
Să ne cunoaştem conjudeţenii!

Patrula de siguranţă
p u b l i c ă a P o l i ţ i e i
m u n i c i p i u l u i T u r n u
Măgurele, aflându-se în
exercitarea atribuţiunilor de
serviciu în zona S.C. Donau
Chem SRL, s-a sesizat din
oficiu despre faptul că un
grup de 5 pers oane
încercau să sustragă o
conductă din inox, aflată în
spaţiul de depozitare a
carbonatului de calciu, prin
dezgroparea acesteia.

Trecând la identificare,
s-a stabilit că aceştia se
numesc: B. Vasile, B. Mihai,
C. Ionuţ, D. Valeriu şi D.
Dor in, toţ i d in Turnu
Măgurele.

În data de 7 ianuarie, în urma executării de către lucrătorii Postului de Politie
Putineiu a unei acţiuni pe linia prevenirii furturilor din locuinţe, a fost prins în
flagrant numitul M. Viorel, din comuna Putineiu, în timp ce sustrăgea un frigider
din curtea unei persoane fizice.

(continuare în pagina 2)

CSBT Alexandria este prima echipă calificată în ”Final 4”. Baschetbalistele
alexăndrene au trecut fără emoţii în sferturile de finală ale Cupei României de
echipa din Satu Mare.

Echipa de baschet alexăndreană face senzaţie.
(continuare în pagina 10)

Teleormanul, unul din cele mai importante bazine
cerealiere ale României, cu o suprafaţă arabilă de circa
450.000 de hectare, a beneficiat în perioada anilor 1970-
1985 de investiţii majore din partea statului, prin care au
fost amenajate sisteme de irigaţii pe mai bine de 220.000

de hectare. Au fost construite 3 mari sisteme de irigaţii:
Olt-Călmăţui (cu sprijinul specialiştilor englezi), Viişoara
Nord şi Răsmireşti-Giurgiu, amenajările cuprinzând
întreaga parte de sud a judeţului. Apa adusă la rădăcina
plantelor şi îngrăşămintele chimice şi organice aplicate
au condus la dublarea producţiei de cereale şi de legume
la unitatea de suprafaţă, la unele culturi fiind obţinute
producţii record pentru aceea perioadă. Începând cu anul

1990, punerea în aplicare a legii referitoare la
retrocedarea terenurilor către proprietarii de drept a
condus la desfiinţarea marilor exploataţii agricole, dar şi
la un proces sistematic de distrugere a sistemelor de
irigaţii. Pentru a salva cât se mai putea din fostele sisteme

de irigaţii, în anul 2007 mai marii agriculturii româneşti au
decis concesionarea sistemelor de irigaţii către fermieri,
una din condiţiile care trebuiau îndeplinite fiind ca aceştia
să înfiinţeze organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru
irigaţii (OUAI), urmărindu-se în acest fel şi o mai bună
organizare a activităţii de irigaţii.

(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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4În Teleorman, doar 20% din suprafaţa
arabilă ar putea fi irigată Şomerii din

Teleorman îşi vor
primi la timp
indemnizaţiile

Gina Pistol,
blonda care a
cucerit

Bucureştiul!

La început de an, hoţii şi-au
reluat mai vechile deprinderi

Baschetbalistele alexăndrene
sunt calificate în semifinala

Cupei României
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Suntmăr de lângă drumşi fără gard,
Lamine-n ramuri poame roşii ard,
Drumeţule, să iei fără sfială
Că n-ai să dai la nimeni socoteală.

Menite sunt aceste sfinte poame
Să-ţi ţină şi de sete şi de foame
Şi cine vrea un somn tihnit şi dulce
La umbramea e liber să se culce.

Aşa vorbea unmăr creţesc, bădie,
Plantat, sub comunişti, de primărie
Lamargine de drumnaţional
Cu gropi care te bagă în spital.

Până-ntr-o zi, când fructul său zemos
Din circuitul natural fu scos
Şi, prezentat „natur” ori stilizat,
În simbol de partid fu transformat.

Ministrul Fuia,mărul natural,
L-a prezentat urgent la tribunal
Şi-acum, acesta este adevărul,
Agricultorii au drept siglămărul.

Şi au sărit cu gura de prin ţară
Cei dinmişcarea zisă „populară”,
Care susţin că dânşii au fost primii
Ce-au prezentat acest simbolmulţimii.

Dar unde-i lege, sigur, nu-i tocmeală
Chiar dacă legea e electorală,
Aşa că Papahagi şi Tomac
Mărunt din buze, pe ecrane, fac

Şi caută prin legile prezente
Ceva scăpări şi nişte argumente
Să poată folosi neapărat
La vot, sigla cumărul stilizat.

Româniimai lucizi sunt de părere
Că e-n zadar războiul pentrumere
Şi cred, după experienţa lor de viaţă,
Că-imultmai bună paramălăiaţă.

Mai stilizată saumai naturală,
Ea poate fi o siglă generală,
Că toţi politicienii, cum s-ar zice,
Nu fac nimic şi-aşteaptă să le pice.

Ba un contract cu statul, negreşit,
Ori un salariu d-ăla nesimţit,
Ba oduducă fragedă la pat,
Ori un viloi imens, plătit de stat.

C.R.

(urmare din pagina 1)

B.P.

În acest timp, lucrători de la Poliţia oraş
Videle au continuat cercetările în dosarul
penal cu autori necunoscuţi privind
sustragerea din locuinţa unei persoane fizice,
din oraşul Videle, a mai multor bunuri, în
valoare de circa 2.000 lei.

În cadrul acestor activităţi s-au efectuat
investigaţii criminalistice şi judiciare precum şi
activităţi procedurale sprijinite de poliţişti de la
Serviciul de Acţiuni Speciale, în urma cărora

au fost identificaţi şi prinşi autorii, în
persoanele numiţilor A.M. şi M.M., ambii de 16
ani, din oraşul Videle.

Cu ocazia activităţilor poliţieneşti au fost
descoperite şi ridicate mare parte din bunurile
furate şi restituite părţii vătămate.

Tuturor autorilor infracţiunilor mai sus citate
li s-au întocmit dosare penale pentru tentativă
furt calificat.

Şoferii care circulă pe teritoriul Uniunii
Europene sunt nevoiţi să aibă de acum şi un
document în limba engleză care să ateste
starea tehnică a maşinii. Certificatul le este
înmânat şoferilor în momentul în care se
prezintă la inspecţia tehnică periodică. Noul
act a început sa fie distribuit abia anul acesta,
iar poliţiştii nu îi amendează încă pe cei care
nu îl au.

Actul este de fapt un atestat în limba
engleză potrivit căruia vehiculul poate circula
în siguranţă pe drumurile publice. Documentul
este eliberat de service-urile autorizate pentru
inspecţiile tehnice periodice şi conţine inclusiv
numărul de kilometri pe care îi are maşina în
acel moment.

„Conţine date de identi f icare ale
autoturismului precum şi codul de tranzacţie şi
seria foliei aplicate pe certificatul de
înmatriculare. Să spunem că este o
confirmare a ceea ce se scrie pe certificatul de
înmatriculare”, a explicat Adrian Domniţa,
inspector tehnic atestat.

Puţini şoferi ştiu însă de existenţa acestui
certificat, iar unii dintre ei îl consideră o simplă
formalitate.

„Până la această dată este o chestiune

opţională. Se preconiza, este o intenţie, de a fi
utilizate în Uniunea Europeană. Noi în trafic
verificăm ca şi până acum nu altceva decât
certificatul de înmatriculare, anexa la
certificatul de înmatriculare pe care sunt
înscrise inspecţia tehnică periodică”, a spus
com. şef Sorin Rus, şef Serviciul Rutier Cluj.

Sancţiuni pentru cei care nu deţin atestatul
se vor aplica abia peste doi ani, când se
presupune că toţi şoferii ar fi trebuit să-şi
reînnoiască inspecţia tehnică a maşinii şi să
primească şi documentul cu valoare
internaţională.

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

La început de an, hoţii
şi-au reluat mai vechile deprinderi Războiul merelor

În ziua de 8 ianuarie, orele, 09,00, patrula formată din
lucrători din cadrul Biroului Rutier al Poliţiei Alexandria a
depistat pe numitul I. Gelu, din Alexandria, care a condus un
autoturism, pe strada Carpaţi, fără ca acesta sa fie înmatriculat
în circulaţie.

Lucrători din cadrul aceluiaşi birou au identificat în aceeaşi
zi, orele 19,00, pe numitul M. Gabriel, din Mîrzanesti, care a

condus un autoturism, pe strada Al. Ghica, fără să fie
înmatriculat în circulaţie.

Patrula de la Biroul Rutier al Poliţiei Roşiorii de Vede a
depistat pe D.E.70, în raza municipiului Roşiorii de Vede, pe
numitul P. Iulian, din Măldăeni, în timp ce conducea un
autoturism, având dreptul de a conduce suspendat.

În toate cazurile s-au întocmit dosare penale
B.P.

Aproape 2.000 de poliţişti
de la Ordine Publică vor avea
o n o u ă s a r c i n ă :
supravegherea persoanelor
arestate la domiciliu.

Măsura intră în vigoare de
la 1 februarie, în noul Cod de
procedură Penală. Problema
este că, în ultimii trei ani, de
când este discutată măsura,
autorităţile nu au reuşit să
implementeze un sistem care
s ă p o a t ă a j u t a l a
supravegherea suspecţilor
arestaţi. Aceştia vor putea să
meargă la locul de muncă,
magazin sau medic. Iar

poliţiştii vor trebui să stea
mereu cu ochii pe ei.

Pe lista locurilor unde
condamnaţii la domiciliu au
acces este şi farmacia. Va fi
luată în calcul cea mai
aprop ia tă de domic i l iu
suspectului.

Cei arestaţi la domiciliu au
acces fără nici cea mai mică
p r o b l e m ă i n c l u s i v l a
magazinele din jur. Doar cele
mai apropiate însă. Distanţa
va fi cronometrată.

La fel se va întâmpla şi cu
spitalele ce vor fi luate în
calcul în funcţie de distanţa

faţă de locuinţa celui arestat la
domiciliu.

Poate cel mai important
lucru vizează locul de muncă.
Cei arestaţi la domiciliu vor
avea acest drept. Drumul de
la domiciliu până la locul de
muncă va fi estimat în minute.
Se va da şi o marjă de eroare.
Dar ce se va întâmpla dacă
odată urcat la volanul maşinii,
petreceţi mai mult timp în
trafic?

Legea spune că poliţistul
va cronometra orice pas al
suspectului.

De la 1 februarie, cei arestaţi la
domiciliu vor fi supravegheaţi de poliţişti

ITP-ul maşinii, obligatoriu
şi în engleză

Infracţiuni rutiere
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Autoritatea Electorală
P e r m a n e n t ă ( A E P ) a
desfăşurat, în decembrie
2013, 42 de controale la nivel
naţional în scopul îndeplinirii
principalelor obiective ale
activităţii de instruire şi control
electoral, însă în urma

acestora nu au fost aplicate
sancţiuni contravenţionale sau
avertismente.

Potrivit unui comunicat al
AEP remis Agerpres, în luna
ianuarie se vor desfăşura la
nivel naţional încă 86 de
acţiuni de instruire, îndrumare

şi control electoral.
"Principalele obiective

vizate sunt îndrumarea privind
utilizarea Registrului electoral,
ver i f i carea modulu i de
p ă s t r a r e a r e g i s t r e l o r
cuprinzând listele electorale
permanente, complementare

şi speciale, de întocmire a
listelor electorale, verificarea
semnării listelor electorale de
către persoanele abilitate, a
modului de actualizare a
listelor electorale, a efectuării
d e c o m u n i c ă r i c ă t r e
judecător ia competentă

te r i t o r ia l c u p r iv i r e l a
modi f icăr i le operate în
exemplarul listei electorale
existent la primărie", se arată
în comunicat.

De asemenea, se va avea
în vedere respectarea de către
primar a obligaţiei de a pune la
dispoziţia alegătorilor spre
consultare a listelor electorale
permanente şi de soluţionare
a întâmpinări lor priv ind
omisiunile, înscrierile greşite
sau e ro r i le d i n l i s te l e
electorale, verificarea modului
de păstrare şi recuperare a
materialelor de logistică
electorală, obţinerea de
informaţii privind integritatea şi
modul de confecţionare a
materialelor de logistică
e lec tora lă , respec tarea
hotărârilor adoptate de AEP şi
instruirea primarilor privind
atribuţiile stabilite în sarcina
a c e s t o r a d e p r i v i n d
organizarea alegerilor pentru
Parlamentul European.

Autori tatea Electorală
Permanentă va continua să
efectueze aceste controale
pentru a pregăti cadrul potrivit
d e s f ă ş u r ă r i i a l e g e r i l o r
e u r o p a r l a m e n t a r e ş i
prezidenţiale de anul acesta.

Curtea Constituţională a decis că Legea descentralizării,
pentru care Guvernul şi-a angajat răspunderea în Parlament
în luna noiembrie, este neconstituţională, admiţând
sesizarea formulată de parlamentarii PDL.

"Cu unanimitate de voturi, admite obiecţia de
neconstituţionalitate în ceea ce priveşte criticile de
neconstituţionalitate intrinsecă şi constată Legea privind
stabilirea unor măsuri de descentralizare a unor competenţe
exercitate de unele ministere şi organe de specialitate ale
administraţiei publice centrale, precum şi a unor măsuri de
reformă privind administraţia publică, în ansamblul ei, este
neconstituţională", se arată în decizia Curţii.

Sesizarea ar fi trebuit analizată în 11 decembrie, însă

judecătorii constituţionali au decis să amâne discutarea sa,
întrucât au primit în acest caz 4.000 de pagini de documente,
pe care nu au avut timp să le studieze până la acel moment.

PDL a sesizat Curtea Constituţională în privinţa legii
descentralizării şi a notificat Camerei Deputaţilor acest
demers, a informat formaţiunea politică, în 29 noiembrie
2013.

Sesizarea a fost semnată de 70 de deputaţi democrat-
liberali.

Procentele pe care le are
PDL nu ajung pentru a da
preşedintele României şi nici
p e n t r u u n s c o r l a
europarlamentare care să
repoziţioneze formaţiunea ca
primul partid de centru-
dreapta, a declarat joi
deputatul Elena Udrea, la o
dezbatere despre influenţa
PPE în România.

"Cred că nu se doreşte a
se accepta, că de înţeles se

înţelege la vârful PDL, că
procente le acestea în
creştere ale PDL nu ajung
nici pentru a da preşedintele
României, nu ajung nici
pentru a obţine un scor la
europarlamentare care să
repoziţioneze PDL ca primul
partid de pe centrul-dreapta",

a afirmat deputatul PDL.
Elena Udrea a adăugat că

PDL nu poate, aşa cum este
în prezent, să adune voturile
pe care le pierde USL.

"Nu mai spun că nu poate
provoca pierderi USL-ului.
Iar lucrul acesta, dacă-i
mulţumeşte pe unii din PDL,
cred că e greşit şi în acelaşi
timp dăunător. Dacă ne
mulţumim cu faptul că cu ce
mai pică de la USL merge

natural la PDL, dar aici o să-l
rugăm pe preşedinte să nu
mai zică nimic de noi, ca să
putem să fructificăm aceste
firimituri liniştit, cred că e
lipsă de strategie. E o
atitudine dăunătoare PDL-
u lu i " , a ma i dec la ra t
deputatul PDL.

Legea descentralizării,
neconstituţională

Elena Udrea:
Procentele pe care le are
PDL nu ajung pentru a
da preşedintele României

Preşedintele Traian Băsescu solicită
Parlamentului reexaminarea legii privind
parteneriatul public-privat, motivând că actul
normativ nu defineşte motivele excepţionale
pentru care poate fi denunţat contractul de
parteneriat public-privat.

"Având în vedere că legea nu defineşte
"motivele excepţionale legate de interesul
naţional sau local", ipoteză care poate genera o
denunţare unilaterală a contractului,
considerăm că se impune stabilirea clară, prin
lege, a situaţiilor ce pot constitui motive
excepţionale de interes naţional sau local ce
conduc la încetarea unilaterală a contractului",
se arată în cererea de reexaminare semnată joi
de preşedintele Băsescu şi transmisă
preşedintelui Senatului, Crin Antonescu,
potrivit unui comunicat al Administraţiei
Prezidenţiale.

Şeful statului afirmă că se impune detalierea
acestor măsuri excepţionale, motivând că este
necesar ca România să aibă un cadru juridic
predictibil în materie.

"Această reglementare detaliată a măsurilor
excepţionale în care poate fi denunţat
contractul de parteneriat public-privat se
impune cu atât mai mult cu cât în această
situaţie partenerul privat va avea dreptul să
primească o despăgubire dacă această
denunţare îi creează un prejudiciu. Pentru
atragerea investitorilor este necesar că
România să aibă un cadru juridic predictibil în
materie, astfel încât să se cunoască de la
început regimul juridic aplicabil parteneriatului

public-privat. Or, o asemenea prevedere ce nu
reglementează în mod transparent aspectele
ce pot conduce la denunţarea unilaterală a
contractului lasă loc arbitrariului şi unei marje
largi de acţiune partenerului public în derularea
eventualelor contracte de parteneriat public-
privat, ceea ce poate afecta climatul
investiţional", subliniază preşedintele Băsescu.

Şeful statului consideră necesar ca legea să
prevadă criteriile în baza cărora vor fi atribuite
proiectele de parteneriat public-privat, atunci
când nu va avea loc o nouă procedură de
atribuire întemeiată pe legislaţia privind
achiziţiile publice, şi nu prin intermediul
normelor de aplicare, ce au o forţă juridică
inferioară legii.

Plenul Camerei Deputaţilor, în calitate de for
decizional, a adoptat pe 17 decembrie proiectul
de lege privind parteneriatul public-privat.

Controale ale Autorităţii Electorale
Permanente la nivel naţional

La doar un an după ce şi-
au preluat mandatele, peste
50 de senatori şi deputaţi,
a d i c ă 1 0 % d i n t r e
parlamentari, au probleme
grave cu justiţia. Mulţi au
fost trimişi în judecată
pentru corupţie, alţii au fost
găsiţi incompatibili sau în
conflict de interese, iar
p a t r u a u f o s t d e j a
condamnaţi definitiv şi au
pierdut mandatul.

Parlamentul României,
ales în 2012, are cea mai mare

concentraţie de senatori şi
deputaţi cu probleme în justiţie
d i n i s t o r i a s a p o s t -

decembristă. 55 de aleşi
sunt condamnaţi, urmăriţi
penal, trimişi în judecată
sau găsiţi incompatibili.

Conflictul de interese,
averile nejustificate, falsul
î n d e c l a r a ţ i i ş i
incompatibilităţile - sunt
problemele de natură
penală pe care le au
parlamentarii.

Patru parlamentari şi-au
pierdut anul trecut mandatul

în urma unor condamnări
definitive.

Zece la sută dintre parlamentarii
României au probleme cu legea

Preşedintele solicită reexaminarea
Legii privind parteneriatul public-privat
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George ZAVERA

Conform celei mai recente situaţii întocmite
de către ANIF, până la jumătatea anului 2013 în
România au fost constituite 509 organizaţii de
îmbunătăţiri funciare (OUAI), care însumează o
suprafaţă totală de 1.666.109 hectare. Din
situaţia prezentată de către Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale reiese faptul că
cele mai multe organizaţii ale utilizatorilor de
apă pentru irigaţii sunt înregistrate în judeţele
Brăila (108 cu 352.542 hectare), Galaţi (61 cu
230.436 ha), Tulcea (43 cu 99.537 ha), Călăraşi
(42 cu 179.204 ha ) şi Constanţa (41 cu 44.017
ha). Cu 33 de OUAI, deţinând o suprafaţă de
142.592 hectare, se înscrie judeţul Olt, urmat în
clasament de judeţul Dolj, cu 30 de organizaţii
însumând o suprafaţă de 193.786 hectare. În
Teleorman au fost înfiinţate şi autorizate 28 de
organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru

irigaţii, suprafaţa deţinută fiind 95.175 hectare.
Marea majoritate a OUAI din Teleorman se
regăsesc în partea de sud a judeţului, între
acestea aflându-se şi cele de la Conţeşti,
Măgura, Cervenia, Pietroşani, Viişoara,
Fântânele, Crângu, Seaca, Vânători, Liţa,
Olteanca, Călmăţuiu etc.

Într-un număr de 17 judeţe din ţară, printre
care şi Caraş-Severin, Ilfov, Prahova, Neamţ,
Braşov, Harghita nu s-a înfiinţat nici o
organizaţ ie de îmbunătăţiri funciare.
Surprinzător este şi faptul că în judeţe cu o
mare pondere în producţia agricolă a ţării s-a
înfiinţat un număr foarte mic de organizaţii ale
utilizatorilor de apă, aşa cum se întâmplă de
fapt şi în judeţul Giurgiu, aici fiind înregistrate
doar 4 OUAI, cu o suprafaţă de 10.289 hectare.
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Gina Pistol s-a născut în ziua de 9 decembrie 1981 în
municipiul Roşiorii de Vede, la această dată fiind considerată
a fi una dintre cele mai frumoase femei din România. Gina
Pistol nu surprinde doar prin frumuseţe, ci şi prin talentul de
care dispune şi prin modul în care a înţeles să-şi petreacă anii
tinereţii.

Înainte de a deveni cunoscută în lumea plină de farmec a
Bucureştiului, blonda teleormăneană a lucrat ca vânzătoare
în Roşiorii de Vede, aceeaşi ocupaţie având-o şi o perioadă
scurtă de timp după ce a luat drumul capitalei. Primul mare
pas spre notorietate l-a făcut în anul 2005, când s-a angajat
la postul Naţional TV, unde a prezentat emisiunea “Nu
suntem blonde". În acea perioadă, Gina a fost remarcată,
datorită frumuseţii sale angelice, şi a primit şi acceptat oferta
de a apărea într-un pictorial în Playboy România, prin
apariţiile sale devenind imaginea celebrei reviste. În acelaşi
an, roşioreanca a apărut în câteva episoade din serialul “La
Bloc", apoi regizorul Ioan Carmăzan distribuind-o în filmul
"Margo, iubire de cartier". În timp, Gina Pistol a intrat în rândul
celor mai cunoscute dar şi vânate vedete autohtone.

Au urmat foarte multe şedinţe foto pentru diverse
publicaţii, printre care şi FHM., pictorialele în care a apărut
fiind deosebit de reuşite şi apreciate ca atare. În 2010, Gina a
fost desemnată de revista Pro Tv Magazin “Cea mai sexy
blondă din showbiz".

Între relaţiile pe care le-a avut blonda din Teleorman se
numără şi cele cu afaceristul Codin Maticiuc, dar şi cu fostul
fotbalist de la Steaua Bucureşti, Mihai Răduţ, relaţii pe care
acesta niciodată nu a încercat să le tăinuiască. Îi plac
călătoriile, briza mării şi la 32 de ani, recent împliniţi, îşi
trăieşte viaţa din plin. A făcut parte din grupul ce a realizat
showul “Master Chef”, în prezent fiind apreciată pentru
apariţiile sale săptămânale în cadrul emisiunii umoristice
televizate “Serviciul Român de Comedie”, unde este
angajată.

George ZAVERA

În Teleorman, doar 20% din suprafaţa
arabilă ar putea fi irigată

Zilele trecute a fost anunţat
faptul că în Bucureşti dar şi în
mai multe judeţe din ţară,
şomerii riscă să nu-şi poată
primi indemnizaţia la timp,
a c e a s t a a j u n g â n d c u
întârziere. Situaţie dată fiind
generată de problemele
a p ă r u t e l a p r o g r a m u l
informatic de gestionare a
bazei de date.

Potrivit Iulianei Bădica,
purtătorul de cuvânt al
A.J.O.F.M., Teleormanul nu se
află printre judeţele cu
probleme, aşa că persoanele
aflate în plată la instituţia
A.J.O.F.M. Teleorman îşi vor
primi la timp indemnizaţia.

După cum spuneam, la
nivel naţional problemele au

apărut în urma blocării softului,
din cauza expirării contractului
cu firma austriacă, cea care
gestiona baza de date şi a
cărui valabilitate s-a încheiat
odată cu finele anului 2013.

Este cunoscut faptul că,
pentru achiziţionarea acestui
soft, statul român a plătit mai
bine de 20 milioane de euro, şi
iată că problemele au apărut
încă din luna decembrie 2013.

P e f o n d u l a c e s t e i
probleme, nu au întârziat să
apară ecourile provocate de
persoanele nemulţumite, din
rândul şomerilor care îi acuză
în special pe guvernanţi. Din
punctul lor de vedere, ei sunt
singurii care se fac vinovaţi de
crearea acestei situaţii.

Câţiva dintre cei care nu au
putut să rămână nepăsători cu
privire la această problemă, şi-
au exprimat nemulţumirea.
Unii dintre ei se întreabă
retoric: “Unde este elita
românească capabilă să
menţină o amărâtă de bază de
d a t e ? U n d e e s t e
informaticianul care practică
cu succes această meserie de
20 de ani, fără cea mai mică
problemă? Era neapărată
nevoie de contactarea unei
firme din exterior, pentru
gestionarea acestei baze de
date?”

Acest tip de întrebări dar şi
a l t e l e v o r r ă m â n e î n
continuare fără răspuns.

M.M.

Şomerii din Teleorman îşi vor primi
la timp indemnizaţiile

Gina Pistol,
blonda care a

cucerit Bucureştiul!

O nouă taxă le este impusă firmelor din România. Cele
900.000 de companii înregistrate aici trebuie să plătească
pentru certificarea declaraţiei fiscale anuale de impozit pe
profit, respectiv formularul 101, operaţiunea de certificare
fiind realizată de consultanţii fiscali. Măsura trebuia aplicată
din 2008, deci de acum cinci ani, însă a fost amânată
succesiv, scrie HotNews.ro.

Oficial, de la 1 ianuarie 2014, Formularul 101 nu mai poate
fi depus la Fisc fără certificarea unui astfel de specialist.
Autorităţile nu au anunţat însă felul în care se va face această
certificare şi nici cât va costa.

Surse citate de HotNews.ro arată că Guvernul ar putea lua
în discuţie aceste aspecte săptămâna viitoare, când ar putea
fi aprobată şi o reglementare referitoare la deconturile de TVA
şi declaraţiile rectificative. „Unul dintre obiectivele noastre

prioritare îl reprezintă diminuarea evaziunii fiscale şi de
aceea vom reglementa situaţia certificării unor declaraţii, fapt
ce ne va ajuta în combaterea acestui fenomen”, indică sursa
din Ministerul de Finanţe. Alte informaţii venite din aceeaşi
zonă arată că ar fi vizate de certificare doar „anumite”
categorii.

Certificarea declaraţiilor de impozit pe profit ar trebui
făcută până cel târziu la 25 martie, transmite corespondentul
Digi24. Specialiştii în domeniu susţin că ea ar trebui
echivalată cu un control fiscal în care Fiscul să aibă deplină
încredere. Munca ANAF ar fi uşurata, dar şi pentru
contribuabil lucrurile ar sta mai comod: un lucru este să vină
Fiscul să vadă documentele, şi cu totul altceva atunci când o
face un consultant fiscal, care nu are rolul de a aplica
sancţiuni.

O nouă taxă impusă
firmelor din România

Ministrul Finanţelor Daniel Chiţoiu a anunţat
joi că vor scădea contribuţiile la asigurările
sociale pentru angajatori – cu 5%, începând de
la 1 iulie.

“Reducerea contribuţiilor sociale cu 5% este
un angajament politic. Este trecut în scris în
scrisoarea cu FMI. Se va aplica începând cu 1
iulie 2014. Ne permitem din punct de vedere
bugetar”, a declarat Daniel Chiţoiu, citat de
digi24.ro.

Ministrul Finanţelor a arătat că amânarea cu
trei luni a majorării cu 7 eurocenţi a accizei la
combustibil nu va afecta scăderea contribuţiilor
sociale, el mizând pe o mai bună colectare a
încasărilor la buget pentru a acoperi această
măsură.

Contribuţiile la asigurări
sociale scad cu 5%, de la 1 iulie

Proprietarii de câini -
persoane fizice şi juridice - au
posibilitatea identificării şi
înregistrării animalelor în
Registrul de evidenţă a câinilor
cu stăpân (RECS) până la
data de 1 ianuarie 2015, a
d e c l a r a t , j o i , p e n t r u
Agerpres, preşedintele
C o l e g i u l u i M e d i c i l o r
Veterinari (CMV), Viorel
Andronie.

"Până la dată intrării în
vigoare a normelor privind
identificarea şi înregistrarea
câinilor cu stăpân nu se fac
înregistrări în Registrul de
evidenţă a câinilor cu
stăpân. Pe durata celor 60
de zile de la dată publicării se
va dezvoltă baza de date
conform cerinţelor din norme,
vor fi înregistrate unităţile
medicale veter inare ca

uti l izatori RECS, vor fi
înregistraţi medicii veterinari
ca identificatori şi operatori
RECS, vor fi instruiţi medicii
veterinari, va fi informat

publicul cu privire la paşii ce
trebuie urmaţi. Prin urmare,
există timp suficient pentru ca
acţiunea de identificare şi
înregistrare a câinilor să se

desfăşoare coerent şi în bune
condiţii, iar proprietarii şi
deţinătorii de câini nu trebuie
să între în panică", a spus
Viorel Andronie. Potrivit sursei

citate, proprietarii sau
deţinătorii temporari ai
câinilor, persoane fizice şi
persoane juridice, se vor
adresa unităţilor medicale
veterinare de asistenţă
m e n ţ i o n a t e a n t e r i o r
(cabinete veterinare, clinici,
spitale veterinare şi clinici
universitare) şi nu Colegiului
Medicilor Veterinari.

N o r m e l e p r i v i n d
identificarea şi înregistrarea
câinilor cu stăpân vor fi

publ icate în curând în
Monitorul Oficial al României
şi vor intra în vigoare la 60 de
zile de la data publicării.

Proprietarii de câini au posibilitatea
înregistrării lor până la 1 ianuarie 2015
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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



Biblioteca Judeţeană “Marin
Preda” din Alexandria, instituţie
s u b o r d o na t ă C o ns i l i u l u i
Judeţean Teleorman, este una
din instituţiile care depind în mod
special de publicul larg, aşa că,
potrivit declaraţiei lui Viorel Fota,
şeful bibliotecii, coroborat cu
statisticile întocmite la nivelul
inst i tuţie i, în anul 2013,
activitatea desfăşurată aici a
fost cel puţin la fel de intensă,
comparativ cu activitatea din
anul 2012.

Şi asta datorită, faptului că pe
parcursul anului 2013, fondul de
carte a fost suplimentat cu
volume de carte provenite din
diverse donaţii, atât de la CJT
Teleorman, Primăria Alexandria,
dar şi din Rezerva Naţională de
Publicaţii din cadrul Bibliotecii
Naţionale a României.

Î n p re ze n t B ib l i o tec a
Judeţeană “Marin Preda” din
Alexandria gestionează un
număr de 148.269 unităţi de
bibliotecă.

În ceea ce priveşte fluxul
persoanelor care au trecut
pragu l aces te i inst i t u ţ i i ,
statisticile întocmite în acest
sens, arată faptul că pe
parcursul anului 2013, un număr
de 10.273 de persoane şi-au
manifestat interesul către
această instituţie, cu o frecvenţă
de 35.345 de vizite. Dintre
acestea cele mai multe vizite
(20.240) au fost făcute în scopul
de a utiliza calculatoarele
conectate la internet. Iar restul
de 15.105 viz i te pent ru

consultarea documentelor de la
sala de lectură şi împrumut la
domiciliu.

Astfel, la sala de lectură
pentru copii, au fost înregistrate
10.120 vizite, mare parte dintre
copii fiind prezenţi la bibliotecă
c u o c a z i a m a i m u l t o r
evenimente dedicate. Iar la sala
de lectură s-au înregistrat
21.600 vizite, dintre care 6325
a u f o s t f ă c u t e p e n t r u
consultarea presei curente.
Foarte mulţi dintre cei care au
călcat pragul acestei instituţii, au
fost interesaţi să acceseze
p r o g r am u l de le g i s l a ţ i e
LexExpert pentru a se informa
despre legile în vigoare.

În afara acestor activităţi,
instituţia a organizat un număr
de 51 de manifestări culturale,
constând în simpozioane,
dezbateri, lansări de carte,
expoziţii tematice, precum şi o

serie de momente artistice, la
care au participat aproximativ
3.500 de utilizatori.

Pe n t r u an u l î n c u r s ,
conducerea instituţiei şi-a
propus sporirea numărului de
utilizatori ai serviciilor oferite de
bibliotecă, mizând în acest sens
pe faptul că la finele anului 2013,
insti tuţia a benef iciat de
diversele donaţii de carte,
amintite mai sus.

Pentru această perioadă,
începând de luni 13 ianuarie
2014, programul instituţiei cu
publicul, se va desfăşura în
intervalul orar 8.30 – 19.30,
tocmai pentru a veni în sprijinul
elevilor, care în prezent se află în
ultimele trei săptămâni ale
semestrului I, şi care vor avea
posibilitatea de a beneficia de
serviciile bibliotecii chiar şi după
terminarea orelor de curs.

M.M.
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Guvernul a decis iniţierea unui program denumit
"Complexuri sportive", care va fi finanţat din alocaţii de la
bugetul de stat, prin Ministerul Dezvoltării, şi din alte
surse, pentru construcţia de complexe sportive,
finalizarea lucrărilor deja începute şi reabilitarea
structurilor existente.

Lucrările vor fi derulate prin intermediul Companiei
Naţionale de Investiţii, societate pe acţiuni aflată sub
autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice, iar beneficiari vor fi autorităţile
centrale şi locale.

Prin complex se va înţelege acele spaţii şi terenuri
special amenajate pe care pot fi desfăşurate activităţi
sportive şi de recreere, acoperite sau în aer liber, "inclusiv
activităţi conexe".

Conform unei hotărâri aprobate de Guvern,
amplasamentele destinate construcţiilor de complexe
sportive, respectiv terenuri şi/sau construcţii, vor fi
predate de către beneficiari Companiei Naţionale de
Investiţii, care le va prelua pe perioada realizării
investiţiei, pe bază de protocol.

Decizia este argumentată de Guvern prin faptul că
numărul spaţiilor special amenajate destinate practicării
sporturilor este insuficient în raport de necesităţile reale
ale societăţii, iar pe teritoriul României nu există suficiente
complexe sportive care să corespundă standardelor
internaţionale privind pregătirea sportivilor şi organizarea
de competiţii internaţionale, ceea ce îi obligă pe sportivii
români să evolueze în competiţiile oficiale la nivel de
competitivitate redus.

Biblioteca Judeţeană
“Marin Preda”, la ora bilanţului

Simularea evaluării naţionale a elevilor de clasa a VIII-
a va avea loc în perioada 18-20 februarie, iar cea a
bacalaureatului, la care vor participa în premieră şi elevii
de clasa a XI-a, între 3 şi 7 martie, informează Ministerul
Educaţiei Naţionale.

"Elevii vor fi evaluaţi din materia parcursă până la data
susţinerii testului. Elevii de clasa a XI-a, care vor simula

pentru prima dată bacalaureatul, vor susţine doar două
probe: română şi matematică sau istorie", a explicat joi,
pentru Mediafax, ministrul Educaţiei, Remus Pricopie.

Potrivit ministerului, simulările au un dublu scop:
familiarizarea elevilor cu rigorile unei evaluări naţionale,
respectiv a unui examen de bacalaureat naţional, şi
optimizarea rezultatelor obţinute de către elevii din
învăţământul preuniversitar la finalul studiilor gimnaziale
sau liceale.

Bacalaureatul va fi
simulat în premieră de
elevii claselor a XI-a

Executivul începe
un program de
construcţie de

complexe sportive

Nu te feri de o porţie generoasă de mămăligă,
te sfătuiesc Oana Cuzino şi specialiştii consultaţi
de ea. Glucidele lente pe care le conţine
mămăliga produc energie, fără să îngraşe.

Consumă porumb tot timpul anului. Variantele
uscate şi congelate abundă în nutrienţi. Şi nu uita
de mămăligă. Preparatul tradiţional reglează

concentraţiile de glucoză şi colesterol din sânge.
Şi are de patru ori mai puţine calorii decât pâinea.

Dr. Şerban Damian, nutriţionist: "Între făina
albă, pâinea albă şi mămăligă, avantajul ar merge
spre mămăligă, pentru că valoarea calorică a
acestui produs este mult mai redusă decât la
pâine".

Dr. Mihaela Bilic, nutriţionist: "Porumbul
înseamnă glucide lente, adică glucide din care
corpul nostru face energie şi care nu se
transformă în grăsime, aşa cum o face zahărul.
Deci, glucidele sunt baza alimentaţiei noastre.
Avem nevoie de glucide la fiecare masă".

Şi nu uita de prăjiturile din făină de porumb.
Practic, în orice reţetă puteţi înlocui făina albă cu
mălaiul.

Dr. Şerban Damian, nutriţionist: "Mălaiul poate
fi folosit şi pentru prepararea unor dulciuri care se
spune că sunt mai sănătoase prin faptul că se
absorb mai lent".

Cine a spus că cei care îşi
servesc ceaşca de cafea
dimineaţa la serviciu sunt nişte
leneşi sunt cei mai mari
mincinoşi. Cel puţin aşa reiese
din cel mai recent studiu al
oamenilor de ştiinţă.

As t fe l , po t r i v i t u ne i
c e r c e t ă r i r e a l i z a t e de
s p e c i a l i ş t i d i n c a d r u l
Universităţii din Copenhaga,
Danemarca, băutul cafelei în a
doua parte a dimineţii poate
avea efecte nebănuite asupra
creierului, mai exact poate
diminua stresul şi ajută la
recăpătarea energiei, astfel
încât restul zilei să fie marcată
de productivitate şi echilibru
psihic.

Analiza se bazează pe o
serie de 20 de interviuri realizate
pe funcţionari care activează la

un centru de asistenţă socială
din Danemarca, deci persoane
care au zilnic de-a face cu
activităţi stresante şi solicitante,
precum divorţurile, adopţiile sau

conflictele în familie.
După ce au monitorizat

activitatea acestui grup pe o
anumită perioadă de timp,
cercetătorii au ajuns la concluzia

că întreruperea lucrului la
mijlocul dimineţii pentru a bea o
cafea cu colegii de muncă este
cel mai înţelept şi sănătos lucru,
deoarece este momentul ideal

când angajaţii pot elimina
toate tensiunile acumulate şi
pot purta discuţii lejere despre
c a z u r i l e c o m p l i c a t e ,
el iberându-se astfel de
emoţiile negative cu care au
pornit ziua.

Un alt studiu realizat de
curând a arătat că cel mai
potrivit moment pentru a bea
cafeaua este tot dimineaţa,
pentru că efectele ei sunt
resimţite mai bine la acele ore

matinale, când organismul
produce mai puţin cortizol, un
hormon responsabil pentru
starea de stres şi pentru puterea
de concentrare.

Mămăliga, un aliment surprinzător

Cafeaua de dimineaţă te ajută
să scapi de stres



De la inventarea telescopului în anul 1608, omenirea a
adunat informaţii despre Cosmosul nostru local. După cum se
dovedeşte, nu am fost singurii. Copacii fac acelaşi lucru de
milenii. Un grup de fizicieni conduşi de Fusa Miyake,
absolventă a Universităţii Nagoya, a început să folosească
informaţiile stocate în vechi cedri japonezi ca să aibă acces la
cele mai vechi "înregistrări contabile" la primă mână referitoare
la Universul nostru local.

Pe insula japoneză Yakushima, arborii trăiesc în mod
obişnuit cel puţin o mie de ani, mergându-le bine pe un substrat
slab hrănitor, din granit - echivalentul pentru copaci al unei
diete sărace în carbohidraţi - care favorizează o rată de

creştere lentă. Miyake şi echipa ei au examinat mostre din
miezul trunchiurilor a doi arbori de pe această mică insulă.

Întorşi la Universitatea Nagoya, ei au studiat numărul şi
grosimea inelelor copacilor, nu numai pentru a stabili vârsta lor,
dar şi pentru a aduna informaţii despre atmosfera pe care au
respirat-o.

Semnalul pe care echipa lui Miyake l-a descoperit a fost
mult mai puternic decât orice s-a observat în timpuri recente,
indicând că Pământul a fost bombardat cu o radiaţie extrem de
intensă. Inelele au arătat că, în cursul unui an, nivelul
atmosferic al carbonului 14 a crescut cu 1,2 procente, adică de
20 de ori mai mult decât variaţia normală.

Acest flux masiv de radiaţie poate să fi fost cauzat de o
supernovă, de o explozie de radiaţie gama de la un eveniment
galactic extrem de rar ca ciocnirea a doua stele neutronice sau
de o superprotuberanţă solară cu mărimea de cel puţin 10 ori
mai mare decât cea mai mare protuberanţă observată
vreodată.

Folosind cunoştinţele lor despre Pământ, biologie şi
astronomie, echipa lui Miyake a descoperit o armă fumegândă,
ca într-o nuvelă poliţistă la scară cosmică. Tot ce mai rămâne
de făcut este să identificăm cine a tras cu ea.
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Pentru cei îngrijoraţi de proporţiile siluetei s-
a găsit răspunsul pentru gustările dintre mese.
Migdalele sunt cea mai bună soluţie, spune
ultimul studiu, pentru că taie senzaţia de
foame.

Cu toţii obişnuim să “ciugulim” şi în afara
meselor fixe, iar dacă avem motive să ţinem
regim strict, gustările pot fi o problemă pentru
că pot adăuga calorii în plus în meniul zilnic.
Atunci când te-ai săturat de morcovi şi mere
ronţăite la gustarea de după-amiază, ia-ţi la
pachet un pumn de migdale crude.

Ultimul studiu publicat în European Journal
of Clinical Nutrition arată că persoanele care
au adăugat 43 de grame de migdale în dieta
zilnica au declarat că le-a fost mai puţin foame
peste zi.

Ce-i drept, primul gând te duce la numărul
mare de calorii pe care îl au aceste fructe
uleioase. Dar cele 250 de calorii în plus, au fost
eliminate în cazul subiecţilor studiului prin
faptul că au mâncat mai puţin la următoarea
masa pentru că nu le mai era atât de foame.

Participanţii la studiu au consumat migdale
fie la micul dejun sau la prânz, fie ca gustare

între mese. Explicaţia stă în faptul că migdalele
sunt bogate în proteine, grăsimi bune şi fibre.

Rezultatul studiului adaugă încă o bilă albă
migdalelor deja lăudate pentru proprietăţile lor
benefice atunci când sunt consumate cu
moderaţie. Aceeaşi cantitate de 43 de grame
de migdale are efecte pozitive asupra inimii
pentru că migdalele sunt bogate în magneziu.
Tot magneziul este responsabil şi pentru
reglarea glicemiei ceea ce te va face să nu mai
pofteşti la alte gustări ca să îţi ţii foamea în frâu.

- Iubitule, îmi cumperi un telefonmobil?
- Păi, celălalt?!
- Celălalt îmi cumpără o tabletă.

***
Doi prieteni stau de vorbă. Unul dintre ei zice:
- Frate, asearăm-amcertat în ultimul hal cu nevasta…
-Aoleu…Şi, cum s-a terminat?
- Ei, a venit în genunchi lamine…
-Şi ce ţi-a spus?!
- Ieşi de sub pat, laşule!

***
În tren, un american, un român şi un ungur. Americanul

scoate o sticlă dewhisky, ia o gură şi o aruncă.
- Ce faci, bă? întreabă românul şi ungurul.
- Dă-o dracu, bă, că lamine în ţară sunt destule.
Ungurul scoate o sticlă deTokay şi repetă episodul.
- Ce faci, bă? întreabă americanul şi românul.
- Dă-o dracu', bă, lamine în ţară avemdestule.
Romanul îl ia pe ungur şi îl aruncă din tren.
- Ce faci, bă? întreabă americanul.
- Dă-l dracu. Lamine în ţară sunt destui.

O soacră cu trei gineri hotărăşte să-i pună pe toţi la
încercare.
În prima zi se aruncă în lacul de lângă casă. Sare ginerele

mare şi o salvează. Seara, ginerele găseşte în fata casei un
Mertzan pe care era un bilet: "Ce-ai făcut, ce primeşti. Semnat:
mama soacră."
A doua zi soacra sare iar în lac şi o salvează ginerelemijlociu.

Seara, ginerele găseşte în faţa casei un Harley Davidson super
cu unbilet: "Ce-ai făcut, ce primeşti. Semnat:mama soacră."
A treia zi soacra sare iar in lac şi ginerele mic se gândeşte:

"La ăla mare i-o dat un Merzan, la ăla mijlociu un Harley, mie
sigur n-o să-mi dea nimic."
Seara ginerele mic găseşte un Ferrari în faţa casei cu un

bilet: "Ce-ai făcut, ce primeşti. Semnat: tata socru."

***

Pastila de râs

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

Anunţ

Migdalele, cea mai bună
gustare dacă vrei să slăbeşti

Oamenii de ştiinţă de la
Universitatea Oregon au
descoperit compuşi noi
generaţi de anumite reacţii
chimice şi care sunt de sute de
ori mai mutageni decât

compuşii-mamă care sunt
cancerigeni cunoscuţi. Veste
proastă este că aceşti
compuşi descoperiţi recent
sunt produşi prin reacţii
chimice găsite în carnea
făcută la grătar şi în gazele de
e ş a p a m e n t , s c r i e
Descoperă.ro, care citează
Sciencerecorder.com.

Până acum nu se ştia de
existenţa acestor compuşi,
motiv pentru care ei vin să

ridice noi probleme referitoare
la efectele pe care le au
asupra sănătăţii.

C o m p u ş i i a u f o s t
descoperiţi în urma unor
experimente de laborator care

imitau genul de mediu care
poate fi produs de gazele de
evacuare de la maşini sau de
gătitul cărnii pe grătar.

„Unii dintre compuşii
descoperiţi sunt mult mai
mutageni decât credeam
iniţial şi ei ar putea exista în
mediu ca rezultat al poluării
produse de vehicule sau de
prepararea anumitor tipuri de
alimente”, a declarat Staci
Simonich, profesor de chimie

şi toxicologie la Universitatea
Oregon.

Compuşi i -mamă sunt
h id roca rbu r i a romat i ce
policiclice dezvoltate natural
ca urmare a combustiei. Multe
hidrocarburi de acest fel sunt
c a n c e r i g e n e . p o t r i v i t
o a m e n i l o r d e ş t i i n ţ ă ,
hidrocarburi le aromatice
pol i c ic l ice sunt ş i mai
problematice atunci când
interacţionează chimic cu azot
pentru a deveni nit raţi
(NPAHs), iar noii compuşi
tocmai asta sunt.

Acest studiu a scos la
iveală că mutageneza directă
a NPAHs cu un grup de azot
poate creşte chiar şi de 432 de
ori mai mult decât în cazul
compusului-mamă. Mutagenii
sunt substanţe chimice care
pot duce la modificări ale
ADN-ului şi care, în cele din
urmă, pot duce la apariţia
cancerului. Mai mult, oamenii
de ştiinţă au notat şi că cifrele
indicate de ei ar putea
subestima toxicitatea noilor
compuşi studiaţi.

Avertismentul oamenilor de ştiinţă
pentru consumatorii de carne

Fosilele a două specii de dinozauri care au
trăit pe actuala Peninsulă Arabică au fost
descoperite de o echipă internaţională de
paleontologi, a precizat, marţi, un grup de
cercetători suedezi.

Aceşti cercetători au descoperit scheletele
dinozaurilor, datate cu aproximativ 72 de
milioane de ani în urmă, în nord-estul Arabiei
Saudite, pe ţărmul Mării Roşii, a indicat
Universitatea din Uppsala într-un comunicat,
citat de Mediafax.

Această regiune, în prezent deşertică, se
afla pe atunci lipită de coasta Africii şi avea o
climă ecuatorială, iar "masa terestră a Arabiei
era în cea mai mare parte sub apă".

Fragmentele de schelet sunt vertebre
caudale de Titanosaur, un erbivor din familia
sauropozilor, care măsura "probabil peste 20
de metri lungime", şi dinţi de Abelisaurus, un
biped carnivor din familia teropodelor, cu o
lungime de aproximativ şase metri.

"Sunt primii dinozauri cu anatomie

recognoscibilă care au fost semnalaţi în
Peninsulă Arabică", a explicat Benjamin Kear,
paleobiolog australian la Universitatea din
Uppsala.

"Fosilele dinozaurilor sunt excepţional de
rare în Peninsulă Arabică, doar câteva oase
extrem de fragmentate, menţionate în
bibliografia de până acum", a adăugat
Benjamin Kear.

Acest lucru se explică prin raritatea rocilor
sedimentare transportate de cursurile de apă
din această regiune, în epoca dinozaurilor.

"Dinozauri asemănători au fost descoperiţi
în Africa de Nord, Madagascar şi chiar în
America de Sud", se menţionează în
comunicatul universităţii suedeze.

Descoperirea cercetătorilor suedezi,
australieni şi saudiţi în timpul săpăturilor
efectuate sub controlul autorităţilor saudite a
fost prezentată în numărul de la sfârşitul lunii
decembrie al revistei PLOS ONE.

Două specii de dinozauri,
descoperite în Peninsula Arabică

Copacii, cei mai vechi
astronomi ai Pământului



1569:

1753:

1865:

1 8 7 8 :

1906:

1922:

1928:

1968:

1991:

Prima loterie despre care sunt date istorice în
Anglia.

A fost
deschis British
Museum.

A murit
A l e x a n d r u
Depă r ă ţ e anu ,
dramaturg şi poet
român (n. 1834).

S - a
născut Zaharia
B â r s a n ,
d r a m a t u r g
român, fondatorul Teatrului Naţional din Cluj (d. 1948).

S-a născut Albert Hofmann, chimist elveţian,
celebru pentru sintetizarea LSD (d. 2008).

Este folosită pentru prima dată, pe un pacient,
insulina în tratarea diabetului.

A murit Thomas Hardy, scriitor englez, cunoscut
pentru romanele sale „Tess” şi „Departe de lumea
dezlănţuită”. (n. 1840).

A murit Isidor Isaac Rabi, fizician american,
laureat al Premiului Nobel pentru cercetările sale privind
natura forţelor care leagă protonii de nucleu, cercetări
care au condus la dezvoltarea metodei de detecţie bazată
pe rezonanţamagnetică nucleară (n. 1898).

A murit Carl David Anderson, fizician american,
laureat al Premiului Nobel pentru descoperirea
pozitronului (n. 1905).
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07:30 Primii europeni 08:20
Cioc nitoarea Woody 08:50 Via a
dubl a lui Eddie McDowd 09:45
Tab ra Interna ional de Art i
Solidaritate de la Dese ti 10:35
Tezaur folcloric 12:30 Esen e 13:00
Ora regelui 14:00 Telejurnal 14:35
37°C 15:25 ANDOnevralgicul de
sâmb t 15:30 37°C 16:10 Monte
Carlo 17:50 Dincolo de celebritate
18:00 Exclusiv în România 18:50
Teleenciclopedia 19:45 Sport 20:00
Telejurnal 21:10 Serrallonga 22:50
Profesioni tii... cu Eugenia Vod
23:50 Facerea de bine 01:30 Primii
europeni

ă
ă
ă ă ă

ă ă

ă

ţ

ţ

ţ

ş
ş

ş

Astazi reusiti sa
faceti tot ce v-ati
p r o p u s . P e p l a n
sentimental, s-ar putea
sa aveti probleme din
c a u z a o r g o l i u l u i .
Faceti ordine in idei si
nu neglijati problemele
casnice.

N u s u n t e t i
multumit de nimic si
cr it icati pe toata
lumea. Va sfatuim sa
nu va enervati pentru
nimicuri.Ar fi bine sa ii
acordati mai multa
atentie partenerului
de viata.

Nu este momentul
s a i n c e p e t i n o i
activitati. S-ar putea
sa intampinati cateva
obstacole, dar le
depasiti cu bine.
Dupa-amiaza, va
recomandam sa stati
acasa, cu familia.

S-ar putea sa fiti
indispus din cauza
dificultatilor financiare si
s e n t i m e n t a l e . Va
s f a t u i m s a v a
concentrat i asupra
problemelor casei. Daca
aveti ocazia, mergeti in
vizita la prieteni!

Este posibil sa
a v e t i p r o b l e m e
acasa, dar se pot
rezolva rapid. Nu
sunteti deloc multumit
de situatia financiara,
dar nu este cazul sa
va ingr i jorat i . In
curand veti primi bani.

Dimineata s-ar
putea sa fiti confuz,
ceea ce va poate
a f e c t a r e l a t i i l e
sent imenta le . Va
recomandam sa fiti
calm. Spre seara,
este posibil sa mergeti
in vizita la prieteni.

Nu este momentul
sa va ambitionati sa
r e z o l v a t i s i n g u r
problemele casei.
Acceptati ajutorul
familiei! Spre seara, o
femeie va ajuta sa
aplanati un conflict cu
cineva apropiat.

Sunteti nemultumit
si nervos pentru ca nu
reusiti sa plecati intr-o
excursie. Incercati sa
va s tapan i t i ! Va
sfatuim sa acordati
mai multa atentie
partenerului de viata.

Sunteti macinat de
s e n t i m e n t e
contradictorii. Pastrati-
va optimismul, pentru
c a r e l a t i i l e c u
persoana iubita vor
reveni la normal.
Seara, primiti o veste
legata de o mostenire.

Aveti tendinta sa
exagerati in privinta
sentimentelor si a
afacer i l or. Nu va
asteptati la prea multe
satisfactii daca urmariti
n u ma i i n te r e s e l e
personale! Menajati-
va sanatatea!

S-ar putea sa aveti
o zi proasta pe plan
sentimental. Aveti,
i n s a , o m a r e
c a p a c i t a t e d e
c o m u n i c a r e . Va
recomandam sa nu
exagerati in privinta
problemelor casnice.

Este posibil sa
suferiti o dezamagire
pe plan sentimental,
motiv pentru care
sunteti indispus.
Daca nu va temperati
orgoliul, riscati sa va
indepartati prietenii.

Semnificaţii istorice pentru

07:00 tirile Pro Tv 10:00
Ferma vesel 12:00 Gossip Girl:
Intrigi la New York 13:00 tirile Pro
Tv 13:15 MasterChef - Sezonul 1
15:15 Mirajul dansului 2 17:15 O
d dac musculoas 19:00 tirile
Pro Tv 20:30 Anotimpul Vr jitoarei
22:15 Ultraviolet 23:45 Ferma
vesel 01:30Anotimpul Vr jitoarei
03:00 04:30
Ultraviolet 06:00 Gossip Girl:
Intrigi la New York

Ş

Ş

Ş

ă

ă ă ă
ă

ă ă
Ştirile Pro Tv

09:00 Knight Rider 11:00 Film
13:00 Observator 14:00 Mireas
pentru fiul meu 16:00 Observator
17:00 Mireas pentru fiul meu
19:00 Observator 19:45 FamiliaDA
20:30 Un prieten deosebit 22:30
Mumia 01:30 Str ini printre noi
02:30 Observator 03:15 FamiliaDA
03:45 Knight Rider 05 :30
America's Funniest Home Videos
06:00 Observator

ă

ă

ă

08:30 Campionul 09:45
Pastila de râs 10:15 Jum tatea
mea tie 12:30 tirile Kanal D
13:30 WOWBiz 16:00 D-
Paparazzi 16:45 Cire arii 18:45
tirea zilei 19:00 tirile Kanal D

19:45 Asta-i România! 21:00
Amor cu fiica efului meu 23:00
Autobuzul lui Vârciu 01:00 tirile
Kanal D 02:00 Cire arii 03:45
WOWBiz 05:30 Campionul
06:30 Neveste de pilo i
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ş

ş
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Ș Ș

Ș

ţ

07:00 Cu lumea-n cap 08:00
Schimb de mame 09:30 Secrete de
stil 10:30 Sport, diet i o vedet
11:00 Fii pe faz ! 12:00 Kiss Cinema
12:30 Sistemul nervos 13:30
Cirea a de pe tort 14:30 Eurobox
15:00

Iubiri secrete 18:00
Focus 18 19:00 Focus Sport 19:30
Cirea a de pe tort 20:30 Eu i Marley
22:30 Dup fapt i r splat 23:30
Mediumul 01:30 Iubiri secrete 03:00
Focus 04:30 Kiss Cinema 05:00
Cirea a de pe tort 06:00 Luana
Show

ă ă
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ă ă ă ă

ş

ş

ş ş
ş

ş

Şi eu m-am născut în
România 16:15

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 Descoper România
13:30 La Maru 14:45 Merlin 15:45
Bine, drag ! 16:30 The Unit 17:15 O
mireas momeal 19:00 My Name Is
Earl 20:00 Furtuna polar 21:45
Zoom în 10 22:00 Amintiri din abis
23:45 Prison Break 00:30 Misteriosul
John Doe 01:15 Amintiri din abis
02:45 Prison Break 03:30 Misteriosul
John Doe 04:15 Lumea Pro Cinema
04:45 CineA. M.
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ă ă
ă

ţ

07:00 tirile B1 10:00
Weekend B1 12:00 tirile
B1 13:00 360° 15:00 tirile
B1 16:00 Pasul Fortunei
17:00 tirile B1 18:00
Agrikultura 20:00 tirile B1
21:00 Talk B1 23:00 360°
00:00 tirile B1 01:00
Capital TV 01:50 Talk B1
03:30 tirile B1 04:20 360°

Ş
Ş
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Ş
Ş

Ş

Ş

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 13:30
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 t ir i adev rate 01:30
Furtuna din adâncuri 03:00 I i
ordon s m iube ti! 04:30 Regina
05:30 Triumful dragostei
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Actualitatea într-un zâmbet
(urmare din pagian 1)

Programul complet al jocurilor din
sferturile de finală ale Cupei României:

C. DUMITRACHE

După un tur de campionat foarte bun,
fetele antrenate de Mădălin Piperea
continuă seria victoriilor şi în cupă.
Acestea au reuşit să se califice în
semifinalele cupei după două meciuri
câştigate fără prea mari emoţii în faţa
celor din Satu Mare.

Ambele partide s-au disputat în Sala
Sporturilor dinAlexandria.

În prima manşă, CS Baschet
Teleorman Alexandria a reuşit să se
impună cu scorul de 82 la 51, graţie unui
joc foarte bun. Deşi s-au încălzit mai greu,
iar după primul sfert scorul era în
favoarea adversarelor, 19 la 22, elevele
lui Mădălin Piperea şi-au revenit în sfertul
secund pe care l-au câştigat cu scorul de

19 - 12 (38 - 34).
Pauza a priit tot jucătoarelor din

Alexandria care n-au mai dat nici o şansă
adversarelor până la finalul partidei.
Scorul primei manşe fiind de 82 la 51 în
favoarea alexăndrencelor.

Cele mai bune marcatoare ale
Alexandriei au fost Tricia Principe, cu 21
de puncte, Viorela Voicu, 18 puncte şi 6
recuperări şi Anca Şipoş cu 13 puncte, 3
recuperări şi 4 assisturi.

Cele peste 30 de puncte avans din
primul meci nu l-au făcut pe Mădălin
Piperea să abordeze manşa secundă în
defensivă, ba din contră. Jucătoarele din
Alexandria au intrat mobilizate în meci
încă din primele secunde ale partidei.

Teleormănencele nu au dat nici o
şansă adversarelor controlând partida de
la un capăt la celălalt. Fetele lui Mădălin
Piperea au tranşat jocul încă din primul
sfert, 22 - 6. Până la pauza mare diferenţa
a mai crescut puţin, iar alexăndrencele au
intrat la vestiare cu un avans de 17

puncte, 42 la 25. În partea a doua a
meciului diferenţa a crescut, la finalul
partidei tabela de marcaj arătând scorul
de 79 la 53.

Cea mai bună jucătoare în această
partidă a fost Anca ipos. Aceasta a
punctat de 20 de ori. Ea a fost urmată de
Ashley Graham cu 12 puncte. Pe ultima
poziţie a ”podiumului” a urcat Alyssa
Smith cu 10 puncte şi 10 recuperări.

În dubla cu Satu Mare şi-a făcut
”reapariţia” 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 evoluat în
ambele partide şi a lăsat o impresie foarte
bună în special prin pasele de senzaţie pe
care le-a reuşit.

În urma dublei manşe, CSBT
Alexandria s-a calificat în semifinalele
Cupei României. Meciurile din Final 4 se
vor disputa pe data de 27 şi 28 martie
2014.

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) - în tur
Alba Iulia a câştigat cu scorul de 77 la 72

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).

În ceea ce priveşte Liga Naţională de
Baschet Feminin, urmatorul meci al
CSBT Alexandria este programat pe data
de 18 ianuarie. Alexăndrencele vor
disputa primul meci din returul
campionatului pe teren propriu împotriva
echipei Olimpia Braşov, ocupanta locului
7 la finalul turului.
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Poliţia comunitară se antrenează de-astă vară

Botezatu şi Trifan, doi băieţi din Teleorman

Purceluşi ca nişte iezi hăndrălind pe spaţii verzi

44 de pahare se umplu doar cu răbdare

Campionatul judeţean de fotbal în sală
este în pericol de a nu se ţine. Deşi mai sunt
doar 9 zile până la începerea turneului, o
singură echipă s-a înscris în această
competiţie. Este vorba despre CS
Vârtoape.

Competiţia este dest inată atât
jucătorilor legitimaţi cât şi echipelor cu
Certificat de Identitate Sportivă şi este
organizată de Asociaţia Judeţeană de
Fotbal.

Înscrierile se pot face la sediulAJF până
pe data de 20 ianuarie. În funcţie de
numărul de echipe înscrise, jocurile se vor
disputa în 5 centre (zone) cu minim patru
echipe care vor juca fiecare cu fiecare;
echipa clasata pe primul loc se califică în
Play-Off-ul de cinci echipe ce se va
desfăşura la Alexandria. În cazul în care va
fi un număr restrâns de echipe (nu mai
puţin de 6), jocurile se vor disputa la
Alexandria.

Numărul extrem de mic al echipelor
înscrise până acum în această competiţie
este cauzat de taxele peste taxe pe care
aceştia trebuie să le plătească.

În primul rând, fiecare echipă trebuie să
achite baremurile de arbitraj, asistenţa
medicală şi contravaloarea chiriei sălii de
joc, în sumă de 35 lei/Joc/echipă; 15
lei/arbitru şi 10 lei/joc pentru asistenţa

medicală.
Baremurile de arbitraj şi asistenţa

medicală trebuie achitate obligatoriu
înaintea jocului, pe bază de chitanţe emise
de AJF în caz contrar jocul nu se va
disputa, iar echipa în cauză va pierde jocul
cu 3-0.

Mai mult decât atât, taxa de înscriere
este de 150 lei, imprimarea carnetului mai
costă 8lei, iar primirea unui cartonaş
galben se taxează cu 5 lei, iar eliminarea în
urma cumulului de cartonaşe galbene
(două) se taxează cu 10 lei. Se mai plăteşte
o taxă de 7 lei pentru legitimare, iar pentru
viza anuală alţi 10 lei. Transferul unui
jucător se taxează şi el cu suma de 5 lei, iar
pentru primirea cartonaşului roşu jucătorul
trebuie să scoată din buzunar 20 lei.

Cea mai mare amendă, în valoare de
500 lei trebuie plătite de către echipa care
s-a înscris în turneu, dar a refuzat să se
prezinte la meci. Neplata amenzii pentru
neprezentare a t rage de la s ine
neprogramarea. Echipa ai cărei jucători
evoluează fără să achite avertismentele,
pierde jocul cu

0-3 şi este amendată.
La ediţia precedentă s-au înscris 12

echipe, iar campioană judeţeană a fost
UniversitateaAlexandria.
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Campionatul judeţean
de fotbal în sală în pericol
să nu se desfăşoare

Baschetbalistele alexăndrene
sunt calificate în semifinala
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