
România a renunţat
oficial la trecerea la
moneda euro în anul 2015,
din motive obiect ive,
amânând intrarea în zona
euro pentru anul 2019,
evitându-se astfel riscurile
pentru o economie lipsită
de competitivitate cum este
cea românească.

Dar cu toate că am
rămas în continuare în
afara zonei euro, moneda
europeană este folosită în
continuare la calcularea
accizelor şi chiar unele
contracte, cum sunt cele
încheiate de agenţii economici cu Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale,
ca urmare a exploatării resurselor minerale aflate sub incidenţa Legii minelor nr.
86/2003.

Astfel cotele de redevenţă, atât cele din cota procentuală din valoarea
producţiei miniere cât şi cele stabilite pe unitatea de producţie minieră sunt
stabilite ca echivalent euro.

(continuare în pagina 3)

Încheierea la data de 1 ianuarie 2014 a perioadei de tranziţie acordată
României pentru îmbunătăţirea calităţii laptelui crud a creat în rândul micilor
fermieri şi al crescătorilor individuali de vaci de lapte o stare de nelinişte, prin
interzicerea vânzării laptelui neconform în pieţe dar şi către firmele de procesare
fiind puşi în situaţia de a renunţa la o astfel de activitate.

(continuare în pagina 4)

Peste 2500 dintre alexăndreni au dat şpagă la medic
în ultimii 5 ani. Această statistică a ieşit la iveală în urma
unui sondaj realizat de conducerea Primăriei Alexandria
în luna noiembrie a anului trecut.

Potrivit sondajului, 60 la sută dintre alexăndreni au

apelat la serviciile medicale în ultimii 5 ani. Îngrijorător
este faptul că dintre aceştia, 10 la sută au fost nevoiţi să
dea şpagă medicilor sau asistentelor pentru serviciile pe
care le-au prestat.

Chirurgia generală se află pe prima poziţie atunci când
vine vorba de recompense financiare acordate de către
pacienţi. Dar, în cazul unei operaţii, nu doar chirurgul este
acela care primeşte şpagă. Şi anestezistul primeşte de la

pacienţi ”atenţii” în bani. Ele pot ajunge până la 200 lei.
Se pare că la asistente ajung cei mai puţini bani din

şpagă, aproximativ 100 de lei. La un calcul simplu, o
intervenţie chirurgicală efectuată într-un spital de stat îl
sărăceşte pe pacient cu cel puţin 800 - 1000 de lei.

Cu toate acestea, 7 la sută dintre alexăndreni
consideră că sistemul sanitar din municipiu este foarte
bun. O părere bună despre sistemul sanitar au şi alte 34
la sută dintre persoanele chestionate.

Doar 6 la sută dintre alexăndreni au o părere foarte
proastă despre sistemul sanitar, iar alte 27 la sută
proastă.

(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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Intervenţiile

echipajelor SMURD
din ultimele zile

Alexăndrenii consideră că medicii sunt
cei mai mari şpăgari dintre bugetari

Ţăranii pot vinde, în continuare,
lapte şi brânzeturi în pieţe

Moneda europeană
rămâne de referinţă, deşi n-am

aderat la zona euro

Prin reducerea
dobânzii de politică monetară,
Băncile sunt ajutate
să facă profituri,
folosindu-se gratuit
de economiile
populaţiei



2

Atât pompierii militari, cât şi echipajele SMURD din cadrul
I.S.U. “A.D. Ghica” Teleorman au fost într-o permanentă
agitaţie. Aceştia din urmă au fost solicitaţi să intervină la nu mai
puţin de 118 cazuri în care pacienţii acuzau diferite probleme
medicale ce necesitau acordarea primului ajutor şi
transportarea de urgenţă la cea mai apropiată unitate
spitalicească.

Potrivit reprezentanţilor I.S.U. “A.D. Ghica”, printre
principalele probleme medicale acuzate de cetăţeni s-au
numărat durerile abdominale, de cap, lombare, de inimă,
traumatismele, problemele respiratorii. După acordarea
primului ajutor, pacienţii au fost transportaţi la unităţile de primiri
urgenţe.

Încercăm să prezentăm aici câteva din cazurile pentru care
echipele de medici de pe ambulanţele SMURD au intervenit
prompt.

Aşadar, La Segargea Vale, de Sfântul Ion, echipajul SMURD
Turnu Măgurele a acţionat pentru acordarea primului ajutor în
cazul unei persoane agresate fizic. Aceştia au sosit imediat la
faţa locului, paramedicii turneni au constatat că persoana
vătămată, Marian P., prezenta o plagă înţepată în spate, o plagă
deasupra ochiului drept şi politraumatism, motiv pentru care
pacientului i s-a acordat primul ajutor, ulterior acesta fiind
transportat de urgenţă la Spitalul Municipal Turnu Măgurele
pentru îngrijiri medicale de specialitate.

În localitatea Băbăiţa, în ziua de 04 ianuarie 2014, în jurul
orelor 22.14, echipajul SMURD din cadrul Detaşamentului de
Pompieri Alexandria, a intervenit pentru acordarea de îngrijiri
medicale lui E.M., de 46 de ani şi A.M., de 36 de ani, ambii fiind
agresaţi fizic.

La sosirea medicilor, pacienţii acuzau dureri la cap, dureri la
nivelul membrelor şi multiple alte traumatisme. Acestora li s-a
acordat primul ajutor din partea paramedicilor alexăndreni şi au
fost transportaţi la Spitalul Municipal Alexandria pentru îngrijiri
medicale de specialitate.

În celelalte două cazuri, pacienţii au fost salvaţi la timp, în
urma unor intoxicaţii cu medicamente, ori în urma unui accident
rutier.

Aşadar, la Turnu Măgurele, în ziua de 06 ianuarie a.c., o
persoană a solicitat intervenţia unui echipaj SMURD pentru
acordarea primului ajutor tânărului A.I., de 25 de ani, care
ingerase 18 pastile de augmentin, 10 pastile de nurofen şi un
flacon de vitamina B6.

Paramedicii turneni au găsit pacienta în dormitorul locuinţei,
acuzând dureri de cap şi ameţeli. După acordarea primului
ajutor, persoana a fost transportată de urgenţă la Spitalul
Municipal Turnu Măgurele pentru a primi îngrijiri medicale de
specialitate.

În aceeaşi zi, la Poroschia, echipajul de intervenţie SMURD,
a acordat primul ajutor unei persoane rănite în urma unui
accident rutier ce a avut loc pe raza localităţii.Aceştia au ajuns la
faţa locului în cel mai scurt timp posibil, constatând că victima,
C.T., de 60 de ani, prezenta un traumatism la nivelul capului, în
zona frontală.

În acest caz, pacientul a primit primul ajutor, a fost
monitorizat şi ulterior a fost transportat de urgenţă la Spitalul
MunicipalAlexandria pentru investigaţii medicale amănunţite.

Mirel MANAFU

Cetăţenii îşi pot ridica
paşaportul de la oricare dintre
centrele însărcinate cu
e l iberarea ş i ev iden ţa
paşapoartelor, indiferent de
locul unde depun cererea de
eliberare a documentului de
călătorie, sau pot cere să le fie
expediat la domiciliu, dacă
suportă chel tuiel i l e de
expediţie aferente, conform
unei Hotărâri de Guvern
publicate luni în Monitorul
Oficial.

Hotărârea Guvernului nr.
1 0 8 7 / 2 0 1 4 p e n t r u
modificarea şi completarea
Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 248/2005
pr iv ind reg imul l ibere i
circulaţii a cetăţenilor români
în străinătate, aprobate prin
HG nr. 94/2006 a fost
publicată în Monitorul Oficial,
Partea I, nr. 4 din 6 ianuarie
2014, dată la care a intrat în
vigoare.

C o n f o r m n o i i H G ,
paşaportul poate fi ridicat de
la orice serviciu public
comunitar pentru eliberarea şi
ev idenţa paşapoar te lor
simple, respectiv de la orice
reprezentanţă diplomatică a
României în străinătate,
p e n t r u c a r e o p t e a z ă
solicitantul, indiferent de locul
unde s-a depus cererea de
eliberare a documentului de
călătorie.

În plus, paşaportul simplu

electronic va putea fi expediat
la domiciliul titularului, sau,
după caz, la domicil iul
persoanei care a formulat
cererea, dacă aceasta
supor tă chel tu iel i le de
expediţie aferente.

Paşaportul minorului în
care se menţionează un nou
stat de domiciliu poate fi
eliberat numai cu acordul
celuilalt părinte

Potrivit HG nr. 1087/2014,
în situaţia în care se schimbă
domiciliului minorului la unul
dintre părinţi, documentul de
călătorie cu menţionarea
statului de domiciliu va putea
fi eliberat numai cu acordul
dat de celălalt părinte în ceea
ce priveşte schimbarea
domiciliului minorului. În plus,
acceptarea duplicatelor de pe

procur i le spec ia le sau
declaraţiile privind acordul
celuilalt părinte referitor la
eliberarea documentului de
călătorie pentru minor ar
putea fi decisă la emiterea
paşaportului simplu electronic
în cazul copiilor care nu au
împlinit vârsta de 14 ani.
Această prevedere ar fi
aplicabilă procurilor sau
declaraţiilor celuilalt părinte,
autentificate şi eliberate
începând cu data de 1
ianuarie 2013.

Documentele eliberate
anterior, în original, vor putea
fi folosite în continuare, pe
î n t r e a g a p e r i o a d ă d e
valabilitate, cu obligaţia de a
obţine din nou documentele,
de această dată după noua
procedură.

Românii vor mânca
în curând pâine fără
coloranţi, după ce
Autoritatea Naţională
p e n t r u P r o t e c ţ i a
Consumatorilor a dat
un ordin prin care
interzice folosirea E-
urilor la fabricarea
pâinii şi a produselor de
panificaţie.

Măsura ar putea
intra în vigoare în mai
puţin de o săptămână,
după ce reprezentanţii
ANPC se vor întâlni cu
patronatele şi vor
stabili forma finală a proiectului. Astfel,
producătorii din panificaţie nu vor mai avea
voie să folosească niciun fel de colorant, cu

excepţia zaharurilor şi
caramelului pentru
pâinea din malţ, cel mai
utilizat colorant din
industria alimentară.

D e a s e m e n e a ,
conform noilor reguli,
pâinea trebuie să aibă
m in i mu m 30 0 d e
grame, iar specialităţile
de panificaţie trebuie
să cântărească 150 de
grame.

Chiar dacă pâinea
este alimentul de bază
al românilor, medicii

nutriţionişti recomandă consumul cu
moderaţie, întrucât, din cauza aditivilor
alimentari, pot apărea probleme cu rinichii, dar
şi alte probleme de sănătate.

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

U n a r e c e ,
una caldă pentru
şoferii români.
De ieri preţurile
la pompă au
scăzut cu până
la 7 bani pe litru,
după ce s-au
scumpit cu 9
bani în prima zi a
anului.

La Petrom,
u n l i t r u d e
benzină costă
5,72 lei, cu 5 bani
mai puţin faţă de
1 ianuarie.

Ieftinirea a fost posibilă după ce benzinarii au redus
cantitatea de biocombustibil din carburant, dar şi datorită
scăderii cotaţiilor petrolului pe pieţele internaţionale.

Mai puţin costă şi motorina: 6 lei şi 10 bani, preţ în scădere cu
7 bani.

Şi Rompetrol a anunţat ieftiniri la pompă, însă doar la
benzină, cu 2 bani mai puţin.

Intervenţiile
echipajelor SMURD din

ultimele zile

Prima ieftinire a
carburanţilor din acest an

Noi condiţii de eliberare
a paşaportului

ANPC interzice E-urile din pâine
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(urmare din pagina 1)

C.R.

În luna noiembrie, Guvernul a emis o
Ordonanţă de Urgenţă prin care au fost
majorate toate redevenţele, cu excepţia celor
pentru exploatarea petrolului şi gazelor,
păstrându-se totuşi exprimarea valorii lor în
echivalent euro, deşi Legea contabilităţii din
România interzice ţinerea evidenţei contabile
în altă monedă decât cea românească.

De altfel nu este singura eroare pe care o
comit guvernanţii în această materie. În capul
lor, redevenţa e totuna cu o taxă din categoria
impozitelor, aşa că procentele de creştere au
fost aplicate la grămadă, pentru toate
contractele existente în fiecare domeniu, la
nivel naţional.

În realitate redevenţa e o cotă de venit care
se plăteşte proprietarului de către concesionar,
reprezentând în fond o împărţire a beneficiului
realizat. Cuantumul redevenţei nu se
negociază, ci e stabilit de proprietar, constituind
o condiţie de lansare a operaţiunii economice
respective. În consecinţă, redevenţa ar trebui
să fie stabilită caz cu caz, exploatare cu
exploatare, carieră cu carieră. La acelaşi nivel
al redevenţei diferenţa de conţinut de materie
utilă şi, implicit, nivelul diferit al costurilor de
exploatare afectează condiţiile de concurenţă.

Neexistând un acord de voinţă între
concendent şi concesionar, redevenţa fiind
stabilită la nivel ministerial ori de autorităţile
publice locale redevenţa nu este o fracţiune de
preţ ci un drept al proprietarului resursei
concesionate de a pretinde o parte din
beneficiile realizate de concesionar, redevenţa
nu este un venit fiscal la bugetul de stat sau
local. Şi totuşi este tratată ca atare de Ministerul
Finanţelor dintr-un motiv foarte simplu. La
transformarea în lei a redevenţelor li se aplică
acelaşi sistem de calcul ca şi la accize, iar dacă
cursul leu-euro de la sfârşitul lunii octombrie a
anului 2013 va fi mai mic decât cel din 2012, în
2014 la valoarea în lei a unui euro se va adăuga
indicele de creştere a preţurilor calculat de
Institutul Naţional de Statistică, ceea ce ar
însemna că accizele şi redevenţele ar putea fi
calculate anul acesta la un curs de circa 4,7 lei
pentru un euro.

Singura rezervă în acest sens vine de la
faptul că pentru acest sistem de calcul trebuie
obţinut acceptul Comisiei Europene, care a
decis care este algoritmul de calcul pentru ţările
membre ale UE, care n-au aderat la zona euro
şi care a fost aplicat în România până acum.

Drumarii mici vor fi protejaţi în faţă drumarilor mari. Din
Guvern a ieşit un proiect de lege, plecat în Parlament, prin
care subcontractorii vor putea să-şi ia direct banii de la
Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din
România (CNADNR) fără a mai depinde de firma care i-au
angajat. E o scurtcircuitare a plăţilor, care ar evita blocaje.
Doar că de multe ori aceste blocaje sunt create chiar de
compania de drumuri care nu plăteşte din prima.

În sistemul actual, compania de drumuri are contract cu un
constructor care la rândul sau are mai multe societăţi
furnizoare cu care lucrează. Banii sunt încasaţi de la
constructorul principal care îi distribuie mai departe. Doar că
uneori se face că a uitat, aşa cum făcea firma Tehnostrade a
lui Nelu Iordache, care făcea achiziţii cu banii încasaţi, dar nu
îşi plătea furnizorii de balast sau de asfalt.

Noile prevederi vor da dreptul furnizorilor şi celor care fac
lucrări pentru constructorul principal să ceară banii direct de
la Compania de Drumuri, dacă nu sunt plătiţi.

Se reduc arieratele din economie, iar banii vor circulă mai
repede. Şi din blocaj pot ieşi de fapt chiar lucrările.

Pe lângă aceste măsuri, proiectul de lege propune şi o
transparentizare a contractelor cu furnizorii. Constructorul
principal va fi obligat să treacă în contract cât plăteşte către
fiecare firma cu care lucrează. Practic se va cunoaşte detaliat
costul pe fiecare segment al lucrării, servicii şi materiale
folosite. Astfel constructorul principal nu va mai putea să
ceară bani în plus decât justificat, pe baza unor costuri reale.

Moneda europeană
rămâne de referinţă, deşi n-am

aderat la zona euro

Românii, în general, sunt
o a m e n i e c h i l i b r a i ,
prev z tori, p trun i de
nevoia de a economisi, de a
pune deoparte, a a cum se
spune în popor, “bani albi,
pentru zile negre”. Fiecare
dup posibilit ile pe care le
are, în elepciunea de a
economisi ajutându-l s treac
cu bine neprev zutele situa ii
în care el sau membrii familiei
sale sunt nevoi i s ia drumul
spitalelor, s - i asigure traiul
zilnic, s - i dea în rândul lumii
copiii i a a mai departe.
Micile economii, ob inute
poate de-a lungul multor ani,
c u m a r i c o n s t r â n g e r i
materiale, românii i le-au pus
în b nci, poate i cu speran a
c leu ii lor s-ar putea înmul i,
a a cum ar trebui s se
întâmple într-un sistem bancar
s n tos. Numai c , în ultimele
luni, b ncile, în marea lor
majoritate cu capital str in,
care opereaz în România, cu
concursul BNR, au sc zut
drastic dobânzile la depozitele
persoanelor fizice i chiar ale
celor juridice, semn clar c nu
mai au nevoie de banii
popula iei, în condi iile în care
i-au restrâns activitatea de

acordare de credite c tre
agen ii economici. Presa a dat,
de curând, foarte multe

exemple, când, la desfiin area
depozitelor constituite la b nci
persoanele fizice au constat
cu stupoare c primesc sume
de bani chiar mai mici decât
cele depuse la respectivele
b nci.

Pentru a determina b ncile
s reia creditarea în economia
real , BNR a trecut la
adoptarea unor m sur i
monetare f r precedent în
ultimii ani, reducând, la
intervale foarte scurte de timp,
dobânda de politic monetar .
Ultima ac iune de aceste fel a
avut loc în urm cu dou zile,
BNR luând dec iz ia de
reducere a dobânzii de politic
monetar la un nou minim
istoric, precum i a rezervelor
minime obligatorii în lei i euro
constituite de b nci la BNR.
C o n c r e t , C o n s i l i u l d e
Administra ie al BNR a redus
rata dobânzii de politic
monetar de la 4% la 3,75%
pe an, un nou minim istoric,
precum i ratele rezervelor
minime obligatorii la lei de la
15% la 12% i ra te l e
rezervelor minime obligatorii la
valut de la 20% la 18%. Prin
m sura adoptat se va l sa la
dispozi ia b ncilor fonduri
suplimentare însumând 4
miliarde de lei dup reducerea
rezervelor minime obligatorii la

pasivele în lei i 500 milioane
de euro dup reducerea
rezervelor în valut . Bani care
vor putea folosi i la creditarea
economiei, situa ie infirmat
de c tre unii dintre efii celor
mai importante b nci, dar mai
ales pentru ca b ncile, a a
cum a admis BNR, s - i poat
“folosi fondurile suplimentare
eliberate din rezervele minime
obligatorii pentru a- i pl ti
datoriile la b ncile mam i la
al i creditori externi”.

"În privin a economisirii
avem o anumit îngrijorare.
Am transmis i pân acum
semnale pentru b nci s nu se
repead s reduc dobânda la
instrumentele de economisire
în lei. Nu a putea spune c
ne-au ascultat, dar nici nu sunt
obligate s o fac ", a declarat
guvernatorul BNR, Mugur
Is rescu. O declara ie de o
sincer i tate dezarmant ,
cinic , semn clar c pe
bancheri nici în cot nu îi doare
de soarta popula iei. S-o fi
gândit, oare, vreodat , mai
marii din BNR c b ncile
str ine fac profituri uria e
inclusiv din banii pu i deoparte
pentru înmormântare de c tre
b trâni ? Cu siguran c nu, i
asta e mare p cat !
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George ZAVERA

Prin reducerea dobânzii de politică monetară,

Băncile sunt ajutate să
facă profituri, folosindu-se gratuit

de economiile populaţiei

Preşedintele PNL, Crin Antonescu, a subliniat joi că
liberalii fac parte din USL şi a catalogat drept iresponsabile
declaraţiile unor colegi de alianţă care vorbesc despre
momentul ruperii Uniunii.

"Este un an de la care nu doar noi, liderii acestui mare
partid istoric, aşteptăm foarte multe, dar mai ales cetăţenii
României aşteaptă foarte mult sub toate aspectele. Vorbim
de PNL şi priorităţile sale, speranţele sale, mizele sale în
2014 şi făcând acest lucru nu uit, dimpotrivă, că noi facem
parte dintr-o alianţă politică numită USLşi primul meu mesaj
la începutul acestui an politic şi calendaristic este acela de a
vă reaminti, de a ne reaminti, de a reaminti tuturor că ne
aflăm sub această obligaţie şi sub acest angajament.

Îmi par iresponsabile declaraţiile unor colegi de alianţă,
oameni politici, care vorbesc despre data la care ar fi mai
bine să se rupă USL, despre gâlceava din cutare sau cutare
colţ al ţării, despre toate divergenţele, conflictele, frustrările
care s-au acumulat în anul trecut în interiorul acestei
alianţe", a spus Antonescu, în debutul primei şedinţe a
Biroului Politic Naţional al PNL din acest an, care s-a
desfăşurat la Palatul Parlamentului.

Proiect de lege:
drumarii mici să ceară
bani direct de la CNADNR

Crin Antonescu:
nu uit că noi facem
parte dintr-o alianţă
politică numită USL

P r e ş e d i n t e l e
României,Traian Băsescu a
semnat decretul privind
promulgarea Legii pentru
aprobarea Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului nr.
64/2013 privind înfiinţarea şi
acreditarea fondurilor mutuale
pentru gestionarea riscurilor
î n agr i cu l tu ră , anun ţ ă
P r e ş e d i n ţ i a p r i n t r - u n
comunicat.

„Traian Băsescu, a semnat
marţi, 7 ianuarie a.c., decretul
privind promulgarea Legii

pentru aprobarea Ordonanţei
de Urgenţă a Guvernului nr.
64/2013 privind înfiinţarea şi
acreditarea fondurilor mutuale
pentru gestionarea riscurilor
în agricultură şi acordarea de
compensaţ i i f inanc ia re
membrilor pentru pierderile
economice cauzate de boli ale
animalelor, ale plantelor sau
de un incident de mediu”, se
arată în comunicatul transmis
d e D e p a r t a m e n t u l d e
Comunicare Publ ică a l
Preşedinţiei.

La sfârşitul anului trecut,
Federaţia Naţională Pro Agro
a depus la M in i s t e ru l
Agr icul tur i i , dosarul de
acreditare al propriului fond
mutual, la o săptămână după
adoptarea actului normativ
p r i v i n d î n f i i n ţ a r e a ş i
acreditarea fondurilor mutuale
din agricultură. Potrivit unui
comunicat al federaţiei, fondul
mutual Pro Agro va avea
pentru început doar o secţiune
comună, la care vor participa
toţi membri afiliaţi, respectiv

cei din sectorul vegetal,
porcine, avicol, ovine/caprine
şi bovine.

În următorii şapte ani,
România va avea la dispoziţie
aproape 400 de milioane de
euro pentru înf i in ţarea
f o n d u r i l o r m u t u a l e ş i
gestionarea riscurilor din
agricultură, bani care vor fi
alocaţi prin noul Program
Naţional de Dezvoltare Rurală
(PNDR) 2014-2020.

„Prin noul PNDR avem
alocată o sumă de 397 de

milioane de euro pentru
înfiinţarea fondurilor mutuale,
un concept la care eu ţin foarte
mult şi de care România avea
nevoie încă din 2007 (...) Mi-
aş dori să avem un singur fond
mutual pentru gestionarea
mai eficientă a riscurilor din
agricultură, dar dacă se vor
înfiinţa două, nu e niciun fel de
problemă”, a declarat în luna
n o i e m b r i e , m i n i s t r u l
A g r i c u l t u r i i , D a n i e l
Constantin.

Preşedintele a promulgat Legea fondurilor mutuale din agricultură



(urmare din pagina 1)

C. DUMITRACHE

Pe locul secund în topul ”şpăgarilor”
alexăndreni se află angajaţii Primăriei Alexandria.
Din cele aproximativ 9700 de persoane care au
apelat la Primărie în ultimii 5 ani, în jur de 100 au
dat şpagă.

La fel de prost stau şi oamenii legii. Deşi ar
trebui să vegheze la respectarea şi aplicarea legii,
în schimbul unei sume de bani unii dintre poliţişti
au închis ochii la încălcarea legii.

Potrivit aceluiaşi sondaj, în ultimii 5 ani
aproximativ 4650 de alexăndreni au apelat la
poliţiei. Dintre aceştia, 47 au precizat că au dat
şpagă sau atenţii, altele decât taxele legale.

Trebuie să ştiţi că luarea şi darea de mită sunt
infracţiuni penale care se pedepsesc cu
închisoarea.

Luarea de mită (art.254, Cod Penal) este fapta
celui care pretinde ori primeşte bani sau alte
foloase care nu i se cuvin ori acceptă promisiunea
unor astfel de foloase sau nu o respinge, în scopul
de a îndeplini, a nu îndeplini ori a întârzia
îndeplinirea unui act privitor la îndatoririle sale de
serviciu sau în scopul de a face un act contrar
acestor îndatoriri. Darea de mită se pedepseşte
cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. Fapta prevăzută
în alineatul precedent nu constituie infracţiune
atunci când mituitorul a fost constrâns prin orice
mijloace de către cel care a luat mită. Mituitorul nu
se pedepseşte dacă denunţă autorităţii fapta mai

înainte ca organul de urmărire să fi fost sesizat
pentru acea infracţiune.

De asemenea şi primirea de foloase
necuvenite se pedepseşte cu închisoarea.
Potrivit art. 256, Cod Penal, primirea de foloase
necuvenite este definită drept primirea de către
un funcţionar, direct sau indirect, de bani ori alte
foloase, după ce a îndeplinit un act, în virtutea
funcţiei sale şi la care era obligat în temeiul
acesteia.

Aceasta este infracţiunea prin care se
sancţionează aşa numitele “atenţii”: cadouri,
sacoşe cu diverse produse, plicuri cu bani
strecurate printre foi etc. Aceasta infracţiune se
pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.
Banii, valorile sau orice alte bunuri primite se
confiscă, iar dacă acestea nu se găsesc,
condamnatul este obligat la plata echivalentului
lor în bani.

Sondajul a fost realizat de către grupul de
studii socio-comportamentale ”Avangarde” la
solicitarea conducerii Primăriei Alexandria în
perioada 25.11 – 04.12.2013 pe un eşantion de
1150 de persoane adulte de 18 ani şi peste.
Eşantionul este reprezentativ pentru populaţia
adultă neinstituţionalizată a Municipiului
Alexandria, cu o eroare maximă tolerată de +/-
2,85 la sută, pentru un interval de încredere de 95
la sută.
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Credeam că nu există
român cu televizor în casă
care să nu fi fost impresionat
de poveştile celor plecaţi la
muncă în străinătate, care în
loc de slujbele promise şi de
salariile visate, s-au trezit
t ransformaţ i în sclavi
moderni, după ce li s-au
reţinut actele şi au fost puşi
la muncă silnică pentru a li
se asigura cazarea în
locu in ţe i nsa lubre ş i
mâncare pe sponci, fiind
privaţi de orice libertate de
mişcare.

Ei cad pradă propriei
naivităţi, dar şi abilităţii unor
escroci care, de cele mai
multe ori, reprezintă firme
fantomă de recrutare a forţei
de muncă şi de plasare a
acestora în străinătate.

Alarmate de amploarea
fenomenului autorităţile
româneşti cu competenţe în
domeniu au declanşat o
campanie de informare a
cetăţenilor români care
p l e a c ă l a m u n c ă î n
străinătate.

Inspecţia Muncii, în
conformitate cu atribuţiile
stabilite prin legea de
înfiinţare şi organizare, este
cea mai îndreptăţită să
asigure recrutarea legală şi
protecţia cetăţenilor români
care lucrează în străinătate.

Dar, atenţie, această
atr ibuţie nu se poate
exercita decât în cazurile în
care recrutarea şi plasarea
forţei de muncă s-a făcut în
conformitate cu legea, de o
societate românească care
are ca obiect de activitate
unic sau principal selecţia şi
plasarea forţei de muncă,

înregistrată la Registrul
C o m e r ţ u l u i ş i c a r e
informează Inspectoratul
Teritorial de Muncă în
l e g ă t u r ă c u t o a t e
contractele de mediere şi
angajare încheiate.

Ceea ce trebuie să ştie
persoanele care vor să
lucreze în străinătate,
înainte de a apela la
serviciile unei societăţi
comerciale care se ocupă
cu selecţia şi recrutarea
forţei de muncă pentru
străinătate, este să se
adreseze Inspectoratului
Teritorial de Muncă căruia îi
este arondată localitatea
u n d e î ş i a r e s e d i u l
“ a n g a j a t o r u l ” c e r â n d
informaţii cu privire la
înregistrarea firmei la I.T.M.
şi dacă acesta a suportat
s a n c ţ i u n i p e n t r u
“malpraxis”.

Atenţie mare trebuie
acordată şi contractului de
muncă care trebuie semnat,
acesta trebuind să conţină
în mod obligatoriu ţara de
reşed in ţă , denumi rea
angajatorului cu toate datele
de identificare (adresă,
n u m ă r d e t e l e f o n )
descrierea activităţii şi a
locului de muncă, durata
timpului de muncă sau de
repaus, durata contractului
individual de muncă, condiţii
de salarizare, de transport,
de locuit şi de protecţie
socială. Cetăţenii mai
trebuie să ştie că nicio
persoană fizică nu are
dreptul să exercite activităţi
de mediere a cetăţenilor
români în străinătate.

M.M.

Alexăndrenii consideră că medicii sunt
cei mai mari şpăgari dintre bugetari

Ţăranii pot vinde, în continuare,
lapte şi brânzeturi în pieţe

(urmare din pagina 1)

S-au închis 13 fabrici de
procesare a laptelui

Comercializarea laptelui,
d o a r c u r e s p e c t a r e a
l e g i s l a ţ i e i s a n i t a r e
veterinare

Cum se poate vinde
laptele în pieţe

George ZAVERA

Printr-un comunicat de
presă, conducerea Agenţiei
Naţionale Sanitare Veterinare
şi pentru Siguranţa Alimentelor
(ANSVSA) a ţinut să facă o
serie de precizări.

Finalizarea perioadei de
tranziţie pentru îmbunătăţirea
calităţii laptelui crud materie
primă i-a afectat serios şi pe
unii procesatori, care nu mai
au voie să proceseze lapte
neconform. Potrivit ANSVSA,
13 unităţi de procesare a
laptelui au fost închise, pentru
că nu au îndeplinit condiţiile
necesare. Prin urmare, toate
unităţile care au beneficiat de
prevederile din perioada de
tranziţie, pentru a procesa
lapte conform şi neconform
până la 31 decembrie 2013, în
prezent procesează numai
lapte conform. Iniţial, 64 unităţi
de procesare lapte au
beneficiat de perioadă de
tranziţie pentru a procesa lapte
conform şi neconform fără
separare, dintre care 51 unităţi
de prelucrare a laptelui
procesează acum lapte
conform. DSVSA precizează şi
faptul că în situaţia în care, în
urma analizelor efectuate, se
va depista lapte neconform,
unităţi le de procesare a

l a p t e l u i a u t o r i z a t e a u
posibilitatea să proceseze
l a p t e l e n e c o n f o r m î n
brânzeturi cu perioadă de
maturare de cel puţin 60 de
zi le, în conformitate cu
legislaţia europeană.

Producătorii care deţin
exploataţii mici (gospodării ale
populaţiei) sau ferme de vaci
de lapte pot livra laptele crud
către centrele de colectare a
laptelui sau direct către
unităţile de procesare lapte.
D e a s e m e n e a , p o t
comercializa laptele crud
direct către consumatorul final,
i n c l u s i v î n p i e ţ e , î n
conformitate cu prevederile
legislaţiei sanitare veterinare
în vigoare. Pentru a putea
comercializa lapte crud direct
consumatorului final, laptele
trebuie să îndeplinească
criteriile de calitate cu privire la
numărul total de germeni
(max.100.000/ml) şi de celule
s o m a t i c e ( 4 0 0 . 0 0 0 / m l )
prevăzute de legis la ţ ie .
Totodată, laptele crud destinat
v â n z ă r i i d i r e c t e c ă t r e
consumato ru l f i na l sau
prelucrării în brânzeturi trebuie
să provină numai de la animale
sănătoase, care nu suferă de

boli ce pot fi transmise la om
prin intermediul laptelui.

Producătorii care vând
lapte crud d i rect către
consumatorul final în pieţe
trebuie să deţină fişe de
sănătate, care să ateste starea
de sănătate a animalelor de la
care a fost obţinut laptele,
completate de către medicii
veterinari din localităţile de
origine şi un buletin de analiză
care să ateste conformitatea
produsu lu i cu cer in ţe le
legislaţiei. Nu în ultimul rând,
comercializarea laptelui şi a
b r â n z e t u r i l o r d e c ă t r e
producătorii agricoli, în pieţele
agroalimentare şi în târguri, se
poate realiza numai în baza
documentelor de înregistrare
sanitară veterinară, eliberate
de către Direcţiile Judeţene
Sanitare Veterinare şi pentru
SiguranţaAlimentelor.

Medicii veterinari oficiali
care asigură supravegherea
pieţelor agroalimentare vor
verifica modul în care sunt
respectate condiţiile sanitare
veterinare pentru transportul,
depozitarea şi comercializarea
laptelui şi a brânzeturilor
obţinute de producător ii
agricoli.

Anul 2014 a început destul de promiţător
pentru persoanele care au mai lucrat, sau poate
că doresc acum să ocupe un post cu o
valabilitate determinată, în spaţiul economic
european.

Aceştia pot alege unul din cele 162 locuri de
muncă vacante, în domeniul medical, industrial,
gastronomic şi servicii.

Posturile sunt oferite prin reţeaua de
cooperare destinată să faciliteze libera circulaţie
a lucrătorilor în Spaţiul Economic European.

Pentru teleormănenii doritori să muncească
în afara graniţelor ţării, în cadrul A.J.O.F.M
Teleorman funcţionează Compartimentul
EURES, în cadrul căruia se acordă persoanelor
aflate în căutarea unui loc de muncă şi
angajatorilor mai multe servicii gratuite.

Cea mai bogată ofertă pentru această

perioadă, se găseşte în Germania. Aici sunt
disponibile 113 posturi în domeniul industrial,
medical, gastronomic şi servicii. Dintre acestea
cele mai multe posturi (40) sunt pentru bucătari.

Persoanele interesate să muncească în
domeniul medical, pot alege ca destinaţie
Irlanda. Pentru acestea sunt vacante 25 de
posturi. Iar alte 20 posturi de măcelar-tranşator,
sunt disponibile în Olanda.

În această perioadă, sunt vacante încă trei
posturi de ingineri în diverse specializări, în
Ungaria, şi un singur post de bucătar în Malta.

De precizat faptul că locurile de muncă
oferite prin reţeaua EURES se pot modifica
zilnic, în funcţie de ofertele angajatorilor din
Spaţiul Economic European.

M.M.

Peste 160 locuri de muncă vacante
în Spaţiul Economic European

Potrivit reprezentanţilor Agenţiei Pentru Ocuparea Forţei
de Muncă Teleorman, în această perioadă a fost deschisă
oferta posturilor vacante în Germania, care vizează românii
aflaţi în căutarea unui loc de muncă şi care au la bază
calificare şi vechime în domeniul hotelier.

Astfel că, la această dată, Serviciul European de Ocupare
a Forţei de Muncă, dispune de 80 posturi vacante pentru
persoanele calificate în domeniul hotelier – gastronomic,
care doresc să muncească pe perioadă determinată în
Germania.

Compania germana Europa Park oferă doritorilor, locuri
de muncă pentru meserii ca barman (10 de posturi),
ospătar/personal servire clienţi (20 de posturi), bucătar (40
de posturi) şi supraveghetor de noapte (10 posturi).

De menţionat faptul că pentru ocuparea posturilor de
barman, ospătar şi bucătar sunt solicitate persoane care au
calificare profesională încheiată, experienţă în domeniu de
cel puţin 2 ani şi cunoştinţe bune/foarte bune de limba
germană.

Iar pentru posturile de supraveghetor de noapte,
persoanele interesate trebuie să fi urmat cursuri de
management în domeniul hotelier şi să aibă atât cunoştinţe
foarte bune de limba germană, cât şi cunoştinţe de limba
engleză şi limba franceză.

Pentru doritori, selecţia se va organiza în ziua de 6 martie
2014, la Bucureşti, iar angajarea se face începând cu luna
aprilie 2014, pentru o perioadă cuprinsă între 6 luni şi 1 an în
funcţie de ocupaţie.

În ceea ce priveşte salariul oferit, acesta este unul
motivant, în conformitate cu tariful prevăzut în contractul
colectiv de muncă în domeniu.

Persoanele care vor alege să ocupe un loc de muncă din
cele prezentate mai sus, trebuie să ştie şi faptul că orele
suplimentare sunt remunerate în avans, iar angajatorul va
asigura cazarea şi va oferi programe de formare
profesională, promoţii şi servicii complementare.

M.M.

80 de bucătari şi
ospătari au şansa de a
se angaja în Germania

Se poate
munci şi fără riscuri
în străinătate
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S.C S.R.L.. MARA PROD COM
Loc. Alexandria - Teleorman

E-mail: maraflorica@yahoo.com

Tel./Fax: 0247 312 854
0247 314 575
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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



Evaluările naţionale la finalul
claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a vor
avea loc în două sesiuni, în
intervalul 6 - 29 mai, informează
un comunicat de presă al
Ministerului Educaţiei Naţionale.

MEN a publicat joi pe site-ul
www.edu.ro calendarul şi
metodologia de organizare şi
desfăşurare a evaluări lor
naţionale (EN-2014) la clasele a
II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar
2013-2014.

Potrivit MEN, în anul şcolar în
curs, aceste evaluări se vor

desfăşura în două sesiuni, în
perioada 6 - 29 mai, după cum
urmează: prima sesiune în
perioada 6 - 15 mai iar a doua
sesiune în perioada 20 - 29 mai.

Prima sesiune de evaluări va
avea următorul calendar: clasa
a II-a (6 mai - Limba română -
scris şi citit, 7 mai - Limba
maternă - scris şi citit, 8 mai -
Matematică), clasa a IV-a (13
mai - Limba română - Limba
maternă, 14 mai - Matematică),
clasa a VI-a (14 mai - Limbă şi

c o m u n i c a r e , 1 5 m a i -
Matematică şi ştiinţe).

MEN precizează că sesiunea
a doua de evaluări este
destinată elevilor care au
absentat din motive întemeiate
la prima sesiune.

Sesiunea a doua va avea
următorul calendar: clasa a II-a
(20 mai - Limba română - scris şi
citit, 21 mai - Limba maternă -
scr is ş i c i t i t , 22 mai -
Matematică), clasa a VI-a (27
mai - Limbă şi comunicare, 28
mai - Matematică şi ştiinţe),
clasa a IV-a (28 mai - Limba
română - Limba maternă, 29 mai
- Matematică).

Rezultatele obţinute la EN-
2014 nu se înregistrează în
catalogul clasei şi vor fi
valorificate la nivelul unităţii de
învăţământ prin elaborarea
planurilor individualizate de
învăţare, consemnarea în
portofol iul educaţional al
elevului, respectiv informarea
părinţilor/reprezentanţilor legali
ai elevului asupra stadiului
f o r m ă r i i ş i d e z v o l t ă r i i
competenţelor evaluate.
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Concursul regional "Micul Dexter", organizat de Clubul
Copiilor Turnu Măgurele, în colaborare cu Inspectoratul
Şcolar Judeţean Teleorman şi Casa Corpului Didactic
Teleorman, a ajuns la a V -a ediţie. Scopul acestui
concurs este pregătirea elevilor pentru lumea în care
trăiesc, prin aplicarea cunoştinţelor TIC în realizarea unor
lucrări şi depistarea copiilor dotaţi şi superdotaţi în acest

domeniu, evaluarea nivelului lor de pregătire teoretică şi
practică.

Grupul ţintă îl constituie elevii din cluburi, palate,
instituţii de învăţământ din judeţulTeleorman şi din ţară.

Concursul se adresează elevilor din toate ciclurile de
învăţământ pe 3 secţiuni:

Secţiunea I – “În lumea basmelor” - învăţământ
preprimar –desene realizate cu editorul Paint şi printate.

Secţiunea II. – “Copii – între natură şi calculator!”-
învăţământ primar şi gimnazial – desene realizate cu
editorul Paint sau compuneri realizate cu editorul Word şi
printate ( documentele Word sa nu depăşească 3 pagini, -
se va face în format A4, pe o singură parte, scris la un
rând, cu margini egale de 20 mm, text aliniat ''justified'', cu
caractere româneşti).

Secţiunea III.- “Natura pe internet!”- învăţământ liceal
pagini web realizate cu orice soft utilitar şi trimise pe CD.

Lucrările trebuie să aibă un caracter cât mai original
(condiţie obligatorie). Nu vor fi luate în discuţie lucrările
“copiate” de pe anumite pagini de internet şi se va
nominaliza elevul, clasa, profesorul coordonator, instituţia
de învăţământ participantă.

Perioada de înscriere este între 8.01.2014 -
26.02.2014, fiecare lucrare fiind trimisă în folia
protectoare proprie, însoţită de fişa de înscriere, pe
adresa Clubului Copiilor Turnu Măgurele. Un profesor
coordonator poate participa cu maxim 3 lucrări la fiecare
secţiune.

www.didactic.ro/stiri/concurs-reginal-micul-dexter

I

Fi a de înscriere se poate g si la adresa
.

ş ă

D.P.

Concurs regional
"Micul dexter"

Conservă în sare orice fel
de legumă, în funcţie de
preferinţe. În murături se
produce acid lactic, aceeaşi
substanţă benefică din
lactatele fermentate. Iar în
varza murată vitamina C se
păstrează în proporţie de
90%.

În procesul de fermentaţie se nasc bacterii care,
împreună cu flora din organism, cresc imunitatea. Astfel,
murăturile scad riscul reacţiilor alergice şi simultan cresc
imunitatea faţă de infecţiile de sezon. Iar varza murată are
efecte anti-cancerigene deoarece reducere inflamaţia din
organism.

O lingură de sare la un litru de apă rece adăugat peste
legume, aceasta este reţeta simplă de murături. Nu utiliza
apă fierbinte pentru că distruge vitaminele din legume.
Astfel, în câteva săptămâni, rezultă un produs perfect.

Murăturile conservate în sare sunt contraindicate în
boli cronice de rinichi, în hipertensiune sau insuficienţă
cardiacă. Şi trebuie consumate cu moderaţie în diabet.
Dar orice om sănătos poate şi trebuie să le consume în
sezonul rece.

Indiferent de legumele pe care le pui la murat, evită în
conservare zahărul şi oţetul. Murăturile se consumă
lângă leguminoase, cartofi sau carne. Varza murată spre
exemplu contracarează efectele nocive ale cărnii roşii.

Substanţele active din această legumă, chiar murată,
participă la procesul de detoxifiere care se realizează
permanent la nivelul ficatului.

Murăturile conservate
în sare cresc imunitatea

În mijlocul iernii, vaccinul antigripal, produs de
Institutul Cantacuzino, zace încă în depozit, deşi
există deja foarte multe cereri pentru imunizare.
Serul aşteaptă încă avizul Agenţiei Naţionale a
Medicamentului.

Studiile care să-i demonstreze eficienţa nu
sunt gata, iar medicii au consumat deja mai mult
de jumătate din fiolele aduse de Ministerul
Sănătăţii din import.

„Eu am prima fiolă. Înţeleg că până la 15
decembrie vor fi gata 200.000 şi după aceea încă
200.000”, spunea premierul Victor Ponta la
începutul lunii decembrie a anului trecut.

Prima fiolă a rămas la premier, iar restul
producţiei în depozit.

400.000 de doze ar trebui să plece de la
Institutul Cantacuzino către medicii din ţară. Însă
fiolele nu pot ieşi pe poarta institutului până când
Agenţia Naţională a Medicamentului nu-şi dă
acordul că serul este sigur şi eficient. Numai că
această aprobare întârzie, deşi Ministerul
Sănătăţii încercase să pună presiune astfel ca
autorizaţia să fie dată mai repede.

„Dacă ar fi fost să respectăm ce ne-a spus
ANM-ul, ar fi trebuit la anul să facem. Vedeţi că de
anul ăsta îl livrăm, nu cât am vrut noi, dar am forţat
zi şi noapte s-a lucrat aici, deci se poate”, afirma
Eugen Nicolăescu, ministrul Sănătăţii.

Numai că procedurile sunt mult mai stricte
decât spera ministrul.

„Se mai aşteaptă rezultatele unui studiu clinic
aflat acum în desfăşurare, efectuat conform
procedurilor în vigoare pe un anumit număr de
persoane, care pune în evidenţă siguranţa şi
eficacitatea produsului respectiv”, spune Anca
Crupariu, purtătorul de cuvânt al Agenţiei

Naţionale a Medicamentului.
Anul acesta, Ministerul Sănătăţii a cumpărat

din străinătate 600.000 de doze de vaccin, iar
Institutul Cantacuzino ar trebui să furnizeze restul
până la un milion.

Problema este că medicii au folosit deja mai
mult de jumătate din dozele din import şi nimeni nu
ştie clar când vor fi gata studiile clinice care să
demonstreze calitatea vaccinului românesc.

Evaluările naţionale vor avea loc
în două sesiuni în perioada 6-29 mai

Parodontoza reprezintă o
adevărată problemă de sănătate
publică în condiţiile în care
această boală afectează între
15-20% dintre persoanele cu
vârstă cuprinsă între 35 şi 44 de
a n i , a r a tă un rap o r t a l
Organ i za ţ ie i Mond ia le a
Sănătăţii.

Boala parondontală este o
afecţiune cronică ireversibilă
care afectează ţesuturile de
susţinere a dinţilor. În lipsa unei
igienei dentare adecvate şi a
unui tratament corespunzător,
această boală poate provoca
pierderea dinţilor.

”Boala parodontală este
foarte frecvent întâlnită şi, din
păcate, este tratată când deja
daunele sunt majore. Cauza

principală a apariţiei bolii
parodontale o reprezintă flora
microbiană de la nivelul cavităţii
o r a l e . S e r e c o m a n d ă
consultarea unui specialist în
cazul în care persoanele se
confruntă cu sângerări în timpul
per ia julu i dinţ i lor, halena
persistentă, depuneri de tartru şi
placă bacteriană, retragerea
gingiilor de pe rădăcinile dinţilor,
scurgeri purulente între dinte şi
gingie, mobilitate dentară,
congestionarea gingiilor şi
durere”, a declarat dr. Raluca
Pascu, medic primar stomatolog,
specialist ortodonţie şi ODF la
Clinica Stomatologică Multident,
conform romanialibera.ro.

În multe cazuri de boală
parodontală, factorul genetic

joacă un rol extrem de important.
Nu se va ajunge însă la o formă
severă, dacă pacientul va avea
grijă ca igiena orală să fie una
adecvată. Din acest motiv,
trebuie respectate regulile de
bază ale unui periaj corect,
utilizarea zilnică a aţei dentare,
precum şi indicaţiile pentru o
alimentaţie echilibrată. De
asemenea, fumatul, tartrul,
cariile netratate, starea de
sănătate generală precară, dar şi
stresul psihoemoţional, precum
şi sarcina pot conduce cu
uşurinţă la dezvoltarea unei boli
parodontale.

În stabilirea diagnosticului de
boală parodontală, un rol
important îl au examenele clinice
şi radiologice.

Parodontoza, cea mai întâlnită
afecţiune cronică la români

Vaccinul antigripal românesc
zace în depozit



De câte ori ai auzit că nu e bine să mănânci seara? Îţi
periclitează nu numai silueta, ci şi somnul. De fapt, cina luată la
ore târzii nu e chiar atât de rea în anumite circumstanţe. Iată
cum poţi beneficia de pe urma unei mese de seară, fără să îţi
pui în pericol silueta.

În general, suntem mai puţin activi seara şi de aceea
principalul sfat de la orice nutriţionist este să nu mănânci foarte
târziu dacă îţi pasă de dieta ta. În plus, seara există pericolul, ca
după o zi în care am mâncat mai mult pe fugă, să dăm iama în
frigider şi să consumăm mai multe calorii decât trebuie.

Dar, dacă treci peste aceste două condiţii şi alegi alimentele
potrivite, cina târzie îţi poate aduce beneficii fără să te îngraşe
sau să îţi strice somnul liniştit.

O cină cu indice glicemic mic te poate ajuta să controlezi
nivelul glicemiei a doua zi. Un studiu publicat în American
Journal of Clinical Nutrition a arătat că tot ceea ce mănânci la
cină influenţează felul în care organismul tău răspunde la
alimentaţia de la micul dejun. Practic, o cină uşoară te poate
ajuta să controlezi glicemia a doua zi, un lucru important nu
numai dacă vrei să slăbeşti, dar şi pentru starea generală de
sănătate. Poţi încerca să combini seara carbohidraţi precum
lintea sau fasolea neagră, cu proteine slabe precum carnea de
pui sau somon.

Nu întotdeauna
carbohidraţii se vor
t r a n s f o r m a î n
d e p o z i t e d e
grăsime dacă îi
mănânci la cină.
Dacă obişnuieşti să
m e r g i l a s a l ă
regulat, să faci
exerciţii şi să îţi pui
mus cu la tu ra l a
t r e a b ă ,
carbohidraţii vor fi
metabolizaţi cu totul

altfel de corp, decât în cazul în care ai o viaţă sedentară. Ai
nevoie de carbohidraţi pentru refacerea organismului după
efort, indiferent de momentul din zi. Aşa că, dacă obişnuieşti să
mergi la fitness după orele de serviciu, nu te priva de o cină
bogată în carbohidraţi. Poţi mânca banane sau cartofi dulci
pentru a alimenta organismul cu energie.

Carbohidraţii de seară te ajută să controlezi foamea. Un
studiu publicat în 2011 în Obesity and Nutrition, Metabolism &
Cardiovascular Diseases descoperea că subiecţii care
consumau cei mai mulţi carbohidraţi la cină, au trecut prin
unele schimbări hormonale care reduceau senzaţia de foame a
doua zi.

O porţie de proteine înainte de culcare poate ajuta masa
musculată în timp ce dormi. Unul din miturile despre “mâncarea
de seară” este că dacă mănânci târziu, organismul nu are timp
să digere mâncarea. Totuşi, în timp ce dormim, organismul nu
se opreşte din funcţionare. Dacă ştii ce să alegi la masa de
seară, îţi poţi ajuta musculatura să se refacă şi să lucreze mai
bine chiar în timp ce tu dormi.

Un studiu publicat în 2012 în Medicine and Science in
Sports and Exercise, arată că proteinele consumate chiar
înainte să mergi la culcare pot ajuta musculatura să se
recupereze mai ales dacă faci sport frecvent. Include la cină
mai ales alimente bogate în caseină, cum sunt lactatele.

88
Papa Francisc nu încetează să surprindă la

orice ieşire în public. Nu numai prin cuvinte
bine alese, dar şi prin gesturi total neaşteptate.
Papa a invitat miercuri un preot la plimbare în
papamobil, după ce în urmă cu o zi a purtat pe
umeri un miel.

Preotul argentinian, invidiat de toată lumea
catolică, a fost identificat de un site catolic
drept părintele Baez din Buenos Aires. Este un
apropiat al Papei Francisc, după cum el însuşi
a spus şi se cunosc de când Suveranul Pontif
era arhiepiscop de Buenos Aires. Vizibil
bucuroşi de întâlnirea din timpul audienţei
generale, papa l-a invitat în papamobil şi s-au
plimbat împreună prin Piaţa San Pietro.

În urmă cu o zi, Suveranul Pontif a fost
surprins într-o altă ipostază inedită. El a fost
filmat în timp ce purta un miel pe umeri.

Imaginile au fost surprinse în timp ce Papa
Francisc privea scena nativităţii, reprodusă în
faţa unei biserici din apropierea Romei. Sfântul
Părinte a fost într-o bună dispoziţie şi a făcut
glume cu enoriaşii.

Cunoscut ca mare iubitor de copii, Papa
Francisc a dialogat şi cu aceştia. Pe teme
religioase, fireşte.

De la urcarea sa pe scaunul pontifical, Papa
Francis a surprins deseori prin gesturile şi
declaraţiile sale. În memoria mulţimii au rămas
imagini cu Suveranul Pontif în timp ce mângâie
un bolnav sau face un aşa-numit selfie - o
fotografie cu telefonul mobil - alături de un
cuplu proaspăt căsătorit.

Două blonde stăteau de vorbă. Una dintre ele o întreabă
pe cealaltă:
- Dragă, tu când faci dragoste, vorbeşti cu soţul tău?
-Da, dacămă sună!

***
Într-un bar intră un poliţist disperat:
- Domnule, ajutaţi-mă, că mi-am încuiat cheile înmaşină şi

nu ştiu ce să fac!
- Păi, ai lăsat un pic geamul deschis?
-Da!
- Bine, uite, ia sârma asta, îndoaie-o la vârf, ca pe un

cârlig, şi prin geamul întredeschis încearcă să le agăţi.
-Mulţumesc, domnule, m-ai salvat!
După un timp, intră un alt tip în bar, ţinându-se cu mâinile

de burtă, de râs.
- Ce râzi, nene? Ce-ai păţit?
- E un poliţist afară care încearcă să-şi scoată cheile din

maşină cu o sârmă…
-Şi ce-i aşa amuzant?Noi i-am spus cum să facă.
- Da, darmai e un poliţist înăuntru, care îl ghidează!

***
Ţiganul se plimbă prin pădure şi găseşte o potcoavă.

Bucuros, merge acasă şi îi spune familiei:
- Uite! Amgăsit o potcoavă. Nemai trebuie 3 şi calul.

Pastila de râs

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

Anunţ

Suveranul Pontif surprinde din nou

Crucea Caraiman, un
monument istoric construit
între anii 1926 şi 1928 şi situat
pe Vârful Caraiman, a fost
desemnată cea mai înaltă
cruce din lume amplasată pe

un vârf montan, potrivit site-
ului Guinness World Record.

Crucea comemorativă a
eroilor români din Primul
Război Mondial, situată pe
Vârful Caraiman din Munţii
Bucegi, este un monument
istoric clasat în grupa A (de

v a l o a r e n a ţ i o n a l ă ş i
universală), potrivit Listei
Mon ume n t e l o r I s t o r i c e
alcătuite de Ministerul Culturii.

Crucea Caraiman este
situată la altitudinea de 2.291

metri, conform Guinness
World Record. Monumentul
are o înălţime de 39,5 metri şi
include un soclu din ciment de
8 metri.

C u n o s c u t ş i s u b
denumirea Crucea Eroilor,
monumentul a fost ridicat

pentru a cinsti memoria
românilor care au murit în
Primul Război Mondial.

Monumentul a fost verificat
de către experţii Guinness pe
14 august 2013, se mai spune
pe site-ul Guinness.

Crucea comemorativă a
eroilor români din Primul
Război Mondial este situată în
şaua masivului Caraiman,
chiar pe marginea abruptului
că t re Valea Seacă, la
altitudinea de 2.291 de metri,
fiind unică în Europa atât prin
altitudinea amplasării, cât şi
prin dimensiuni, conform site-
u l u i d e d i c a t a c e s t u i
monument.

Crucea este executată din
profile de oţel, fiind montată pe
un soclu din beton armat
placat cu piatră, înalt de 8
metri. În interiorul acestuia se
află o încăpere care a
adăpostit iniţial generatorul de
energie electrică ce alimenta
cele 120 de becuri de 500 W
de pe conturul Crucii.

Crucea Caraiman, în Cartea Recordurilor

Părinţii care îşi trimit copiii la culcare la ore
care nu se sincronizează cu ceasul lor interior
le-ar putea crea copiilor probleme de somn,
susţine un nou studiu.

În studiu, oamenii de ştiinţă au analizat,
timp de 6 zile, programul de somn pe care îl
aveau 14 copii cu vârste cuprinse între 30 şi 36
de luni. Astfel, specialiştii au descoperit
diferenţe legate de momentul în care începea
să crească nivelul de melatonină al copiilor în
timpul serii. Melatonina
este un hormon despre
care se ştie că promovează
somnul. Aşadar, o creştere
a nivelului de melatonină
indica faptul că, din punctul
de vedere al ceasului
biologic, noaptea îşi făcea
simţită prezenţa.

În medie, nivelurile de
melatonină ale copiilor
începeau să crească la ora
7:40, cu aproximativ o jumătate de oră înainte
ca părinţii să îi pună la culcare. În general,
copiii adormeau abia la o jumătate de oră după
ce erau puşi în pat.

Totuşi, unii copii erau puşi în pat înainte ca
nivelurile lor de melatonină să înceapă să
crească, motiv pentru care aceştia adormeau
abia după 40-60 de minute.

„Menţinerea copiilor treji pentru mult timp în

pat poate duce la o asociere a patului cu
trezirea şi nu cu somnul. Acest tip de răspuns
poate creşte riscul individului de a suferi de
insomnii de-a lungul vieţii”, a declarat Monique
LeBourgeois de la Universitatea Colorado.

„Avem puţine cercetări asupra legate de
modul în care fiziologia unui copil poate
contribui la apariţia problemelor de somn.
Dormitul al un timp nepotrivit din punct de
vedere al ceasului biologic duce la probleme

de somn”, a adăugat
LeBourgeois.

D e a s e m e n e a ,
LeBourgeois a subliniat că
25% dintre copiii mici şi
preşcolari se lasă cu greu
să fie puşi la culcare. Acest
lucru poate promova
apariţia problemelor de
somn, la plânsete şi strigăte
sau la alte strategii de
evadare din pat, precum

falsa necesitate de a merge la baie.
„Evaluarea nivelurilor de melatonină pentru

fiecare copil nu este un lucru practic. Însă, dacă
se întâmplă ca cei mici să se împotrivească
somnului sau să adoarmă foarte greu, se poate
ca ei să nu fie pregătiţi din punct de vedere
fiziologic pentru somn la ora pe care aţi hotărât-
o dumneav oas t ră ” , a conc luz iona t
LeBourgeois.

Ce ar trebui să ştie
orice părinte despre ora de
culcare a copilului său?

Beneficii surprinzătoare
ale unei cine târzii
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Bătălia de la Podul Înalt: Victoria de la Vaslui prin
care Ştefan celMare, domnulMoldovei, a zdrobit armatele
otomane conduse de Suleiman Pa a.

S-a născut
N i c o l a u s O l a h u s ,
umanist şi istoric de
o r i g i n e r o m â n ă ,
a r h i e p i s c o p d e
Esztergom şi guvernator
al Ungariei (d. 1568).

A murit Samuel
C o l t , i n v e n t a t o r
american, constructor al
revolverului care îi
poartă numele (n. 1814).

Prima linie
publică de transport
subteran din lume a fost
deschisă la Londra.

S-a născut Alexei
Tolstoi, prozator şi
dramaturg rus (d. 1945).

A murit Sinclair
Lewis scriitor american,
laureat al Premiului
Nobel pentru Literatură (n. 1885).

A murit Gabriela Mistral, poetă chiliană, laureată
a Premiului Nobel pentru Literatură (n. 1889).

A murit Lordul Alexander Todd, chimist suedez,
laureat al PremiuluiNobel pentruChimie (n. 1907).
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Vineri 10 Ianuarie 4201

07:00 Telejurnal matinal 09:00
Pre uie te via a! 12:00 Alexandru
Tomescu în Turneul Stradivarius Bach
to Basics 12:55 Dincolo de celebritate
13:00 România de teapt 13:30
M.A.I. aproape de tine 14:00
Telejurnal 15:30 Oameni ca noi 16:00
A n i i M i t t e r a n d 1 6 : 5 5
Superconsumatorul 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 Serrallonga 22:45 Hanul ro u
00:25 Festivalul Interna ional de Circ
de la Monte-Carlo 01:25Anii Mitterand
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P o t a v e a l o c
schimbari benefice in
relatiile sentimentale.
Sunteti comunicativ si
va imprieteniti cu o
persoana deosebita.
Spre seara, s-ar putea
sa aveti o problema
de sanatate.

Dimineata va simtiti
obosit, chiar epuizat.
Este recomandabil sa
e v i t a t i d e c i z i i l e
i m p o r t a n t e s i
activitatile ce necesita
un efort deosebit.
Limitati-va la activitati
de rutina!

Dimineata incasati
o s u m a
considerabila, de pe
urma unei afaceri. Nu
faceti investitii si nici
calatorii lungi. Ar fi
bine sa va petreceti
timpul liber impreuna
cu persoana iubita.

Desi sunteti foarte
ag l ome ra t , ave t i
suficienta energie
pentru a face fata
tuturor problemelor.
Situatia financiara nu
va satisface, dar nici
n u re p re z i n t a o
problema grava.

Aveti posibilitatea
sa luati o decizie
importanta in privinta
relatiilor sentimentale.
Cineva apropiat va
o f e r a u n c a d o u
deosebit. Prietenii va
invita sa mergeti la o
petrecere.

Doriti mult sa faceti
o schimbare sau sa
incepeti ceva nou.
Traversati o perioada
dif ici la, cu multe
probleme de rezolvat.
Nu stati prea bine cu
banii, dar nu va faceti
griji.

O ruda reuseste sa
va tempereze dorinta
de a obtine venituri
riscante. Va sfatuim
sa nu va sacrificati
timpul liber pentru
interese materiale.
Nu merita sa va
neglijati prietenii!

Este posibil sa
incepeti o noua etapa
in viata sociala si pe
plan sentimental. Sunt
favorizate intalnirile cu
persoane mai tinere.
Acum este momentul
sa demarati o noua
afacere.

N u e s t e o z i
favorabila investitiilor.
Evitati speculatiile.
Nu cautati sa obtineti
sume necuvenite!
Este posibil sa aveti
musafiri. Relati ile
sentimentale va ofera
mari satisfactii.

Va af la t i i n t r - o
perioada favorabi la
contactelor sociale si
relatiilor sentimentaleal.
Dupa-amiaza, survin
schimbari de program
din cauza invitatiei la o
petrecere. Nu neglijati
odihna.

Sunteti decis sa
rezolvati o problema
de familie, pe care ati
tot amanat-o. Aveti
sentimentul ca nu va
mai ajunge timpul, dar
reusiti sa terminati tot
ce v-ati propus.

Este o zi favorabila
a c t i v i t a t i l o r
intelectuale si aveti
ocazia sa va afirmati
in societate. S-ar
putea sa va remarce o
persoana de sex
opus. Dati dovada de
prudenta!

Semnificaţii istorice pentru

07:00 10:05
Tân r i Nelini tit 11:00 B iatu'
mamei 13:00 tirile Pro Tv
14:00 MasterChef - Sezonul 1
16:00 La Maru 17:00 tirile
Pro Tv 17:30 La Maru 19:00

tirile Pro Tv 20:30 First Blood -
Rambo I 22:15 Purt torii 00:00
Loch Ness: Confruntarea
decisiv 02:00 Apropo Tv (R)
03:00 Purt torii 04:30 La Maru

Ştirile Pro Tv
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10:00 Knight Rider 10:50 În
gura presei 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 Film
22:30 Misiunea 00:00 Cascada
Seraphim 02:30 Misiunea 04:00
Acces direct 06:00 Observator

ă

ă

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

p rin ilor 21:30 Faci fa , faci bani
22:30 Ziua R zbun rii 00:30 tirile
Kanal D 01:30 Teo Show 03:15
Ziua R zbun rii 05:00 Pastila de
râs 05:30 Inima nu respect reguli
06:30 Neveste de pilo i
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ă ă
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ă
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Ș
Ș

Ș
ţ ţ

ţ

07:00 Danni Lowinski 08:00
Regina cump r turilor 09:30
Anchet militar 10:30 Fii pe faz !
12:00 Sport, diet i o vedet 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 M rul discordiei
22:00 Mondenii 22:30 Tr sni i din
NATO 23:15 Fii pe faz ! 00:00
Anchet militar 01:00 M rul
discordiei 03:00 Focus
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ă ă ă

ă ă

ă ă
ă

ă
ă
ă

ă ă ă

ş
ş

ş
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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
Promotor 15:30 Bine, drag ! 16:30
The Unit 17:15 La bloc 18:00
M.A.S.H. 19:00 My Name Is Earl
20:00 O mireas momeal 21:45
Zoom în 10 22:00 Pre ul tr d rii
23:45 Prison Break 00:30 Misteriosul
John Doe 01:15 O mireas momeal
02:45 Prison Break 03:30 Misteriosul
John Doe
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ă
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ă ă
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07:00 tir i le dimine i i 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 tirile B1 19:00
Aktualitatea B1 20:00 tirile B1 21:00
Talk B1 23:00 tirile B1 00:00 tirile B1
01:00 Talk B1 02:40 Butonul de panic
03:30 tirile B1 04:20 România, acum
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07:30 Suflet de gheata 08:30
Pove t i r 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
20:30 Furtuna din adâncuri 22:30
I i ordon s m iube ti! 00:30
Pove tiri adev rate 01:30 Furtuna
din adâncuri 03:00 I i ordon s m
iube ti! 04:30 Pove tiri adev rate
05:30 Casa Ibacka
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Actualitatea într-un zâmbet
Echipa naţională de

handbal mascu l in a
R o m â n ie i a î n v i n s ,
miercuri, pe teren propriu,
reprezentativa Italiei, cu
scorul de 34-29 (20-13), în
cea de-a cincea partidă din
grupa a 2-a preliminară a
Campionatului Mondial din
2015.

Marcatorii României au
fost Acatrinei 7 goluri,
Ta l a s 6 , F l o r e a 4 ,
Csepreghi 4, Mihalcea 3,
Fenic i 3, Şandru 2,
Criciotoiu 2, Şimicu 1,
Ghiţă 1, Asoltanei 1, în
timp ce pentru Italia s-au
remarcat Marocci 6 goluri
şi Maione 5.

Tricolorii au obţinut
anterior patru victorii - 23-
22 cu Italia, 32-24 cu
Slovacia, 36-19 şi 31-30 cu
Cipru - şi au acumulat

astfel 10 puncte, fiind liderii
grupei a 2-a.

România mai are de
disputat un singur meci,
sâmbătă, cu Slovacia, în
deplasare.

Câştigătoarea fiecăreia
dintre cele cinci grupe
preliminare din primul tur
se va califica în turul
secund, play-off, în care au
as igura tă ca l i f i carea

directă alte 13 echipe
europene.

Meciurile se vor juca în
luna iunie, în sistem tur-
retur. Câştigătoarele din
dubla manşă se vor califica
la turneul final.

Turneul final al CM din
2015 va avea loc în Qatar,
între 17 ianuarie şi 1
februarie.

- Dac ’ te reclam la protecă mai folose ţia animalelor!şti biciu

Vinişor de poamă rară,
Cum îl bei, cum te doboară!

- Ce ziceai că înseamnă picnic?
- Cam ce facem noi, dar ătarşi cu gr şi ceva bere!

Patru romani vor trebui
s ă t r eac ă p r i n s i t a
preliminară în vederea
accesului pe tabloul
principal al primului turneu
de Mare Slam al anului,
a c e ş t i a a f l â n d u - ş i
adversarii pe care îi vor
avea la fileu în runda de
debut a calificărilor. Iată
cum vor juca tenismenii
români:

Masculin: Marius Copil
(138 ATP) vs. Kimmer
Copajans (Belgia, 246
ATP)

Feminin: Irina-Camelia
Begu (129 WTA) vs.
S t e p h a n i e V o g t
(Liechtenstein, 151 WTA);
Alexandra Dulgheru (164
W T A ) v s . C a g l a
Buyukakcay (Turcia, 157
WTA); Andreea Mitu (178
WTA) vs. Anna-Lena
Friedsam (Germania, 116
WTA).

Intră direct în circuitul
principal: Simona Halep,
S o r a n a C â r s t e a ,
A le x and ra C ada n ţu ,

Monica Niculescu, Edina
Gal lov i ts-Hal l , Vic tor
Hănescu, Adrian Ungur şi
Horia Tecău (doar la

dublu).
Australian Open, ediţia

102, dotat cu premii totale
în valoare de 33 milioane

dolari, va avea loc în
perioada 13-26 ianuarie
a.c la Melbourne Park.

Perechea formată din
jucătoarea română de

tenis Monica Niculescu şi
Klara Zakopalova (Cehia)
s-a cal i f ica t , jo i , în
semifinalele probei de
dublu din cadrul turneului
W TA d e l a H o b a r t

(Australia), dotat cu premii
totale de 250.000 de

dolari, după o victorie cu 6-
2, 4-6, 10-5 în faţa
j a p o n e z e l o r S h u k o
Aoyama/Miki Miyamura.

N i c u l e s c u ş i
Zakopalova, victorioase

după o oră şi 20 de minute,
şi-au asigurat un cec de
3.435 şi 110 puncte WTA,
iar în penultimul act al
p r o b e i v o r î n f r u n t a
perechea Yung-Jan Chan
( T a i w a n ) / J a n e t t e
Husarova (Slovacia), cap
de serie nr. 4.

Monica Niculescu şi
Klara Zakopalova au
c â ş t i g a t s ă p t ă mâ n a
trecută finala de dublu a
turneului de la Shenzhen.

Românca a fost învinsă
joi în sferturile probei de
simplu din cadrul turneului
t asman ian de c ă t re
Estrella Cabeza Candela
(Spania), cu 3-6, 7-6 (3), 6-
4, după 2 ore şi 41 de
minute, adică 4 ore
petrecute de Monica în
total joi pe terenul de tenis.

România, a cincea
victorie în preliminariile CM de
handbal masculin din 2015

Niculescu şi Zakopalova,
în semifinalele probei de

dublu la Hobart

Programul tenismenilor
noştri în calificările Australian

Open 2014

- De mâine s-o laşi mai uşor că s-a scumpit benzina!


