 
mai multa atentie si 
mai mult timp relatiei 
cu persoana iubita.

BERBEC

Se pare ca va doriti 
t ihna si relaxare. 
Tineti cont de faptul ca 
linistea sufleteasca se 
b a z e a z a  s i  p e  
armonia din relatia de 
cuplu! Ar fi bine sa va 
dedicati activitatilor 
casnice si relaxarii.

Sunteti hotarat sa 
faceti schimbari in plan 
sent imenta l .  S-ar  
putea sa participati la o 
intrunire cu un grup de 
persoane cu care aveti 
preocupari comune. 
Evitati discutiile in 
contradictoriu!

In prima parte a 
zilei va ocupati de 
diverse probleme 
casnice. Familia este 
de acord cu ideile 
dumneavoastra si va 
acorda tot sprijinul. 
Este o zi buna pentru 
activitati sociale.

TAUR GEMENI RAC

LEU FECIOARĂ BALANŢA SCORPION

SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI

Semnificaţii istorice pentru 

10:30 Vorbeşte lumea 13:00 
Ştirile Pro Tv 14:00 Lecţii de 
viaţă 15:00 La Maruţă 17:00 
Ştirile Pro Tv 18:00 Ce spun 
românii 19:00 Ştirile Pro Tv 
20:00 Cartelul ucigaş 21:45 
Juventus – Barcelona 23:45 
Ştirile Pro Tv 00:15 Lista neagră 
01:15 Supernatural: Aventuri în 
lumea întunericului 02:00 Ai 
noştri 03:00 Vorbeşte lumea

08:00 Neatza cu Răzvan şi 
Dani 11:15 Prietenii de la 11 
13:00 Observator 14:00 2K1 
cu Mirela Vaida 16:00 
Observator 17:00 Acces 
direct 19:00 Observator 
20:30 Chefi la cuțite 23:30 
Xtra Night Show 01:00 2K1 cu 
Mirela Vaida 03:00 Acces 
direct 06:00 Observator

07:00 Știrile Kanal D 08:15 
Vacanţa Mare: Leana s-a întors! 
09:45 Dragoste la prima vedere 
12:00 Știrile Kanal D 13:00 Te 
vreau lângă mine 15:00 Teo 
Show 16:30 Bravo, ai stil! 18:45 
Știrea zilei 19:00 Știrile Kanal D 
20:00 Dragoste infinită 23:00 
Anno Domini Biblia Continua 
01:00 Știrile Kanal D 02:15 
Dragoste infinită

07:15 Focus 18 08:45 Trăsniți 
din NATO 10:00 Mondenii 11:30 
Focus din inima României 13:00 
Sănătate cu stil 14:00 Focus 14:45 
Mama mea gătește mai bine 16:00 
Un saltimbanc la Polul Nord  18:00 
Focus 19:30 Mama mea gătește 
mai bine 20:30 Triaj 22:30 Trăsniți 
din NATO 23:15 Focus din inima 
României 23:45 Focus Magazin 
00:30 Tentații (i)rezistibile 02:30 
Mama mea gătește mai bine

08:45 Ce spun românii 09:45 
La bloc 12:15 Cand spiritele se 
razbuna 14:15 Turbo: A Power 
Rangers Movie 16:15 La bloc 
18:30 Rezoluții pentru Crăciun 
20:30 Ma scoti din minti! 22:30 
Incredere fatala 00:30 Ma scoti 
din minti! 02:30 Cine A.M. 
06:00 La bloc 06:30 Turbo: A 
Power Rangers Movie

07:00 Lumea lui Banciu 07:55 
Dosar de politician 08:00 Știrile B1 
08:55 Meteo 09:00 Știrile B1 
09:05 Dosar de politician 10:00 
Știrile B111:00 Știrile B1 12:00 
Știrile B1 13:00 Știrile B1 14:00 
Știrile B1 15:00 Știrile B1 16:00 
Unşpe metri 17:00 Știrile B1 18:00 
Se întâmplă acum 19:30 Dosar de 
politician 21:00 Talk B1 23:00 
Lumea lui Banciu 00:00 Un pont 
pe zi 00:35 Seara milionarilor

07:45 Singură pe lume 09:00 
Pasiune și putere 10:30Totul 
pentru tine 11:30 Petale de 
singurătate 13:00 Pretul dragostei 
15:00 Îngeri păzitori 16:00 Singură 
pe lume 17:00 Pasiune și putere  
18:00Totul pentru tine  19:00 
Petale de singurătate 20:00 Pretul 
dragostei 22:00 Inimă de frate 
23:00 Moștenirea 00:00 Pasiune și 
putere 01:00 Pretul dragostei 
02:45 Moștenirea

Redacţia ISSN: 1843-4037

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

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 ta lonul  de abonament d in z iar,  achi tă 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.

Cotidianul MARA vine la tine acasă

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 

Redactor şef: Emil PETRESCU
Secretar de redacţie: Dana PĂUNE

Redactori: Claudiu DUMITRACHE, Monica MEILĂ, 
Gheorghe PIETREANU, Mihail TĂNASE, Carmen ROBESCU

Marketing și publicitate: Camelia MANTU
Tehnoredactor: Ionuţ CĂRUŢĂ

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

la numărul de telefon: 0763.801.083
Alexandria, str. Libertăţii, nr. 271, bl. L4, jud. Teleorman 

Telefon director executiv: 0347.804.447
Telefon/fax: 0347.804.448

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

Tipărit la Tipografia “MARA”
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FCSB a reușit să se impună 
cu 1-0 în fața celor de la CS U 
Craiova și a rămas pe prima 
poziție în Liga 1, cu două 
puncte mai mult decât Viitorul. 
Unul dintre cei mai constanți 
jucători ai echipei lui Laurențiu 
Reghecampf, Florin Niță, se 

declară extrem de mulțumit de 
rezultatul obținut.

Meciul a fost întrerupt în 
prima repriză de accidentarea 
lui Andrei Ivan, care în minutul 
34 a rămas întins pe gazon, 
inconștient, după ce a fost lovit 

în cap de Bălașa. Portarul roș-
albaștrilor a fost primul care a 
ajuns lângă el și l-a ajutat să 
nu-și înghită limba. La finalul 
jocului, Niță a fost extrem de 
emoționat, când a povestit 
episodul cu Ivan.

”A fost un meci destul de 

greu și mă bucur că am reușit 
să luăm cele 3 puncte, de 
acum totul va depinde de noi. 
Am văzut că s-a lovit la cap și 
nu reacționează, m-am dus la 
el să văd ce face, am încercat 
să-i scot limba, am reușit într-

un final, este bine că este 
sănătos și nu are nimic. Mi-a 
mulțumit, suntem oameni 
până la urmă. Este bine că 
este sănătos.

Ne ajută rezultatul celor de 
la Viitorul. S-a văzut că noi 
suntem o familie, am trecut 
peste tot ce s-a scris urât de 
noi și am reușit să câștigăm și 
să arătăm că suntem o familie. 
Steaua este iubită în toată 
țara. Mă bucur că suporterii 
sunt alături de noi. Mă bucur 
pentru Gnohere că a reușit să 
înscrie. Eu sunt bine după ce 
m-am lovit la spate”, a declarat 
Florin Niță, la finalul partidei.

Accidentarea lui Ivan a 
speriat-o enorm pe sora 
acestuia, Dorina, aflată în 
tribunele stadionului din 
Severin. Acesteia i s-a făcut 
rău și a avut nevoie de 
îngrijirea medicilor de pe 
ambulanță. În cele din urmă 
aceasta și-a revenit și a luat 
din nou loc în tribună.

SPORT

Restaurantul “Riviera” din cadrul Complexului turistic “Mara” organizează la cererea 
dumneavoastră nunți, botezuri, simpozioane, baluri, banchete, orice tip de recepție și 
sărbătorirea oricăror evenimente din viața dumneavoastră.

În mod excepțional, Restaurantul “Riviera” vă oferă în anul 2017 posibilitatea de a 
organiza în zilele de sâmbătă și duminică nunți și botezuri, indiferent de numărul 
invitaților.

Pentru relații suplimentare vă așteptăm la sediul unității din zona Peco 

sau la telefon: 0723.148613.

Denis Alibec e sigur că FCSB are prima şansă în bătălia 
pentru titlu după victoria cu 1-0 contra lui CS U Craiova. 
Oamenii lui Reghecampf sunt lideri în Liga 1, la două puncte 
distanţă de principala urmăritoare, Viitorul.

"Ne bucurăm că suntem pe locul 1, am făcut un meci mare 
deşi eram destul de obosiţi. Avem prima şansă la campionat, 
dar mai e drum lung. Dacă vom învinge CFR etapa viitoare îi 
vom scoate din lupta pentru titlu", e convins atacantul 
transferat în iarnă, de la Astra, pentru două milioane de euro.

Alibec ştie motivul schimbării jocului echipei lui Laurenţiu 
Reghecampf din partea a doua a meciului.

"Au intrat foarte bine în joc Boldrin şi Harlem şi s-a 
schimbat jocul foarte mult. Eu am jucat la 50 % din potenţial, 
am avut o problemă medicală, dar important e că am câştigat, 
nu contează cine marchează", a mai spus căpitanul FCSB-
ului.

Denis Alibec a înscris deja şapte goluri în zece meciuri 
jucate pentru "roş-albaştri", în toate competiţiile.

Gheorghe Mulţescu îl consideră vinovat pentru eşecul lui 
CS U Craiova contra lui FCSB, scor 0-1, pe arbitrul Marius 
Avram, căruia îi reproşează mai multe faze după partida de la 
Drobeta Turnu Severin.

"Am pierdut acest joc din cauza noastră, în prima repriză 
trebuia să avem un avans de trei-patru goluri şi un arbitraj cel 
puţin scandalos. E inimaginabil, am crezut că am văzut până 
azi tot în materie de arbitraj. O mie de faulturi, lovituri în cap, 
în gură, în aer, dacă la Ivan nu a dat nimic şi câte şi mai 
câte...99 la sută le-a dat lor. Dacă nu o băgăm în poartă nu 
trebuia să încline balanţa arbitrajul...e păcat", a acuzat 
antrenorul lui CS U Craiova.

Mulţescu pune ratările oltenilor din meciul cu FCSB şi pe 
seama programului competiţional încărcat.

"Sigur că oboseala îşi spune cuvântul. În nouă zile am 
avut trei meciuri, au fost şi deplasări, sigur şi-a pus amprenta 
pe prospeţimea jucătorilor. Mă surprinde ratarea lui 
Markovic, înscrie din poziţii grele şi acolo să dea pe lângă 
minge ..nu am înţeles. Ăştia sunt jucătorii noştri, trebuie 
crescuţi, altă soluţie nu există. Pe Gnohere cum să-l ţii? E 
greu să-l ţii. Nu e scuză, la faza golului trebuia să fie marcat, 
dar faza provine dintr-un out pt noi, l-a dat pentru ei", a mai 
declarat "principalul" oltenilor.

Cupa României a devenit principalul obiectiv pentru CS U, 
care a ajuns la nouă puncte în spatele liderului FCSB.

"Vom vedea ce e în campionat. Cupa rămâne clar pe 
primul loc ca importanţă, pentru noi e mai accesibilă", a 
afirmat Mulţescu.

Căpitanul FCSB-ului
 vede titlul la orizont: "Avem 

prima şansă"

Mulţescu pune tunurile pe arbitrul Avram: 

"Scandalos. 99 la sută 
le-a dat lor"

Buducnost e cu un pas în 
Final Four-ul Ligii Campionilor, 
după victoria la scor în faţa lui 
Larvik, din manşa tur a 
sferturilor. Venite doar cu 12 
jucătoare la Podgor ica,  
norvegiencele aveau deja un 
handicap de cinci goluri la 
pauză.

Cristina Neagu a contribuit 
cu zece reuşite la succesul 

echipei sale, 31-17, iar returul 
de sâmbătă se anunţă facil 
pentru muntenegrence.

Într-un alt meci din sferturile 
Ligii Campionilor, danezele de 
la Midtjylland au pierdut pe 
teren propriu, 26-28, cu Vardar 
Skop je ,  i a r  camp ioana  
Macedoniei e la un pas de o 
nouă calificare în Final Four-ul 
de la Budapesta, programat pe 

6 şi 7 mai.
Tot în sferturile de finală, 

Gyor a pierdut surprinzător la 
Metz, la un gol diferenţă, însă e 
favorită la calificarea în Final 
Four, ca şi CSM Bucureşti.

Campioana Europei a 
câştigat cu 30-25 turul din 
sferturi contra lui Ferencvaros 
Budapesta.

Niță, marcat de accidentarea lui Ivan! 
”Am văzut că nu mai reacționează”

România a promovat în Grupa B a Diviziei I a 
Campionatului Mondial de hochei pe gheaţă, 
după ce a surclasat Spania, scor 6-0 (1-0, 2-0, 
3-0), în ultimul meci al turneului de la Galaţi, din 
Divizia a II-a, Grupa A.

"Tricolorii" au revenit după un an în al treilea 
eşalon valoric mondial. Au câştigat turneul de 
pe teren propriu în ciuda faptului că au pierdut 
un meci, cu Islanda.

Golurile în ultimul meci au fost marcate de 
Szilard Rokaly (16:05), Otto Biro (22:24), Ede 
Mihaly (32:52, 43:29), Mihail Georgescu 
(43:45) şi Huba Bors (57:20).

România mai învinsese în meciurile 
anterioare Belgia, cu 9-1, Serbia, cu 4-1, 
Australia, cu 5-1, şi Spania cu 6-0, şi pierduse 
cu Islanda, scor 0-2.

În alte meciuri jucate duminică, Australia a 
trecut de Belgia cu 3-0, iar Serbia a făcut scor 
cu Islanda, 6-0.

România a câştigat grupa, cu 12 puncte, 
urmată de Australia, 11 puncte, Serbia, opt 
puncte, Belgia şi Islanda, câte şase puncte şi 
Spania, două puncte.

România a promovat în a treia divizie a CM de hochei. 

Victorie în meciul decisiv cu Spania

Cristina Neagu o duce pe Buducnost la un pas de 
un nou Final Four în Liga Campionilor
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