
De la 1 ianuarie 2014 a intrat în vigoare interdicţia vânzării în pieţe sau către
firmele de procesare a laptelui obţinut în gospodăriile populaţiei, la finele lunii
decembrie 2013 expirând perioada de tranziţie aprobată României pentru
alinierea la cerinţele comunitare de igienă a laptelui de vacă materie primă.

(continuare în pagina 4)

Angajaţ i i din cadrul
direcţi i lor judeţene de
statistică vor participa,
începând cu data de 10
ianuarie 2014, la efectuarea
Anchetei Structurale în
Agricultură (ASA), acţiune
derulată pe întreg cuprinsul
ţării, prin care se verifică,
prin sondaj, structura
exp loata ţ i i lo r agr ico le
de ţ i nu te de s oc ie tă ţ i
comerciale, persoane fizice
autorizate şi gospodării
individuale. Perioada de
culegere a datelor este 10

ianuarie – 10 februarie 2014. Nu este vorba de un nou recensământ agricol, ceea
ce ar fi presupus înscrierea în această acţiune a tuturor celor 31.000 de
exploataţii agricole cu personalitate juridică şi a celor 313.000 de exploataţii
agricole fără personalitate juridică, ci doar de unele societăţi agricole, persoane
fizice şi gospodării individuale cuprinse în această acţiune de către Institutul
Naţional de Statistică.

(continuare în pagina 10)

Beţii crâncene, bătăi şi şoferi inconştienţi. Aceste
cazuri le-au dat bătăi de cap poliţiştilor teleormăneni, dar
şi medicilor de la Ambulanţă, cu ocazia sărbătorii de
Crăciun şi a anului nou. Nici pompierii n-au stat degeaba,
în primele zile ale noului an aceştia au intervenit pentru
stingerea a 8 incendii. Din păcate într-unul dintre cazuri o

persoană a ars de vie în propria locuinţă.

900 de teleormăneni au avut nevoie de intervenţia
medicilor de la Ambulanţă în perioada sărbătorii de
Crăciun. Cele mai multe intervenţii au fost legate de
afecţiunile abdominale, 135.

Îngrijorător este numărul celor care au lăsat de-o parte
smerenia şi bucuria Sfintei sărbători de Crăciun şi s-au
luat la bătaie. 26 au fost aceia care au ajuns la spital, fiind
victime ale unor agresiuni fizice. Medicii de la ambulanţă
au fost chemaţi şi pentru 9 teleormăneni care au uitat
numărul paharelor, acuzând stări avansate de ebrietate.

32 de teleormăneni au avut nevoie de ajutor de urgenţă
după ce au încercat să-şi pună capăt zilelor.

Număr ridicat de intervenţii în această perioadă s-a
înregistrat şi în rândul copiilor bolnavi (53), dar şi în cazul
pacienţilor care sufereau de dureri toracice (51).

De Crăciun, teleormănenii au făcut exces de
alcool şi preparate tradiţionale

(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
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Din 10 ianuarie 2014,
Statisticienii vor bate la

porţile fermierilor, pentru a verifica
structura exploataţiilor agricole

Ţăranii au aflat despre sprijinul
financiar pentru procurarea răcitoarelor

de lapte doar de la televizor

Goana după
agheasma mare
a început din

ajunul Bobotezei

Ministrul de
Interne vrea

urgentarea intrării
în vigoare a
Codului rutier

De sărbătorile de Crăciun,

Teleormănenii au făcut exces de
alcool şi s-au bătut ca-n ring
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Ministrul Afacerilor Interne, Radu Stroe, a declarat, luni, că
numărul mare de accidente care au avut loc în perioada
sărbătorilor arată că "şoferii sunt indisciplinaţi şi conduc
agresiv", fiind astfel necesară intrarea în vigoare mai repede a
noului Cod rutier, aflat în dezbatere în Parlament.

Radu Stroe a spus că, în condiţiile în care de sărbători, în
urma accidentelor rutiere au murit 44 de oameni, iar 200 au fost
grav răniţi, "trebuie să ne gândim din nou la celebra ordonanţă,
Codul rutier".

Ministrul Afacerilor Interne a precizat că în perioada
sărbătorilor nu s-a reuşit evitarea unui număr mare de accidente
rutiere, ceea ce arată că şoferii manifestă în continuare
indisciplină în trafic şi conduc agresiv.

"De sărbători au fost organizate 2.483 de acţiuni ale Poliţiei
Rutiere, iar poliţiştii au ridicat 2.351 de permise şi au dat peste
52.000 de amenzi contravenţionale, în valoare de 9,6 milioane
de lei, fapt care dovedeşte că şoferii sunt indisciplinaţi şi conduc
agresiv", a declarat Radu Stroe, într-o conferinţă de presă la
MAI.

Ministrul a adăugat că se analizează la nivelul MAI
oportunităţile reluării discuţiilor referitoare la Codul rutier, pentru
găsirea unor soluţii de urgentare a intrării în vigoare a
proiectului.

"Evident, legea este în Parlament, Parlamentul este
suveran, dar realităţile vieţii curente ne obligă să reluăm
această discuţie la nivel de Guvern, cu domnul prim-ministru şi
să găsim o formulă de urgentare a proiectului în Parlament, fără
a da sarcini Parlamentului, sau vom găsi o altă soluţie. Vom
vedea", a mai spus Radu Stroe.

În 16 octombrie, premierul Victor Ponta anunţa că proiectul
noului Cod rutier este transmis spre dezbatere Parlamentului,
pentru a face parte dintr-o "asumare comună".

(urmare din pagina 1)

Claudiu DUMITRACHE
Mirel MANAFU

În preajma Crăciunului
ambulanţele au intervenit şi
în cazul a cinci accidente
rutiere.

Din fericire, în primele zile
ale noului an, numărul
solicitări lor la Serviciul
Judeţean de Ambulanţă au
mai scăzut. În perioada 3 – 6
ianuarie, ambulanţele au
intervenit în 353 de cazuri.
Acest lucru presupune faptul
că, la cumpăna dintre ani,
teleormănenii au fost mult
mai responsabili în ceea ce
priveşte consumul de alcool
ş i c e l a l p r o d u s e l o r
tradiţionale. În această
perioadă, înregistrându-se
doar 58 intervenţii în cazul
durerilor abdominale şi doar
patru intervenţii în cazul
consumatorilor de alcool.

Cont ra r aştep tăr i l o r
noaptea de Revelion a fost
una lipsită de incidente
p e n t r u p o m p i e r i i
teleormăneni. Din păcate, în
zilele următoare aceştia au
”recuperat” şi au fost nevoiţi
să intervină pentru stingerea
a nu mai puţin de 8 incendii.

Cele mai multe au avut loc
chiar în prima zi a noului an,
trei la număr.

Primul incendiu din 2014 a
izbucnit chiar în prima zi, în
comuna Liţa, la ora 8:20.
Potrivit purtătorului de cuvânt
al ISU Teleorman, Gelu
Dragomir, în acest caz a ars
acoperişul unei case şi
aproximativ o tonă de
lucernă. Din fericire, valoarea
bunurilor salvate s-a ridicat la
suma de 100.000 lei. Se pare
că incendiul a pornit din
cauza coşului de fum.

La câteva ore distanţă,
pompierii au fost din nou
solicitaţi să intervină pentru
stingerea unui alt incendiu
izbucnit într-o gospodărie din
c o m u n a N ă s t u r e l u .
Intervenţia rapidă a făcut ca
doar tavanul locuinţei să fie
afectat de flăcări.

Pompierii şi-au încheiat
prima zi de muncă din noul an
tot la datorie. Ei au fost
solicitaţi să intervină pentru
stingerea unui incendiu
izbucnit în locuinţa unei femei
în vârstă de 82 de ani. Din
păcate pentru că femeia
locuia singură, incendiul a
fost anunţat târziu, iar
flăcările au pus la pământ
întreaga gospodărie. Din
nefericire şi proprietara
locuinţe i a fost găsită
decedată. Aceasta era
mobilizată la pat din cauza
unei paralizii şi a ars de vie în
propria locuinţă.

Pompierii s-au chinuit mai
bine de 2 ore să lichideze
incendiul.

Ultimul incendiu din cele 8
la care au intervenit pompierii
de la începutul noului an se
putea termina foarte prost
pentru mai mulţi turneni. O
autoutilitară a luat foc pe una
din străzile municipiului
Turnu Măgurele şi exista
riscul ca focul să se propage
şi la autoturismele parcate în
apropiere.

Alcoolul îi transformă pe
unii în ”zmei”. Poliţiştii au fost
sesizaţi de producerea unui
scandal la locuinţa lui M.F.,
63 ani, din comuna Dideşti.
Din investigaţiile efectuate a
reieşit faptul că, între M.F., 48
de ani şi C.C., 23 ani, din
comuna Dideşti, a izbucnit o
a l t e r c a ţ i e p e f o n d u l
consumului de alcool. La un
moment da t , M .F. l -a
înjunghiat pe C.C., în zonele
lombară stângă şi palmară
dreaptă, fiind transportat la
S p i ta l pen t ru î ng r i j i r i
medicale. Victima nu are
viaţa în pericol.

S-a întocmit dosar penal,
în funcţie de concluziile
raportului medico-legal vor fi
luate măsurile legale.

Că Alexandria a devenit
un oraş periculos nu mai este
un secret pentru nimeni.
Ultimul exemplu în acest

sens s-a petrecut chiar în
ultimele ore ale anului. Patru
minori, toţi din Alexandria, în
timp ce se aflau la intersecţia
str. Alexandru Ghica cu str.
Bucureşti, au fost acostaţi şi
deposedaţi de S.F., 17 ani,
d i n A l e x a n d r i a , d e
telefoanele mobile (două) şi
suma totală de 50 lei. În
cauză s-a întocmit dosar
penal pentru infracţiunea de
t â l h ă r i e , c e r c e t ă r i l e
continuând.

Pentru buna desfăşurare
a Sărbătorilor de iarnă,
poliţiştii teleormăneni au
d e s f ă ş u r a t a c t i v i t ă ţ i
p revent iv -ope ra t ive în
vederea menţinerii ordinii şi
siguranţei publice, pe raza
localităţilor urbane şi rurale.

S-au urmărit cu deosebire
protejarea proprietăţii şi a
persoanei, a relaţiilor sociale
care se constituie în jurul
a c e s t o r d o u ă v a l o r i
fundamentale ale statului.

Zilnic au fost angrenaţi
peste 200 de poliţ işt i ,
constituiţi în echipe mixte de
la structurile de investigaţii
criminale, ordine publică,
investigare fraude, poliţie
r u t i e r ă , a r m e ş i a l t e
compartimente de suport sau
operative ale inspectoratului.

În urma acestor acţiuni au
f o s t d ep i s t a t e 4 1 d e
infracţiuni şi au fost aplicate
681 de contravenţii la diferite
acte normative, dintre care
474 sancţiuni la regimul
rutier. La regimul circulaţiei
rutiere au fost reţinute 25 de
permise de conducere pentru
săvârşirea unor abateri la
legislaţia rutieră.

Verificările efectuate pe
linia legalităţii achiziţionării,
deţinerii, comercializării şi
folosirii obiectelor artizanale
şi de distracţii pe bază de
amestecuri pirotehnice au
condus la înregistrarea a 10
dosare penale. De precizat
este că nu au fost înregistrate
evenimente negative ca
urmare a folosirii obiectelor
pirotehnice.

A ars de vie în
propria casă

Pe viaţă şi pe
moarte

SC MARA PROD COM SRL angajează
contabil cu experienţă.
Relaţii la telefon 0767.149.304.

De sărbătorile de Crăciun,

Teleormănenii au făcut exces de
alcool şi s-au bătut ca-n ring

Ministrul de Interne
vrea urgentarea intrării
în vigoare a Codului rutier

Recent, s-a desfăşurat la nivel naţional Campania de
verificare a respectării prevederilor legale privind securitatea şi
sănătatea în muncă la desfăşurarea activităţilor cu articole
pirotehnice - Legea 126/1995 privind regimul materiilor
explozive.

L-a constituit identificarea şi verificarea agenţilor economici
care desfăşoară activităţi de deţinere, transport, manipulare,
depozitare şi comercializare a articolelor pirotehnice privind
respectarea prevederilor legale în vigoare.

Inspecţia Muncii şi ITM Teleorman a derulat în perioada
09.12.2013- 06.01.2014, o campanie naţională de verificare a
legalităţii comercializării articolelor pirotehnice.

Această acţiune a fost motivată de unele evenimente grave
petrecute anii anteriori în tară şi străinătate care s-au soldat cu
explozii şi incendii de mari proporţii la depozite de articole
pirotehnice, ce au fost distruse în totalitate. Aceste evenimente
au provocat mari pagube materiale şi chiar umane,
repercusiunile făcându-se resimţite pe o suprafaţă
considerabilă în jurul acestor depozite.

Un alt motiv determinant al acestei acţiuni este faptul că, în
perioada de sărbători a anului trecut, s-au înregistrat cazuri de
vătămări corporale produse prin utilizarea articolelor
pirotehnice la copii sub vârsta de 18 ani.

Având în vedere cele arătate, se impunea efectuarea de
controale la toţi deţinătorii de astfel de articole, pentru a se
verifica dacă: aceştia sunt autorizaţi conform legii de către
Inspectoratul Teritorial de Muncă şi Inspectoratul Judeţean de
Poliţie; mişcarea articolelor pirotehnice, respectiv intrarea şi
ieşirea acestora se face în baza documentelor prevăzute de
lege; transportul articolelor respective se face conform
prevederilor legale; depozitarea acestora este conformă;
articolele sunt etichetate conform legii şi au aplicate instrucţiuni
de utilizare în limba română. În acest context, inspectorii de
muncă au întreprins 5 acţiuni de control la societăţile autorizate
să deţină, manipuleze şi să comercializeze articole pirotehnice,
respectiv SC GERARLD COM – Alexandria, SC CRISTAL
NOVIS – Turnu Magurele, Intreprindere Individuală ION
TRAIAN- Traian, SC WOLF IMPEX –Alexandria şi SC STAR
GLITERING SRL– Turnu Măgurele.

La sediul acestor societăţi s-a verificat existenţa
următoarelor documente: autorizaţia de deţinere a obiectelor
artizanale, registrul de evidenţă, autorizaţia de depozitare,
carnetul de autorizare a pirotehniştilor.

Urmare a verificărilor efectuate, inspectorii de muncă nu au
constatat abateri de la legislaţia în domeniu.

Obiectivul Campaniei

Motivarea Campaniei

B.P.

Campanie de
verificare a activităţilor
cu articole pirotehnice



După o premieră în relaţia României cu FMI, când
preşedintele Traian Băsescu a refuzat să semneze
memorandumul de înţelegere din cauza accizei suplimentare
negociate de Guvern, Cabinetul Ponta face planul de bătaie
pentru o nouă rundă de discuţii cu Fondul, programate a avea
loc în a doua jumătate a lui ianuarie.

Misiunea FMI va sosi în România în jurul datei de 20
ianuarie, ocazie cu care autorităţile sunt pregătite să le
prezinte reprezentanţilor instituţiei financiare trei tipuri de
variante pentru compensarea pierderii de 600 de milioane de
lei din cauza amânării pentru trei luni a accizei la carburanţi,
potrivit unor informaţii obţinute de gândul de la surse
guvernamentale.

Cele trei variante se bazează pe creşterea colectării
veniturilor, reducerea unor categorii de cheltuieli şi abia în
ultimă instanţă pe introducerea unei noi taxe. Şi asta pentru
că autorităţile au descoperit că anul trecut s-au făcut
economii la cheltuielile cu pensiile şi şomajul, iar din aceste
economii se gândesc că se poate acoperi o parte din
pierderea din cauza accizelor.

“Prima variantă de compensare este prin creşterea
colectării de venituri, ţinând seama şi de realizările din luna
decembrie. Mâine (luni n.n.) vom avea situaţia exactă a
încasărilor pe luna decembrie”, au precizat sursele
guvernamentale.

O a doua variantă care urmează să fie prezentată în
discuţiile cu oficialii FMI vizează compensarea pierderii din
cauza amânării accizelor prin reducerea unor cheltuieli. Mai
exact, autorităţile au sesizat că anul trecut că s-au făcut
economii la capitolul de asistenţă socială, mai exact la plata
indemnizaţiilor pentru şomaj, dar la plata pensiilor.

“Avem execuţia bugetară pe 2013, unele cheltuieli au fost
mai mici decât cele estimate. S-au realizat economii, de
exemplu, pe partea de asistenţă socială, fonduri plătite de
Ministerul Muncii. Cheltuielile cu ajutoare sociale, ajutoare
pentru şomaj dar şi pentru pensii au fost mai mici decât cele
estimate”, au spus pentru gândul surse guvernamentale.

Nici varianta creşterii unei taxe sau a introducerii unei noi
taxe noi nu este exclusă de autorităţi.

“Se poate analiza şi varianta creşterii sau introducerii unei
noi taxe. Dar aceasta va fi prezentată în ultimă instanţă”, au
adăugat sursele guvernamentale.
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Aproape 90% dintre români
nu ştiu când vor avea loc
alegerile europarlamentare,
63% nu ştiu cum se votează,
iar 27% nu cunosc niciun
europarlamentar român,
relevă un sondaj realizat în
perioada 2-3 ianuarie 2014 de
PES activist România, dat
publicităţii sâmbătă.

La întrebarea dacă cunosc
d a t a a l e g e r i l o r
europarlamentare, 87% dintre
respondenţi au răspuns
negativ şi doar 12% au
răspuns afirmativ.

De asemenea, 61% dintre
respondenţi au declarat că la
alegerile europarlamentare se
votează uninominal, 37% se
votează pe listă, iar 2% au
spus că se votează un
candidat.

Întrebaţi dacă pot menţiona
numele unui europarlamentar
român, 27% au răspuns greşit
sau ''nu ştiu'', 42% au declarat
că ştiu numele unui singur
europarlamentar, 14% - 2
europarlamentari, 8% - 3
europarlamentari, 5% - 4

europarlamentari, 3% - 5
europarlamentari, iar 1%
dintre respondenţi au declarat
că ştiu numele a 6 sau mai
mulţi europarlamentari. Pentru
cei care au menţionat doar 1
europarlamentar, cel mai
cunoscut nume este Elena
Băsescu (53%), urmat de
Daciana Sârbu (14%), Corina
Creţu (13%), Monica Macovei
(11%), alt nume (9%). Motivul
pentru care nu au ştiut niciun
nume de europarlamentar: nu
au ştiut - 66%, au menţionat alt
nume - 3%, au menţionat
numele lui Gigi Becali - 31%.

Totodată, 78% dintre
români nu ştiu cine este
p r e ş e d i n t e l e C o m i s i e i
Europene.

Sondaju l " Informarea
românilor privind realităţile
europene" a fost realizat de
organizaţia PES activist
R o m â n i a î n v e d e r e a
ident i f icări i gradului de
cunoaştere de către cetăţenii
români a realităţilor europene,
a opiniei românilor privind
a p r o p i a t e l e a l e g e r i
eu ropa r l amen ta re ş i a
activităţii europarlamentarilor
români.

Aproape 90%
dintre români nu ştiu data
alegerilor europarlamentare

Variantele pe care
Guvernul Ponta le

va prezenta FMI pentru
a face rost de bani

Şoferii care şi-au avariat maşinile în gropile de pe şoselele
din România pot obţine despăgubiri pentru a-şi repara
autoturismul.

Avocatul clujean Marius Harosa a obţinut în 2013 cea mai
mare despăgubire din Ardeal pentru o maşină avariată din
cauza drumului stricat.

Avocatul are pe rol alte 70 astfel de dosare.
Persoanele fizice care au asigurări RCA sau Casco pot

obţine despăgubiri direct de la firmele de asigurare, urmând
ca apoi acestea să-şi recupereze banii de la autorităţile
locale, Primării, Consilii Judeţene sau Compania Naţională
deAutostrăzi şi Drumuri Naţionale.

Primăriile plătesc
despăgubiri pentru maşinile

distruse în gropi

Preşedintele Traian Băsescu a declarat,
luni, că nu exclude posibilitatea declanşării unui
nou referendum pentru Parlament unicameral,
arătând că în felul acesta, având un număr mai
mic de locuri la dispoziţie, partidele vor fi mai
exigente cu oamenii pe care îi propun.

"Ce-ar spune domnul Ponta, spre exemplu,
dacă, atunci când va planifica alegerile
prezidenţiale, (...) emit şi decretul de
organizare a unui referendum pentru
reconfirmarea ideii de Parlament unicameral?
Pentru că procedura am parcurs-o. Asta ar
însemna pentru dânsul linişte? Aş fi un
preşedinte care îl deranjează, dar el nu ţine
cont că înfrânge voinţa românilor exprimată
clar de a avea Parlament unicameral şi 300 de
parlamentari", a afirmat Băsescu, în cadrul
emisiunii "Evenimentul Zilei" difuzate de B1 Tv.

Întrebat dacă are de gând să propună din
nou un referendum pentru Parlament
unicameral, şeful statului a spus că nu exclude
acest lucru, şi că, dacă nici de această dată
guvernanţii nu ar ţine cont de rezultat, "românii
i-ar sancţiona grav".

"La ce s-a ajuns acum depăşeşte orice
imaginaţie şi din punct de vedere al valorii
Parlamentului (...), iar dacă partidele ar fi în
situaţia de a avea un număr mic de locuri
probabil ar trebui să fie mult mai exigent cu cei
pe care îi propun pe liste sau candidaţi în sistem
uninominal", a susţinut Traian Băsescu.

El a explicat că trebuie avută în vedere
posibi l i tatea repetări i referendumului
unicameral când USL este la putere astfel încât
actualii guvernanţi să fie responsabilizaţi.

„ C o m i t e t u l E x e c u t i v
Naţional al PSD va fi convocat
în data de 31 ianuarie, până la
acel moment urmând a fi
finalizată lista candidaţilor
p e n t r u a l e g e r i l e
europarlamentare, la care
social-democraţii speră să
obţină un număr de
mandate "cel puţin egal
c u c e l d i n a c e s t
moment", a declarat
premierul Victor Ponta la
finalul şedinţei Biroului
Permanent al partidului
de luni.

"La sfârşitul lunii, pe
31 ianuarie, vom avea
C o m i t e t E x e c u t i v
Naţional şi întâlnirea
g r u p u r i l o r n o a s t r e
parlamentare. Până
a t u n c i v o m a v e a
f ina l izate, legat de
alegerile europarlamentare,
alianţele pe care PSD le va
avea, modul în care candidăm,
lista de candidaţi, în aşa fel
încât, de la 1 februarie,
candidaţii noştri să intre în
procesul public de evaluare şi

de prezentare a ofertei noastre
polit ice pentru alegerile
europarlamentare, alegeri la
care evident ne propunem ca
PSD să îşi păstreze primul loc
în rândul partidelor politice din
România şi să obţină un
număr de mandate cel puţin

egal cu cel din acest moment",
a spus Ponta.

Acesta a reiterat dorinţa
social-democraţilor de a avea
o delegaţie naţională cât mai
puternică în interiorul grupului
socialist din Parlamentul

European.
"Vrem să fim în cadrul

grupului socialist între primele
delegaţii naţionale, în aşa fel
încât PSD să ocupe poziţii
po l i t ice în Par lamentu l
European şi, de asemenea,
sp r i j i nu l nos t ru pen t ru

alegerea lui Mart in
Schultz ca preşedinte al
Comisiei Europene să fie
unul consistent", a mai
declarat Victor Ponta.

Legat de propunerea
liberalilor de a candida pe
liste comune cu PSD la
a l e g e r i l e
europarlamentare, Ponta
a precizat că aceasta nu
va putea fi discutată în
cadrul CEX al PSD atâta
vreme cât nu este o
propunere oficială.

" D a c ă e x i s t ă o
propunere oficială... După
cum aţi văzut, nu a fost o
propunere oficială, ci numai
propuneri neoficiale. La CEX
nu putem discuta decât
propuneri oficiale", a mai spus
acesta.

Preşedintele nu exclude
posibilitatea unui nou referendum
pentru Parlament unicameral

Comitetul Executiv Naţional al PSD va
fi convocat în data de 31 ianuarie
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George ZAVERA

Pentru a putea fi comercializat în continuare
laptele crud de vacă trebuie să îndeplinească
standardul de calitate din UE, obţinut în
condiţiile respectării stricte a parametrilor de
igienă a mulsului şi de sănătate a animalelor,
fiind obligatorie păstrarea acestuia până la
valorificare în tancuri de răcire. Pentru a veni în
sprijinul micilor fermieri în a face faţă noilor
condiţii de producere şi comercializare a
laptelui, Guvernul României a aprobat la
jumătatea lunii decembrie 2013 o hotărâre
privind acordarea unui ajutor financiar (de
minimis) crescătorilor de animale care deţin
până la cinci capete vaci de lapte şi care se
organizează într-o singură formă asociativă
constituită la nivelul comunei. Conform datelor
oficiale, valoarea totală a sprijinului financiar se
ridică la suma de 70,87 milioane lei, cuantumul
fiind de cel mult 5.000 euro pentru fiecare formă
asociativă. Sumă care să acopere costurile
aferente achiziţionării, instalării tancurilor de
răcire a laptelui cu o capacitate de maximum
1.000 de litri/unitate administrativă teritorială
organizată la nivel de comună, precum şi
costurile cu asigurarea service-ului pentru o
perioadă de 12 luni de la instalare.
Măsura ajutorului de minimis vizează 41.500
de gospodării din toată ţara, în care se
regăsesc 210.000 de capete vaci de lapte,

dintr-un total de 1,131 milioane de capete de
animale înscrise la Agenţia de Plăţi şi
Intervenţie pentruAgricultură.

În pofida intrării în vigoare a noilor
reglementări, mulţi dintre crescătorii individuali
de vaci de lapte încearcă să-şi valorifice
surplusul de lapte în pieţe sau către firmele de
colectare a laptelui, deşi riscă să primească
amenzi usturătoare. Bună parte dintre ţăranii
care încearcă să supravieţuiască de pe urma
creşterii animalelor de lapte declară că despre
aşa zisul ajutor de minimis au auzit doar de la
televizor, dar nimeni din conducerile primăriilor
sau din partea direcţiilor agricole judeţene sau
direcţiilor sanitar veterinare nu le-a vorbit la
modul concret despre o astfel de măsură. Deşi
sprijinul financiar pentru procurarea tancurilor
de răcire este binevenit, ţăranii încă nu ştiu ce
trebuie să facă şi asta pentru că nimeni nu le
explică cum ar trebui să se organizeze, de
unde pot cumpăra instalaţiile individuale de
muls şi tancurile de răcire a laptelui. Şi iată cum
o măsură foarte bună iniţiată de către Guvern
nu-şi găseşte corespondent în activitatea
practică, neimplicarea factorilor decidenţi
conducând la o astfel de situaţie ce i-a pus deja
la grea încercare pe crescătorii individuali de
animale de lapte.
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În acest an, atât la nivel naţional cât şi la Alexandria,
credincioşii nu au mai avut răbdare până în dimineaţa de 6
ianuarie, atunci când este marcată Sărbătoarea Bobotezei,
aşa că s-au îmbulzit după agheasmă în ajunul bobotezei,
după terminarea liturghiei de duminică 5 ianuarie 2014.

Şi chiar dacă unii s-au aprovizionat cu agheasmă, cu o zi
mai devreme, ieri, bisericile au fost pline de credincioşi care
s-au îmbulzit după apa sfinţită.

Noroc, cu echipele de jandarmi care au vegheat la buna
desfăşurare şi la ordinea din imediata apropiere a bisericilor.

La Catedrala “Sfântul Alexandru” din municipiul
Alexandria, slujba de sfinţire a apei, a fost efectuată de preoţii
Popa Gheorghe, Iulian Dinu, Valentin Timaru şi părintele
diacon Iervin Zelv, în prezenţa unui număr impresionant de
credincioşi. Cu această ocazie,

cel care ne-a vorbit despre însemnătatea acestei
sărbători a fost preotul Gheorghe Popa.

”Astăzi prăznuim botezul Domnului, Isus Hristos.
Sărbătoarea reprezintă acel moment care marchează ieşirea
la activitatea publică a Domnului. Momentul în sine, este un
tablou extraordinar, în sensul că Ioan Botezătorul, se afla la
râul Iordan, înconjurat de marea mulţime de oameni care

veneau, atraşi de
p u t e r n i c a l u i
personalitate şi de
î n f ă ţ i ş a r e a lu i
deosebită, pentru a
p r i m i b o t e z u l
pocăinţei, pe care
el îl propovăduia.

În acest context,
mântuitorul intră în
râul Iordan, pentru
a primi botezul lui
Ioan care îi declară

superioritatea spunând ”Eu am nevoie să fiu botezat de tine,
iar tu vi la mine?”

În acest moment, după ce Mântuitorul a fost botezat,
cerurile s-au deschis, iar duhul sfânt s-a coborât asupra lui
Isus în formă de porumbel. Iar din ceruri, glasul Tatălui, a zis:
“Acesta este fiul meu iubit, întru-care bine am voit”.

Toate acestea spre al confirma pe Isus ca fiu al lui
Dumnezeu, ca mântuitor al întregii omeniri.

La acest praznic tradiţia de a se face apă sfinţită
cunoscută ca agheasma mare, este foarte veche, încă din
secolul 4. Această apă sfinţită, nu se alterează niciodată, şi
reprezintă prezenţa şi puterea lui Dumnezeu, în casele
noastre.”

Despre obiceiul de a lua apă sfinţită încă din ajunul
Bobotezei, preotul Gheorghe Popa, ne-a mai spus că
aceasta este o practică obişnuită, întrucât comunităţile de
oameni sunt tot mai numeroase, aşa că preoţii merg cu
botezul pe la casele oamenilor chiar şi cu două trei zile înainte
de bobotează. Aşa se explică cum, mare parte dintre
credincioşi s-au aprovizionat cu agheasmă, duminică după
terminarea liturghiei.

Mirel MANAFU

Ţăranii au aflat despre sprijinul
financiar pentru procurarea răcitoarelor

de lapte doar de la televizor

Goana după
agheasma mare a început
din ajunul Bobotezei

Agenţia pentru Protecţia Mediului Teleorman anunţă
operatorii economici şi instituţiile care deţin date referitoare la
sursele de poluanţi atmosferici, că în perioada 15 ianuarie – 15
martie 2014 se desfăşoară campania de colectare a datelor
pentru elaborarea inventarelor privind emisiile de poluanţi
atmosferici pentru anul 2013.

În acest context, toţi deţinătorii de informaţii necesare
elaborării inventarelor de emisii de poluanţi atmosferici trebuie
să prezinte chestionarele la sediul APM Teleorman (conform
anexei nr. 3 la O.M.M.P nr. 3299/2012 referitor la aprobarea
metodologiei de elaborare a inventarelor privind emisiile de
poluanţi în atmosferă) completate în format de hârtie pentru
verificare, în scopul completării datelor în Sistemul Integrat de
Mediu (SIM).

În aceeaşi perioadă va putea fi accesată şi Aplicaţia SIM,
secţiunea INVENTARE DE EMISII pentru completarea
chestionarelor (verif icate) on-line, la adresa web

. Termenul limită pentru depunerea
chestionarelor în format de hârtie este 01 martie, iar pentru
completarea on-line este 15 martie 2014.

Conform art. 79, al. 3, lit. a din Legea 104/2011 privind
calitatea aerului înconjurător, nerespectarea obligaţiei
titularului de activitate de a furniza autorităţilor competente
informaţiile solicitate pentru elaborarea inventarelor de emisii
de poluanţi atmosferici constituie contravenţie şi se
sancţionează cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei, pentru
persoane fizice şi de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru persoane
juridice.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul APM
Teleorman din Alexandria, str. Dunării nr. 1, la numărul de
telefon: 0247.316.228, fax: 0247.316.229 sau pe site-ul

.

http://raportare.anpm.ro

www.apmtr.anpm.ro
B.P.

Campania de colectare
a datelor în vederea realizării
inventarelor de emisii

Calendarul de liberalizare a
p ie ţe i gaze lor natura le
prevede o majorare de 10% a
preţului pentru consumatorii
casnici pe parcursul acestui an
şi o creştere de 18% pentru
industrie, însă scumpirile
efective vor ţine cont de
realităţile pieţei de la începutul
fiecărui trimestru din 2014.

C a l e n d a r u l d e
liberalizare a fost agreat în
2012 de către Guvernul
României, Fondul Monetar
Internaţional şi Comisia
Europeană şi prevede
liberalizarea totală a pieţei
pentru consumatorii casnici
până la 31 decembrie 2018.

P e n t r u i n d u s t r i e ,
c a l e n d a r u l p r e v e d e
liberalizarea completă până
la 31 decembrie 2014, însă,
potrivit Legii energiei electrice
şi a gazelor naturale, există
posib i l i t a tea pre lung i r i i
termenului cu un an, dacă în
2014 se constată că diferenţa
dintre preţul gazelor de
producţie internă şi cel de
import este prea mare.

Calendarul prevedea o
majorare de 2% pentru casnici
şi de 4% pentru industrie de la
1 ianuarie 2014, însă condiţiile
din piaţă şi strategia de import
stabilită de ANRE au făcut
posibilă o scumpire de doar
1% pentru populaţie şi de 2%
p e n t r u c o n s u m a t o r i i

industriali.
'Scumpirea este practic la

jumătate decât era prevăzut în
c a l e n d a r u l i n i ţ i a l d e
liberalizare, unde se prevedea
pentru 1 ianuarie 2014 o
majorare de 2% pentru
populaţie şi de 4% pentru
consumatorii industriali', a

declarat, pentru Agerpres,
Niculae Havrileţ, preşedintele
Autor i tăţ i i Naţ ionale de
Reglementare în domeniul
Energiei (ANRE), la finele lunii
decembrie.

El a explicat că a fost
posibilă o majorare mai mică
decât era planificat întrucât

ponderea gazelor de import
în coşul de consum este mai
mică decât în alţi ani,
respectiv în jur de 20%, faţă
de 35-40% cât a fost anii
trecuţi în această perioadă,
ceea ce va duce la un preţ
final inferior celui estimat
până acum.

Acelaşi calendar mai
prevede, pentru populaţie, o
majorare de 2% la 1 aprilie
2014, una de 3% la 1 iulie şi

o nouă scumpire de 3% la 1
octombrie 2014.

P en t r u c on s u ma t o r i i
industriali, planul include o
creştere de 5% a preţului la 1
aprilie, o altă majorare de 5%
la mijlocul verii şi una de 4% la
1 octombrie.

În sfârşit, un domeniu care pare să
înflorească în România este... prostituţia. De la
1 februarie, potrivit Codului Penal modificat
care va intra în vigoare, prostituatele vor scăpa
doar cu o simplă amendă, în loc de dosar penal.

Pentru a dovedi că o persoană practică cea
mai veche meserie din lume, poliţiştii trebuie să
o prindă în flagrant şi apoi să demonstreze că
aceasta îşi duce traiul doar din banii câştigaţi în
acest mod. Cu alte cuvinte, o infracţiune extrem
de greu de probat.

Şi nici în noua formă a codului penal
problema nu va fi rezolvată, sunt de părere
experţii.

Mai interesantă a fost atitudinea Suediei,
care a decis, în 1999, să nu sancţioneze
prostituatele, ci pe clienţi, alături de proxeneţi şi
traficanţi, în timp ce în Germania, Ministerul
Familiei a recunoscut public faptul că
legalizarea ei a fost un eşec. Nu s-a redus nici
traficul de fiinţe umane, nici proxenetismul şi
nici măcar riscurile medicale nu au fost

eliminate total. În Franţa, parlamentarii au
aprobat o parte a unui proiect de lege care
vizează sancţionarea persoanelor care oferă
bani în schimbul serviciilor sexuale, protejând
astfel prostituatele.

Oficialii au decis dublarea amenzilor, care
ajung acum până la 1.500 de euro. Proiectul a
dus la proteste în stradă.

Calendarul de liberalizare a pieţei
gazelor naturale

Începând cu 1 februarie,
prostituatele primesc doar amenzi
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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



Operaţia de cezariană la
cerere, care reprezintă o opţiune
personală şi pentru care nu
există o indicaţie medicală în
acest sens, nu este inclusă în
pachetul de servicii medicale de
bază, precizează Ministerul
Sănă tă ţ i i (MS) pr in t r -un
comunicat de presă remis,
vineri,Agerpres.

"Având în vedere dezbaterile
din mass-media din ultimele zile
cu privire la operaţia de
cezariană la cerere, pentru a
informa corect publicul şi a evita
interpretările eronate, MS face
următoarele precizări: prin
pachetul de servicii medicale de
bază se asigură gratuit toate
serviciile medicale necesare
pentru femeile gravide, serviciile
asociate naşterii , inclusiv
operaţia de cezariană atunci
când există o indicaţie medicală
clară pentru aceasta. Nu este
inclusă în pachetul de servicii
medicale de bază operaţia de
cezariană la cerere care
reprezintă o opţiune personală
şi pentru care nu există o
indicaţie medicală în acest
sens", se afirmă în comunicatul
menţionat.

Potrivit sursei citate, în
momentul de faţă România este
una dintre ţările din Europa cu
cel mai mare număr de operaţii
de cezariană în afara indicaţiei
medicale, ceea ce comportă
riscuri, fiind vorba despre o
intervenţie chirurgicală.

Totodată, Ministerul Sănătăţii
că în elaborarea pachetului de
servicii medicale de bază s-a
acordat o atenţie particulară
gravidei şi lehuzei.

"În elaborarea pachetului de

servicii medicale de bază, care
s-a făcut cu consultarea
specialiştilor în domeniu, s-a
acordat o atenţie particulară
gravidei şi lehuzei, inclusiv prin
acordarea de consultaţii de
monitorizare atât la mediul de
familie, cât şi în ambulatoriul de
specialitate. Pachetul de bază
se află în acest moment în
d e z b a t e r e p u b l i c ă , i a r
implementarea lui va fi însoţită
de campanii de informare", mai
precizează comunicatul MS.
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Admiterea în liceu se va face pe baza mediei la
evaluarea naţională în pondere de 75 la sută, în timp ce
facultăţile nu mai pot ţine cont la admitere de notele din
liceu ale candidaţilor, acestea fiind doar unele dintre
schimbările importante din Educaţie în 2014.

Începând din 2014, în calcularea mediei de admitere
în liceu, media de la evaluarea naţională va reprezenta 75
la sută, faţă de 50 la sută în anii trecuţi, scăzând astfel la
25 la sută ponderea notelor din ciclul gimnazial.

Anul 2014 aduce mai pentru prima dată simularea
examenului de bacalaureat pentru elevii clasei a XI-a,
introdusă de ministrul Educaţiei,Remus Pricopie, cu
speranţa că elevii vor acorda o mai mare atenţie
"examenului maturităţii".Asta după ce, în ultimii ani, tinerii
nu au demonstrat prea mare interes pentru aceste
examen, promovabilitatea scăzând vertiginos, după
introducerea camerelor de supraveghere din clase.

Tot din 2014, vor avea loc evaluări la clasele a II-a, a
IV-a şi a VI-a.

Legea educaţiei naţionale prevede introducerea a trei
noi evaluări la nivel naţional, cu subiecte unice: la finalul

claselor a II-a (scris-citit si matematică), a IV-a (evaluare
prin eşantionare la limba română/ limba maternă -
înţelegerea textului scris şi matematică) şi a VI-a (două
probe transdisciplinare: limba română şi limba modernă I,
matematică şi ştiinţe). Până în prezent, aceste evaluări s-
au făcut în sistem pilot, pe un eşantion de şcoli.

Tot din 2014 se modifică şi cadrul general privind
admiterea în anul I în învăţământul superior şi nu vor mai fi
luate în calcul notele din liceu. Până acum, luarea în
calcul a notelor din liceu era lăsată la latitudinea
organizatorilor examenului de admitere, respectiv a
facultăţilor.

Din 2014, cadrele didactice netitulare calificate care
obţin la concursul naţional unic de titularizare cel puţin
nota 7, având astfel posibilitatea să ocupe un post de
titular, au posibilitatea să facă acest lucru în şase ani.
Până în prezent rezultatul la concursul de titularizare era
valabil doar trei ani, iar concursul trebuia susţinut din nou
dacă nu erau disponibile posturi în acest interval, iar
anterior candidaţii trebuiau să susţină concursul an de an
dacă nu obţineau şi post în urma promovării cu minim 7.

Ce schimbări aduce noul
an în Educaţie

Ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, a declarat la
sfârşitul anului că, dacă după analizarea rezultatelor
financiare se demonstrează că sistemul de coplată nu a
dat rezultate, "probabil" că se va renunţa la acesta.

"Când se închide trimestrul patru o să avem toate
elementele financiare şi o să le facem publice. (...)
Deocamdată nu pot să vă spun până când nu vedem ce s-
a întâmplat. Dacă o să fie în regulă, atunci vom vedea
dacă drumul a fost bun sau nu, dacă nu, probabil că vom
renunţa şi vom încerca să găsim alte formule. Poate că
introducerea pachetului va însemna mai mult control
decât ne-a costat coplata (...) electoral, politic", a explicat
Eugen Nicolăescu într-o conferinţă de presă.

Dacă sistemul
de coplată nu a dat

rezultate se va renunţa

„Era antibioticelor" a ajuns la sfârşit, subliniază
Dr. Arjun Srinivasan, director al Centers for
Disease Control and Prevention, într-un interviu

acordat publicaţiei "Frontline". Noi, prin
suprautilizarea şi folosirea incorectă a
antibioticelor, am alimentat rezistenţa bacteriilor
la antibiotice.

Antibioticele sunt cu adevărat medicamente
miraculoase şi nu numai că au salvat vieţile a
milioane şi milioane de oameni, dar ele au deschis
noi frontiere în medicină pe care altfel nu le-am fi
putut trece.

Cum funcţionează rezistenţa la antibiotice şi

de ce reprezintă asta o problemă?
Bacteriile, la fel ca oricare organisme vii, vor să

supravieţuiască. Ele se adaptează şi orice
bacterie de succes este o bacterie capabilă să
supravieţuiască.Astfel, rezistenţa bacteriană este
inevitabilă, deoarece bacteriile se transformă
mereu pentru a supravieţui.

Aşa că, de fiecare dată când noi facem ceva
pentru a le distruge, ele vor găsi o cale de
supravieţuire. Este important de ştiut că acest
fenomen se întâlneşte în natură. Majoritatea
antibioticelor disponibile sunt derivate din
produse din natură. Penicilina, de exemplu, a fost
un agent excretat de mucegaiuri pentru a scăpa
de bacterii. În cele din urmă, bacteriile vor evolua
şi se vor adapta pentru a depăşi obstacolele.

Există foarte multe bacterii şi ele au un avantaj
numeric în faţa noastră. Şi când noi ajungem să
avem multe bacterii în organism este foarte posibil
ca una dintre ele să fie rezistentă la antibiotice.

Dacă folosim un antibiotic, atunci cea
rezistentă devine predominantă, deoarece restul
bacteriilor mor. Cu alte cuvinte, rezistenţa este o
consecinţă inevitabilă a evoluţiei bacteriilor. Pe de
altă parte, rezistenţa este un fenomen care a fost
ajutat şi de noi.

Operaţia de cezariană la
cerere, contra cost

Coa l i ţ ia Organ iza ţ i i l o r
Pacienţilor cu Afecţiuni Cronice
din România (COPAC) trage un
semnal de alarmă legat
m o d u l c u m s u n t
respectate promisiunile
p u b l i c e f ă c u t e d e
r e p r e z e n t a n ţ i i
Ministerului Sănătăţii cu
privire la implementarea
unor politici care vizează
pacienţii, se arată într-un
comunicat de presă al
COPAC.

"Deşi în data de 21
noiembrie 2013 în cadrul
unei conferinţe publice dl.
E u g e n N i c o l a e s c u ,
M in i s t r u l Sănă t ă ţ i i ,
spunea că până pe 15
decembrie 2013 lista
m e d i c a m e n t e l o r
compensate va intra în
dezbatere publică, nimic nu s-a
întâmplat. Deşi cu mai multă

vreme în urmă se spunea ca va fi
finalizat pachetul de bază pentru
sistemul de asigurări sociale de

sănătate pentru a se putea
construi şi pachetele asigurărilor
complementare, lucrurile au

rămas undeva în aer. În acest
moment nu se ştie la nivelul
spitalelor nici măcar cum vor

continua programele de
sănătate în 2014, deşi
tratamentele se termină
la începutul anului. În
a c e s t e c o n d i ţ i i
îngrijorarea pacienţilor
din România este una în
creştere, pentru că gradul
de incertitudine legat de
ce îi aşteaptă pe aceştia
în anul 2014 este unul
foarte mare. Mulţi pacienţi
urmăresc îngrijoraţi cum
s e c o n c r e t i z e a z ă
promisiunile Ministerului
Sănătăţii, dar constata ca
in acest moment nu ştiu în
ce măsură vor avea
acces la tratamentele noi
sau la serviciile medicale

în anul 2014", se mai arată în
comunicat.

Am ajuns la sfârşitul
"erei antibioticelor"

Nici în 2014 pacienţii din România
nu vor avea acces la noi molecule de

tratament compensate
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Acum am intrat în 2014, unii cu bucurii, alţii cu
neajunsurile vieţii cotidiene şi cum au anunţat
guvernanţii cu mari scumpiri la combustibili, la
energie electrică, la gaze, noi taxe şi biruri care
încet-încet ne vor trage la fundul prăpastiei de
unde numai Dumnezeu ne mai poate salva.

Înţeleg totuşi că Domnul nu a putut lăsa
oamenilor pe pământ o viaţă lipsită de durere şi
probleme, pentru că de-ar fi fost aşa, de ne-ar fi dat
Raiul aici ca să ne bucurăm de liniştea, frumuseţea
şi abundenţa lui din primele noastre zile, atunci

cine ar mai fi avut motiv să întreţină o viaţă onestă
de muncă, cinste şi cucernicie? Dacă omului i se
oferea de la început darul necâştigat încă al vieţii
fără supărări, griji şi pierderi, atunci la ce bun
efortul şi stăruinţa lui către o viaţă mai bună?

Dumnezeu ne-a lăsat să alegem între rău şi
bine, să înfruntăm dureri şi lipsuri, să ne chinuim în
istoveli zilnice pentru bucăţica de pâine şi-o gură
de apă, ştiind că răsplata, adevărata răsplată, va fi
Acolo, în împărăţia Sa.

Mihail TĂNASE

La capătul unui sat, un anticar
se întâlneşte cu doi poliţişti_
- Spune-mi, bătrâne! întreabă

unul dintre ei. Cât timp este
necesar pentru ca cineva să
devină un bun anticar?
Bătrânul anticar se gândeşte,

după care răspunde:

- Un an.
Poliţistul întreabă mai

departe:
- Şi dacă nu învaţă într-un an?
Bătrânul răspunde dintr-

odată:
- Atunci, poate să devină

poliţist!

Pastila de râs

Vând apartament 2 camere, central (piaţă), str. Libertăţii, bl. T4, et. 3/8. Relaţii la telefon:
0760.609.446

Anunţuri
Pierdut Certificat Constatator Nr. 15116 / 20.06.2011, PFA cod fiscal: 28664670, pe numele

Dumitraşcu Titel, Comuna Plopii Slăviteşti, Judeţul Teleorman. Îl declar nul.

Asociatia Grupul de Actiune Locala „De La Sai La Calmatui”

Program finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei Prin Programul
National De Dezvoltare Rurala, Axa Leader

Data publicarii:
Masura 41.121 15.10.2013 - 31.01.2014

Data limita de primire a proiectelor:
Locul de primire al proiectelor

Informatii detaliate

Date de contact

Mentionam ca informatii detaliate sunt disponibile in varianta electronica

Comuna Calmatuiu, Sat Nicolae Balcescu, Judetul Teleorman
Tel/Fax,0247895587Mob:0766.339.213; e-mail: galcalmatuiu2013@yahoo.com

ANUNT
PRELUNGIRE APEL DE SELECTIE

SESIUNEA DESCHISA PENTRU DEPUNERE A CERERILOR DE PROIECTE
PERIOADA 15.10.2013 – 31.01.2014

31 DECEMBRIE 2013
– va fi lansata in perioada

Beneficiarii eligibili sunt cei stabiliti in teritoriul GAL si care indeplinesc conditiile din Ghidul
Solicitantului pentru Masura 41.121 aflate pe site-ul APDRP, , si pe site-ul GAL
De La Sai La Calmatui

Fondurile disponibile alocate acestei sesiuni , respectiv suma maxima nerambursabila care
poate fi acordata pentru finantarea unui proiect sunt:

Masura 41.121 – Fonduri disponibile 90.000 euro; suma maxima nerambursabila 90.000
euro.

31 ianuarie 2014
se va face la sediul GAL „De La Sai La Calmatui” cu

program de lucru zilnic de luni-vineri, in intervalul orar 09:00 – 16:00.
privind accesarea si derularea masurii, sunt cuprinse in Ghidul

Solicitantului aferent acestei masuri, precum si pe site-ul GAL-ului,
si pe site-ul Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, , sau pe site-ul

.
pentru informatii suplimentare se pot obtine la sediul GAL „De La Sai La

Calmatui”, din comuna Calmatuiu, la adresa de e-mail , sau la
telefon/fax: 0247895587, mobil 0766.339.213.

(suport
CD/DVD) la sediul GAL„De La Sai La Calmatui”, din Comuna Calmatuiu, Sat Nicolae Balcescu,
Judetul Teleorman.

www.apdrp.ro
www.delasailacalmatui.ro

www.delasailacalmatui.ro
www.apdrp.ro

www.madr.ro

galcalmatuiu2013@yahoo.com

Asociatia Grupul de Actiune Locala “„De La Sai La Calmatui””

Program finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei Prin Programul
National De Dezvoltare Rurala, Axa Leader

Data publicarii:
Masura 41.312 15.10.2013 - 31.01.2014

Data limita de primire a proiectelor:
Locul de primire al proiectelor

Informatii detaliate

Date de contact

Mentionam ca informatii detaliate sunt disponibile in varianta electronica

NOTA:

Comuna Calmatuiu, Sat Nicolae Balcescu, Judetul Teleorman
Tel/Fax,0247895587Mob:0766.339.213; e-mail: galcalmatuiu2013@yahoo.com

ANUNT
PRELUNGIRE APEL DE SELECTIE

SESIUNEA DESCHISA PENTRU DEPUNERE A CERERILOR DE PROIECTE
PERIOADA 15.10.2013 – 31.01.2014

31 DECEMBRIE 2013
– va fi lansata in perioada

Beneficiarii eligibili sunt cei stabiliti in teritoriul GAL si care indeplinesc conditiile din Ghidul
Solicitantului pentru Masura 41.312, aflate pe site-ulAPDRP, www.apdrp.ro, si pe site-ul GAL
De La Sai La Calmatui www.delasailacalmatui.ro

Fondurile disponibile alocate acestei sesiuni , respectiv suma maxima nerambursabila care
poate fi acordata pentru finantarea unui proiect sunt:

Masura 41.312 – Fonduri disponibile 323.181 euro; suma maxima nerambursabila 200.000
euro.

31 ianuarie 2014
se va face la sediul GAL „De La Sai La Calmatui” cu

program de lucru zilnic de luni-vineri, in intervalul orar 09:00 – 16:00.
privind accesarea si derularea masurilor, sunt cuprinse in Ghidul

Solicitantului aferent acestei masuri, precum si pe site-ul GAL-ului, www.delasailacalmatui.ro
si pe site-ul Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, www.apdrp.ro, sau pe site-ul
www.madr.ro .

pentru informatii suplimentare se pot obtine la sediul GAL „De La Sai La
Calmatui”, din comuna Calmatuiu, la adresa de e-mail galcalmatuiu2013@yahoo.com, sau la
telefon/fax: 0247895587, mobil 0766.339.213.

(suport
CD/DVD) la sediul GAL„De La Sai La Calmatui”, din Comuna Calmatuiu, Sat Nicolae Balcescu,
Judetul Teleorman.

Prin Decizia Comisiei C(2013)9063 din 13 decembrie a fost aprobata revizuirea
Programului de Dezvoltare Rurala al Romaniei pentru perioada de programare 2007-2013 si
modificarea Deciziei C(2008)3831 de aprobare a Programului de Dezvoltare Rurala numar
CCI:2007RO06RPO001.

Avand in vedere ca de la data de 13 decembrie 2013 se aplica versiunea a XI- a a PNDR
2007-2013, in toate documentele ce presupun modificarea strategiilor de dezvoltare locala in
care se face trimitere la versiunea a X-a a PNDR 2007-2013 se vaciti versiunea a XI-a a PNDR
2007-2013.

In aceste conditii anuntam potentialii beneficiari ai masurii M41.312 asupra noilor prevederi
ale PNDR 2007-2013, respectiv ca in cazul in care proiectele prevad achizitia de utilaje
agricole, intensitatea ajutorului public va fi cea aplicabila pentru investitiile realizate prin
Masura 121, intensitatea aplicabila fiind majorata conform prevederilor fisei tehnice a Masurii
121 pentru fiecare tip de beneficiar.

Versiunea a XI-a a PNDR 2007-2013 este postata pe site-ul www.madr.ro .

Asociatia Grupul de Actiune Locala
„De La Sai La Calmatui”

Program finantat de Uniunea Europeana si Guvernul
Romaniei Prin Programul National De Dezvoltare Rurala,

Axa Leader

Asociatia Grupul de Actiune Locala „De La Sai La
Calmatui”

“Modernizarea exploatatiilor agricole”

Proiectele se depun Asociatia Grupul de Actiune
Locala „De La Sai La Calmatui”

Informatii detaliate

Date de contact

Mentionam ca informatii detaliate sunt disponibile in
varianta electronica

Comuna Calmatuiu, Sat Nicolae Balcescu,
Judetul Teleorman

Tel/Fax,0247895587Mob:0766.339.213; e-mail:
galcalmatuiu2013@yahoo.com

COMUNICAT DE PRESA
PRIVIND PRELUNGIREA APELURILOR DE SELECTIE

PENTRU MASURA 41.121

anunta prelungirea apelurilor de selectie, pentru
masura 41.121 -

Asadar perioada de depunere a proiectelor este 15.10.2013
– 31.01.2014, iar conditiile din apelurile de selectie lansate in
data de 15.10.2013 raman neschimbate.

la sediul
zilnic de luni pana vineri in

intervalul orar 9:00 – 16:00.
privind accesarea si derularea masurii,

sunt cuprinse in Ghidul Solicitantului aferent acestei masuri,
precum si pe site-ul GAL-ului, si pe
site-ul Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit,

, sau pe site-ul .
pentru informatii suplimentare se pot obtine

la sediul GAL „De La Sai La Calmatui”, din comuna Calmatuiu, la
adresa de e-mail , sau la
telefon/fax: 0247895587, mobil 0766.339.213.

(suport CD/DVD) la sediul GAL „De La Sai
La Calmatui”, din Comuna Calmatuiu, Sat Nicolae Balcescu,
Judetul Teleorman.

www.delasailacalmatui.ro

www.apdrp.ro www.madr.ro

galcalmatuiu2013@yahoo.com

Asociatia Grupul de Actiune Locala
„De La Sai La Calmatui”

Program finantat de Uniunea Europeana si Guvernul
Romaniei Prin Programul National De Dezvoltare Rurala,

Axa Leader

Asociatia Grupul de Actiune Locala „De La Sai La
Calmatui”

41.312 -“Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de
microintreprinderi”

Proiectele se depun Asociatia Grupul de Actiune
Locala „De La Sai La Calmatui”

Informatii detaliate

Date de contact

Mentionam ca informatii detaliate sunt disponibile in
varianta electronica

NOTA:

Comuna Calmatuiu, Sat Nicolae Balcescu,
Judetul Teleorman

Tel/Fax,0247895587Mob:0766.339.213; e-mail:
galcalmatuiu2013@yahoo.com

COMUNICAT DE PRESA
PRIVIND PRELUNGIREA APELURILOR DE SELECTIE

PENTRU MASURILE 41.312

anunta prelungirea apelului de selectie, pentru
masura

Asadar perioada de depunere a proiectelor este 15.10.2013
– 31.01.2014, iar conditiile din apelurile de selectie lansate in
data de 15.10.2013 raman neschimbate.

la sediul
zilnic de luni pana vineri in

intervalul orar 9:00 – 16:00.
privind accesarea si derularea masurii,

sunt cuprinse in Ghidul Solicitantului aferent acestei masuri,
precum si pe site-ul GAL-ului, www.delasailacalmatui.ro si pe
site-ul Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit,
www.apdrp.ro, sau pe site-ul www.madr.ro .

pentru informatii suplimentare se pot obtine
la sediul GAL „De La Sai La Calmatui”, din comuna Calmatuiu, la
adresa de e-mail galcalmatuiu2013@yahoo.com, sau la
telefon/fax: 0247895587, mobil 0766.339.213.

(suport CD/DVD) la sediul GAL „De La Sai
La Calmatui”, din Comuna Calmatuiu, Sat Nicolae Balcescu,
Judetul Teleorman.

Prin Decizia Comisiei C(2013)9063 din 13 decembrie
a fost aprobata revizuirea Programului de Dezvoltare Rurala al
Romaniei pentru perioada de programare 2007-2013 si
modificarea Deciziei C(2008)3831 de aprobare a Programului
de Dezvoltare Rurala numar CCI:2007RO06RPO001.

Avand in vedere ca de la data de 13 decembrie 2013 se
aplica versiunea a XI- a a PNDR 2007-2013, in toate
documentele ce presupun modificarea strategiilor de
dezvoltare locala in care se face trimitere la versiunea a X-a a
PNDR 2007-2013 se vaciti versiunea a XI-a a PNDR 2007-2013.

In aceste conditii anuntam potentialii beneficiari ai masurii
M41.312 asupra noilor prevederi ale PNDR 2007-2013,
respectiv ca in cazul in care proiectele prevad achizitia de utilaje
agricole, intensitatea ajutorului public va fi cea aplicabila pentru
investitiile realizate prin Masura 121, intensitatea aplicabila fiind
majorata conform prevederilor fisei tehnice a Masurii 121 pentru
fiecare tip de beneficiar.

Versiunea a XI-a a PNDR 2007-2013 este postata pe site-ul
www.madr.ro ."

Credinţa, singurul nostru ajutor
România reală



1610:

1881:

1926:

1927:

1943:

1944:

1958:

1993:

Matematicianul şi
astronomul italian Galileo
Galilei a descoperit patru
sateliţi ai planetei Jupiter
– Ganimede, Io, Europa şi
Callisto.

S-a născut Ion
Minulescu, poet, prozator
şi dramaturg român (d.
1944).

S-a născutMircea
Sântimbreanu, scriitor de
literatură pentru copii,
publicist, scenarist şi
producător de film român
(d. 1999).

Primul telefon
internaţional - de la New
York la Londra.

Amurit Nikola Tesla, fizician american de origine
sârbă (n. 1856).

A murit Ion Th. Simionescu, geolog şi
paleontolog român (n. 1873).

A murit Petru Groza, preşedinte al Prezidiului
Marii Adunări Naţionale, fondator şi preşedinte al
Frontului Plugarilor (n. 1884).

Amurit Sile Dinicu, pianist, dirijor, compozitor şi
orchestrator demuzică uşoară (n. 1919).
Soborul Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul şi
ÎnaintemergătorulDomnului.
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07:00 Telejurnal matinal 09:00
Legendele palatului 10:30 Distractis
- Distilat de comedie 11:30 Tezaur
folcloric 13:00 EURO polis 14:00
Telejurnal 15:30 Maghiara de pe unu
16:50 România v zut altfel 17:25
Legendele palatului 18:45 Clubul
celor care muncesc în România
18:50 Festivalul Interna ional de Circ
de la Monte-Carlo 19:45 Sport 20:00
Telejurnal 21:10 Ionel, Ionelule..
23:00 Dincolo de celebritate 23:10
Via a mea, ce în tâmp la re !
00:50 Festivalul Interna ional de
Circ de la Monte-Carlo

ă ă

ţ

ţ
ţ

Aveti mai multa
incredere si sunteti
optimist. Va sfatuim
s a n u n e g l i j a t i
prob leme le celor
apropiati. Nu tratati
l e g e a c u
superficialitate, ca sa
nu aveti probleme!

Faceti cunostinta
c u o p e r s o a n a
atragatoare. Poate fi
o dragoste la prima
v e d e r e , d a r v a
recomandam sa nu
fiti prea indraznet Ar fi
bine sa va ascultati
intuitia.

Dimineata aveti
tendinta de a va
aventura in mai multe
activitati deodata.
Este o zi buna pentru
castiguri financiare
usoare, dar este
indicat sa evitat i
speculatiile.

Pe plan financiar,
treceti printr-o perioada
nu tocmai buna. Spiritul
d e a v e n t u r a s i
i n d r a z n e a l a v a
i n d e a m n a s a v a
asumati prea multe
riscuri. Va sfatuim sa fiti
mai prudent.

S-ar putea sa aveti
musaf ir i din al ta
localitate sau sa fiti
invitat la rude. O
persoana mai in
varsta din familie va
da sfaturi utile intr-o
p r o b l e m a
sentimentala.

Evitati calatoriile de
afaceri si investitiile.
Nu aveti chef de nimic
si va lipseste simtul
practic. Nu evitati
comunicarea cu cei
din jur, pentru a nu fi
inteles gresit!

O ruda apropiata
va cere un imprumut.
Va sfatuim sa nu va
esch ivat i . Dupa-
amiaza, va pune
serios pe ganduri o
veste referitoare la
relatiile sentimentale.

Aveti succes la
studii si comunicati
usor cu cei din jur. Vi
se ofera posibilitatea
sa plecat i in tr -o
calatorie in interes
personal, ceea ce
starneste gelozia
persoanei iubite.

Aveti o stare de
nervozitate care va
poate pune intr-o
situatie neplacuta
a c a s a . V a
recomandam sa va
pastrati calmul si sa
va concentrati la ce
aveti de terminat.

S u n t e t i f o a r t e
sens ib i l s i ave t i
tendinta de a exagera.
Dupa-amiaza ar fi
bine sa va temperati
orgoliul, pentru a evita
o cearta cu persoana
iubita. Nu mai fiti
incapatanat!

Incepeti ziua plin
de energie si idei.
Aprecierile de care va
bucurati in societate
ar putea fi umbrite de
r e a p a r i t i a u n e i
p r o b l e m e
sentimentale pe care
nu ati rezolvat-o.

Avet i sansa sa
obt inet i usor mic i
c a s t i g u r i , d a r v a
recomandam sa fiti
prudent. Feriti-va de
s p e c u la t i i ! D u p a -
amiaza este posibil sa
va confruntati cu o
problema sentimentala.

Semnificaţii istorice pentru

07:00 tirile Pro Tv 10:05
Tân r i Nelini tit 11:00 Scandalul
majoretelor 13:00 tirile Pro Tv
14:00 Tân r i Nelini tit 15:00
Divor ul 17:00 tirile Pro Tv 17:30
La Maru 19:00 tirile Pro Tv
20:30 Cliffhanger 22:30 O lec ie
de onoare 00:15 CSI: New York -
Criminali tii 01:00
02:30 O lec ie de onoare 04:30
CSI: New York - Criminali tii
05:30 La Maru
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ă

ă

ă

ţ
ţ

Ştirile Pro Tv

ţ

ț

ț

10:00 Knight Rider 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
Mireas pentru fiul meu 23:00 Un
show p c tos 01:00 Observator
02:00 Nikita 03:30 Observator
special 04:00 Acces direct 06:00
Observator

ă
ă

ă
ă ă

08:30 Campionul 10:00 Draga
mea prieten 12:30 tirile Kanal
D 13:15 Te vreau lâng mine
15:30 Inima nu respect reguli
16:45 Teo Show 18:45 tirea zilei
19:00 tirile Kanal D 20:00
Feriha 22:15 WOWBiz 00:30
tirile Kanal D 01:30 Teo Show

03:15 WOWBiz 04:45 Pastila de
râs 05:15 Inima nu respect
reguli 06:15 Poveste de familie
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07:00 Danni Lowinski 08:00
Regina cump r turilor 09:30
Anchet militar 10:30 Fii pe faz !
12:00 În vitez ! 13:00 Mondenii
14:00 Cirea a de pe tort 15:00
Focus 15:30 Focus Monden 16:00
Regina cump r turilor 17:00
Tr sni i din NATO 18:00 Focus 18
19:00 Focus Sport 19:30 Cirea a de
pe tort 20:30 În c utarea norocului
22:00 Mondenii 22:30 Tr sni i din
NATO 23:15 Focus Monden 23:45
Fii pe faz ! 00:30 Anchet militar
01:30 Frumoasa Ceci 03:00 Focus
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09:30 Acas în buc t rie 10:15
My Name Is Earl 11:00 Bine, drag !
12:00 The Unit 13:00 Români de
succes 13:15 Zoom în 10 13:30 La
Maru 15:00 Promotor 15:30 Bine,
drag ! 16:30 The Unit 17:15 La bloc
18:00 M.A.S.H. 19:00 My Name Is
Earl 20:00 La bloc 21:00 M.A.S.H.
22:00 Kimberly 00:00 Prison Break
00:45 Misteriosul John Doe 01:30
Kimberly 03:15 Prison Break 04:00
Misteriosul John Doe 04:45 Lumea
Pro Cinema 05:15 CineA.M.
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07:00 tirile dimine ii 07:55
Business B1 la zi 08:00 tirile dimine ii
09:55 Business B1 la zi 10:00 tirile
dimine ii 11:00 Evenimentul Zilei
12:00 tirile B1 13:00 Talk B1 14:00
România, acum 15:00 tirile B1 16:00
România, acum 17:00 Butonul de
panic 18:00 tirile B1 19:00
Aktualitatea B1 20:00 tirile B1 21:00
Bun tirile B1
01:00 Butonul de panic 02:00 Revizie
tehnic 06:00Aktualitatea B1
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ă seara, România! 23:00
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07:30 Suflet de gheata 08:30
Pove t ir i adev rate 09:45
Diamantul nop ii 11:00 Maricruz
12:00 Via de împrumut 14:30
Triumful dragostei 15:30 Suflet de
gheata 16:30 Pove tiri adev rate
17:30 Diamantul nop ii 18:30
Maricruz 19:30 Via de împrumut
21:30 Regina 22:30 Pove tiri de
noapte 23:00 Cancan.ro 23:30 I i
ordon s m iube ti! 00:30 Regina
01:30 Pove tiri adev rate 02:30
Pove tir i de noapte 03:00
Cancan.ro
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Actualitatea într-un zâmbet
(urmare din pagina 1)

George ZAVERA

Eşantioanele reprezentative pentru
această nouă anchetă structurală în
agricultură au fost stabilite la nivel
naţional, macroregiune, regiune de
dezvoltare şi judeţ.

În cadrul sondajelor ce vor fi efectuate
vor fi completate date despre destinaţia
producţiei agricole dintr-o fermă,
suprafaţa agricolă din exploataţie, câte
hectare sunt în proprietatea fermierului,
câte sunt arendate, ce culturi sunt
înfiinţate şi pe ce suprafeţe, dotarea
fermei cu tractoare şi utilaje agricole,
precum şi despre numărul de salariaţi pe
care îl au fermele cuprinse în eşantionul
Statisticii şi nivelul de instruire al acestora
în sectorul agricol. De asemenea, vor fi
cerute date despre “titularul exploataţiei”,
inclusiv adresa acestuia de domiciliu.

La rubrica din chestionar referitoare la
destinaţia producţiei, fermierii vor trebui

să specifice în ce mod îşi valorifică
producţia, astfel încât să se stabilească
dacă vânzarea directă către consumatorii
finali reprezintă sau nu mai mult de 50%
din vânzările totale ale respectivei
exploataţii agricole. Pentru completarea
chestionarelor aferente acestei Anchete
Structurale înAgricultură, specialiştii de la
Statistică vor sta de vorbă şi cu
producătorii individuali, între întrebările
adresate acestora aflându-se şi cele
referi toare la grădinile famil iale,
animalele pe care le cresc, suprafeţele de
păşuni ori fâneţe pe care le deţin sau le au
în exploatare de la unităţile administrativ
teritoriale sau silvice.

Rezultatele anchetei din agricultură
vor fi disponibile la sfârşitul anului 2014.
Datele rezultate din această procedură ce
se va desfăşura la nivel naţional se vor
transmite şi Eurostat.

Trei, Doamne, şi toţi trei...

Ce vedere minunată,
Chiar în hol ni se arată!

- Dac
’ cu tine ce au avut?

ă nu plecai de la noi erai şi azi inspector şef!
- Bine, pe mine m-au omorât, da

Din 10 ianuarie 2014,
Statisticienii vor bate la

porţile fermierilor, pentru a verifica
structura exploataţiilor agricole

Apicultorii români vor
beneficia în următorii trei
ani de un sprijin financiar
de 44,5 milioane de lei,
aceste fonduri fiind alocate
din bugetul Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale (MADR), conform
Programului Naţional
Apicol (PNA) elaborat de
România pentru perioada
2014 - 2016 şi aprobat de
Guvern la finele anului
trecut.

"Valoarea sprijinului
financiar de la bugetul de
s t a t , p r i n b u g e t u l
Ministerului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale, alocat
pentru PNA 2014 - 2016,
este de 44.545.756,82 lei,
din care pentru anul 2014,
14.852.830,10 lei, pentru
2015 - 14.855.585,69 lei,
i a r p e n t r u 2 0 1 6 -
14.837.341,02 lei. Comisia
Europeană participă la
finanţarea acţiunilor din
Programul apicol cu 50%
din cheltuielile efectuate
de România pentru fiecare
a c ţ i u n e a c c e s a t ă ,
excluzând TVA", potrivit
actului normativ.

Sp r i j i nu l f inanc iar
alocat atât din bugetul de
stat, cât şi din bugetul UE
prin Programul Naţional
Apicol pentru perioada
2014 - 2016 se distribuie
pent ru c inc i măsur i ,
respectiv pentru realizarea
sistemului informatic în
veder ea iden t i f i c ăr i i
s t u p i l o r , p e n t r u
a c h i z i ţ i o n a r e a d e
medicamente, pentru
achiziţionarea de mătci,
roiuri pe faguri

şi/sau familii de albine,
achiziţionarea de stupi în
vederea reformării stupilor
uzaţi în urma deplasării
acestora în pastoral şi
decontarea analizelor
fizico-chimice care atestă
calitatea mierii.

Beneficiarii PNA 2014-
2016 sunt apicultor i ,
persoane fizice şi juridice,
persoane fizice autorizate,
întreprinderi individuale şi
întreprinderi famil iale
c o n s t i t u i t e p o t r i v i t

Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 44/ 2008
pr iv ind desfăşurarea
activităţilor economice de
către persoanele fizice
autorizate, întreprinderile
i n d i v i d u a l e ş i
întreprinderile familiale, cu
modificările şi completările
ulterioare, organizate în
asociaţii de crescători de
albine, federaţii, uniuni
ap ico le , cooperat i ve
agricole sau grupuri de
producători recunoscute,
conform legislaţiei în
vigoare.

Potrivit MADR, sistemul
informatic va avea ca scop
evidenţa numărului de
apicultori şi a numărului de
familii de albine, pe judeţ,
t o t a l ţ a r ă ş i f o r m e
a s o c i a t i v e p r i n
îmbunătăţirea substanţială
a Sistemului unitar de
identificare a stupinelor şi
stupilor.

"Introducerea acestei
măsuri se justifică atât prin
faptul că alocarea sumelor
d e c ă t r e C o m i s i a
Europeană se face, în
primul rând, în funcţie de
numărul de familii de
albine deţinut de fiecare
stat membru şi ulterior de
măsurile propuse a fi
f inanţate, cât şi prin
necesitatea existenţei unei
baze de date fiabi le
necesare dezvo l tăr i i
politicilor în domeniu şi
asigurării unei trasabilităţi
adecvate în ce priveşte
calitatea şi siguranţa
produselor obţ inute" ,
precizează Ministerul
Agriculturii.

În prezent, în România,
s i t ua ţ i a s ta t i s t i c ă a
numărului familiilor de
albine este gestionată de
mai multe entităţi (MADR,
INS, APIA, ANARZ, forme

a s o c i a t i v e ) c a r e
raportează valori diferite,
înregistrându-se diferenţe
de 40% şi chiar de până la
80%, conform ultimelor
solicitări depuse la Agenţia
N a ţ i o n a l ă p e n t r u
Ameliorare şi Reproducţie
în Zootehnie (ANARZ).

În vederea realizării
s is temului in format ic
pe n t r u i d en t i f i c a r ea
s t u p i l o r , A N A R Z
a c h i z i ţ i o n e a z ă , î n
c o n f o r m i t a t e c u
prevederile legale în
vigoare referitoare la
achiziţiile publice, atât
hard-ul, cât şi soft-ul, părţi
ce compun acest sistem
informatic, în limita sumei
de 8 milioane de lei, fără
TVA alocată cu această
destinaţie pe perioada
2014 - 2016.

Termenul- l imită de
depunere a cererii şi a
documentelor care o
însoţesc pentru acţiunile
prevăzute în PNA este 1
august a fiecărui an.

În 2013, mai mult de
7.000 de apicultori au
beneficiat de Programul
Naţional Apicol, plafonul
alocat pentru 2013 fiind de
aproape şapte milioane
euro, din care 3,4 milioane
de euro au fost alocaţi de
CE.

Cei 7.076 de apicultori
beneficiari ai sprijinului
financiar în 2013 deţin un
număr aproximativ de
550.000 de familii de
albine şi sunt organizaţi în
147 de forme asociative, la
nivel naţional.

R omâ n ia p r od uc e
anual, în medie, 20.000 -
22.000 de tone de miere,
clasându-se pe locul patru
în Europa, anul trecut
producţia fiind estimată la
circa 17.000 de tone.
Ro mâ n ia d e ţ i ne , în
prezent, 1,47 milioane de
familii de albine şi are în jur
de 40.000 de apicultori la
nivel naţional, peste 60%
din t re aces tea f i ind
membri ai Asociaţ ie i
Crescătorilor de Albine din
România.

Apicultorii români vor beneficia
de un sprijin financiar de 44,5 milioane

de lei, în următorii trei ani

Ţac, ţac, ţac, căpriţă ţac!


