
Preţul rovinietei
plătit de către şoferi
nu va mai creşte în
acest an, aşa cum
intenţiona anterior
G u v e r n u l , i a r
p r o i e c t u l d e
majorare cu până la
60% a tarifelor de
utilizare a reţelei de
drumuri nu mai este
de actualitate, a
declarat ministrul
d e l e g a t p e n t r u
p r o i e c t e d e
infrastructură, Dan
Ş o v a . " N u m a i
intenţionăm să creştem rovinieta. Este un proiect mai vechi, nu se va mai
întâmpla asta" a spus Şova, întrebat când va fi mărit preţul rovinietei, despre
care se ştia că va fi crescut în acest an.

Potrivit unui proiect de act normativ aflat încă în dezbatere publică pe site-ul
Departamentului pentru Investiţii Străine,

, pentru unele categorii de vehicule.
rovinieta ar fi urmat s fie majorat cu

pân la 60%
ă ă

ă
(continuare în pagina 2)

Până de mărţişor, alexăndrenii ar putea merge la Cinematograf. Conducerea
Primăriei Alexandria a achiziţionat la sfârşitul anului trecut un sistem de cinema
digital 3D. Potrivit edilului-şef al Alexandriei, Victor Drăguşin, noua sală de
cinematograf va fi amenajată în incinta Casei de Cultură. Valoarea investiţiei se
ridică la suma de 387.000 lei.

(continuare în pagina 4)

Într-un judeţ slab dezvoltat din punct de vedere
economic cum este Teleormanul, şi, în consecinţă, unul
dintre cele mai sărace judeţe din ţară, găsirea unui loc de
muncă poate fi considerată mai mult decât o mană
cerească, doar pentru un procent destul de scăzut din cei

aflaţi în căutarea unui serviciu ivindu-se o astfel de şansă.
În condiţiile de criză specifice anului 2013, în care
investitorii au ocolit Teleormanul, dar şi celelalte judeţe ale
ţării, când suprataxarea forţei de muncă a ajuns la cote
greu de suportat, unele dintre firmele teleormănene, mai
mult pe considerentul solidarităţii umane, decât din raţiuni

economice, au făcut eforturi dintre cele mai mari pentru a
aduce în câmpul muncii noi salariaţi. Conform datelor
oficiale ale Institutului Naţional de Statistică, în intervalul
octombrie 2012 – octombrie 2013 în Teleorman au fost
înfiinţate 2.202 noi locuri de muncă, la începutul lunii

noiembrie 2013 numărul salariaţilor din judeţ atingând
cifra de 53.076 persoane. 477 dintre noii angajaţi, cărora
şansa le-a surâs în a-şi găsi rostul în viaţă, lucrează în
agricultură şi servicii conexe, silvicultură şi pescuit, 628 în
industrie, iar 1.097 în domeniul prestărilor de servicii.

(continuare în pagina 4)

Ziarul tuturor teleorm nenilor care au ceva de spusă

Un ziar care nu tace, nu minte, nu iartă şi spune lucrurilor pe nume
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4Mai mult din spirit de solidaritate umană,

Firmele teleormănene au creat
anul trecut încă 2.000 de noi

locuri de muncă

De mărţişor,

Alexăndrenii vor merge
la cinematograf

Se caută
firme care să
distribuie mere
în şcolile

teleormănene

70 de
teleormăneni se
vor recalifica la
locul de muncă

Veste bună pentru şoferi,

Rovinieta nu se
mai scumpeşte în acest an
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Şoferii microbuzelor din ţară iau în maşini şi de două ori mai
mulţi pasageri decât este permis. Orice pentru un ban în plus,
siguranţa călătorilor fiind pe ultimul loc.

Oamenii stau claie peste grămadă şi nici nu primesc bilet în
schimbul banilor. Poliţiştii de la Rutieră au dat amenzi de mii de

lei după ce au făcut mai multe controale pe drumurile din Iaşi.
Pasagerii nu sunt mulţumiţi, dar spun că nu au altă soluţie.

Despre această situaţie ştiu şi patronii companiei de transport.
Şoferul unui microbuz a primit o amendă de opt mii de lei.

Călătorii care erau în plus au fost urcaţi într-un alt microbuz şi
duşi spre destinaţie.

(urmare din pagina 1)

George ZAVERA

A s t f e l , ş o f e r i i d e
autoturisme urmau să scoată
din buzunar pentru roviniete
valabile 7 zile, 30 zile şi 12 luni
suma de 5, de10 respectiv 32
e u r o , i n c l u s i v T V A .
Comparativ, pentru aceleaşi
perioade de valabilitate,

sumele achitate se ridică în
prezent la 3, 7 şi 28 euro. În
plus, proiectul de act normativ
mai propunea eliminarea
perioadei de valabilitate de 90
de zile şi adăugarea unui nou
interval, de 10 zile, pentru
a u to tu r i s me ş i p en t r u
vehiculele de transport marfă

cu masă totală mai mică sau
egală cu 3,5 tone.

Aşadar, o veste foarte
bună pentru şoferi şi pentru
agenţii economici, dar şi un
semn că guvernanţii pot da
dovadă de înţelepciune.

Ministrul de Interne a
anunţat că doreşte să
înăsprească legislaţia în ceea
ce priveşte deţinerea de arme
nele ta le . Dec lara ţ ia
ministrului vine după ce,
duminică, trei bărbaţi din
Capitală au fost împuşcaţi
cu un pistol cu gloanţe de
cauciuc.

Radu Stroe a declarat
că autorizaţia pentru
a r m e d e f o c d e
autoapărare va fi mai greu
d e o b ţ i n u t . A s t f e l ,
dif icultatea testări lor
psihologice va fi mai
mare , sc r ie Med ia fax .
Eventual, se va recurge chiar
la o reevaluare psihologică a

celor care au deja astfel de
autorizaţie.

Mai mult, pe lângă testul
psihologic, cei care vor dori să

deţină un pistol cu bile de
cauciuc sau cu gaze vor
trebui, de asemenea, potrivit

ministrului, să treacă un test
practic şi unul teoretic.

Ultimul conflict stradal în
timpul căruia s-a folosit un

pistol cu bile din cauciuc a
avut loc duminică, în
cart ierul Dristor din
Capitală.

Trei bărbaţi au fost
internaţi la Spitalul de
Urgenţă Floreasca, după
ce au fost împuşcaţi cu o
armă cu bile din cauciuc.
Incidentul s-a petrecut
doar la o lună şi jumătate
după ce o tânără a rămas
fără un ochi în urma unui

incident asemănător în
cartierul Militari din Capitală.

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

Veste bună pentru şoferi,

Rovinieta nu se
mai scumpeşte în acest an

Cota de biocarburanţi din benzina
comercializată în România a scăzut de la 5%
la 4,5% începând cu 1 ianuarie 2014, potrivit

unei hotărâri de Guvern publicate luni în
Monitorul Oficial.

Aceasta deşi calendarul iniţial privind
amestecul de biocomponente în carburanţi,

stabilit în 2011, prevedea că, de la începutul
acestui an, ponderea componentei bio din
motorină va creşte la 6%.

Următorul pas în creşterea cotei
componentei bio este 1 ianuarie 2018, când
ponderea obligatorie va fi de 8%.

La motorină, cota de biodiesel este în
prezent tot 5% şi va rămâne aşa până la 1
ianuarie 2016, când va ajunge la 6,5%.

Cotaţiile bursiere ale componentelor bio
care se amestecă în benzină şi motorină sunt
mai mari decât cele carburanţilor, astfel că
scăderea ponderi i biocomponentelor
determină, teoretic, reducerea preţului final la
pompă.

Hotărârea de Guvern publicată luni în
Monitorul Oficial prevede şi faptul că furnizorii
de carburanţi trebuie să reducă, până la 31
decembrie 2020, nivelul emisiilor de gaze cu
efect de seră cu 10% faţă de 2010. Ca punct
intermediar, la 31 decembrie 2018 emisiile
trebuie reduse cu 6%.

Cota obligatorie de biocarburant
din benzină a scăzut

Stroe vrea legi mai aspre pentru
pistoale cu bile şi gaz

Programul Prima Casă continuă şi în 2014, potrivit unui
proiect de act normativ publicat pe site-ul Ministerului Finanţelor
Publice, care prevede prelungirea termenului de utilizare a
sumelor disponibile în 2013 până la finalul acestui an.

Este vorba atât de sumele care nu au fost alocate din
plafonul pe 2013, respectiv 22 de milioane de lei şi 196 de
milioane de lei pentruANL, cât şi de sumele alocate băncilor dar
neutilizate, respectiv 158 de milioane de lei şi 301 milioane de lei
pentruANL.

'Suma reprezentând diferenţa rămasă neutilizată din
plafonul alocat pentru anul 2013, precum şi suma nealocată din
plafonul anului 2013, se vor publica pe site-ul FNGCIMM şi cel al
Ministerului Finanţelor Publice până la data de 15 ianuarie
2014', se precizează în proiectul de act normativ.

În plus, în 2014 vor putea fi reutilizate şi sumele recuperate,
iar în cazul în care acestea au fost în euro, se vor transforma în
lei la cursul valabil la data intrării în vigoare a Hotărârii de
Guvern nr.565/2013.

De asemenea, prin proiectul de act normativ se propune
lărgirea sferei împrumutătorilor cu condiţia ca aceştia să-şi
desfăşoare activitatea de creditare a persoanelor fizice pe baza

reglementărilor validate de Banca Naţională a României. În
plus, solicitanţii vor fi obligaţi să transmită FNGCIMM şi
Ministerului Finanţelor Publice costurile totale pe care le vor
aplica finanţărilor acordate în cadrul programului, precum şi
valoarea estimată a finanţărilor care urmează să fie garantate.
Printre instituţiile care au solicitat intrarea în program, în actul
normativ sunt menţionate bănci precum ING, Banca
Comercială Feroviară, Banca Marfin, o serie de IFN - uri,
Creditcoop şi Imocredit.

Amenzi usturătoare
pentru şoferii de

microbuze care iau în
maşini mai mulţi pasageri

decât este permis

Programul Prima Casă
se prelungeşte până la
finalul lui 2014
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Cam aşa s-ar putea traduce isteria produsă
în Albion de declaraţi ile premierului
conservator Cameron, care neavând cu ce se
lăuda în apropiata campanie electorală, şi-a
ales o temă la modă în anul care tocmai a
început: hoardele de imigranţi români şi bulgari
care vor bulversa piaţa occidentală a muncii.

Preluată şi amplificată de televiziunile de
casă şi de presa tabloidă de dincolo de Canalul
Mânecii, tema i-a isterizat pe mulţi dintre
supuşii reginei, care se aşteptau ca după

Revelion regatul să fie sufocat de imigranţii din
est, care să le fure locurile de muncă sau
portofelele din buzunar.

Surpriză de proporţii, însă. În dimineaţa zilei
de 1 ianuarie, străzile Londrei erau pline de
englezii doborâţi de băutură, care nu mai
făceau diferenţa între pietrele de pe caldarâm şi
pernele de acasă. Nici picior de imigrant român,
proaspăt sosit după liberalizarea pieţei muncii.

Singurul care sosise cu avionul la Londra,
fusese „confiscat” de cei câţiva parlamentari
britanici care doriseră să fie martori la
debarcarea „hoardelor” şi care profitând de
prezenţa sutelor de jurnalişti, şedeau la o

şuetă, în limba lui Shakespeare, cu Victor
Spirescu, care încerca să-i convingă că n-a
venit să fure ci să muncească cinstit.

După ce au trecut peste penibilul situaţiei,
ziariştii englezi au făcut din ciobanul român un
erou de telenovelă, trimiţând urgent echipe de
reporteri în satul Pelişor din judeţul Sibiu, unde
rămăsese prietena românului cu fesul tras pe
ochi, care venise în Anglia să spele parbrize, la
invitaţia unui prieten sosit mai de multişor în
această ţară.

Şi cum englezii sunt mari amatori de presă
tabloidă, Victor Spirescu a devenit mintenaş
erou de telenovelă şi când a intrat într-un
supermarket a constatat cu mirare că oamenii îl
recunoşteau deja, şi-l salutau cu simpatie.

Cât priveşte atitudinea oficialilor, aceştia au
înghiţit găluşca şi cei mai mulţi au rămas cu ea
în gât şi nu mai zic nimic. Doar premierul şi alţi
câţiva reprezentanţi ai Cabinetului Cameron
mai murmură, dar nu-i mai aude nimeni, şi nici
nu-i prea mai bagă în seamă.

Şi totuşi alarma falsă cu valul de imigranţi
care va năvăli în ţara lui Mister Bean a avut şi o
parte bună. Antreprenorii englezi au pregătit
deja circa 8000 de locuri de muncă pentru
imigranţii români, semn că realitatea bate
filmele cu cerşetori şi practicanţi de „alba-
neagra” care domină jurnalele de ştiri din ultima
vreme.

S-ar putea ca Victor Spirescu să rămână în
istorie ca ciobanul mioritic care a sfărâmat
stereotipurile şi a pus în umbră celebrul
„instalator polonez”, de care se temea
Occidentul după primul val de aderare la UE a
unor ţări din Europa Centrală şi de Est. Şi ca
imigrantul are i-a obligat pe conservatorii
englezi şi de aiurea să-şi găsească altă temă
electorală.

Şt. B.

Când pronunţarea în „dosarul Zambaccian” a fost
amânată pentru ziua de Bobotează, cei mai mulţi comentatori
s-au grăbit să pună acest lucru pe seama faptului că nu s-a
dorit să se facă o paralelă între împuşcarea lui Ceauşescu în
ziua de Crăciun şi condamnarea lui Năstase în preajma marii
sărbători a Naşterii Domnului.

Puţini s-au gândit însă că a doua condamnare a fostului
premier a fost reprogramată de ziua botezului fiului Celui de
Sus pentru a acoperi un eveniment esenţial pentru mersul
Justiţiei din România în următorul an, care se anunţă extrem
de complicat. E vorba despre alegerea noii conduceri a
Consiliului Suprem al Magistraturii, entitate care, cel puţin
teoretic, asigură independenţa acestei puteri a statului de
drept.

Se ştia clar că alegerile din CSM vor fi „cu cântec”, lipsa
totală de transparenţă fiind condamnată dur de asociaţia
profesională a magistraţilor. Până la urmă alegerile s-au
desfăşurat fără scandal, în prezenţa tătucului instituţiilor de
forţă, preşedintele Traian Băsescu, care n-a ratat prilejul să-l
înţepe pe procurorul general al României, Tiberiu Niţu.

Prin alegerea lui Aron Bordea în fruntea CSM se dă apă la
moară celor care susţin că la ora actuală instituţiile de forţă
ale României sunt conduse de urmaşii celor care au fost
pilonii de susţinere ai regimului securisto-comunist, doborât
în decembrie 1989 şi renăscut din propria cenuşă, ca
Pasărea Phoenix, după ce s-a repliat în anii

Edificarea noului regim, în care capitalismul de cumetrie
s-a combinat cu arta diversiunii stăpânită la perfecţie de
„foştii” deveniţi „actuali” sau de urmaşii acestora a început în
2005, odată cu preluarea portofoliului de la Justiţie, Monica
Macovei, fost procuror comunist, al cărui tată a fost magistrat
şi membru al Consiliului de Stat, iar soţul securist sadea.

La SRI a fost adus Florian Coldea, care conduce „de facto”
instituţia, nimeni altul decât nepotul generalului Dan
Gheorghe, fost colonel în regimul Ceauşescu şi şef al
serviciului secret al MI şi şef al Departamentului pentru
Apărarea Constituţiei la SRI.

Silviu Predoiu, şeful adevărat al SIE, este şi el fiu de
colonel securist, iar Alexandru Buruian, adjunctul SPP a fost
primul secretar al organizaţiei UTC dinAcademia Militară.

Iar dacă nu sunt fii şi fiice de securişti, conducătorii
instituţiilor de forţă se trag din procurorii ceauşisti care-i
judecau în regim de urgenţă pe ţăranii care furau câţiva
ştiuleţi de porumb şi-i trimiteau după gratii pe cei care se
opuneau regimului.

Laura Codruţa Kovesi e fiica fostului şef al procuraturii
Mediaş, membru al nomenclaturii comuniste, Ion Lascu
rămânând la masa bogaţilor şi după revoluţie. Horia
Georgescu, şeful ANI este fiul fostului şef al penitenciarului
Codlea, iar Oana Schmid Hăineală, până luni şefa CSM, este
şi ea fiică de procuror-şef ceauşist.

Despre toate acestea s-ar fi discutat luni, 6 ianuarie, dacă
n-ar fi fost condamnarea lui Năstase. Dar n-a fost să fie
pentru că cei care au adus România la stadiul de colonie evită
pe orice cale să se vorbească despre ei, indiferent în ce barcă
s-ar afla.

Iar speranţa, chiar dacă moare ultima, e în comă în
România, pentru că începem să descoperim că sistemul
ticăloşit al lui Adrian Năstase a fost învins. Din păcate, de un
sistem şi mai ticăloşit.

'90.

C.R.

Securiştii n-au pierit,
numai s-au sulemenit

Un cioban mioritic cucereşte Albionul

Cei patru evanghelişti au fost
trei: Luca şi Matei

Partidul Social Democrat
se va implica "cu toată forţa" în
c â ş t i g a r e a a l e g e r i l o r
prezidenţiale, astfel încât
viitorul preşedinte al României
să fie "exact opusul lui Traian
Băsescu".

Potrivit lui Ponta, noul
preşedinte al României va
trebui să înceteze în a mai
interveni în viaţa partidelor
politice, şi va trebui să fie un
arbitru şi nu un jucător.

"În alegerile prezidenţiale
PSD se va implica cu toată
forţa sa politică şi electorală în
aşa fel încât noul preşedintele
să fie exact opusul modelului
T r a i a n B ă s e s c u - u n
preşedinte arbitru şi nu jucător,
care să nu mai folosească
frica, şantajul, instituţiile
statului pentru impunerea
voinţei sale şi a camarilei sale.
(...) Modul în care preşedintele
intervine în viaţa partidelor
trebuie să înceteze. Viitorul

preşedinte al României trebuie
să nu mai intervină în viaţa
niciunui partid", a spus Ponta
la finalul şedinţei BP a PSD de
luni.

Premierul a adăugat că
obiectivul asumat al USL este
finalizarea procesului de
sc h imbar e a reg imu lu i
Băsescu şi că se aşteaptă ca
toate forţele politice, inclusiv
PDL, să se implice în efortul de
sc h imbar e a soc ie t ă ţ i i
româneşti.

"Nu a fost niciodată un
secret, dimpotrivă, faptul că
unul d in t re ob iec t i ve le
principale ale USL a fost
s c h i m b a r e a r e g i m u l u i
Băsescu. Ori lucru acesta
trebuie să îl finalizăm în luna
decembrie. Eu cred că este un
efort de schimbare a societăţii
româneşti, după zece ani de
nedemocraţie, la care - poate
nu public, dar cel puţin din
convingere - vor adera şi

UDMR, PP-DD şi PDL-ul chiar.
Cred că este un efort al tuturor
oamenilor politici dintr-o altă
generaţ ie decât cea a
domnului Băsescu de a
încheia perioada post-tranziţie
şi de a trece la o societate
democratică. Şi 2014 este
anul acestei schimbări. (...) Eu
cred că şi PDL are tot interesul
de a se desprinde de un trecut
negru al istoriei sale. Nu
întâmplător la ultimele alegeri
au avut un rezultat atât de
prost, pentru că toată lumea i-
a asociat cu Traian Băsescu",
a mai spus premierul.

Potrivit lui Victor Ponta,
regimul Băsescu este un
sistem împotriva căruia PSD
"a luptat şi va lupta în
continuare şi pe care ne
propunem să-l înlocuim cu o
societate mai deschisă, mai
transparentă, mai tolerantă şi
mai aptă de dialog".

Liderul PSD, premierul Ponta a declarat că
nu a renunţat la ideea introducerii unei taxe de
solidaritate şi că va încerca în continuare să îşi
convingă partenerii de guvernare asupra
necesităţii acestei măsuri, care să poată fi
aplicată anul viitor.

"Pentru 2015, eu în continuare cred şi o să
încerc să-mi conving şi partenerii de guvernare
că trebuie să găsim acel sistem corect,
echitabil, prin care pensiile mari să rămână pe
loc şi pensiile mici să crească. În acest moment,
noi le mărim pe toate la fel, şi cel care are 700
de lei, şi cel care are 7.000 de lei, le mărim
procentual la fel, în sumă netă de fapt îi dăm
mai mult celui care are mai mult. Varianta -
pentru că nu ai voie, prin decizia Curţii

Constituţionale, să indexezi diferit - varianta
este de fiecare dată, sigur, un gen de taxă de
solidaritate pe care la un moment dat am
discutat-o, după care a căzut. Poate o să
reuşim", a spus Ponta la România TV.

El a precizat totodată că nu a abandonat
absolut deloc ideea de a avea trei trepte de
impozitare, de 16%, 12% şi 8%, lucru care se
poate face însă în măsura în care de la
persoanele cu venituri foarte mari este colectat
mai mult decât în prezent.

Ponta a adăugat însă că nu există în acest
moment un consens pentru o astfel de decizie
politică şi că Guvernul nu va adopta această
decizie până nu există un consens în cadrul
USL.

PSD se va implica cu toată forţa
în alegerile prezidenţiale

Premieru l Victor
Ponta a declarat, luni, că
Legea minelor este
ab s o l u t n ec e s a r ă ,
având în vedere că
România are multe
resurse naturale şi
multe situaţii de blocaj,
el arătând că este
"treaba" Parlamentului
s ă s e o c u p e d e
elaborarea acesteia.

Întrebat dacă este
posibil ca Guvernul să
asume un proiect de
lege privind minele,
Ponta a răspuns negativ: "Nu, Parlamentul. E treaba
Parlamentului".

El a precizat că o astfel de lege este necesară, în
detrimentul "propagandei" care se face referitor la acest
subiect, având în vedere că există multe resurse naturale şi
multe blocaje.

"În mod sigur este o lege necesară, pentru că, dincolo de
propagandă, se referă la foarte multe resurse naturale şi
avem foarte multe situaţii de blocaj. Remin Baia Mare ar fi, să
zic, prima care îmi vine în minte, dar sunt şi altele. Dar, mă
rog, în România cine ţipă mai tare are şi dreptate, ceea ce nu
e corect. Deci o Lege a minelor, iniţiată de altfel de ministrul
Vosganian, e absolut necesară", a răspuns Ponta.

Victor Ponta:
Legea minelor

e absolut necesară

Premierul nu renunţă
la ideea taxei de solidaritate
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A crea 2.000 de noi locuri de muncă într-un
judeţ aflat în plin regres economic este desigur
un lucru îmbucurător, o reuşită demnă de
remarcat, un semn care să readucă speranţa în
rândul oamenilor, dar departe de a fi rezolvată
situaţia disperată în care se găsesc cei circa
17.500 de şomeri teleormăneni, care, în marea
lor majoritate, nu au practic din ce trăi. Din cei
53.079 de salariaţi teleormăneni înregistraţi
oficial la începutul lunii noiembrie 2013, 17.585

lucrează în industrie şi construcţii, 4.300 în
agricultură şi servicii conexe, silvicultură şi
pescuit, iar 31.194 persoane în sectorul
serviciilor. Câştigul salarial brut realizat de că
angajaţii teleormăneni se ridică la 1.718 lei, din
acesta revenindu-le un câştig net lunar de
1.232 lei. Câştiguri salariale mult mai mici în
comparaţie cu cele înregistrate la nivel
naţional, faţă de salariul mediu brut, de 2.232
lei, diferenţa fiind de 514 lei.
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C. DUMITRACHE

În maximum 3 luni de zile alexăndrenii vor merge la
cinematograf. Prin această investiţie, municipalitatea
încearcă să ”resusciteze” cultura. Într-un municipiu în
”paragină” din punct de vedere cultural, fără un cinematograf,
teatru, grădină de vară sau librărie, printr-o investiţie minimă,
alexăndrenii vor merge din nou la film într-o sală de cinema
modernă cu proiecţii 3D şi cele mai noi apariţii internaţionale.

Această investiţie a devenit posibilă după ce Casa de
Cultură din Alexandria a intrat în patrimoniul municipalităţii
printr-o Hotărâre de Guvern.

Potrivit lui Drăguşin, noua sală de proiecţii va fi gata în cel
mult 3 luni, iar alexăndrenii vor putea viziona cele mai noi
filme.

„Vom achiziţiona cele mai noi filme. Filmele care vor rula în
mall-uri sau în cinematografele din ţările europene se vor
vedea şi înAlexandria”, a mărturisit primarul.

Alexăndrenii nu mai au un cinematograf din anii '90.
Cinematograful ”Patria” a funcţionat până în anii `90 şi avea o
capacitate de 480 de locuri. El a fost construit în anul 1931, iar
la acea dată avea una din cele mai frumoase săli din ţară.
Clădirea a fost consolidată şi refăcută în anul 1989, dar la
câţiva ani după Revoluţie a fost lăsată în paragină.Acum este
o clădire dezafectată, plină de mizerie şi moloz, folosită pe
post de toaletă publică şi adăpost pentru câini şi oameni ai
străzii.

Mai mult din spirit de solidaritate umană,

Firmele teleormănene au creat
anul trecut încă 2.000 de noi

locuri de muncă

De mărţişor,

Alexăndrenii vor
merge la cinematograf

Pentru punerea în aplicare
a programului guvernamental
care prevede încurajarea
consumului de fructe în rândul
copiilor, Consiliul Judeţean
Teleorman a lansat în luna
decembrie 2013 lici taţia
privind achiziţionarea şi
d i s t r i b u i r e a d e f r u c t e
proaspete pentru elevii din
şcolile teleormănene. Licitaţia
publică se va încheia la data
de 2 februarie 2014, speranţa
autorităţilor judeţene fiind
aceea de a se găsi firme care
să-şi manifeste interesul de a
contracta şi derula activitatea
de furnizare şi distribuirea de
mere în şcolile din judeţ.
Reamintim că anul şcolar
2012-2013, în Teleorman,
programul de furnizare şi
distribuţie de fructe în şcoli nu
s-a aplicat, deşi au existat

fondurile necesare, la cele
două licitaţii organizate în
acest sens neînscriindu-se
firme care să îndeplinească
toate condiţiile prevăzute de
căt re guvern pen t ru a
des făş u r a o as t fe l de
activitate.

Potrivit organizatori lor
licitaţiei electronice, limita
valorii zilnice a fructelor oferite
copiilor este de 0,37 lei/elev,
inclusiv TVA. În anul şcolar
aflat în derulare merele ar
trebui să ajungă 27.380 de
elevi din judeţ, respectiv la
8 . 0 9 7 e l e v i d i n z o n a
Alexandria, 6.880 elevi din
zona Roşiorii de Vede, 4.236
elevi din zona Turnu Măgurele
, 4.822 elevi din zona Videle şi
3.321 elevi din zona Zimnicea.
Cum mere de cea mai bună
calitate se găsesc la această

dată din abundenţă, în 2013
obţinându-se cea mai mare
producţie din ultimii ani, iar
preţul de achiziţionare direct
de la producători este destul
de scăzut, firmele care doresc
să se înscrie în programul de
distribuţie de fructe proaspete
în şcolile teleormănene, şi să
câşt ige desigur l ici taţ ia
organizată în acest sens, au
toate şansele de a derula o
activitate aducătoare de
venituri. Ar fi mare păcat ca
elevii teleormăneni să nu
b e n e f i c i e z e d e f r u c t e
proaspete nici în acest an, mai
ales în condiţiile în care s-au
alocat banii necesari de la
guvern dar şi din fonduri
europene pentru derularea
unui astfel de program la nivel
naţional.

George ZAVERA

Se caută firme care să distribuie
mere în şcolile teleormănene

Pasionaţii ”sportului alb” din Alexandria au motive de
bucurie. Trei terenuri de tenis vor fi amenajate în Pădurea
Vedea. Consilierii alexăndreni au aprobat în penultima şedinţă
din 2013 propunerea edilului-şef, Victor Drăguşin de
amenajare a trei terenuri de tenis de câmp în Pădurea Vedea.

Pentru această investiţie este nevoie de doar 562.663 lei.
Din fericire, dacă se vor găsi aceşti bani, în această vară
pasionaţii de tenis de câmp vor putea să joace pe noile terenuri.

Potrivit proiectului de hotărâre, fiecare teren de tenis va
avea dimensiunile standard de 37x18 metri pătraţi.

De asemenea, ele vor fi realizate cu suprafaţă sintetică
modular performantă. Pentru ca pasionaţii să nu investească
prea mulţi bani în procurarea echipamentului fiecare teren va fi
dotat cu fileu şi va fi împrejmuit cu plasă metalică.

Mai mult decât
atât, în zilele toride
de vară, iubitorii
sportului alb nu vor
avea probleme cu
soarele ş i asta
deoarece toate cele
trei terenuri vor
b e n e f i c i a d e
instalaţie de iluminat
nocturn.

Î n p r e z e n t
pasionaţii de tenis
alexăndreni nu au

prea multe alternative de recreere. Aceştia au pus mână de la
mână şi au ”întreţinut” vechile terenuri de tenis din spatele
fostului ştrand din PECO.

În fiecare an, la începutul primăverii ei ”cotizează” pentru
câteva kilograme de zgură pe care o împrăştie pe terenurile
împietrite în timp.

Din păcate, cum lucrurile nu sunt făcute în mod oficial de
cele mai multe ori izbucnesc şi scandaluri între ”investitori” şi
ceilalţi care se simt nedreptăţiţi de faptul că nu sunt lăsaţi să
joace pe nişte terenuri care nu sunt revendicate de nimeni.

În ciuda acestor inconveniente, una dintre cele mai
promiţătoare tinere practicante de tenis din ţară,
alexăndreanca Ranya Sobh s-a ”antrenat” alături de tatăl ei ani
de zile pe terenurile ”improvizate” din zona fostului ştrand.

În vârstă de 11 ani, Ranya a avut un an 2013 foarte bun. A
câştigat nu mai puţin de 6 turnee: Cupa “Carpaţi”, ediţia de
iarnă – Sinaia; Trofeul Fibec – Câmpina; Trofeul Katten, Cupa
de Primăvară – Dărmăneşti; Trofeul Babolat – Piteşti; Cupa
Aditen – Govora şi Cupa Slobozia.

Mai mult decât atât, ea a participat şi la concursul de selecţie
organizat de Federaţia Română de Tenis, pentru completarea
echipei de 3 sportive născute în 2002. Motivaţia şi jocul bun
prestat a făcut ca tânăra alexăndreană să fie prima sportivă
inclusă în lot.

Poate, odată cu amenajarea acestor terenuri de tenis şi alţi
tineri alexăndreni vor începe să practice unul din cele mai
curate sporturi.

Tenisul de câmp este originar din Anglia. El a apărut la
sfârşitul secolului al XIX-lea şi s-a răspândit mai întâi în lumea
engleză, în special la persoanele bogate din clasele
superioare.

În prezent este jucat indiferent de bani, de vârstă, în multe
ţări de pe glob. În mod remarcabil, în afara adoptării sistemului
"Tiebreaker", regulile sale au rămas neschimbate din 1890.

C. DUMITRACHE

Recalificarea este o şansă în plus acordată
persoanelor fără un loc de muncă, contribuind
astfel la crearea unei noi pârghii care ar putea
duce la angajarea şomerilor.

Această oportunitate este asigurată gratuit,
prin organizarea de cursuri de formare
profesională, de către Agenţia Judeţeană
pentru Ocuparea Forţei de Muncă Teleorman.
Principalii beneficiari fiind persoanele aflate în
baza de date a instituţiei.

Aceste cursuri nu se efectuează
întâmplător, ci în funcţie de cerinţele pieţei
muncii, astfel încât pentru luna ianuarie a fost
stabilit că în judeţul nostru, în luna ianuarie, să
poată beneficia de această oportunitate un
număr total de 70 de persoane. Acestea fiind
înscrise, în mod egal la cinci cursuri, câte 14
persoane pentru fiecare specializare: lucrător
în creşterea animalelor; bucătar; montator
pereţi şi plafoane de rigips carton; ospătar
(chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie şi
operator confecţioner industrial.

Prognoza cursurilor de formare profesională
arată faptul că, la nivel naţional sunt organizate
la nivel naţional nu mai puţin de 119 cursuri de
formare profesionale, la care sunt intrate 2508
persoane.

Iar meseriile cele mai solicitate, pentru care
s-au organizat programe de formare
profesională sunt: bucătar (267), operator
introducere validare şi prelucrare de date (202),
lucrător în comerţ (164), inspector resurse
umane (160), barman (110), coafor (105),
ospătar (104), agent de securitate (95), frizer,
coafor, manichiurist (81persoane).

Potrivit aceloraşi statistici, întocmite la nivel
naţional, se mai arată că în raport cu celelalte
judeţe, acolo unde sunt organizate astfel de
cursuri, judeţul Teleorman se află undeva pe la
jumătatea clasamentului.

Pe primele locuri cu cele mai multe
persoane intrate la cursurile de formare
profesională, în această perioadă, se înscriu
judeţele Călăraşi (294),Mureş (224), Covasna
(190), Bistriţa (160), Braşov (126), Dâmboviţa
(112), iar judeţele Bacău şi Iaşi câte 100 de
persoane.

La polul opus, 11 judeţe printre care se
numără Sibiu, Suceava, Arad, Alba, Suceava,
Neamţ, nu sunt organizate cursuri de formare
profesională.

De reţinut faptul că această situaţie se
modifică lunar.

Mirel MANAFU

70 de teleormăneni se
vor recalifica la locul de muncă

Trei terenuri de
tenis pentru pasionaţii
”sportului alb”

2013 s-a încheiat cu o
creştere economică de 3 la
sută, datorită anului agricol
foarte bun şi exporturilor în
creştere. Iar prognoza de
inflaţie a scăzut progresiv de la
3,5 la 1,8 la sută.

2014 ar putea fi anul ideal
pentru achiziţii importante.
Preţurile apartamentelor vor
scădea cu 5 sută, după o
ieftinire de aproape 10 procente
în 2013. În plus, anul acesta
autorităţile organizează ultimul
program "Rabla". Dacă vreţi să
vă schimbaţi maşina, profitaţi

de ocazie.
Specia l iş t i i es t imează

vânzări de autoturisme noi cu
10% mai mari decât în 2013. Şi
teoretic ar trebui să avem şi 70
de kilometri de autostradă
proaspăt inauguraţi pe care să-i
conducem.

Iar ce nu cumpărăm noi,
cumpără străinii. Exporturile vor
creşte din nou în 2014 cu 10
procente şi vor fi un motor
pentru economia României.

Tot străinii vor cumpăra anul
acesta şi terenuri agricole. Zeci
de mii de hectare vor avea

proprietari de peste hotare
până la sfârşitul lui 2014, Sunt
de până la zece ori mai ieftine
decât în alte state europene. Şi
totuşi, recolta de grâu va fi mai
mică decât anul trecut, iar
producţia de lapte va scădea cu
cel puţin 20%.

La finalul lui 2014 vom
observa o creştere economică
de doar 2 procente, iar inflaţia
va creşte până la 3-4 la sută.

Cursul de schimb va oscila
între 4,35 şi 4,65 de lei pentru
un euro.

Ce ne rezervă 2014 din punct
de vedere economic
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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



Le vedem zilnic în reclamele de la televizor şi
chiar le consumăm, însă aproape niciodată nu ne
întrebăm ce conţin. Nutriţionista Marie Vrânceanu
explică ce înseamnă iaurt cu bifidus şi dacă
acesta ne ajută sau nu la ceva. Bifidus este o

bacterie ce colonizează tractul digestiv la om şi la
mamifere în general.

„Ne naştem cu tubul digestiv steril. Primul aport
de floră microbiană îl primim odată cu colostrul

matern, iar colonizarea cu bacterii atinge
concentraţia maximă în primii ani de viaţă.
Colonul se menţine sănătos cu 85% floră de
fermentaţie şi 15% agenţi patogeni şi trebuie să
existe echilibru între acestea două”, explică Marie
Vrânceanu, nutriţionist la Cabinetul de Nutriţie şi
Nutrigenetică Eurodiet, scrie ziarulring.ro.

„Unele spoturi publicitare la iaurt sunt
fanteziste. Majoritatea merg pe caracterul
sănătos al produsului, iar Danone, când
promovează Activia, ne informează că acesta te
trimite la baie cu precizia unui orologiu elveţian
datorită conţinutului de bifidus actiregularis. Însă
bifidus actiregularis nu există. Este o invenţie de
marketing. Cel folosit în Activia nu se numeşte
actiregularis, ci bifidobacterium animalis, strains
(tulpina) DN 173.010. Cei de la Danone l-au
înregistrat ca pe o marcă. Este ca şi cum am
spune aspirină în loc de acid acetilsalicilic”,
susţine Marie Vrânceanu.

„Autoritatea Europeană pentru Siguranţa
Alimentară (EFSA) a respins cererile firmelor
producătoare de iaurt şi alte alimente şi băuturi cu
probiotice pe motiv că nu existau studii ştiinţifice
care să le demonstreze utilitatea. Pentru a fi utili,
fermenţii lactici trebuie să ajungă vii în intestin,
supravieţuind acidităţii din stomac şi sucurilor
biliare şi trebuie să influenţeze pozitiv flora
intestinală contracarând bacteriile periculoase şi
crescând imunitatea”, explică nutriţionista.
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De la 1 ianuarie 2014 a intrat în vigoare hotărârea
Guvernului prin care spitalele în care pacienţii cu
asigurare medicală vor fi obligaţi de medici să plătească
serviciile sau să-şi cumpere de sine stătător
medicamentele vor fi sancţionate financiar.

Pentru a evita impunea procurării de către pacienţi a
medicamentelor necesare tratamentului în condiţii de
spital, administraţia spitalului va fi obligată să
aprovizioneze la timp produsele farmaceutice. În cazul în

care medicii vor cere pacientului să procure
medicamentele sau să achite investigaţiile medicale care
sunt indicate în poliţă ca fiind gratuite, Compania
Naţională de Asigurări în Medicină va impune medicii să
repare prejudiciul cauzat prin returnarea banilor. Mai mult,
CNAM va avea dreptul, în urma controalelor efectuate, să
reţină suma prejudiciată din contul transferurilor către
presator pentru luna imediat următoare.

Spitalele care vor
obliga pacienţii să-şi
cumpere medicamente
vor fi sancţionate

România are ce i mai t iner i bo lnav i de
bronhopneumopatie obstructivă cronică (BPOC) din
Europa, potrivit unei cercetări recente realizate în 16 ţări.
Cauza principală a acestei afecţiuni este fumatul.

Dacă media europeană privind vârsta medie a
pacienţilor cu BPOC este de 72 de ani, la români vârsta
medie este de 63 de ani. În plus, din numărul total de
pacienţi 81,2% sunt bărbaţi. La fel de îngrijorător este şi
faptul că românii care suferă de această afecţiune sunt
diagnosticaţi şi cu alte boli: hipertensiune arterială (45%,),
insuficienţă cardiacă congestivă (29,4%), boli vasculare
(13%) şi probleme hepatice (4%).

„Rezultatele studiului european au evidenţiat faptul că
1 din 10 români suferă de BPOC. Spre deosebire de
celelalte state europene, în România există probleme şi
când vine vorba de perioada de internare a pacienţilor şi
de echipamentele din spitale”, precizează prof. dr. Florin
Mihălţan, preşedintele Societăţi i Române de
Pneumologie.

Boala pulmonară severă afectează astăzi 210
milioane de oameni în lume prin limitarea fluxului de aer şi
prin dificultăţile de respiraţie care afectează starea de
sănătate a pacientului, calitatea vieţii lui şi chiar şi a
şanselor de supravieţuire.

Rezultatele studiului european au mai arătat că
românii fumează, în medie, 35 de pachete de ţigări pe an,
spre deosebire de media europeană, care este de 50 de
pachete/an.

„Una dintre marile probleme ale pacienţilor cu
probleme respiratorii este că aproape jumătate dintre ei
continuă să fumeze după ce boala a fost depistată. În
momentul de faţă, cifrele arată că aproximativ o treime
dintre români fumează, indiferent de vârstă sau categoria
socială”, adăugă medicul pneumolog.

Statisticile recente ale Organizaţiei Mondiale a
Sănătăţii plasează BPOC ca a patra cea mai importantă
cauză a mortalităţii la nivel mondial, afectând mai mulţi
pacienţi decât cancerul la sân şi cancerul pulmonar
împreună.

România are cei mai
tineri bolnavi de BPOC

Mitul iaurtului miraculos, dărâmat
de un nutriţionist

Ciocolata este plăcută de
aproape toata lumea indiferent
de vârstă şi educaţie. Adulţii şi
copiii iubesc ciocolata pentru că
îi ajută să se menţină în formă,
da r ş i pen t ru gustu l e i
extraordinar. Acest produs îţi
poate satisface nevoia de dulce
şi, în acelaşi timp, ajută la
îmbunătăţirea stării de sănătate
în general. Ciocolata, în special
cea neagră, aduce beneficii
asupra sănătăţii şi te şi ajută să
rămâi în formă fără prea mult
efort. Iată câteva beneficii
incredibile ale consumului de
ciocolată.

Un studiu realizat în Suedia
a descoperit că un consum de
54 grame de ciocolată neagră
pe săptămână poate reduce cu
20% riscul de a suferi un atac de
c o rd . C ioc o la ta c on ţ i ne
flavonoide, antioxidanţi benefici
sănătăţii.

Pot r iv i t unei cercetăr i
realizate în Marea Britanie, la 90
de minute după consumul de
ciocolată neagră, funcţiile
cognitive se îmbunătăţesc. Mai
mult, persoanele în vârstă au
avut rezultate mai bune la
testele cognitive după ce au
consumat ciocolată.

Siropul de ciocolată poate
accelera recuperarea ţesuturilor
muşchilor afectate în urma unui
antrenament intens. Ciocolata
ajută la reducerea oboselii şi la
creşterea rezistenţei.

Un studiu, care a durat două
săptămâni, a stabilit că un

consum zilnic de 45 de grame de
ciocolată reduce semnificativ
nivelul hormonilor de stres.
Totodată persoanele anxioase
au beneficiat de pe urma
ciocolatei experimentând o
schimbare în bine a propriilor
stări de spirit.

După o lună de consum zilnic
a unei tablete de ciocolată
neagră s-a descoperit o
îmbunătăţi re a proporţiei
colesterol bun/colesterol rău.
Totodată s-a observat că un
consum de ciocolată subţiază
sângele ceea ce are ca efect
creşterea circulaţiei sanguine.

Poate părea ciudat, însă
ciocolata te ajută să pierzi din
kilogramele în exces. S-a

descoperit că în ciocolata
neagră se găsesc anumite
subs tanţe care a ju tă la
îmbunătăţirea metabolismului.
Cu toate acestea ciocolata
trebuie consumată în cantităţi
mici pentru ca efectul să fie cel
aşteptat.

Jeanne Calment, care a trăit
122 de ani, a declarat că unul
dintre elementele care au
contribuit la viaţa sa lungă a fost
ciocolata. Femeia a mărturisit că
în fiecare săptămână consuma
71 de grame de ciocolată
neagră. Aceasta îmbunătăţeşte
sistemul imunitar ceea ce face
ca organismul să fie mult mai
sănătos.

18 din cele 67 de spitale s-au transformat în
cămine, cheltuindu-se 31 de milioane de lei, în loc
de peste 200 de milioane, alocate programului.

În urma închiderii, în 2011, a 67 de spitale pe
motiv de ineficienţă, ar fi trebuit ca acestea să se
transforme, în decurs de doi ani, în cămine pentru
bătrâni, lucru care nu s-a întâmplat, scrie
Mediafax.

Din aprilie 2011, până în decembrie 2013, ar fi
trebuit ca în locul fostelor spitale să se înfiinţeze
cămine de bătrâni, printr-un proiect implementat
şi monitorizat al Ministerului Muncii. În prezent, 18

din cele 67 de spitale s-au transformat în cămine,
cheltuindu-se 31 de milioane de lei, în loc de peste
200 de milioane, alocate programului.

În urma şedinţei de Guvern din 11 decembrie,
s-a stabilit prelungirea programului până în
octombrie 2015, dar şi înjumătăţirea bugetului
alocat, de la 200, la 100 de milioane de lei, cu
argumentul că s-a răspuns astfel „doleanţelor
autorităţilor publice locale”.

Căminele au, în prezent, 949 de locuri,
observându-se o creştere a acestui număr din
luna iulie a acestui an.

Doar 18 din 67 de spitalele închise
în 2011 au devenit cămine pentru bătrâni

Beneficiile
consumului de ciocolată



Persoanele credincioase şi cele care au o latură spirituală
mai dezvoltată au secţiuni "mai groase" de ţesut cerebral faţă
de celelalte, iar cercetătorii de la Universitatea Columbia
consideră că acest lucru ar putea fi motivul pentru care sunt
ferite de riscul depresiei.

În timp ce studiul sugerează o asociere între grosimea
ţesutului cerebral şi spiritualitate, nu se poate spune că aceste
secţiuni mai groase de ţesut cerebral îi fac pe oameni să fie
religioşi sau spirituali, arată oamenii de ştiinţă, informează
dailymail.co.uk.

S-ar putea sugera, totuşi, că faptul de a fi religios poate
îmbunătăţi rezistenţa creierului în faţa depresiei într-un mod
fizic, mai spun oamenii de ştiinţă.

"Convingerile şi stările noastre de spirit sunt reflectate în
creier şi, cu ajutorul unor tehnici imagistice, putem începe să
vedem acest lucru", a declarat Myrna Weissman, profesor de
psihiatrie şi epidemiologie la Universitatea Columbia, unul
dintre autorii studiului.

Anterior, cercetătorii au descoperit că oamenii care spun că
sunt religioşi sau spirituali prezintă un risc mai scăzut de a
dezvolta depresie.

De asemenea, cercetătorii de la Universitatea Columbia au
descoperit că persoanele cu un risc crescut de depresie au
cortexul mai subţire în comparaţie cu cei cu un risc scăzut de a
dezvolta această tulburare.

Cercetătorii au descoperit că importanţa religiei sau
spiritualităţii pentru un individ - dar nu mersul la biserică - este
asociată cu un cortex mai gros.

Echipa de cercetători a realizat mai multe teste imagistice
ale creierelor participanţilor, pentru a vedea dacă dimensiunea
cortexului se schimbă în funcţie de nivelul lor de spiritualitate.
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Misiunea Mars One, care are ca scop
formarea unei colonii de oameni pe Marte şi
care a reuşit să strângă 200.000 de
candidaturi, a selectat peste 1.000 de
persoane care vor fi testate pentru a fi incluse
pe lista definitivă de 24 de oameni care vor
locui pe planeta roşie.

Misiunea Mars One a
fost lansată în 2011 de doi
olandezi, cu obiectivul de
a forma o colonie de
oameni permanentă pe
Marte în anul 2025. Cei doi
o l a n d e z i s p e r ă c a
proiectul să fie sponsorizat
de investitori şi doresc să
vândă către o companie
media dreptur i le de
d i s t r i b u ţ i e a
documentarului care va fi
realizat despre testele, antrenamentele şi
selecţia finală a candidaţilor.

Cei 1.058 de candidaţi care au trecut de
prima rundă sunt din toate colţurile lumii. Cei
mai mulţi dintre aceştia sunt americani (297),

urmaţi de canadieni (75) şi indieni (62).
Ei vor fi supuşi unor teste foarte riguroase,

inclusiv o simulare a ceea ce înseamnă viaţa
pe Marte şi vor trebui să facă faţă izolării, a
declarat Bas Lansdorp.

"Afost o mare provocare să selectăm din cei
200.000 de candidaţi
persoanele pe care noi le
credeam fizic şi psihic apte
p e n t r u a d e v e n i
ambasadorii omenirii pe
Marte" , a mai spus
Lansdorp.

Dintre persoanele care
au t recut de p r ima
selecţie, aproximativ 77%
sunt angajate, iar 15%
sunt încă la şcoală.

D e a s e m e n e a ,
aproximativ 55% dintre

candidaţi sunt bărbaţi şi destul de tineri. Astfel,
357 dintre ei au vârsta sub 25 de ani şi 415 au
vârsta sub 35 de ani, în timp ce doar 26 au
peste 56 de ani. Cea mai în vârstă persoană
care a trecut în următoarea etapă are 81 de ani.

Ion conduce maşina prin Bucureşti, grăbindu-se la o
întâlnire de afaceri foarte importantă, pentru a semna un
contract 'gras' cu parteneri străini care, la rândul lor, se
grăbesc să prindă avionul. Este pe punctul de a întârzia, dar
nu găseşte nici un loc de parcare.
Disperat, îşi înalţă privirea spre cer:
- Doamne, e cel mai important contract din viaţa mea,

dacă ajung la timp şi-l semnez voi avea mult de lucru şi nu voi
mai avea probleme niciodată. Ajută-mă să găsesc un loc de
parcare şi-ţi promit că mă voi duce la biserică în fiecare
duminică, voi ţine posturile, voi ajuta pe nevoiaşi şi nu voi mai
minţi în veci! Ca prin farmec, în faţa lui se eliberează un loc
de parcare.
Ion ridica uşurat ochii spre cer şi spune:
- Nu temai osteni, Doamne, că tocmai am găsit unul!

Ion şi Maria nu puteau avea copii şi s-au dus la un preot
foarte priceput, care le-a spus că ar trebui să se ducă la
biserică din Paris şi să aprindă o lumânare. Zis şi făcut.
Peste 6 ani preotul se hotărăşte să le facă o vizită.

Ajunge acasă la ei, sună la uşă şi deschide uşa o fetiţă.
- Buna ziua, mama e acasă?
- Nu, e la spital, la maternitate, s-a dus să aducă pe lume

al şaselea copil.
- Şi tata?
-S-a dus la Paris să stingă lumânarea.

***

Pastila de râs

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

Anunţ

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
privind finanţele publice locale H. G. R. nr. 1309 din 27.12.2012, Legea nr. 52/2003, privind
transparenţa decizională în administraţia publică proiectul de hotărâre privind impozitele şi
taxele locale pentru anul fiscal 2014.

Începând cu data 04 ianuarie 2014, la sediul Primăriei comunei Piatra, judeţul Teleorman şi
pe situl-ul propriu – sunt afişate următoarele documente:

1.- Proiectul de hotărâre privind impozitele şi taxele locale pentru anul fiscal 2014 împreună
cu expunerea de motive a primarului şi raportul compartimentului de specialitate.

2.- Tabloul cuprinzând valorile impozabile,impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate
acestora, precum şi amenzile aplicabile pentru anul fiscal 2014;

Cei interesaţi pot depune – în scris-recomandări, opinii şi sugestii privind aceste
documente, până în data de 03.02.2014.

Informaţii suplimentare pot fi solicitate la Compartimentul financiar-contabil din cadrul
aparatului de specialitate al primarului, de luni până vineri, între orele 8:00 – 16:00 şi prin
telefon/fax 0247/361103 – persoana de contract inspector s. Mardale Cristina.

www.primariapiatra.ro

ANUNŢ PUBLIC

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
privind finanţele publice locale H. G. R. nr. 1309 din 27.12.2012, Legea nr. 356/2003, Bugetul
de Stat pe anul 2014, Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia
publică, primarul comunei Piatra, judeţul Teleorman, aduce la cunoştinţă publică proiectul
local al comunei Piatra, judeţulTeleorman, pe anul 2014.

Începând cu data 04 ianuarie 2014, la sediul Primăriei comunei Piatra, judeţul Teleorman şi
pe situl-ul propriu – sunt afişate următoarele documente:

1.- Proiectul bugetului local al comunei Piatra, judeţulTeleorman, pe anul 2014
2.- Anexele nr. 1 -8 la proiectul bugetului local pe anul 2014;;
În conformitate cu prevederile art.39, alin. (3) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi

completările ulterioare, privind finanţele publice locale, până la data de 19 ianuarie 2014, cei
interesaţi pot depune-în scris-recomandări, opinii şi sugestii privind aceste documente.

Cei interesaţi pot depune – în scris-recomandări, opinii şi sugestii privind aceste
documente, până în data de 03.02.2014.

Informaţii suplimentare pot fi solicitate la Compartimentul financiar-contabil din cadrul
aparatului de specialitate al primarului, de luni până vineri, între orele 8:00 – 16:00 şi prin
telefon/fax 0247/361103 – persoana de contract inspector s. Mardale Cristina.

www.primariapiatra.ro

ANUNŢ PUBLIC

Peste 1.000 de candidaţi
au trecut de prima rundă de selecţie

pentru a locui pe Marte

Persoanele
credincioase sunt mai
puţin predispuse în a
dezvolta depresie

O echipă de arheologi
americani a identificat un
mormânt vechi de 3.800 de
ani ca f i ind cel al lu i
Sobekhotep I, un faraon din
cea de-a 13-a dinastie a
Egiptului antic, a indicat luni
M in is te r u l eg i p tean a l
Antichităţilor, citat deAFP.

Această descoperi re,
făcută în guvernoratul Sohag
/sud/, este impor tantă,
deoarece specialiştii n-au avut
până acum decât foarte puţine
informaţii despre acest faraon,
''care a domnit în Egipt timp de
patru ani şi jumătate, fiind cea
mai lungă domnie din acea
e p o c ă ' ' , p o t r i v i t u n u i
responsabil al ministerului,
Ayman El-Damarani.

Echipa americană, de la
Universitatea Pennsylvania, a

scos la iveală în urmă cu un an
impozantu l sarcofag a l
suveranului, care cântăreşte
peste 60 de tone. Dar ea n-a

putut să-l identifice pe faraon
decât după descoperirea, în
urmă c-o săptămână, a unei

inscripţii ce purta numele său
şi care-l înfăţişa pe un tron.

Au fost descoperite, de
asemenea, urne funerare,

precum şi obiecte din aur
care-i aparţineau faraonului.

Descoperire uriaşă în Egipt



1324:
1 6 42 :

1823:

1 8 8 9 :

1891:

1892:

1896:
1935:

1958:

1997:

AmuritMarco Polo, explorator italian (n. 1254).
A mu r i t

G a l i l e o G a l i l e i ,
astronom şi fizician
italian (n. 1564).

S-a născut
Alfred Russel Wallace,
naturalist şi biolog
britanic (m. 1913).

H e r m a n
Hollerith patentează
prima maşină de
calculat.

S-a născut
Walther Bothe, fizician
german, laureat al
Premiului Nobel, în
1954, împreună cu
MaxBorn (m. 1957).

Are loc, la Sibiu, Conferinţa extraordinara a
Partidului Naţional Român, care decide elaborarea unui
"Memorandum" către Împăratul Franz Joseph I,
cuprinzând toate revendicările românilor ardeleni.

Amurit Paul Verlaine, poet francez (n. 1844).
S-a născut Elvis Presley, cântăreţ şi chitarist

american, supranumit "regele rock-ului" (m. 1977).
Americanul Bobby Fischer a câştigat primul lui

campionat naţional de şah, la vârsta de 14 ani.
A murit Melvin Calvin, chimist american, laureat

al Premiului Nobel (n. 1911).
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07:00 Telejurnal matinal 09:00
Legendele palatului 10:30 Vacan
pl cut , domnule Pre edinte! 11:30
Disp ru i f r urm 12:00 Alexandru
Tomescu în Turneul Stradivarius Bach
to Basics 12:55 Dincolo de celebritate
13:00 Opre Roma 14:00 Telejurnal
15:30 Convie uiri 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 Ultimul twist la
Moscova 22:50 Oameni care au
schimbat Lumea 23:10 O scurt
c l torie în paradis 00:45 Festivalul
Interna ional de Circ de la Monte-Carlo

ţ

ţ

ţ

ţ

ţ

ă
ă ă

ă ă ă ă

ă ă

ă
ă ă

ş

Incercati sa nu va
a s u m a t i r i s c u r i !
Nervozitatea va poate
crea mari probleme.
Evitati sa conduceti
masina! Nu este
m o m e n t u l s a
provocati discutii in
contradictoriu.

Aveti o zi foarte
incarcata. Dimineata
sunteti putin agitat si
incercati sa rezolvati
mai multe treburi
deodata. Spre seara,
va linistiti si simtiti
nevoia sa va intalniti
cu prietenii.

D i n c a u z a
stresulu i , sunte t i
p r e d i s p u s l a
probleme de sanatate
sau chiar accidente.
Ar fi bine sa evitati
calatoriile lungi si
petrecerile, pentru ca
sunteti obosit.

S-ar putea ca un
coleg sa va dea o
veste care va tulbura.
Va sfatuim sa nu va
exteriorizati. Menajati-
va sanatatea si evitati
eforturile intense, ca
sa evitati riscul unui
accident.

Se intrevede o zi
foarte agitata. Sunteti
nevoit sa ii spuneti
unui prieten ca nu
aveti timp de el. Va
pregatiti pentru o
c a l a t o r i e s i v a
enervat i de cate
lucruri va lipsesc.

Dimineata sunteti
obosit si nervos, dupa
un drum lung. Ar fi
bine sa va stapaniti si
sa evitati discutiile in
c o n t r a d i c t o r i u .
O d i h n i t i - v a s i
recuperati orele de
somn pierdute!

Nu va analizati
proiectele si va grabiti
s a l e p u n e t i i n
p r a c t i c a . V a
recomandam sa nu
va ambitionati sa va
rezolvati singur totul.
Ar fi bine sa acceptati
ajutorul prietenilor.

O b o s e a l a
acumulata va face sa
fiti foarte agitat. Ar
trebui sa va odihniti
mai mult. Fiti foarte
prudent, pentru ca
exista riscul sa fiti
i m p l i c a t i n t r - u n
accident de circulatie!

Dimineata plecati
intr-o calatorie foarte
importanta. Pe drum,
vi se propune sa va
asociati intr-o afacere.
Evitati discutiile pe un
ton ridicat si nu va
sustineti opiniile cu
incapatanare.

Incepeti ziua foarte
agitat, alergand dupa
un imprumut urgent.
Va recomandam sa
va pastrati calmul.
Aveti rabdare! Dupa-
amiaza, ajutorul va
veni de la cineva
apropiat.

Va simtiti excelent,
sunteti relaxat si nimic
nu va poate tulbura.
Mai mult, reusiti sa
calmati o persoana
foarte agitata. Spre
seara, asistati la o
intamplare neplacuta.

Un pr ie ten va
propune sa plecati
intr-o excursie, dar nu
aveti bani si sunteti
irascibil. Nu ii cautati
n o d i n p a p u r a
persoanei iubite! Va
recomandam sa fiti
atent la volan.

Semnificaţii istorice pentru

07:00 tirile Pro Tv 10:05
Tân r i Nelini tit 11:00 Divor ul
13:00 tirile Pro Tv 14:00 Tân r
i Nelini tit 15:00 Drumul spre

reg sire 17:00 tirile Pro Tv
17:30 La Maru 19:00 tirile
Pro Tv 20:30 Spartanul 22:15 Pe
urmele mafiei 00:15 CSI: New
York - Criminali ti i 01:00
Spartanul 02:30 Pe urmele
mafiei 04:30 CSI: New York -
Criminali tii 05:30 La Maru
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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
Fosta mea Super-Gagic 22:30 Un
show p c tos 01:00 Observator
02:00 Nikita 03:30 Observator
special 04:00 Acces direct 06:00
Observator
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ă
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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
Jum tatea mea tie 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 turi lor 09:30
Anchet militar 10:30 Fii pe faz !
12:00 În form 13:00 Mondenii
14:00 Cirea a de pe tort 15:00
Focus 15:30 Focus Monden 16:00
Regina cump r turi lor 17:00
Tr sni i din NATO 18:00 Focus 18
19:00 Focus Sport 19:30 Cirea a de
pe tort 20:30 Killer Karaoke 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 03:30
Regina cump r turilor
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09:15 Români de succes 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 13:45 La Maru 15:00
Descoper România 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 Pestera 23:30 Prison Break
00:15 Misteriosul John Doe 01:00
Pestera 02:15 Prison Break 03:00
Misteriosul John Doe
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07:00 tirile dimine ii 07:55 Business
B1 la zi 08:00 tirile dimine ii 09:00

tirile dimine ii 09:55 Business B1 la zi
10:00 tirile dimine ii 11:00 Evenimentul
Zilei 12:00 tirile B1 13:00 Talk B1 14:00
România, acum 15:00 tirile B1 16:00
România, acum 17:00 Butonul de
panic 18:00 t i r i le B1 19:00
Aktualitatea B1 20:00 tirile B1 21:00
Bun seara, România! 23:00 tirile B1
00:00 tirile B1 01:00 Bun seara,
România! 02:40 Butonul de panic
03:30 tirile B1 04:20 România, acum

Ş
Ş

Ş
Ş

ţ
ţ

ţ
ţ

Ș
Ș

Ș
Ș

Ș
Ș

Ș

ă

ă
ă

ă

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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Vrei să f i zilnic la curent cu cele mai importante ştiri din judeţul tău, dar nu ai timp de
pierdut pentru a sta la coadă la chioşcurile de ziare? De acum cotidianul MARA vine la
tine acasă. Decupează talonul de abonament din ziar, achită

CB0245036735460001, deschis la Banca Comerciala Română suma
aferentă şi expediază talonul de abonament + copia
chitanţei de plată pe adresa cotidianului MARA: Alexandria, Str. Libertăţii, nr. 271, Bl.
L4 sau pe fax. 0347/ ţi veni direct la sediul cotidianului şi de luna
următoare uşă.

i

în contul
RO52RN

lunilor de abonament alese

80.44.48 sau po
ziarul MARAvine la tine la

Cotidianul MARA vine la tine acasă

Talon de abonament

Vârsta ___ __ Profesia ____ _

CUI _____ __ Cont ___ ____ Banca ____ _____
Vei primi abonamentul la adresa

Persoana fizică: Numele _______________ Prenumele ________________
_ _____________________________________

Persoană juridică: Nume firmă ___________________________________
Domeniul de activitate __________________________________________

______ ___________ _______
:

Str. _______________ nr ______ Bl. ______ Sc. ______ Et. _____Ap. _____
Localitatea ________________ Cod poştal ____________ Judeţul _______
Tel _______________Fax _____________E-mail______________________
Doresc să achiziţionez un abonament la cotidianul MARAîncepând cu luna
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Actualitatea într-un zâmbet
Din punct de vedere sportiv, anul 2014

este dominat de două competiţii extrem
de importante. În luna februarie, la Soci,
în Rusia, se vor desfăşura Jocurile
Olimpice de iarnă, pentru ca vara să fie
rezervată Cupei Mondiale de fotbal, care
va avea loc în Brazilia, între 12 iunie şi 13
iulie.

Dar anul care tocmai a început
propune competiţii importante şi în alte
sporturi, precum handbal, baschet,
atletism, gimnastică sau ciclism.

2014 începe şi se încheie cu handbal.
Între 12 şi 26 ianuarie va avea loc
Campionatul European masculin, în
Danemarca, pentru ca în perioada 7-21
decembrie să
s e d i s p u t e
E u r o p e a n u l
feminin, găzduit
de Ungaria şi
Croaţia.

J o c u r i l e
O l imp ice de
iarnă de la Soci,
care vor avea
loc între 7 şi 23
februarie, la
Soci, vor ţine
capul de afiş în
a doua lună a anului. Pe lângă întrecerile
propriu-zise, atenţia lumii va fi îndreptată
asupra felului în care gazdele vor reuşi să
asigure securitatea, în contextul
recentelor atentate produse în Rusia.

Tot în luna februarie, pe 23, vom afla
componenţa grupelor din preliminariile
Campionatului European de fotbal din
2016. Tragerea la sorţi va avea loc la
Nice, în Franţa, gazda turneului final de
peste doi ani.

Rămânem la fotbal, pentru că pe 25
aprilie este data limită a depunerii
candidaturilor pentru organizarea
Campionatului European din 2020, ediţie
care se va desfăşura, în premieră, în mai
multe ţări de pe continent. FRF a anunţat
că Bucureştiul se află printre oraşele care

îşi propune să găzduiască jocuri din
cadrul turneului final, o decizie în acest
sens urmând să se ia pe 1 septembrie.

Gimnastica, unul dintre sporturile de
succes din România, îşi trage partea
leului în 2014, an în care se vor desfăşura
atât Campionatele Europene, în mai, la
Sofia, cât şi cele Mondiale, la începutul lui
octombrie, în China, la Nanning.

Tot în luna mai va avea loc primul din
cele trei mari tururi cicliste, Turul Italiei. Il
Giro va debuta pe 10 mai şi se va încheia
pe 1 iunie. El va fi urmat de Turul Franţei,
între 5 şi 27 iulie) şi de cel al Spaniei, între
23 august şi 14 septembrie. De urmărit
dacă Chris Froome va reuşi să-şi

c o n f i r m e
superioritatea,
în condiţiile în
c a r e P u r i t o
R o d g r i g u e z ,
Vincenzo Nibali
s a u
c o e c h ip i e r u l
său Brad ley
Wiggins şi-au
p r o p u s
o b i e c t i v e
importante în
acest an.

Evident, cel mai aşteptat eveniment
sportiv din 2014 este Cupa Mondială de
fotbal, care va avea loc în Brazilia, între
12 iunie şi 13 iulie. Gazdele vor încerca să
cucerească cel de-al şaselea titlu mondial
(primul din 2002), în timp ce Spania
doreşte să câştige trofeul pentru a doua
oară la rând, o performanţă reuşită ultima
oară chiar de brazilieni, în 1962.

Între 12 şi 17 august, la Zurich, se vor
desfăşura Campionatele Europene de
atletism, urmate, între 30 august şi 14
septembrie, de Mondialul de baschet
masculin, competiţie găzduită de Spania.

Tot în 2014 va avea loc şi Campionatul
Mondial de volei feminin, organizat de
Italia, între 23 septembrie şi 12 octombrie.

De campanii ni-e dor, că votăm de două ori!

Lângă Vedea, la izvor
Mai spălăm câte-un covor...

O femeie cu scaun la cap

Cine este gospodar are ce pune-n pahar

Perechea formată din jucătoarea
română de tenis Monica Niculescu şi
Klara Zakopalova (Cehia) s-a calificat în

sferturile de finală ale probei de dublu din
cadrul turneului WTA de la Hobart
(Australia), dotat cu premii totale de
250.000 de dolari, în urma victoriei cu 7-5,
7-5 în faţa principalelor favorite, Marina
Erakovic (Noua Zeelandă)/Jie Zheng
(China).

Niculescu şi Zakopalova s-au impus
după o oră şi 33 de minute şi şi-au
asigurat un cec de 1.820 dolari şi 60 de
puncte WTA.

În sferturile probei, perechea româno-
cehă va înfrunta cuplul japonez Shuko
Aoyama/Miki Miyamura.

Monica Niculescu şi Klara Zakopalova
au câştigat în weekend proba de dublu a
turneului de la Shenzhen (China).

Monica Niculescu şi
Klara Zakopalova, calificate în

sferturile probei de dublu la Hobart

Cele mai importante
evenimente sportive din 2014

Simona Halep, Sorana
C î r s t e a , M o n i c a
Niculescu, Irina Camelia
Begu vor alcătui echipa
României pentru Fed Cup,
în timp ce Alina Tecşor
Cercel va fi căpitan
nejucător, a anunţat
Federaţia Română de
Tenis.

''Dorinţa noastră este
să ne calificăm, să ieşim
din grupa pe care o vom
avea. Acesta este scopul

nostru'', a declarat pentru
A g e r p r e s c ă p i t a n u l
nejucător al echipei de Fed
Cup a României.

''La Cupa Federaţiei
toate ţările au valori egale.
Este greu să spui că una
este slabă, iar alta bună.
Spre exemplu, formaţia din
Belarus, va avea o echipă
foarte puternică în cazul în
care va veni la Budapesta
şi fostul lider mondial
Victoria Azarenka. Nu ştim

încă. Pentru mine, toate
echipele din ţările prezente
sunt destul de tari. Apoi, în
afara meciurilor de simplu,
mai este şi dublu, iar aici
meciurile nu prea se
aseamănă cu întâlnirile
individuale'', a mai spus
Tecşor.

România va evolua în
Grupa 1 a zona Europa-
Africa, în perioada 3-9
februarie, la Budapesta
(Ungaria).

Halep, Cîrstea,
Niculescu şi Begu sunt în
echipa României de Fed Cup


