
Am s cr i s în
numeroase rânduri
despre faptul că
lipsa spaţiilor de
depozitare, a unor
c r e d i t e
avantajoase pentru
f e r m i e r i ş i
s ub v e n ţ i i l e p e
suprafaţă reduse
sunt tot atâtea
handicapuri pentru
agricultorii români.

Mulţi dintre ei,
î m p i n ş i d e
o b l i g a ţ i i l e
financiare, vând la
capul locului la preţul impus de marii traderi, şi doar cei care au spaţii de
depozitare sau desfacerea asigurată prin contracte anterioare sau în propriile
holdinguri se aleg cu ceva la ora bilanţului. Paradoxul care-i ţine pe loc pe
fermierii români este că ei nu câştigă suficient nici în cazul când recoltele sunt
mari, din cauza preţurilor mici.

Câştigă mult şi sigur însă traderii care cumpără ieftin şi vând scump, atunci
când prind momentul.

(continuare în pagina 4)

Baschetbalistele alexăndrene încep anul în forţă. De astăzi sunt programate
jocurile din sferturile de finală ale Cupei României. Alexandrencele vor juca in
sferturi împotriva formaţiei din Satu-Mare, ambele manşe urmând să se dispute
în sala Sporturilor dinAlexandria.

(continuare în pagina 10)

“Sumele alocate pentru plăţile pe suprafaţă în 2014
vor fi de 1,6 miliarde de euro, respectiv 178 de euro pe
hectar”, a declarat ministrul Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale, Daniel Constantin. “Vorbim de cererile care vor fi
depuse la APIA până la 15 mai în acest an şi de plăţile
care vor începe la sfârşitul anului, pentru campania

agricolă din 2014. Pentru 2013, subvenţiile s-au plătit în
avans din 15 octombrie. E prima dată când reuşim, în
anul 2013, să împrumutăm o sumă imensă, respectiv 6,3
miliarde de lei, astfel încât să începem din prima zi a
anului 2014 cu plata acestor subvenţii”, a spus
Constantin.

Şeful MADR a precizat că pentru anul 2013
subvenţiile pe suprafaţă au fost de 160 de euro pe hectar,
din care 139 de euro au provenit de la Uniunea

Europeană şi 21 de euro de la bugetul de stat. “Fermierii
au primit deja în avans jumătate din această sumă, iar
începând de mâine (8 ianuarie, n.n.) vor începe să
primească şi diferenţa. Azi a fost prima cerere din partea
APIA, de 979 de milioane de lei, ceea ce înseamnă că
banii vin mult mai repede în acest an. (...) Venim cu

aceste sume de care au nevoie fermierii chiar înainte de
campania de primăvară”, a adăugat şeful MADR.

Pentru schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS)
aferentă anului 2013, suma alocată României din Fondul
European de Garantare în Agricultură a fost de 1,403
miliarde de euro, iar fermierii pot primi de la FEGA un
maxim de 139,17 euro /hectar. În acest moment, la APIA
sunt înscrişi peste 1,1 milioane de fermieri, aceştia fiind
beneficiari ai plăţilor comunitare şi de le Guvern în anul
financiar 2012-2013.

Plăţile pentru 2013 vin înainte de campania de
primăvară

George ZAVERA

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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Subvenţiile pe suprafaţă vor fi
de 178 euro/ha în 2014

Cei cu mapa câştigă dublu
faţă de cei cu sapa

Razii prin baruri
pentru prinderea
elevilor chiulangii

Obiectivul baschetbalistelor alexăndrene

Calificarea în Final 4 în
Cupa României



2

Cu fiecare Crăciun şi Revelion care trece observăm cu
tristeţe cum dispar tradiţiile, cum mor colindele şi cum vocile
care rosteau pluguşorul sunt tot mai slabe şi mai puţine.

Şi tot de sărbători constatăm că singura tradiţie nemuritoare
e „coada la orice”, apărută în ultimii ani ai dictaturii şi care a
înflorit în anii capitalismului de cumetrie, sub zorii democraţiei
originale.

Înainte de 1989, sfânta coadă era apanajul magazinelor
alimentare, copiii şi pensionarii formând grosul mulţimilor ce
aşteptau în arşiţă sau ger să se bage petreuşi şi adidaşi, ori
făină de Dobrogea şi zahăr de la Bucureşti, toate pe cartelă.Azi,
când vitrinele sunt pline, dar prin buzunare suflă vântul, cozile n-
au dispărut, dar s-au aliniat vremurilor. Sunt cozi interminabile,
care se transformă în grămezi spontane rugbistice, la toate
genurile de promoţii. De la tigăi teflonate, la bormaşini şi de la
colanţi la prosoape de baie, făraşe de plastic ori aspiratoare
chinezeşti.

Dar noutatea absolută, generată de dezamăgirea faţă de
politicieni, este coada la cele sfinte, de la moaşte la agheasmă,
Dumnezeu devenind ultima speranţă pentru majoritatea
românilor rătăciţi în tranziţie şi răciţi de incompetenţa
guvernărilor postdecembriste.

Sărbătoarea Bobotezei din acest an introduce o noutate
absolută în materie de cozi: coada la dopurile de plastic, cu
călcări în picioare, ghionturi şi leşinuri reale, care au necesitat
intervenţia SMURD-ului. Episcopul Constanţei, Teodosie
Snagoveanul a vrut ca împărţirea apei sfinţite să meargă mai
repede şi pentru a nu se pierde timpul cu deşurubatul şi
înşurubatul şi înşurubatul dopurilor, credincioşii trebuiau să facă
altă coada la dopuri. Iar aici a început marea vânzoleală. Cei
care aveau deja sticlele cu agheasmă-n sacoşe s-ai ciocnit cu
cei care vroiau să meargă la butoaiele cu apă sfinţită cu bucăţile
albastre de plastic cu filet în buzunare şi la un moment dat cele
două tabere şi-au pierdut cumpătul şi a început ciorovăiala şi
lupta pentru un loc mai în faţă.

Disperaţi, slujitorii domnului încercau să-i domolească
avertizându-i că presa e prezentă şi se fac de râs la televizor.
Dar nici asta nu i-a domolit pe credincioşi, ba, dimpotrivă, a trezit
în ei instinctul de actori şi bătălia pentru apa sfinţită ar fi trezit
invidia marelui regizor al scenelor de luptă, Sergiu Nicolăescu.

Şi cum se apropie perioada „soldurilor” e de aşteptat să
apară alte tipuri de cozi, în care majoritatea combatanţilor vor fi
persoane tinere, cu mult mai multă energie de consumat.Aşa că
spectacolele vor fi pe măsura sortimentelor şi procentelor de
reducere a preţurilor.

C.R.

Elevii chiulangii au fost din nou în atenţia
poliţiştilor. 16 elevi au fost găsiţi absentând de
la orele de curs, ei fiind găsiţi în baruri. Tinerii
fie jucau biliard, fie erau la un suc împreună cu
alţi colegi, dar din fericire nici unul dintre ei nu
consuma băuturi alcoolice.

Acţiunea de prevenire a absenteismului
şcolar s-a desfăşurat în cursul zilei de ieri, 08
ianuarie, între orele 10.30-13.30, când poliţiştii
au trecut la verificarea barurilor şi cluburilor din
apropierea unităţilor şcolare. Cu acest prilej au

fost legitimate 32 de persoane, iar alte şase au
fost percheziţionate corporal.

Elevii au căzut uşor în "plasa" oamenilor
legii, poliţiştii descoperind 16 elevi care nu se
aflau la cursuri. Conducerile unităţilor şcolare,
de unde proveneau elevii, au fost informate cu
privire la cei găsiţi în baruri, urmând ca
acestea să stabilească ce pedepse le aplică
chiulangiilor.

C. DUMITRACHE

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

Razii prin baruri pentru prinderea
elevilor chiulangii Coada, o tradiţie

ce nu moare

Neglijenţa cetăţenilor a dat
de lucru pompierilor, la început de an

Poşta Română a majorat tarifele pentru unele servicii,
motivul invocat de companie fiind faptul că preţurile nu s-au
modificat deloc în ultimii 6 ani.

Digi 24 informează că scumpirile se situează între 20 şi
120%.

Cea mai mare majorare a avut loc la închirierea de căsuţe
poştale nenominale, tariful lunar crescând de la 13,6 lei la 30 de
lei. În ţară sunt 1.500 de astfel de căsuţe poştale.

Purtătorul de cuvânt al Poştei Române, Dan Dumitrescu, a
arătat că doar pentru unele servicii s-a înregistrat o creştere a
tarifelor.

"De 6 ani de zile acestea au rămas neschimbate, însă
absolut toate celelalte costuri au avut o creştere semnificativă,
iar pentru a
funcţ iona
în condiţii
d e
profitabilita
t e p e o
piaţă liberă
n u n e
p u t e a m
permite ca
preţurile să
rămână la
fel ca acum
6 ani.

M a i
m u l t ,
t a r i f e l e
a f e r e n t e
serviciului poştal universal - activitatea noastră de baza - au
rămas neschimbate. Scumpirile afectează o mică parte din
prestaţiile Poştei", a spus reprezentantul companiei.

Potrivit lui Dan Dumitrescu, relaţiile contractuale deja
existente nu vor fi afectate.

Totodată, preţurile pentru trimiterea de scrisori şi a coletelor
sub 2 kilograme rămân neschimbate.

Poşta Română
a majorat tarifele
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Victor Ponta a anunţat că poartă discuţii, cu
Crin Antonescu, pentru a rezolva situaţia din
judeţele unde USL nu mai funcţionează.
Premierul a amintit, în acest context, de
judeţele Ilfov,Alba, Vâlcea şi Botoşani. Cea mai
mediatizată dispută este cea din Ilfov, unde
preşedintele CJ, Marian Petrache, este acuzat
de blat cu PDL şi de alocarea discreţionară a
fondurilor, doar către primari PNLşi PDL.

DC News a intrat în posesia unui ”Pact de
neagresiune şi colaborare între PSD şi PNL la
nivelul judeţului Ilfov, în perspectiva alegerilor
pentru Parlamentul European”.

Organizaţ ia condusă de Gabr iela
Vrânceanu Firea solicită repunerea în funcţii a
vicepreşedinţilor UNPR şi PSD, la nivelul CJ,
consultări între organizaţiile celor două partide
pentru alocări echitabile de fonduri, evitarea
atacurilor publice între aliaţi, până la alegerile
europarlamentare, condamnarea acuzaţiilor
lansate de PDL, cu privire la referendumul din
2012. La punctul 8 se prevede ”interdicţia
expresă a oricăror înţelegeri sau alianţe,
publice sau secrete, cu PDL, atât la nivel
administrativ, cât şi în timpul campaniei
electorale pentru Parlamentul European. Orice
înţelegere cu PDL este o înţelegere cu Traian

Băsescu”.
Dacă propunerea unor întâlniri de lucru

săptămânale în cadrul USL este firească,
cererea PSD de la punctul 3 al pactului arată
până unde au escaladat tensiunile. Astfel, PSD
doreşte încetarea acţiunilor de intimidare a
unor reprezentanţi ai deconcentratelor şi
respectarea legislaţiei în vigoare privind
funcţionarii publici, a reglementărilor existente
şi a concursurilor câştigate de aceştia.

Preşedintele României, Traian Băsescu, a semnat marţi,
7 ianuarie a.c., cererea de reexaminare asupra Legii privind
unele măsuri de reglementare a vânzării - cumpărării
terenurilor agricole situate în extravilan de către persoane
fizice şi de înfiinţare a Autorităţii pentru Administrarea şi
Reglementarea Pieţei Funciare, a transmis printr-un
comunicat Biroul de presă al Preşedinţiei.

Motivele semnalate în cererea semnată de preşedintele
ţării, Traian Băsescu, fac trimitere atât la titlul legii cât şi la
articolele referitoare la beneficiarii acestei legi, dreptul de
preemţiune, dar şi înfiinţarea şi atribuţiile Autorităţii pentru
Administrarea şi Reglementarea Pieţei Funciare (ARPFM).

„Titlul legii transmisă promulgării face referire la „unele
măsuri de reglementare a vânzării - cumpărării terenurilor
agricole situate în extravilan de către persoane fizice”.
Aceeaşi menţiune se regăseşte şi în Art. 1 lit. b) din lege. În
acelaşi timp, Art. 2 alin. (2) prevede că legea se aplică atât
persoanelor fizice, cât şi „persoanelor juridice având
naţionalitatea unui stat membru al Uniunii Europene”. În
consecinţă, consider că aceste prevederi contradictorii pot
crea o confuzie cu privire la sfera de aplicare a prezentei legi”,
este unul dintre motivele din cererea preşedintelui.

De asemenea, „ÎnArt. 4 din lege se reglementează dreptul
de preempţiune în cazul înstrăinării, prin vânzare, a
terenurilor agricole situate în extravilan. Printre persoanele
titulare ale dreptului de preempţiune sunt menţionate şi
persoanele care desfăşoară activităţi agricole pe raza
administrativ-teritorială a localităţii. În această situaţie, legea
nu oferă criteriile prin care aceste persoane pot face dovada
calităţii de agricultor, Art. 25 din lege prevăzând că se vor
elabora norme metodologice pentru aplicarea legii. Apreciez
oportun ca aceste criterii să fie prevăzute în cuprinsul legii, iar
nu într-un act normativ inferior legii”, consideră preşedintele
României.

Cu p r iv i r e l a
î n f i i n ţ a r e a ş i
atribuţiile Autorităţii
pentruAdministrarea
şi Reglementarea
P ie ţ e i F un c ia r e
( A RP F M) , ş e f u l
statului român a
semnalat că statutul
acesteia intră în
contradictoriu cu
a t r i b u ţ i i l e ş i
beneficiile sale. „În
conformitate cu Art. 9 - 13 din lege se înfiinţează Autoritatea
pentru Administrarea şi Reglementarea Pieţei Funciare
(Autoritatea). Potrivit Art. 9 alin. (5) această Autoritate preia
atribuţiileAgenţiei Domeniilor Statului. ConformArt. 4 alin. (1)
lit. a) din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor
comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate
publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea
Agenţiei Domeniilor Statului, această entitate (ADS) exercită
în numele statului prerogativele dreptului de proprietate
asupra terenurilor cu destinaţie agricolă aparţinând
domeniului privat al statului. În consecinţă,Autoritatea, având
un drept de preempţiune, potrivit Art. 4, va putea cumpăra, în
numele statului român, terenurile agricole extravilane. În
conformitate cu Art. 13 din legea supusă reexaminării,
Autoritatea îndeplineşte şi atribuţii cu privire la verificarea
exercitării dreptului de preempţiune, cât şi a condiţiilor legale
de vânzare-cumpărare de către potenţialul cumpărător.
Drept urmare, această autoritate, pe de o parte, are un drept
de preempţiune similar persoanelor prevăzute la Art. 4
(coproprietarii, arendaşii, proprietarii vecini, persoanele care
desfăşoară activităţi agricole pe raza administrativ-teritorială
a localităţii, precum şi statul român), iar, pe de altă parte,
verifică şi îndeplinirea procedurii referitoare la exercitarea
dreptului de preempţiune. Consider oportun ca această
verificare a procedurii să fie conferită prin lege unei alte
autorităţi, iar nu celei implicate efectiv în desfăşurarea
procedurii, în calitate de beneficiar al dreptului de
preempţiune”, se arată în documentul citat.

Totodată, pentru a se evita un blocaj în ceea ce priveşte
tranzacţiile care au ca obiect vânzarea-cumpărarea de
terenuri agricole extravilane, consider că ar trebui să se
prevadă ori că legea va intra efectiv în vigoare la data
aprobării prin hotărâre a Guvernului a normelor
metodologice, ori că, în intervalul de timp de la data intrării în
vigoare a legii până la data aprobării normelor metodologice,
urmează a se aplica legislaţia civilă, de drept comun, în
materia dreptului de preempţiune, susţineTraian Băsescu.

„Învederez faptul că legea trebuie să prevadă şi procedura
de urmat în cazul în care dreptul de preempţiune nu este
exercitat de către beneficiarii legali (coproprietarii, arendaşii,
proprietarii vecini, persoanele care desfăşoară activităţi
agricole pe raza administrativ-teritorială a localităţii, precum
şi statul român), iar vânzătorul terenului, pe piaţa liberă,
primeşte o ofertă de preţ mai mică decât cea din oferta de
vânzare a terenului agricol extravilan făcută la momentul
declanşării procedurii de vânzare”, mai adaugă preşedintele
în cererea citată.

Preşedintele a trimis
Legea vânzării terenurilor
agricole spre reexaminare

Un nou pact de coabitare, propus de
PSD pentru europarlamentare

Vicepreşedintele PDL Ioan Oltean a
declarat, marţi, într-o conferinţă de presă, că
până la sfârşitul lunii ianuarie partidul îşi va
stabili candidaţii la alegerile europarlamentare
în ordinea de pe listă şi că PDL mizează "pe cel
puţin 7-8 europarlamentari".

Ioan Oltean a spus că filiala Bistriţa-Năsăud
a PDL, pe care o conduce, speră să îşi impună
candidatul la alegerile europarlamentare,
consilierul judeţean Gabriela Montoiu, pe un loc
eligibil pe lista candidaţilor PDL.

" În ceea ce pr iv eş te a lege r i le
europarlamentare, până la finele lui ianuarie
PDL îşi va stabili candidaţii în ordinea de pe

listă. Mizăm pe cel puţin 7-8 europarlamentari,
sperăm să scoatem un scor electoral care să ne
poziţioneze în bătălia care se va da pentru
prezidenţiale. (…) Sperăm să avem un
candidat, pe Gabriela Montoiu, pe o poziţie
eligibilă. Candidatura a fost transmisă Biroului
Permanent Naţional. În Regiunea Nord-Vest,
Organizaţia PDLBistriţa-Năsăud este pe primul
loc şi pe acest criteriu vrem un loc eligibil la
europarlamentare. Nimeni nu poate nega
performanţa. Mă aştept la o poziţie 5-6, deci
eligibilă", a afirmat Ioan Oltean într-o conferinţă
de presă susţinută la Bistriţa.

Până la sfârşitul lunii, PDL va stabili
candidaţii la europarlamentare

România nu va sta cu
mâinile încrucişate pentru a se
întruni condiţiile politice în
vederea aderării la Schengen,
a declarat, miercuri, ministrul
de Externe, Titus Corlăţean,
reamintind că Bucureştiul a
îndeplinit criteriile clare ce ţin
de acquis-ul acestui spaţiu.

"Poziţ ia constantă,
consecventă a României,
indiferent de guvernare, a fost

legată de faptul că aderarea la
Spaţiul Schengen este un
obiectiv legitim, firesc şi bazat
pe îndeplinirea criteriilor. Ceea

ce s-a şi făcut. După 2011,
România îndeplineşte, potrivit
evaluărilor din CE şi sprijinului
politic al PE, criteriile obiective
ale acquis-ului Schengen", a
precizat Titus Corlăţean,
întrebat dacă România va
insista pe lângă Preşedinţia
elenă a UE pentru includerea
acestui subiect pe agenda
Consiliului.

Ş e f u l d i p l o m a ţ i e i a

reamintit declaraţia de anul
trecut a preşedintelui Comisiei
Europene, Jose Manuel
Barroso, care "a subliniat de la

nivelul CE faptul că nu există o
legătură între criteriile de
aderare la Spaţiul Schengen,
criteriile clare din acquis, şi
alte considerente de natură
politică, unele ţinând de
climatul european, complicat
de criza economică sau de
condiţii specifice şi de natură
politică dintr-o serie de state
membre".

Corlăţean a reiterat poziţia
G u v e r n u l u i R o m â n i e i
exprimată de premier, şi
anume că "atunci când
condiţiile politice vor fi întrunite
pentru consens", Bucureştiul
se aşteaptă ca aderarea "să fie
pe ordinea de zi a Consiliului
pentru luarea unei decizii
corecte, legitime faţă de
România şi Bulgaria".

Totodată, ministrul de
Externe a dat asigurări că
România nu va sta "cu mâinile
încrucişate pentru a se reuni
aceste condiţii". "Continuăm
să facem ceea ce avem de
făcut, dar fără să supralicităm,
fără să supraestimăm şi
aşteptăm ca raţionalitatea,
d u p ă o p e r i o a d ă m a i
complicată europeană, să
revină atunci când luăm decizii
nediscriminatorii şi legitime
pentru toţi membrii UE", a
subliniat Corlăţean.

Titus Corlăţean:

Nu stăm cu mâinile
încrucişate pentru a aştepta

întrunirea condiţiilor la Schengen



Administraţia Judeţeană a
Finanţelor Publice Teleorman
reaminteşte că, în Monitorul
Oficial al României, Partea I,
nr. 776/2013, a fost publicată
Legea nr. 340 /2013 a
bugetului asigurărilor sociale
de stat pe anul 2014. Potrivit
prevederi lor acestui act
normativ, de la 1 ianuarie
2014, contribuabilii care au
personal angajat cu contract
individual de muncă vor aplica
cotele de contribuţii precizate
mai jos.

1. Pentru angajator:
- contribuţia de asigurări

sociale pentru condiţii:
a) normale de muncă:

20,8%;
b) deosebite de muncă:

25,8%;
c) speciale de muncă:

30,8%;
- contribuţia de asigurare

pentru accidente de muncă şi
boli profesionale, diferenţiată
în funcţie de clasa de risc, între
0,15 şi 0,85%,

- contribuţia de asigurări de
sănătate: 5,2%;

- c o n t r i b u ţ i a pe n t r u
concedii şi indemnizaţii :
0,85%;

- contribuţia datorată la
bugetul asigurărilor pentru
şomaj: 0,5%;

- contribuţia datorată la

Fondul de garantare pentru
plata creanţelor salariale:
0,25%.

2. Pentru angajat:
- contribuţia individuală de

asigurări sociale: 10,5%,
indiferent de condiţiile de
muncă;

- contribuţia individuală de
asigurări de sănătate: 5,5%;

- contribuţia individuală
datorată la bugetul asigurărilor
pentru şomaj: 0,5%.

Câştigul salarial mediu brut
utilizat la fundamentarea
bugetului asigurărilor sociale
de stat pentru anul 2014 este
în sumă de 2.298 lei.

B.P.
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Şt. B.

Una dintre cele mai sigure şi bănoase pieţe e Egiptul, cel
mai mare importator de grâu din lume, care cumpără 10
milioane de tone anual pentru a-şi asigura necesarul.

La sfârşitul anului care tocmai s-a încheiat, 180.000 de
tone de grâu românesc au luat drumul spre ţara piramidelor.
Să nu vă imaginaţi că grâul ar aparţine unor producători
direcţi, ci câtorva din marii traderi care acţionează în
România, care s-au înţeles frăţeşte asupra cantităţilor livrate
şi a preţurilor.

Toepfer, Cargil şi Bunge au livrat fiecare câte 60.000 de
tone de grâu la un preţ mediu de circa 317 dolari/tona, asta
însemnând aproximativ 10,3 lei/kilogram. Iar dacă ne gândim
că grâul a fost cumpărat la un preţ între 0,5 şi 0,6 lei/kg,
câştigul e de aproape 100%.

Aşa să tot faci afaceri, nu-i aşa? Dar cei din brazdă, cei cu
sapa ce-or zice? Şi, mai ales, ce-or face dacă lucrurile vor
rămâne în continuare aşa?

E o întrebare retorică la care numai Guvernul poate da un
răspuns, dacă se mai doreşte producţie agricolă în România.
Mai ales în condiţiile în care se vorbeşte de o criză alimentară
globală, mult mai gravă decât o criză economică.

Cei cu mapa câştigă
dublu faţă de cei cu sapa

Contribuţiile angajaţilor şi
angajatorilor de la 1 ianuarie 2014

Aproximat iv 30-40%
dintre hainele vândute în
magazinele din România
sunt cont ra făcute , iar
falsurile sunt prezente de la
b u t i c u r i ş i p â n ă l a
magazinele luxoase din mall-
uri, a declarat miercuri
agenţiei Mediafax Maria
Grapini, ministrul delegat
pentru IMM, Mediu deAfaceri
şi Turism.

Grapini spune că pe piaţa
de îmbrăcăminte, consumul
intern este în jur de 13-15%,
iar diferenţa provine din
import.

"Contrafacerea merge
spre 30-40% din hainele de
pe piaţă. Eu am fost şi în mall
şi am văzut că scria pe o
etichetă comercială foarte
frumoasă «100% lână» şi

cînd, fiind specialist, m-am
dus la eticheta de producător
din interior, era acrilic 100%.
Producătorul nu are nicio
vină în cazul ăsta. Din contră,
s-ar putea ca în magazine
foarte luxoase să găseşti
contrafaceri, pentru că-ţi fură
ochii imaginea magazinului.
Pot fi lucruri de firmă
cont ra făcute" , a spus
Grapini, care a înfiinţat şi
condus mai multe afaceri în
domeniul textil.

E a i - a s f ă t u i t p e
cumpărători ca atunci când
intră într-un magazin de
haine să controleze două
etichete. Pe lângă eticheta
m a r e , d e c a r t o n ,
cumpărătorul trebuie să
caute în interiorul produsului,

unde fabricantul este obligat
p r i n l ege să pună o
etichetă.Maria Grapini este
sigură că cele mai mari
contrafaceri sunt făcute de
comercianţi. Aceştia fac o
presiune foarte mare pe preţ
la producător şi ca să aibă un
adaos cât mai mare, "pun o
etichetă foarte fiţoasă" şi
foarte atrăgătoare.

"Iar românul atâta ştie, că
dacă este 100% fibră, 100%
bumbac, 100% in, este mai
bună. Şi într-adevăr este mai
bună, dar preţul nu poate fi
acelaşi. Până acum era
ideea că doar produsul ieftin
este contrafăcut, dar eu am
rămas foarte dezamăgită
atunci când am văzut
personal că există această
diferenţă între eticheta

comercială şi et icheta
producătorului. Sigur nu ai
atâţia oameni care să
controleze tot, dar ar trebui
prin sondaj să verif ici
magazinele, fără să crezi că
la magazinele mari nu se pot
întâmpla nimic şi să mergi
doar la micile buticuri", a
arătat ministrul.

Pot fi trei contrafaceri la
acelaşi produs, explică
Grapini. Pe de o parte
compoziţia fibroasă, poate
ca pe etichetă să scrie 100%
lână şi să nu fie aşa, poate fi
contrafăcut brandul, ceea ce
aduce foarte mulţi bani,
pentru că brandul vinde bine,
ş i m a i p o a t e e x i s t a
cont rafacerea ţăr i i de
provenienţă.

Guvernul schimbă regulile pentru românii
care au dreptul să primească despăgubiri de la
stat. De la începutul acestui an, persoana care
ar trebui să încaseze banii din decizii definitive
ale instanţelor sau în baza altor legi nu trebuie
să aibă nicio datorie la bugetul de stat.

Cei care câştigă un proces cu statul îşi vor
primi despăgubirile doar după ce acestea se
compensează cu impozitele şi taxele
neachitate, potrivitAvocatNet.ro.

În cazul în care există astfel de restanţe,
obligaţiile de plată ale statului se vor compensa
cu obligaţiile creditorilor faţă de bugetul de stat,
bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele
fondurilor speciale.

Reglementările sunt cuprinse în OUG nr.
113/2103 privind unele măsuri bugetare
publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 830,
din 23 decembrie 2013. Documentul stabileşte,
printre altele, faptul că obligaţiile de plată ale
statului român, rezultate din hotărâri
judecătoreşti /arbitrale, pronunţate de
instanţele naţionale sau internaţionale, vor fi
compensate de drept cu obligaţiile creditorilor
faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor
sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale.

"Compensarea se realizează prin debitarea
unor conturi de venituri, deschise distinct pe
tipuri de bugete, şi prin creditarea conturilor

corespunzătoare de venituri reprezentând
impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri
datorate bugetului general consolidat", se
menţionează în actul normativ menţionat.

Cu alte cuvinte, toţi cei care sunt îndreptăţiţi

la despăgubiri din partea instituţiilor româneşti
le vor primi integral doar în cazul în care nu
înregistrează datorii faţă de stat. Dacă sunt
înregistrate restante către stat, mai întâi vor fi
achitate acestea, prin compensare, restul
banilor, dacă mai rămân, urmând să ajungă la
cetăţeanul câştigător al unui proces cu statul.

Veste proastă
pentru românii cu datorii la stat

Culturile de grâu şi rapiţă
înfiinţate în toamna lui 2013 au
fost serios afectate de căldura
şi seceta instalate în sud-
vestul ţării şi în Moldova, a
declarat Laurenţiu Baciu,
preşedintele Ligii Asociaţiilor
Producătorilor Agricoli din
România (LAPAR).

„Din varii motive, pornind
de la căldura din vestul şi chiar
estul României şi terminând cu
seceta instalată în sud-vestul
ţării şi în Moldova, producţiile
de grâu şi rapiţă au suferit,
până în acest moment,
pierderi irecuperabile în
proporţie de 15-20%. În funcţie
de evoluţia vremii din perioada
următoare vom vedea dacă se
vor înregistra şi alte pierderi.

Din cauza lipsei zăpezii riscăm
să avem pierderi importante la
rapiţă, în contextul în care s-a
anunţat o răcire substanţială a
vremii după data de 15

ianuarie. În ceea ce priveşte
grâul, această cultură ar fi fost
şi ea foarte afectată dacă
vremea nu se răcea la timp. În
ultimele patru luni, respectiv

între septembrie şi decembrie,
cantitatea de precipitaţii nu a
fost decât de 8 litri/mp, ceea ce
ar fi dus la uscarea grâului, din
cauza absenţei apei din sol”, a
afirmat Laurenţiu Baciu.

P r eş ed in t e l e L APA R
susţine că pagube s-ar putea
înregistra şi la cultura viţei de
vie şi în pomicultură. „Din
cauza temperaturilor ridicate
din ultima perioadă s-au pornit
mugurii de la pomii fructiferi şi
de la viţa de vie. Dacă vremea
se va răci foarte puternic după
15 ianuarie, atunci mugurii vor
îngheţa şi riscăm să nu mai
a v e m o p r o d u c ţ i e
corespunzătoare în acest an”,
a mai spus preşedintele
LAPAR potrivitAgerpres.

Căldura şi seceta au afectat producţiile de
grâu şi rapiţă în proporţie de 15-20%

România a încheiat la 1 ianuarie perioada
de tranziţie privind îmbunătăţirea calităţii
laptelui crud, acesta putând fi comercializat
doar în anumite condiţii. Măsura impusă de
normele UE a dus la închiderea, începând cu 1
ianuarie, a 13 fabrici de procesare a laptelui.

Producătorii care deţin exploataţii mici
(gospodării ale populaţiei) sau ferme de vaci
producătoare de lapte pot livra laptele crud
către centrele de colectare a laptelui sau direct

către unităţile de procesare lapte, informează
Autoritatea naţională Sanitar Veterinară
(ANSVSA). De asemenea, pot comercializa
laptele crud direct către consumatorul final, în
conformitate cu prevederile legislaţiei sanitare
veterinare în vigoare. Toate acestea în
contextul în care, de la 1 ianuarie 2014, s-a
finalizaţi perioada de tranziţie acordată
României, pentru îmbunătăţirea calităţii laptelui
crud.

De la 1 ianuarie,
13 fabrici de lapte au fost închise

Peste 30% din hainele
din magazinele româneşti

sunt contrafăcute



5

M M M MM M M MM M M
M M M MM M M MM M M
M M M MM M M MM M M
M M M MM M M MM M M
M M M MM M M MM M M
M M M MM M M MM M M
M M M MM M M MM M M
M M M MM M M MM M M
M M M MM M M MM M M
M M M MM M M MM M M

S.C S.R.L.. MARA PROD COM
Loc. Alexandria - Teleorman

E-mail: maraflorica@yahoo.com

Tel./Fax: 0247 312 854
0247 314 575

Str. Abatorului nr. 1 bis

M M M MM M M MM M M
M M M MM M M MM M M
M M M MM M M MM M M
M M M MM M M MM M M
M M M MM M M MM M M
M M M MM M M MM M M
M M M MM M M MM M M
M M M MM M M MM M M
M M M MM M M MM M M
M M M MM M M MM M M

M M M MM M M MM M
M M M MM M M MM M
M M M MM M M MM M
M M M MM M M MM M
M M M MM M M MM M
M M M MM M M MM M
M M M MM M M MM M
M M M MM M M MM M
M M M MM M M MM M
M M M MM M M MM M

V ofer zilnică ă

M M M MM M M MM M M
M M M MM M M MM M M
M M M MM M M MM M M

M M M MM M M MM M M
M M M MM M M MM M M
M M M MM M M MM M M

M M M MM M M MM M
M M M MM M M MM M
M M M MM M M MM M

M M M MM M M MM M M M M M MM M M MM M M M M M MM M M MM M



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



Dacă până acum doar profesorii şi învăţătorii
primeau bani de navetă, acum şi personalul
didactic auxiliar va beneficia de aceste facilităţi.
Preşedintele Traian Băsescu a promulgat, marţi, o
lege care introduce noile prevederi.

Legea Educaţiei Naţionale prevedea
posibilitatea decontării cheltuielilor pentru navetă
numai pentru cadrele didactice. Prin modificarea

articolului 105, li se dă posibilitatea şi secretarelor,
bibliotecarelor şi altor categorii de personal
didactic să se bucure de aceste facilităţi.

Persona lu l navet i s t poate deconta
contravaloarea a 7,5 litri de benzină la 100 de
kilometri parcurşi, dacă transportul se face cu
autoturismul personal, sau cheltuielile pe
mijloacele de transport în comun.
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Corpul uman nu încetează în a surprinde oamenii de
ştiinţă. Deşi este studiat de mii de ani, corpul uman se
dovedeşte a fi o maşinărie mereu surprinzătoare. Iată
câteva curiozităţi despre corpul uman.Tu le ştiai?

Când strănuţi, toate funcţiile corpului se opresc, chiar
şi inima.

De-a lungul întregii vieţi, părul care creşte pe cap ar
putea ajunge la 725 de kilometri.

Cel mai repede creşte unghia de la degetul mijlociu al
mâinii pe care o foloseşti de obicei.

Intestinul subţire este cel mai mare organ din corp. El
este de 4 ori mai mare decât un om de înălţime medie.

Acidul din stomac este suficient de puternic pentru a
dizolva o lamă de râs. Totuşi, nu încercaţi să înghiţiţi lama.

Puse cap la cap, vasele de sânge din corpul uman ar
înconjura Pământul de două ori.

Interiorul stomacului se schimbă o dată la trei-patru
zile.

Inima femeii bate mai rapid decât inima bărbatului.
Până acum, cercetătorii au descoperit peste 500 de

funcţii diferite ale ficatului.
Femeile clipesc de două ori mai des decât bărbaţii.
Tălpile au 500.000 de glande sudoripare.
Saliva produsă în timpul vieţii unui om ar putea umple

două piscine.
Cea mai mare celulă din corpul uman este ovulul, iar

cea mai mică spermatozoidul.
Dinţii încep să crească cu 6 luni înainte să te naşti.
Toţi oamenii au fost o singură celulă timp de jumătate

de oră.
Nasul îşi poate “aminti” 50.000 de mirosuri diferite.
Părul şi unghiile unei persoane decedate nu cresc. În

realitate, se retrage pielea ca urmare a deshidratării.

Personalul didactic auxiliar va
putea deconta banii pentru transport

După ce a fost bombardat cu
mâncăruri grase în exces şi cu
alcool, ficatul are nevoie de o
pauză, spun specialiştii, potrivit
Adevărul.ro.

În general, pentru ca ficatul
are dimensiuni foarte mari,
atunci când prezintă un număr
mic de leziuni, nu se manifestă.

În general, atunci când apar
simptomele, afecţiunile ficatului
au evoluat. Astfel, majoritatea
persoanelor cu boli de ficat
ajung la spital în faze avansate
ale bolii, avertizează specialiştii.

Îţi poţi da seama că ficatului
nu-i merge bine dacă:

Digestia este lentă şi dificilă.
Ai senzaţia de greutate în

stomac după masă.
Simţi nevoia să dormi după

ce ai mâncat.
Nu ai poftă de mâncare la

micul dejun.
A i l imba încărcată ş i

acoperită cu o substanţă

albicioasă.
Îţi miroase gura.
S u f e r i d e r e f l u x

gastroesofagian.
Ai tenul foarte palid, chiar cu

o nuanţă gălbuie.
Albul ochilor are o tentă

g ă l b u ie ş i a i c e a r c ă n e

pronunţate.
Ameţeşti des şi ai senzaţie

de greaţă.
Ai somnul agitat.
Rănile ţi se vindecă foarte

greu.
Suferi de artrită, reumatism

sau de gută.
Gesturi care protejează

ficatul
P e n t r u c a f i c a t u l s ă

funcţioneze la parametri optimi,
îi poţi da şi tu o mână de ajutor. În
primul rând, dieta ta trebuie să
excludă sau, dacă nu este
posibil, să conţină în cantităţi
limitate alimente greu de
procesat (grăsimi, prăjeli,
dulciuri concentrate). Un alt
lucru important pe care trebuie
să îl faci pentru a proteja ficatul
este să nu iei medicamente la
voia întâmplării.

Exis tă cazur i în care
dezavantajele medicamentelor
asupra ficatului sunt infime în
comparaţie cu beneficiile lor în
ceea ce priveşte recuperarea
stării de sănătate. Aşadar, se
recomandă administrarea
tratamentelor medicamentoase
numai cu acordul medicului, mai
ales în cazul copii lor şi
vârstnicilor. Unul dintre cele mai
simple gesturi pe care le poţi
face pentru a feri ficatul de boli
este să respecţi regulile de
igienă.

De ce zicem OK, nu-i o enigmă. Zicem din
acelaşi motiv pentru care scriem pe uşă pull la
intrare şi push la ieşire, la bancă plătim cash, la
calculator apăsăm pe copy sau paste, obosim
ţinând mâna pe mouse, eventual updatam
programul, dacă n-avem bani cumpărăm la
second hand şi deci e normal ca, atunci când totul
e în regulă, să zicem şi OK, adică pe ardeleneşte
fain, iar modoveneşte bini, scrie ziare.com.

Ştim prea bine de unde se trag toate, dar de
unde se trage faimosul OK, asta se pare ca n-o
prea ştiu nici măcar americanii. În orice caz, există
mai multe variante, fiecare presupusă, dar niciuna
dovedită - notează infoniac.

Mulţi americani consideră că la bază stă
întâmplarea. O menţiune pe benzile desenate din
ziarul Morning Post din Boston obişnuia să-şi
asigure cititorii cu sintagma "all korrect", pe care
ulterior a prescurtat-o OK, întrucât iniţialele AK
aparţineau unei personalităţi cunoscute.

Grecii însă, deţinători ai unei tradiţii mult mai
vechi decât a americanilor, pretind că paternitatea
expresiei trebuie căutată în limba lor, de la care se
trag multe expresii simandicoase. În cazul de faţă,
grecii se referă la expresia "ola kala", cu
semnificaţia de "toate bune" şi cu iniţialele OK.

Alţii pretind că iniţialele vin din latină, unde
"omnia correcta" însemna "toate sunt corecte", dar
a intervenit tot un grec, care l-a înlocuit pe "c" ci "k"
de la kilogram - cum zicem noi.

Gâlceava a luat atâta extindere, încât s-au
amestecat şi finlandezii, observând că aici există o
potriveală chiar în limba lor, unde cuvântul "oikea",
care înseamnă "adevărat", se poate scrie şi OK
pentru cine vrea să facă economie de ceva vocale.

Probabil că amestecul finlandezilor i-a enervat

pe francezi, când şi-au amintit de o veche
comandă marinărească exprimată astfel: "aux
quais!", ceea ce însemna "spre digul de
acostare!". Cine nu cunoaşte limba, ar face greu
legătura, dar un francez sesizează imediat că
expresia lor se citeşte fonetic "o ke", adică exact
iniţialele noastre.

La asemenea explicaţie franţuzească, au venit
şi germanii cu una nemţească. Ei pretind că o
unitate germană care a luat parte la Războiul Civil
American îşi denumea sediul statului major
"Oberkommando". Cuvântul se observă că este
alcătuit din doua componente: ober şi kommando,
respectiv OK.

Problema fiind atât de complicata, au intervenit
şi cercetătorii, analizând documentele istorice. Ei
au descoperit că cel de-al şaptelea preşedinte
american Andrew Jackson (1829-1837) nu prea
respecta regulile ortografiei şi, în loc de "all
korrekt", scria aşa cum auzea: "oll korrekt".

Poate din ironie, poate întâmplător, sau ca să
nu-l contrazică pe preşedinte, cei din jur au creat
faimosul OK. Aşa a rămas şi aşa s-a transmis din
generaţie în generaţie.

Cea mai vehementă revendicare în ce priveşte
paternitatea expresiei le aparţ ine însă
Democraţilor din New York. Ei au înfiinţat cândva
un club în oraşul Old Kinderhoock şi, prescurtând
numele oraşului, l-au denumit "Democrat OK
Club".

Clubul includea demnitari, artişti şi în general
elita locală, fapt pentru care, localnicii care vroiau
să aprecieze calităţile cuiva, spuneau despre el că
este OK.

Explicaţia pare plauzibilă, dar cât este ea de
adevărată nu ştie nimeni. Adică n-ai cum să ştii
dacă e chiar OK!

Multe se trag de la greci, dar nu toate

Oberkomando

Democrat OK Club

Semnele care îţi arată că
ai probleme cu ficatul

RCS&RDS a scos televiziunile VH1 şi Film Café şi a
introdus Comedy Central Extra, History HD, Viasat
Nature/ History HD, Eurosport HD şi Eurosport 2 HD,
marţi seară, pe reţelele sale de cablu digital din Bucureşti,
au declarat, pentru Mediafax, surse din industria media.

Până la ora difuzării acestei ştiri, RCS&RDS nu a
comunicat public faptul că va scoate din grilele sale
televiziunea muzicală VH1 şi televiziunea de filme Film
Café. RCS&RDS nu a comunicat public nici introducerea
în grilă a televiziunilor History HD, Viasat Nature/ History
HD şi Comedy Central Extra.

Singurul anunţ public făcut de RCS&RDS a vizat
Eurosport HD şi Eurosport 2 HD. În acest caz, RCS&RDS
a anunţat marţi, în jurul orei 18.00, pe contul său oficial de
Facebook: "începând din această seară, în pachetele de
cablu digital vor fi disponibile canalele Eurosport
(România) HD şi Eurosport 2 HD, iar în sistemul de satelit
veţi putea recepţiona Eurosport (România)".

Curiozităţi despre
corpul uman

RCS&RDS a scos
din grilă VH1 şi Film Café şi
a introdus cinci canale noi

De ce tot zicem OK si ce
înseamnă asta



Oh, Doamne, unde eşti să-i vezi şi pe buni şi pe răi cum o
duc după ”89"?. Visteria ţării a fost plină şi încă, pe deasupra,
investiţii în străinătate, ce încă nu se ştie de ele. Din nou
cerşetorii şi umilinţe. Din nou scumpiri nejustificate şi peste
măsură ce fac ca prăpastia dintre săraci şi bogaţi să se
adâncească din ce în ce mai mult. O ţară scoasă la mezat de
politicieni în stare să vândă şi cenuşa din vatră pe lângă
rezervele naturale ale acestei ţări.

Sunt propagandă aceste vorbe sau adevăr? Unde ne este
mintea, oameni buni! La nostalgia trecutului? Acum avem tot
soiul de libertăţi. Ce am făcut şi facem cu ele? Sunt 24 de ani,
ani în care starea ţării noastre putea sa fie cu totul alta. Atâta
doar? Păcat de "89". În 1989 exista deja un plan de schimbare
radicală a stării politico-economice a ţării. Cei veniţi ce au făcut
cu el? De ce nu l-au adaptat noii situaţii?

No comment!
Mihail TĂNASE
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Un grup de experţi a anunţat
marţi descoperirea celui mai
vechi document matematic
găsit vreodată pe teritoriul
Chinei, acesta datând de peste
2.200 de ani.

Este vorba despre inscripţii
realizate pe tăbliţe de bambus
în epoca Statelor Combatante
(475-221 î.Hr.), în care se
e x p l i c ă m e t o d e l e d e
multiplicare a numerelor mai
mici de o sută şi unele fracţii. De
asemenea, este prima referinţă
despre ştiinţele exacte de

dinaintea primei dinastii istorice
chineze Qin (221-206 î.Hr.),
potrivitAgerpres.

Cunoştinţele explicate pe
tăbliţe "sunt foarte avansate
pentru acea vreme şi constituie

o descoperire importantă
pentru istoria matematicii
chineze şi mondiale", explică
unul dintre experţii citaţi.

Documentul a fost găsit într-
o colecţie de 2.500 de tăbliţe de
bambus, suportul obişnuit
pentru scris existent în China
antică înaintea inventări i
hârtiei. Acestea au intrat în anul
2008 în posesia Universităţii
Tsinghua, după ce au fost
confiscate în urma unei
încercări eşuate de scoatere
ilegală a lor din ţară.

O turistă americană pleacă să viziteze un mare castel din
Anglia.
- Cum v-a plăcut?, întreabă ghidul, după ce turul s-a

încheiat.
-A fost nemaipomenit, a spus turista, dar mi-a fost frică

să nu mă întâlnesc cu o fantomă pe coridoarele întunecate
ale castelului.
- Nu trebuie să te îngrijorezi, spune ghidul. Nu am văzut

o fantomă în tot acest timpde când sunt aici.
- Şi de când eşti aici?
- Păi, să tot fie vreo 300de ani.

***
Întrebare pe un forum înAnglia:
- Cum scap de fantomele din castelul meu?
Moderatorul:
- Închiriază-l o săptămână unor ţigani români!
După 3 luni:
-OK, acum vreau să ştiu cum scap de ţigani!

***
-Dragamea,mă iubeşti?
- Sigur că da!
- Şi, dacă te-am înşelat, mă ierţi?
- Bineînţeles! Morţilor li se iartă totul!

***
Dacă vecinii vă deranjează cu muzica până la trei

dimineaţa, sunaţi la uşa lor pe la cinci şi spuneţi-le că v-a
plăcut.

Pastila de râs

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

Anunţ

OVIDIU SERV COM SRL titular al proiectului

anunţă publicul interesat asupra
luării deciziei etapei de încadrare de cătreAPM Teleorman:

în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul

,
amplasat în comuna Măldăeni, judeţul Teleorman.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul
Agenţiei pentru Protecţia Mediului din mun. Alexandria în zilele de luni – joi între orele 8:00 –
16:30, vineri 8:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://.anpm.ro şi la
sediul titularului.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare la
sediulAPMTeleorman în termen de 5 zile de la data publicării.

„Instalaţie de distribuţie cu gaz petrolier
lichefiat (GPL) la autovehicule cu un recipient sub presiune pentru stocarea tip skid,
comuna Măldăeni, str. Tâmplaru, nr. 1 jud. Teleorman”

Nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi
nu se supune evaluării adecvate

„Instalaţie
de distribuite cu gaz petrolier lichefiat (GPL) la autovehicule cu un recipient sub
presiune pentru tip skid, comuna Măldăieni, str. Tămplaru, nr. 1 jud. Teleorman''

Anunţ public
privind decizia etapei de încadrare

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 421

Data limita de primire a 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
DESCHIDERE APEL DE SELECTIE

SESIUNE PENTRU DEPUNERE A CERERILOR DE PROIECTE
PERIOADA 09.01.2014 – 09.02.2014

09 IANUARIE 2014
– va fi lansata in perioada 09.01.2014 - 09.02.2014

Beneficiarii eligibili sunt cei stabiliti in teritoriul GAL si care indeplinesc conditiile din Ghidul
Solicitantului pentru Masura 421 aflate pe site-ul APDRP 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 421 – Fonduri disponibile 185.200 euro; suma maxima nerambursabila 185.200
euro.

09 FEBRUARIE 2014
Locul de primire al proiectelor 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, 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.

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”
421 -“ Implementarea proiectelor pentru cooperare”

Perioada de depunere a proiectelor este
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 DESCHIDEREA APELULUI DE SELECTIE PENTRU

MASURA 421
anunta deschiderea

apelului de selectie, pentru masura
09.01.2014 –09.02.2014.

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

Acum 220 de ani, chinezii aveau
cunoştinţe foarte avansate de matematică

0România reală
O ţară scoasă la mezat

Oamenii de ştiinţă au descoperit o planetă la o distanţă de
200 de ani-lumină, sora mai mare al Pământului. Planeta KOI-
314C arată precum Terra şi are aceeaşi masă cu Pământul, dar
este cu 60% mai mare datorită atmosferei sale carbogazoase.

Cercetătorii au dezvăluit faptul că această planeta este
învăluită de o pătură de hidrogen şi heliu de sute de kilometri
grosime, potrivit Mirror.

Temperaturile de la suprafaţa ei ar putea fi mai mari de 104
grade Celsius, prea cald pentru cele mai multe forme de viaţă
de pe Pământ.

"Această planetă ar putea avea aceeaşi masă cu Pământul,
dar nu este precum acesta.

Se dovedeşte că nu există o linie clară de demarcaţie între
lumile stâncoase ca Pământul şi planetele 'pufoase', cum ar fi
lumile de apă sau giganţii de gaz", a spus dr. David Kipping de
la Centrul de astrofizică Harvard-Smithsonian.

Noua descoperire a fost făcută graţie datelor furnizate de
telescopul spatial Kepler. Cercetătorii erau în căutarea unor
luni, mai degrabă decât a unor planete.

Pământul are o soră
mai mare



1788:

1822:

1890:

1908:

1917:

1931:

1954:

1980:

1998:

Connecticut devine cel de-al cincilea stat
american.

S-a născut Carol Benesch, arhitect român de
origine sileziană (d. 1896).

S-a născut Karel Čapek, dramaturg şi romancier
ceh (d. 1938).

S-a născut
S i m o n e d e
B e a u v o i r ,
scriitoare franceză,
o figură de marcă a
existenţialismului
şi a feminismului
în Franţa (d. 1986).

P r imul
război mondial:
Consiliul de război
german a hotărât
a n g a j a r e a
r ă z b o i u l u i
submar in f ă ră
restricţii.

S-a născut
Ion Cojar, regizor,
actor şi profesor român (d. 2009).

Inaugurarea Teatrului de Operă şi Balet din
Bucureşti, azi OperaNaţională Română.

Amurit Petru Caraman, folclorist şi filolog român,
membru post-mortemal Academiei Române (n. 1898).

Amurit LiaManoliu, atletă româncă (n. 1932).
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07:00 Telejurnal matinal 09:00
Legendele palatului 10:30 La mas cu
politicienii 11:30 Superconsumatorul
12:00 Alexandru Tomescu în Turneul
Stradivarius 12:55 Dincolo de
celebritate 13:00 De joi pân joi 14:00
Telejurnal 15:30 Akzente 16:50 Lozul
cel mare 17:45 Disp ru i f r urm
18:15 Din ara de Foc la Tijuana 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 21:00 O dat 'n via 00:00
Distractis - Distilat de comedie 01:00
Festivalul Interna ional de Circ de la
Monte-Carlo
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Starea de iritare de
dimineata ar putea sa
aiba efecte negative
asupra relatiilor cu
partenerul de viata.
Nu este o zi prielnica
intalnirilor cu prietenii
si nici calatoriilor.

Dimineata s-ar
putea sa aveti de
facu t ma i mu l te
drumuri scurte. Va
sfatuim sa apelati la
ajutorul familiei. Daca
mergeti cu masina,
aveti sa nu depasiti
viteza legala!

Sunteti nerabdator
sa terminati o treaba
i n c e p u t a a c u m
cateva zile. Nu va
grabiti. Pastrati-va
calmul si nu incepeti
d i s c u t i i i n
contradic tor iu cu
partenerul de viata!

P r o b l e m e l e
numeroase de la
s e r v i c i u v a
extenueaza. Desi
a v e t i s p i r i t d e
initiativa, astazi nu
prea va surade sansa.
Va sfatuim sa nu va
asumati nici un risc.

R e l a t i i l e
par teneria le sunt
tensionate din cauza
neintelegerilor legate
de plecarea intr-o
calatorie. Tineti cont
de intuitia partenerului
de viata si renuntati la
calatorie!

Aveti o putere de
c o n c e n t r a r e
deosebita. Reusiti sa
aplanati un conflict.
Va recomandam sa
ascul ta t i parer i le
tu tu ro r co leg i lo r.
Primiti o veste buna
de la o ruda.

Pe plan profesional,
a v e t i u n s u c c e s
remarcabil, insa va fi
nevoie sa ramaneti la
serviciu peste orele de
program. Sef ii va
apreciaza spiritul de
initiativa, dar nu si
colegii.

Daca plecati intr-o
calatorie, fiti precaut.
R isca t i sa ave t i
n e p l a c e r i . Av e t i
t e n d i n t a s a v a
asumati prea multe
responsabilitati. Nu
faceti afaceri, riscati
sa pierdeti bani!

S p i r i t u l d e
i n i t i a t i v a v a
indeamna sa faceti
ceva nou. S-ar putea
sa aveti probleme
minore de sanatate.
Va recomandam sa
va odihniti mai mult si
sa va relaxati.

Va a m e l i o r a t i
s i m t i t o r s i t u a t i a
f i n a nc ia ra . Av e t i
posibilitatea sa faceti o
investitie avantajoasa,
dar fiti atent! Dupa-
amiaza va pregatiti
pentru o calatorie in
interes familial.

D i n c a u z a
nerabdarii, s-ar putea
sa nu reusiti sa faceti
schimbarile pe care vi
le dorit i pe plan
s e n t i m e n t a l . Va
p e t r e c e t i d u p a -
amiaza cu prietenii si
va simtiti grozav.

Este posibil sa fiti
irascibil, pentru ca nu
r e u s i t i s a v a
respectati programul.
Va sfatuim sa va
pastrati calmul si sa
va concentrati asupra
treburilor curente.
Evitati speculatiile!

Semnificaţii istorice pentru

07:00 tirile Pro Tv 10:05 Tân r
i Nelini tit 11:00 Drumul spre

reg sire 13:00 tirile Pro Tv 14:00
Tân r i Nelini tit 15:00 B iatu'
mamei 17:00 tirile Pro Tv 17:30
La Maru 19:00 tirile Pro Tv
20:30 Las fierbin i 22:00 Cainele
negru 23:45 CSI: New York -
Criminali tii 00:30 Las fierbin i
02:00 03:30
România, te iubesc! 04:30 CSI:
New York - Criminali tii 05:30 La
Maru
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Ştirile Pro Tv
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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 În
numele regelui 2 22:30 Un show
p c tos 01:00 Observator 02:00
Nikita 03:30 Observator special
0 4 : 0 0 A c c e s d i r e c t 0 6 : 0 0
Observator

ă
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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
20:00 Autobuzul lui Vârciu 21:45
Asta-i România! 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 Pove ti din jurul lumii 12:30
Teleshopping 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
Negociatorul 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
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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
Lumea Pro Cinema 15:45 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 20:55 M.A.S.H.
22:00 Pasiune de ospiciu 23:45
Prison Break 00:30 Misteriosul John
Doe 01:15 Pasiune de ospiciu 02:45
Prison Break 03:30 Misteriosul John
Doe
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07:00

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

Ştiri le dimineţii 07:55
Business B1 la zi 08:00 Ştirile dimineţii
09:00 Ştirile dimineţii 09:55 Business
B1 la zi 10:00 Ştirile dimineţii 11:00
Evenimentul Zilei 12:00 tirile B1 13:00
Talk B1 14:00 România, acum 15:00
tirile B1 16:00 România, acum 17:00

Butonul de panică 18:00 tirile B1
19:00 Aktualitatea B1

Ș

Ș
Ș
Ș

Ș Ș
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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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CLASAMENT LNB Feminin:
1. Univ Goldis ICIM Arad 13/0 26
2. CS Universitatea Alba Iulia 12/1 25
3. CS Municipal Targoviste 11/2 24
4. CSBT Alexandria 10/3 23
5. ACS Sepsi SIC 9/4 22
6. CS Municipal Satu Mare 7/6 20
7. Olimpia CSU Brasov 7/6 20
8. CS Phoenix Galati 6/7 19
9. BCM Danzio Timisoara 5/8 18
10. Universitatea CSM Oradea 4/9 17
11. CS Rapid Bucuresti 4/9 17
12. Universitatea Cluj-Napoca 2/11 15
13. SCM CSS Craiova 1/12 14
14. CS Nova Vita 0/13 13
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Actualitatea într-un zâmbet
(urmare din pagina 1)

C. DUMITRACHE

Primul joc este programat astăzi
începand cu ora 18:00, iar ”returul” vineri
de la ora 12:00.

În cele două meciuri îşi va face
revenirea şi jucătoarea americancă
Shanita Arnold. Aceasta a evoluat la
echipa alexăndreană până în vara lui
2013, dar din cauza unei accidentări a
fost nevoită să nu-l prelungească.
Refăcută complet, Shanita a efectuat mai
multe antrenamente alături de colegele
sale, iar astăzi va reveni în echipa
Alexandriei.

Dubla cu baschetbalistele din Satu
Mare nu ar trebui să pună prea mari
emoţii echipei antrenată de Mădălin
Piperea. În turul campionatului,
alexăndrencele s-au impus cu scorul de
64 la 56, dar adversarele n-au dat nici un
moment senzaţia că ar putea crea
probleme fetelor noastre.

Obiectivul alexăndrencelor este
clasarea între primele 4 echipe în Cupa
României.

”Obiectivele pentru 2014 sunt
calificarea în Final 4 în Cupa României şi
cel puţin clasarea pe poziţia a 6-a în Liga
Naţională de Baschet Feminin, adică
locul ocupat în sezonul trecut”, a declarat
Mădălin Piperea.

Cel mai tare meci a celei de-a doua
faze eliminatorii a Cupei României la
Baschet feminin este între finalista Cupei
R o mâ n i e i de a nu l t r ec u t , C S
Universitatea Alba Iulia şi campioana en-
titre, BC Universitatea Vasile Goldiş ICIM
Arad.

Programul complet al jocurilor din

sferturile de finală ale Cupei României:
07.01.2014
CS Universitatea Alba Iulia – BC

Universitatea Vasile Goldiş ICIM Arad
(ora 17:45, în direct pe DIGI SPORT)

09.01.2014
CSBT Alexandria – CS Municipal Satu

Mare (ora 18:00, în direct pe Teleorman
TV)

10.01.2014
CS Municipal Satu Mare – CSBT

Alexandria (conform solicitării ambelor
echipe, returul se joacă tot la Alexandria)
(ora 12:00, în direct pe Teleorman TV)

11.01.2014
Olimpia Braşov – CS Municipal

Târgovişte (conform solicitării ambelor
echipe, turul se joacă la Târgovişte)

BC Universitatea Vasile Goldiş ICIM
Arad – CS Universitatea Alba Iulia (ora
21:00, în direct pe DIGI SPORT)

12.01.2014
CS Municipal Târgovişte – Olimpia

Braşov (returul se joacă tot la Târgovişte)
ACS Sepsi SIC Sf. Gheorghe – BCM

Danzio Timişoara (ora 18:00)
13.01.2014
BCM Danzio Timişoara – ACS Sepsi

SIC Sf. Gheorghe (conform solicitării
ambelor echipe, returul se joacă tot la Sf.
Gheorghe).

Turneul final al Cupei României, la
baschet feminin, ediţia 2013-2014, este
programat să se desfăşoare în perioada
27-28 martie 2014.

La finalul turului, CSBT Alexandria
ocupă locul 4 în Liga Naţională de
Baschet Feminin.

Atelaj european defilând prin Teleorman

- Unde duci turma aia?
- La Parlament, că mulţi trebuie să-şi cumpere capre!

- Îmi face unu’ cu bicicleta cu ochiu’,
da’ să vedem ce ochi face când m-oi urca în BMW-eu!

Obiectivul baschetbalistelor alexăndrene

Calificarea în Final 4 în
Cupa României

Noul antrenor al echipei
de handbal a Alexandriei
şi-a intrat în pâine. Liviu
Candidatu a convocat lotul
de jucători ai echipei
H a n d b a l Te l e o r m a n
Alexandria pentru a relua
pregătirile pentru returul
de campionat. Acesta şi-a

scos noua echipa la ”aer
liber” pentru a efectua
câteva ture de alergat pe
stadionul municipal.

Echipa de handbal a
Alexandriei a rămas fără
antrenor la finalul turului,
după ce Toma Constantin

a fost destituit din cauza
r ez u l ta t e l o r p r oa s t e
obţinute de echipă. Acesta
a ratat şi obiectivul stabilit
de conducerea clubul la
începutu l sezonulu i ,
clasarea pe locul 7.

N o u l a n t r e n o r a
promovat deja 4 jucători de

l a e c h i p a m i c ă a
Alexandriei şi speră ca
e c h i p a p e c a r e o
antrenează să-şi păstreze
actuala poziţie, locul 8 şi la
f i n a l u l s e z o n u l u i
competiţional.

”În acest moment nu-ţi

mai poţi propune obiective
măreţe. Echipele de pe
pr im e l e l o c u r i s - a u
distanţat destul de mult, iar
jucătorii lor au căpătat
experienţă, jocul se leagă
b i n e . A m r e l u a t
antrenamentele încă de
luni şi totul decurge
normal. Au fost aduşi 4
jucători de la echipa de
juniori pe care încercăm
să-i integrăm în meciurile
de seniori. Aceştia vor
avea dublă legitimare.
Obiectivul nostru este
promovarea jucătorilor
alexăndreni. Sperăm la o
clasare pe locurile 7-8 la
finalul sezonului”, ne-a
declarat noul antrenor al
H a n d b a l Te l e o r m a n
Alexandria.

Liviu Candidatu este şi
antrenorul echipei de
handbal juvenil – CSS
Alexandria. La finalul
t u r u l u i e c h i p a
alexăndreană s-a clasat
pe poz i ţ i a a 8 - a a
clasamentului.

C.DUMITRACHE

Echipa de handbal alexăndreană
este ”revigorată” cu 4 juniori

Splendorile naturii


