
Ministrul Agriculturii, Daniel Constantin, a anunţat că sprijinul financiar de
1.500 de euro, timp de cinci ani, pentru fermele de semisubzistenţă va fi înlocuit,
începând cu acest an, cu o altă măsură care să conducă la dezvoltarea şi la
intrarea pe piaţă ca producători a nu mai puţin de 10.000 de ferme de familie,
pentru fiecare dintre acestea urmând a fi alocată suma de 15.000 euro.

(continuare în pagina 4)

Pentru ca fermele
mici şi crescătorii
individuali de vaci de
l a p t e s ă p o a t ă
rămâne în continuare
în piaţă, Ministerul
A g r i c u l t u r i i ş i
Dezvoltării Rurale a
adoptat programul de
s p r i j i n f i na n c ia r
pentru procurarea de
răcitoare (tancuri) de
l a p t e , s i n g u r a
condiţ ie f i ind ca
a c e ş t i a s ă s e
asocieze la nivel de
sat sau de comună în
s c o p u l u t i l i z ă r i i

împreună, cât mai eficient, a acestor instalaţii, aşa cum se întâmplă şi în alte
state ale Uniunii Europene. Tancurile de răcire a laptelui asigură condiţii foarte
bune de păstrare a laptelui până la preluarea acestuia de către firmele de
colectare şi procesare.

(continuare în pagina 4)

Un vân tor a ajuns propriul s u “vânat”. O gre eal
uluitoare era s -l coste scump pe un vân tor cu experien .
Din cauza neaten iei acesta s-a împu cat în gamba
piciorului stâng. A fost transportat de urgen la un spital
din Bucure ti unde a fost diagnosticat cu o dubl fractur .

Accidentul s-a petrecut în acest weekend pe fondul de
vân toare num rul 43, Dr g ne ti Vla ca. La finalul
partidei de vân toare, P. Aurel în vârst de 47 de ani,
emo ionat de num rul impresionant de capturi n-a mai fost
atent în momentul în care a vrut s - i descarce arma i s-a
împu cat în picior.

“Cu prilejul efectu rii cercet rii la fa a locului s-a
constatat c victima P.A. este membru vân tor în cadrul
A.V.P.S. oimul Bucure ti, de ine permis de arm , iar

vân toarea a fost executat în baza autoriza iei de
vân toare, valid în ziua de 11.01.2014 pe fondul de
vân toare nr. 43 Dr g ne ti Vla ca, la care participa.

Din cercet rile efectuate pân în prezent rezult c
victima a inten ionat s descarce arma, aceasta fiind

orientat cu eava în jos, paralel cu piciorul stâng, moment
în care arma s-a desc rcat provocându-i leziuni prin
împu care la nivelul gambei stânga.

Victima a fost transportat la Spitalul Floreasca, din
municipiul Bucure ti cu diagnosticul dubl fractur gamb
picior stâng produs prin împu care”, se arat într-un
comunicat al IPJ Teleorman.

În cauz a fost întocmit dosar penal.
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C. DUMITRACHE

Ziarul tuturor teleorm nenilor care au ceva de spusă

Un ziar care nu tace, nu minte, nu iartă şi spune lucrurilor pe nume

Anul VII , serie nouă, 1 , ţi 201 , preţ 75I nr. 865 Mar 14 Ianuarie 4 0, lei

( ) 1 EUR
4.5366 lei

€ ( ) 1 USD
3.3201 lei

$ 1 XAU
133.0030 lei

( ) 1 GBP
5.4612 lei

£

E-mail: @email.comziarulmara www.ziarulmara.ro

(Gramul
de aur)
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Campionatul
judeţean
de fotbal
se reia pe
1 martie

Cererile pentru finanţarea
achiziţionării de răcitoare de lapte
pot fi depuse până pe 30 iunie

Guvernul va aloca câte
15.000 de euro pentru fiecare din
cele 10.000 de ferme de familie

Teleorm nean
în elat cu suma
de 12.000 lei prin
metoda “accidentul”

ă
ş

Vânătorul vânat
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Medicii din cadrul Serviciului de Ambulanţă Teleorman au
intervenit în perioada

10 -13 ianuarie 2014 pentru acordarea primului ajutor în
cazul a 356 de pacienţi.

Acest aspect reflectă o reducere semnificativă a numărului
de intervenţii, în comparaţie cu perioadele anterioare, atunci
când acestea s-au triplat, ca număr.

Iată că, imediat după încheierea calendaristică a Sărbătorilor
de iarnă, cetăţenii au fost mult mai ponderaţi, în ceea ce priveşte
regimul alimentar, consumul de alcool şi diversele activităţi care
ar putea atenta la siguranţa cetăţeanului, acesta putând fi pus în
dificultate.

Potrivit informaţiilor de la Serviciul de Ambulanţă Teleorman,
în interval de timp menţionat cele mai multe intervenţii au fost în
cazul durerilor abdominale sau de spate, acestea fiind mai
multe grade de dificultate, şi care s-au manifestat în cazul a 46
de pacienţi.

Un număr semnificativ (40), este dat şi de cazurile de
cefalee, pentru care medicii de pe ambulanţe au acordat primul
ajutor pacienţilor care s-au aflat în această situaţie.

Statisticile întocmite în acest sens, mai arată faptul că în

perioada menţionată, alte 27 de persoane au avut de suferit în
urma dificultăţilor de respiraţie, iar în ceea ce priveşte afecţiunile
manifestate la copii, acestea au însumat 22 de intervenţii din
partea medicilor.

Alţi 20 de pacienţi au suferit de apoplexie, manifestată prin
pierderea bruscă a cunoştinţei şi a sensibilităţii, cauzată de
obicei de o hemoragie cerebrală.

Cazurile de violenţă şi agresiune, s-au redus semnificativ,
astfel că în această perioadă doar opt persoane au avut de
suferit în urma actelor de violenţă şi agresiuni fizice. Iar în ceea
ce priveşte persoanele tentate să-şi încheie socotelile cu viaţa,
acestea au fost în număr de şase persoane.

De remarcat faptul că, doar pentru trei persoane dintre cele
care au băut fără măsură, s-a apelat la intervenţia medicilor din
cadrul Serviciului deAmbulanţă Teleorman.

Celelalte situaţii pentru care s-a intervenit în această
perioadă, au fost înregistrate la pacienţi suferinzi de diabet
zaharat, a durerilor toracice, căderi sau alte accidente, alergii,
convulsii, temperatură. Nu au fost înregistrate pierderi de vieţi
omeneşti.

M.M.

Metoda “accidentul” înc
f a c e v i c t i m e p r i n t r e
teleorm neni. O persoan din
comuna Traian, jude ul
Teleorman a fost în elat cu
suma de 12.000 lei de c tre o
persoan încarcerat în
Penitenciarul din Slobozia,
jude ul Ialomi a.

De inutul, originar din
Constan a i-a cerut victimei
suma de 12000 de lei, prin
telefon, invocând un accident
i dându-se drept rud . Omul

a trimis banii într-un cont
bancar f r s realizeze faptul
c e s t e v i c t i m a u n e i
în el ciuni. Ulterior, de inutul
i-a contactat mama pe care a

rugat-o s ridice banii i s -i
aduc la Peni tenciaru l
Slobozia. În momentul în care
femeia a încercat s introduc
suma în închisoare a fost
r i d i c a t de p r o c u r o r i i
ParchetuluiTurnu M gurele.

“Lucr torii de poli ie de la
Sec ia 7 Poli ie Rural
Crîngu, împreun cu un
p r o c u r o r d i n c a d r u l
Parchetului de pe lâng
Judec toria Turnu M gurele,
s-au deplasat la Penitenciarul
Slobozia, jude ul Ialomi a,
unde au continuat cercet rile
în dosarul penal privind
în el ciunea comis în dauna
unei persoane fizice din
comuna Traian, jude ul

Teleorman.
Au fost audia i un num r

de patru f ptuitori, cu privire la
fapta comis (to i patru fiind
încarcera i în Penitenciarul
Slobozia pentru alte fapte
penale) i a fost ridicat un
telefon mobil marca “Nokia”
(aparat cu ajutorul c ruia s-a
s vâr it infrac iunea prin
metoda “Accidentul”), din
celula în care erau de inu i cei
patru” , se arat într-o
informare a IPJ Teleorman.

Banii au fost lua i de
procurorii din Turnu M gurele
i restitui i p r ii v t mate.

Metoda “accidentul” este
una simpl . Suspec ii se
prezint drept fiu, ginere sau
avocat al fiului/ginerelui p r ii
v t mate, care pretinde c a
fost implicat într-un accident
rutier i are nevoie urgent de
o sum mare de bani pentru
p l a t a d a u n e l o r s a u
spital izarea persoanelor
r nite. Pentru c povestea
este credibil , iar persoana de
la cel lalt cap t al firului
inspir încredere, victimele
trimit sumele de bani în
conturile bancare transmise
de suspec i, constatând
ulterior c totul a fost doar o
minciun , sesizând poli ia cu
privire la aceasta. Al turi de
aceast metod , infractorii
mai folosesc i celelalte

moduri de operare prezentate
în campaniile preventive
a n t e r i o a r e , r e s p e c t i v
solicitarea unor sume de bani
pentru predarea unor colete
care, aparent, sunt trimise de
rudele aflate în str in tate ori
furtul de bani sau alte bunuri
c o m i s d e p e r s o a n e
ne sup rav egh ea te c a re
p trund în locuin a p r ilor
v t mate sub pretextul
vânz rii / cump r rii unor
bunuri.

P o t r i v i t p o l i i t i l o r
teleorm neni victimele sunt în
m a j o r i t a t e a c a z u r i l o r
persoane de vârsta a treia.
Pentru a nu c dea în plasa
escrocilor trebuie s acorda i
maxim aten ie persoanelor
str ine, necunoscute, care
pret ind c vin sau v
contacteaz din partea unor
membri ai familiei sau alte
rude.

Re ine i fizionomia ori alte
date de identificare ale
suspec ilor, numere de
î n m a t r i c u l a r e a l e
autovehiculelor cu care se
deplaseaz , numere de
telefon de pe care sunte i
contacta i i apela i serviciul
telefonic de urgen 112
atunci când sunte i contacta i
personal, sau telefonic de
persoane suspecte.
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Claudiu DUMITRACHE

Pregătirea persoanelor pentru obţinerea
permisului de conducere va fi reglementată
temporar printr-un ordin al ministrului
Transporturilor. După ce mai mulţi instructori
auto nemulţumiţi au avut câştig de cauză în
instanţă, cel promovat anul trecut este
suspendat.

"Măsura temporară se va aplica până la
emiterea unui act normativ care să
reglementeze activitatea de pregătire a
persoanelor în vederea obţinerii permisului de
conducere, pentru o perioadă de un an, dar nu
mai târziu de rămânerea definitivă a
hotărârilor privind cererile de chemare în
judecată pentru anularea Ordinului ministrului
transporturilor nr.733/2013. Prin urmare, în
vederea evitării unei situaţii care, din cauza
circumstanţelor sale excepţionale, impune
adoptarea unor măsuri imediate pentru
evitarea unei grave atingeri aduse interesului
public, am elaborat prezentul proiect de ordin

al ministrului transporturilor prin care se
reglementează activitatea de pregătire a
persoanelor în vederea obţinerii permisului de
conducere", se arată în referatul de aprobare
al unui proiect de ordin al ministrului
Transporturilor privind reglementarea
activităţii de pregătire a persoanelor în
vederea obţinerii permisului de conducere.

Ordinul minis trului t ransportur i lor
nr.733/2013, intrat în vigoare în luna mai,
stabilea condiţiile de autorizare a şcolilor de
conducere auto şi modul de desfăşurare a
activităţii de pregătire, abrogând actul
normativ precedent, din 2009.

Împotriva respectivului ordin au fost
formulate, cu precădere de către instructorii
auto autorizaţi (în nume propriu sau prin
organizaţiile profesionale), mai multe cereri de
chemare în judecată a Ministerului
Transporturilor, prin care s-a solicitat
suspendarea sau anularea actului normativ.

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

Teleormănean înşelat cu suma
de 12.000 lei prin metoda “accidentul”

Autostrăzile şi drumurile naţionale vor fi mărginite de perdele
forestiere în baza unui program naţional ce va începe în
primăvara acestui an şi care prevede, într-o primă etapă, plantări
de arbori pe o lungime de 870 de kilometri, a declarat sâmbătă,
la Deva, ministrul delegat pentru Ape, Păduri şi Piscicultură,
Lucia Varga.

'La nivel naţional sunt necesari 1.700 de kilometri de perdele
forestiere de-a lungul drumurilor naţionale şi judeţene. În prima
etapă a fost aprobat Programul naţional de realizare a perdelelor
forestiere a autostrăzilor şi drumurilor naţionale pentru 870 de
kilometri. Pentru acestea avem întocmite studiile de fezabilitate
şi avem fondurile necesare', a afirmat Lucia Varga.

Sumele alocate pentru acest an se ridică la 30 de milioane de
lei, urmând ca finanţările să continue pe parcursul derulării
programului.

Ministrul a mai spus că programul va include în etapa a doua
plantarea de perdele forestiere şi de-a lungul drumurilor
judeţene.

Durerile abdominale
sau de spate au

creat cele mai multe
probleme teleormănenilor

Autostrăzile şi drumurile
naţionale vor fi mărginite
de perdele forestiere

Pregătirea pentru permisul de şofer va fi
reglementată temporar cu un nou ordin
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Activitatea primăriilor din toată ţară a fost
dată peste cap după ce Ministerul Finanţelor a
modificat modul în care se întocmesc dosarele
pentru plata salariilor bugetarilor. Primarii se

plâng că au de completat de zece ori mai multe
hârtii, scrie digi24.ro. Modificarea procedurii nu
îi afectează doar pe angajaţii primăriilor, care
acum au mai mult de muncă, ci şi pe profesori,
spre exemplu, care şi-au primit salariile cu
întârziere în această lună.

Potrivit unui ordin al Ministerului Finanţelor,
de la începutul acestui an, în dosarele pentru
plata salariilor bugetarilor trebuie să existe câte
o hârtie pentru fiecare impozit sau taxă în parte.

„Tre bu ie s ă f i e t r an sp a r en ţ ă ş i
responsabilitate în cheltuirea banului public.
Dacă până acum se făcea raportarea la nivel de
capitol, acum se face la nivel de obiect, la nivel
de detaliu inclusiv la împărţirea banilor de
salariu”, a spus Liviu Voinea, ministrul delegat

pentru Buget.
Transparenţa dorită de oficialii de la

Bucureşti înseamnă birocraţie în teritoriu. În era
tehnologiei, toate aceste declaraţii trebuie
completate pe hârtie.

„Dacă pentru învăţământ se făceau două
ordine de plată, acum trebuie să faci vreo 36.
Imaginaţi-vă că trebuie să scrii pe hârtie, să
duci teancul de hârtii semnat la trezorerie ca ele
la rându-i să fie prelucrate de cineva din
trezorerie”, explică Emil Drăghici, preşedintele
Asociaţiei Comunelor din România.

Acesta a fost şi unul dintre motivele pentru
care o parte din angajaţii statului care trebuiau
să îşi încaseze salariile până pe zece ianuarie
nu şi-au luat banii la timp, spun sindicaliştii.

„S-au trezit pe 4 ianuarie când au mers la
trezoreriile judeţene şi li s-au respins
documentele şi au aflat de la trezorerie că s-a
schimbat filosofia”, a adăugat Simion
Hăncescu, preşedintele Federaţiei Sindicatelor
Libere din Învăţământ.

Asta pentru că autorităţile locale nu au aflat
din timp de modificarea făcută de şefii de la
Finanţe.

„Niciodată în anul 2013 nu am avut nicio
întâlnire pe linia comitetului pentru finanţe
publice locale, deşi orice măsură care privea
impactul asupra autorităţilor locale trebuia să fii
trecut prin acest comitet. Dacă se făcea analiza
atunci, nu se ajungea aici”, a explicat Emil
Drăghici.

Reprezentanţii primarilor spun că este
posibil ca situaţia din ianuarie să se repete lună
de lună, mai ales la primăriile mici pentru că
acestea nu au suficient personal.

Preşedintele PNL Crin Antonescu a anunţat că USL a
decis i ca alegerile prezidenţiale să fie organizate cu 45 de
zile înainte de expirarea mandatului actualului preşedinte,
respectiv la începutul lunii noiembrie. Liderii Uniunii au spus

că rămâne de decis data exactă dintre zilele de 2 sau 9
noiembrie.

Antonescu a explicat că decizia a fost luată pentru ca
tranziţia de mandat la instituţia prezidenţială să se poată face
imediat după expirarea mandatului în curs.

eri

Preşedintele
P N L , C r i n
An tonesc u, a
declarat, luni, că
în USL s-a decis
modificarea Legii
electorale astfel
încât la Cameră
să se revină la
votul pe listă,
urmând să fie
maximum 300 de
deputaţi.

Antonescu a declarat că în şedinţa USL s-a decis
modificarea Legii electorale, numărul maxim de parlamentari
din Camera Deputaţilor urmând să fie de 300.

De asemenea, potrivit lui Antonescu, USL a decis
revenirea la formula proporţionalităţii directe pentru alegerea
Camerei, adică la votul pe liste.

Preşedintele Traian Băsescu a declarat, recent, la B1 TV,
că nu exclude posibilitatea repetării referendumului privind
Parlamentul unicameral, care ar putea fi organizat în primul
tur al alegerilor prezidenţiale.

Liderii USL au decis să
organizeze referendumul
p e n t r u m o d i f i c a r e a
Constituţiei în aceeaşi zi cu
alegerile europarlamentare.
La scrutinul de la sfârşitul lunii
mai, Uniunea Social Liberală
va avea o platformă comună,
a anunţat, luni, preşedintele
PNL.

„Am luat decizia de lucra foarte repede la o platformă
comună, indiferent de faptul că vom participa la alegerile
europarlamentare pe liste separate. Un document politic, un
program politic comun pentru europarlamentarii noştri,
indiferent că ei vor face parte din grupul socialist, fie că vor
face parte din grupul liberal”, a spus, luni, Crin Antonescu,
într-o conferinţă de presă.

În ceea ce priveşte modificarea Constituţiei, liderul liberal
a afirmat că aceasta rămâne o prioritate a USL şi a confirmat
că referendumul în acest sens va fi organizat odată cu
alegerile europarlamentare.

Comisia parlamentară pentru revizuirea Constituţiei va fi
convocată pe 27 ianuarie, iar opinia Comisiei de la Veneţia pe
forma finală a Legii Fundamentale este aşteptată la
jumătatea lui martie, a anunţat CrinAntonescu.

Alegerile prezidenţiale
vor avea loc pe 2
sau 9 noiembrie

USL a decis
revenirea la votul

pe listă pentru alegerea
Camerei Deputaţilor

Referendumul pentru
modificarea Constituţiei,

în aceeaşi zi cu
europarlamentarele

Uniunea Social Liberală nu
renunţă la descentralizare,
d up ă c e p le n u l C u r ţ i i
Constituţionale a declarat
neconstituţională varianta
actuală a proiectului de lege.
P r e ş e d i n ţ i i
C o n s i l i i l o r
Judeţene vor ca
proiectul să fie
refăcut. Discuţiile
pentru corectarea
l e g i i î n
conformitate cu
decizia CCR ar
putea începe în
a c e a s t ă
săptămână viitoare
între Liviu Dragnea
şi Klaus Iohannis,
cei care au iniţiat
proiectul din partea
PSD şi PNL.

P r e ş e d i n ţ i i
consiliilor judeţene, cei care ar
urma să primească mai multe
instituţii în subordine, deci mai
multă putere, încă speră că
legea va fi adoptată.

„Săptămâna viitoare (n.r.
săptămâna aceasta), probabil
că cele două echipe de
negociere se vor reîntâlni să
înceapă să corecteze ceea ce
Curtea a spus că nu este în

perfectă legalitate. Iohannis
este preşedintele echipei de la
PNL şi domnul Dragnea de la
PSD Noi sperăm ca această
lege să fie adoptată”, a spus

R ă d u c u F i l i p e s c u ,
preşedintele CJ Călăraşi.

Preşed inţ i i consi l i i lor
judeţene atrag atenţia nu
numai la forma legii privind
descentralizarea, ci şi la

efectele ei pentru
b u g e t e l e
autorităţilor locale.

„Descentralizar
ea trebuie să fie
însoţită şi de o
finanţare corectă
pentru că ar fi fost
lăsarea pruncului
p e t r e p t e l e
bisericii: ocupaţi-
vă voi. Sper că
iarăşi nu es te
c a z u l ” , s p u n e
C o n s t a n t i n
B a c a l b a ş a ,
preşedintele CJ
Galaţi.

Responsabilitatea pentru
forma documentului respins
de judecătorii Curţii este acum
pasată între aleşii locali PNL şi
PSD.

Comisiile parlamentare se vor reuni în
perioada imediată pentru a revota toate
proiectele de legi retrimise de către
preşedintele Traian Băsescu, iar acesta va fi
obligat să le semneze, deşi probabil că va face
din nou "circ", aşteptând până la 12 noaptea
înainte de a semna actele.

"Am discutat astăzi şi imediat, deşi e în
vacanţă Parlamentul, comisiile se vor reuni,
vom revota toate aceste legi. Nu mai poate să le
mai...trebuie să le semneze în maxim 10 zile
după ce sunt revotate. Probabil că va face din
nou circul ăla pe care l-a făcut, semnează la 12
noaptea... o chestie de copil cu probleme, nu
om serios", a spus Ponta laAntena 3.

El a amintit că, în ultimele zile, preşedintele
Traian Băsescu a retrimis la Parlament legea
de aprobare a ordonanţei prin care este
reeşalonată acordarea de certificate verzi,
legea privind vânzarea de terenuri şi legea

privind parteneriatul public-privat.
"Guvernul a avut un proiect de lege care a

fost votat de Parlament şi care, sigur, nu
interzice străinilor să cumpere, că n-avem voie,
dar pune nişte condiţii, de preempţiune, în aşa
fel încât, practic, se ajunge mai greu la
cumpărarea de către... Doar dacă românii,
vecini, cei care...Ce a făcut Traian Băsescu? A
refuzat să promulge această lege. Deci,
practic, astă seară, noi când vorbim, orice
străin se duce mâine şi cumpără, nimic nu-l
împiedică. Sper că nu este un interes privat.
Cred că a făcut-o din dorinţa de a ne face rău.
De asemenea, anul trecut am adoptat legea
pentru eşalonarea subvenţiilor pentru energie
verde. Băsescu a respins această lege. Eu nu
ştiu dacă are şi un interes privat, dacă în afară
de terenuri, şi-o fi cumpărat şi eoliene. E posibil,
o să aflăm la un moment dat", a spus Ponta.

Primăriile sunt blocate de
birocraţia impusă de Finanţe

USL nu renunţă la descentralizare

Victor Ponta

Parlamentarii vor revota imediat
toate legile retrimise de preşedinte



(urmare din pagina 1)
”Există monitorizări privind

evoluţia fermelor mici care au
beneficiat de cei 1.500 de euro
anual şi avem semne că aceşti
bani au avut impact pozitiv în
m i c i l e a fa cer i , aşa că
s p r i j i n i r e a l o r r ă m â n e
importantă”, a declarat Daniel
Constantin în cadrul emisiunii
Viaţa Satului de la TVR 1.
Pentru ca banii să fie utilizaţi
cât mai eficient, s-a avut în
vedere alocarea, pe bază de
proiecte, a câte 15.000 de euro
pentru fiecare din fermele de
familie care doresc să se
dezvolte, cu banii alocaţi
proprietarii putând să-şi
procure utilaje agr icole,
animale de carne şi lapte, să-şi
const ru iască adăpostur i

pentru animale sau mici spaţii
de depozitare a produselor
agricole.

Măsura în baza căreia se
vor depune proiectele pentru
accesarea unor astfel de sume
de bani ar putea fi lansată la
începutul lunii mai a.c. Şeful de
la agricultură şi-a exprimat
convingerea că suma de
15.000 de euro, pentru un
număr de 10.000 de ferme,
alături de sumele pe care
acestea le primesc sub formă
de subvenţii pe suprafaţa
agricolă sau pe cap de animal
vor conduce la “redesenarea
s c h e m e i a g r i c u l t u r i i
româneşti”.

După cum a precizat
ministrul Constantin, din acest
an crescătorii de vaci, pe lângă

subvenţia pentru fiecare cap
de bovină, vor primi în plus şi
o subvenţie de 20 de euro
pentru fiecare tonă de lapte
livrată către procesatori. ”Anul
trecut, subvenţia pentru
fiecare bovină a fost de 500 de
lei, dar în acest an va fi un pic
mai mică. Încă nu ştim exact cu
cât, pentru că ea se va acorda
în funcţie de efectivul real, nu
ca până acum, când banii se
dădeau pentru câte animale
erau în ferme în anul 2008”, a
explicat Constantin. Ministrul
este convins că stimulentul de
20 euro pentru fiecare tonă de
lapte va duce şi la obţinerea
unei imagini reale a cantităţilor
de lapte produse şi livrate către
unităţile de procesare.

George ZAVERA

(urmare din pagina 1)

George ZAVERA

Prin noul program de sprijin al crescătorilor
de vaci de lapte, introdus de la 1 ianuarie 2014,
s-a prevăzut cumpărarea a câte unui tanc de
răcire pentru fiecare comună ori sat, acolo unde
situaţia impune acest lucru, preţul pe care
guvernul îl decontează crescătorilor de animale
de lapte pentru un singur tanc de răcire fiind de
5.000 euro. În urma analizei privind cantităţile
medii de lapte obţinute de către crescătorii
individuali de vaci de lapte din fiecare comună
s-a ajuns la concluzia că răcitoarele de lapte cu
o capacitate de până la 1.000 de litri sunt cele
mai indicate.

Măsura de sprijin financiar acordat
crescătorilor individuali şi micilor ferme de vaci
de lapte a fost anunţată în luna decembrie
2013, iar până la această dată, conform
precizărilor ministrului Agriculturii , Daniel
Constantin, au fost depuse la primăriile din

întreaga ţară în jur de 300 de cereri de
finanţare. Pentru a da posibilitatea tuturor
crescătorilor de vaci de lapte individuali sau
constituiţi în mici exploataţii de creştere a
animalelor să beneficieze de acest program,
termenul de depunere a cererilor pentru
finanţarea achiziţionării de tancuri de răcire a
laptelui a fost prelungit până la data de 30 iunie
2014, aşa cum a precizat ministrul Agriculturii,
Daniel Constantin.. Mai mult, Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a semnat un
protocol cu asociaţiile procesatorilor de lapte,
care vor colecta laptele la intervale mai scurte
de timp, respectiv la două-trei zile, preluarea
cantităţilor obţinute urmând a se face pe bază
de contract încheiat între firmele de procesare
şi producătorii direcţi. În prezent, în România
funcţionează 168 de unităţi autorizate pentru
procesarea laptelui.
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În săptămâna 13 - 17 ianuarie 2014, oferta locurilor de
muncă vacante pentru judeţul Teleorman, nu le dă mari
speranţe celor care vor să cunoască care ar putea fi
posibilitatea de angajare, în acest interval de timp.

Cele 35 de posturi oferite prin Agenţia Judeţeană de
Ocupare a forţei de Muncă Teleorman, sunt un fel de “praf în
ochi”, aruncat miilor de şomeri, care menţin judeţul
Teleorman în topul judeţelor cu cea mai mică ofertă de locuri
de muncă. Asta nu ar trebui să ne mire, atâta timp cât în
judeţul nostru se înregistrează cel mai ridicat şomaj din ţară,
de 10,42 la sută şi cei mai mulţi şomeri ne indemnizaţi (peste
18.000), după judeţele Vaslui şi Mehedinţi.

Referitor la oferta de muncă din această săptămână, cele
35 de locuri de muncă sunt scoase la bătaie de un număr de
10 agenţi economici, în domenii de activitate precum:
industrial, construcţii civile, confecţii textile, servicii şi comerţ.

Dintre acestea doar cinci posturi vizează persoanele cu
studii superioare, alte 21 de posturi se adresează
persoanelor cu studii medii şi profesionale. Iar restul de nouă
posturi ar putea fi ocupate de persoanele fără nici o calificare.

Cele trei centre de interes sunt Alexandria (33 posturi),
Zimnicea şi Roşiorii de Vede cu câte un post vacant. De
remarcat faptul că, postul de la Roşiorii de Vede se
adresează unei persoane care are la bază studii superioare
în domeniul ingineriei.

Această situaţie nu se va schimba, atâta timp cât judeţul
Teleorman, va fi ocolit în continuare de investitori.

M.M.

Cererile pentru finanţarea
achiziţionării de răcitoare de lapte
pot fi depuse până pe 30 iunie

Guvernul va aloca câte
15.000 de euro pentru fiecare din
cele 10.000 de ferme de familie

Guvernul este pregătit să modifice prin
ordonanţă de urgenţă noul Cod Penal, care va
intra în vigoare la 1 februarie, pentru a elimina
acele prevederi care îngrădesc libertatea de
exprimare şi a presei, a declarat premierul
Victor Ponta.

El a precizat, la Antena 3, că a discutat pe
această temă cu ministrul Justiţiei şi că este
luată în calcul adoptarea unei astfel de
ordonanţe de urgenţă, dacă adoptarea unei legi
va dura prea mult.

Premierul a arătat din nou că termenul
pentru intrarea în vigoare a noului Cod Penal
rămâne 1 februarie.

Ofertă extrem
de redusă a locurilor de
muncă în Teleorman

Ministrul Maria Grapini
vrea uniformizarea
TVA-ului în turism

Ministrul Maria Grapini vrea uniformizarea TVA-ului de 9%
în turism, deoarece, spune ea, hotelierii sunt nedreptăţiţi, în
acest moment. Avenit şi cu un exemplu concludent: o banală
salată de roşii are - conform legii - un preţ diferit, într-un
interval de câteva ore, la acelaşi hotel.

În prezent, hotelierii preferă să ofere doar pachete cu mic-
dejun inclus turiştilor, ca să plătească un TVA de doar 9%. Au
însă şi încasări mai mici, din moment ce oaspeţii lor merg să
ia prânzul şi cina la alte restaurante. Dacă TVA-ul ar fi

uniformizat la 9%,
c r e d e m i n i s t r u l
Grapini, hotelierii vor
începe să ofere şi
p a c h e t e c u
demipensiune şi all
inclusive, la un preţ
mult mai avantajos
ca până acum. Preţul
nu este însă totul,
s p u n a n g a j a ţ i i
hotelurilor.

„Turistul mănâncă oriunde, important e să îi oferi servicii
de calitate, iar cei care vor să se simtă bine i să fie bine
trataţi, atunci nu cred că e o mare problemă. Seara mănâncă
undeva, a doua seară vrea să mănânce în altă parte, să
diversifice, într-un alt cadru, într-un alt ambient”, spune
Nicolae Bileca, manager de hotel.

Potenţialii turişti cred că toată lumea ar avea de câştigat,
dacă TVA-ul în turism ar fi uniformizat la 9%.

Poate chiar la fel de bine ca la vecinii bulgari, care au
scăzut deja TVA-ul în turism, tot la 9%.

Uniformizarea taxei pe valoarea adăugată la 9% pentru
toată alimentaţia din turism nu este o idee nouă. A fost
avansată încă din 2011, când şefă la Turism era Elena Udrea.
Atunci se estima că o astfel de măsură va reduce evaziunea
fiscală din domeniu, va duce la ieftinirea pachetelor turistice
cu 15% şi la o creştere a vânzării de sejururi all inclusive în
România.

ș

Deşi România a primit
permisiunea să reia exportul
de carne de porc în Uniunea
Europeană după şapte
ani de interdicţ ie ,
p r o d u c ă t o r i i s - a u
bucurat degeaba. Mulţi
fermieri nu pot să
v â n d ă c a r n e a
deoarece norme le
impuse de Uniune
pentru cert i f icarea
produselor nu au intrat
încă in vigoare.

Î n p e r i o a d a
u r m ă t o a r e , t o a t e
fermele de porci vor fi
evaluate de direcţiile sanitar
veterinare. Rezultatele vor fi

trimise Comisiei Europene
care va stabili ce ferme vor
putea exporta animale.

Veterinarii vor decide dacă
în crescătorii se respectă
normele de biosecuritate i

dacă starea de sănătate a
animalelor este verificată
periodic. Exporturile autohtone

de carne de porc şi de
porci vii au fost afectate
de restricţiile impuse
României de Uniunea
Europeană, încă din
2 0 0 3 , d i n c a u z a
evoluţiei pestei porcine
clasice.

Ultimele focare de
pestă porc ină din
R o m â n i a a u f o s t
înregistrate în 2007. La
nivel naţional există
218 ferme de porci cu

un efectiv de aproape 1,8
milioane de capete.ş

Guvernul va elimina
prevederile din Codul Penal care
îngrădesc libertatea de exprimare

Birocraţia ţine pe loc exportul de carne
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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



Din acest an, medicii ar putea
presta servicii private în spitalele
de stat, potrivit unei propuneri a
Ministerului Sănătăţii, care
intenţionează să plătească 60%
din suma la care se ridică
tratamentul către specialistul
care se ocupă de caz. Proiectul
pilot ar urma să fie implementat
în prima jumătate a acestui an în
12 dintre spitalele din ţară. Deşi
vor câştiga mai mult, unii medici
sunt nemulţumiţi.

Cadrele medicale spun că nu
vor avea timpul fizic necesar să
realizeze operaţii sau consultaţii
medicale după ce vor munci
şapte ore în spitalul public. Mai
mult, aceştia cred că nu vor avea
nici spaţiu: sălile de operaţie sau
cabinetele de consultaţie sunt
mai tot timpul pline, astfel că nu
vor avea unde să muncească în
regim privat.

Potrivit proiectului elaborat
de Ministerul Sănătăţii, medicul
ar urma să primească 60% din

valoarea actului pe care îl
realizează, 30% echipa sa, iar
10% ar merge în bugetul
spi ta lu lui publ ic în care
activează.

P o t r i v i t p r o i e c t u l u i ,

activitatea privată a medicilor ar
trebui să se desfăşoare în afara
programului de lucru. Un astfel
de sistem funcţionează de 40 de
ani în Franţa.
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Ziua de 15 ianuarie,
este ziua în care s-a
născut marele poet
român Mihai Eminescu.
Evenimentul nu poate fi
trecut prea uşor cu
vederea, aşa că, mâine
în jurul orelor 15.00 la
s e d i u l C e n t r u l u i
J u d e ţ e a n p e n t r u
C o n s e r v a r e a ş i
Promovarea Cultur i i
Tradiţionale Teleorman,
va fi organizată cu ocazia
„Zilei Culturii Naţionale”
manifestarea cultural
a r t i s t i c ă i n t i t u l a t ă
s u g e s t i v „ D o r d e
Eminescu”.

Cu această ocazie, cunoscutul actor teleormănean
Alexandru Ion, cel care a pus bazele Festivalului Naţional
de Teatru Tânăr “Ideo Ideis”, va avea prilejul de a recita
din lirica eminesciană. Momentele muzicale vor fi
asigurate de Grupul „Burnasul”, Grupul „Arhaic”, iar
instrumentiştii Florin Marin şi Alexandru Ranga vor
interpreta la vioară şi pian din creaţia lui Ciprian
Porumbescu.

Invitaţii de marcă ai evenimentului sunt scriitorii
teleormăneni Stan V. Cristea, Florin Burtan, Nicoleta
Milea, care cu siguranţă nu vor rata ocazia de a vorbi
despre creaţia marelui poet.

Tot aici vor fi prezentate şi videoproiecţii ale unor
documente care atestă trecerea lui Mihai Eminescu prin
judeţulTeleorman.

M.M.

Manifestări dedicate
celui mai mare poet
român, Mihai Eminescu

Medicii ar putea presta servicii
private în spitale de stat

Beneficiile consumului de ridiche neagră sunt
cunoscute încă din antichitate. Bogată în potasiu, fier, iod,
magneziu, vitaminele B şi C, această rădăcinoasă are un
rol important în menţinerea sănătăţii organismului.

Pe lângă proprietăţile sale curative, ridichea neagră
este extrem de apreciată de către gurmanzi datorită
gustului deosebit pe care-l dă mâncărurilor. Ea este
folosită ca şi condiment, la sosuri şi chiar se poate mânca
ca atare. Industria cosmetică foloseşte, de asemenea,
ridichea neagră în prepararea diferitor creme.

Tuse puternică. Ai nevoie de o ridiche de dimensiune
medie. Cu un cuţit, scoate partea interioară şi umple golul
cu miere. Pune rădăcinoasa într-un loc cald pentru câteva
ore, iar după aceea, bea sucul şi mănâncă ridichea.

Bilă leneşă. Dacă în ultima perioadă ai mâncat prea
mult, iar bila ta îşi face de cap, există un tratament eficient
în tratarea acestei probleme. Stoarce o ridiche în
storcătorul de fructe şi bea câte o linguriţă din zeamă
după fiecare masă.

În primele zile poţi simţi un disconfort în partea
ficatului, dar îl poţi ameliora dacă îţi pui ceva cald pe
această zonă. În cazul în care durerea dispare şi nu mai
reapare, poţi creşte cantitatea de suc progresiv până la
100 ml/porţie. În timpul acestui tratament trebuie să ai o
dietă echilibrată şi să eviţi mâncărurile picante şi băuturile
acide.

Creşterea părului. Amestecă o jumătate de cană de
suc de riche neagră cu 50 ml de ulei de ricin şi o lingură cu
miere. Aplică conţinutul la rădăcina părului şi lasă-l să
acţioneze o oră, fără să acoperi cu folie alimentară.
Clăteşte-te cu apă călduţă, nicidecum fierbinte.

Ministerul Sănătăţii va declanşa, de la 1 martie,
o amplă acţiune de deratizare în toate spitalele din
ţară.

Potrivit ProTV, măsura a fost luată după ce tot
mai mulţi români se îmbolnăvesc anual din cauza

bacteriilor din spitale.
Statisticile arată că aproximativ 10.000 de

oameni se îmbolnăvesc, anual, din cauza
bacteriilor şi a mizeriei din spitale. Acţiunea va
începe în martie, va dura până în luna mai, iar in
iunie vor fi făcute publice primele rezultate ale
anchetei.

În vara lui 2013, un bărbat a murit după ce s-a
ales cu o infecţie, în Spitalul Judeţean din
Timişoara.

Bacteria ucigaşă, clostridium difficile,
rezistentă la antibiotice, se transmite de la un
pacient deja infectat la unul sănătos sau prin
contactul direct cu lenjeria, mobilierul sau cu
obiectele din spital.

Tot în anul 2013, în luna februarie, un focar de
infecţie a fost depistat la Spitalul de Pediatrie din
Ploieşti, unde ruda unui pacient a filmat cum
mişunau gândacii prin paturile copiilor şi pe
instrumentarul medical.

Începe vânătoarea gândacilor
din spitale

Canceru l a r pu tea f i
diagnosticat în doar câteva ore
prin intermediul unui nou test
dezvoltat de cercetător ii
britanici, ceea ce ar însemna
un tratament mai eficace
pentru pacienţi.

Astfel, potrivit experţilor,
medicii ar putea diagnostica
cancerul în doar câteva ore.

Noul test dezvoltat de
cercetătorii britanici le-ar putea
indica medicilor tipul de cancer
de care suferă pacienţii, astfel
încât tratamentul să poată fi
stabilit imediat, informează
dailymail.co.uk.

Dezvoltarea tehnologiei
înseamnă că probele nu mai
trebuie trimise pentru a fi
eva luate de specia l iş t i .
Folosind imagistica prin
spectrometr ie de masă,
experţii pot procesa probele
prin intermediul unui computer,
ca r e va sc an a mi i d e
componente chimice pentru a
detecta prezenţa cancerului în
organism.

Computerul nu doar că
stabileşte diagnosticul, dar
poate stabili şi despre ce tip de
cancer este vorba, astfel încât
medicii să poată oferi cel mai

bun tratament.
"Această tehnologie poate

s c h i m b a p a r a d i g m a
fundamentală a histologiei", a
spus Zoltan Takats, de la
Imperial College din Londra.

"În loc să definim tipurile de
ţesut prin structură, le putem
defini prin compoziţia chimică",
a completat acesta.

Mulţi ani, oamenii de ştiinţă
a u s u g e r a t f o l o s i r e a

spectromet r ie i pentru a
identifica tipurile de ţesut, dar,
până în prezent, nici o metodă
nu a fost dezvoltată pentru a le
permite să facă acest lucru.

Se consideră că această

tehnologie ar putea contribui la
crearea unei noi perspective
asupra biologiei cancerului şi
a r pu tea f i fo los i tă în
d e z v o l t a r e a u n o r
medicamente noi.

Cancerul, diagnosticat în
doar câteva ore

Ce poţi trata
cu ridiche neagră



Probabil că după mii şi mii de ani de muncă înrobitoare şi
încercări ce-au rodit, viaţa omului pe pământ a atins asemenea
îmbunătăţiri, că e greu de imaginat că există ceva şi mai
satisfăcător în ceruri decât avem deja aici. Poate că din
această cauză mulţi dintre noi au început să pună credinţa în
urma altor percepte şi necesităţi, sau chiar s-o elimine complet
din viaţa şi conduita lor. Poate că din această cauză morală şi-a
pierdut valoarea de odinioară lăsând să crească în oameni
patima puterii banului obţinut prin orice mijloace, unde familie
se destramă, copii sunt părăsiţi de părinţi şi daţi uitării, unde
crima face ravagii şi fără reazem în credinţă, mulţimea este
lăsată în descumpănire să bâjbâie confuză fără speranţă că
ceva ori cineva ar putea schimba răul din societate. Poate că
de aceea suferim.

Mihail TĂNASE
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Încălzi rea globală ş i
creşterea populaţiei vor cauza
în Europa o mărire cu 80% a
perioadelor de secetă până în
anul 2100, potrivit unui studiu
r e a l i z a t d e C o m i s i a
Europeană, in formează
dailymail.co.uk.

Europa este continentul
care va suferi cele mai severe
secete în următoarele decenii
din cauza încălzirii globale şi a
creşterii consumului de apă,
avertizează oamenii de ştiinţă.

Până la sfârşitul acestui
secol, sudul Europei, în
special, se va confrunta cu o
creştere cu 80% a perioadelor
de secetă faţă de perioada
actuală.

Un studiu realizat recent de
Comisia Europeană prevede
că diminuarea rezervelor de
apă va f i agravată de
creşterea populaţiei şi de
creşterea consumului de apă.

Seceta poate avea un
impact economic şi social
foarte sever şi, potrivit
estimărilor, acest fenomen a
cauzat doar în ultimele trei
decenii pierderi de 100

miliarde de euro la nivelul
ţ ă r i l o r d i n U n i u n e a
Europeană.

Oamenii de ştiinţă au
f o l o s i t m o d e l a r e a
computerizată pentru a
previziona zonele din Europa
care vor fi cel mai grav
a fe c t a t e de c r e ş t e r ea
temperaturilor şi a consumului
de apă.

Cercetătorii au utilizat
aceste proiecţii meteorologice
pentru a alcătui un model
hidrologic al tuturor bazinelor
riverane din Europa, ce
copiază distribuţia actualelor
lacuri şi cursuri de apă. Ei au

descoperit astfel că anumite
zone din sudul Europei vor fi
cele mai afectate.

Izvoarele şi cotele minime
ale râurilor europene ar putea
să scadă cu până la 40%, iar
durata perioadelor de secetă
ar putea să crească cu 80% în
Peninsula Iberică, în sudul
Franţei, în Italia şi în Balcani.

Studiul, publicat în revista
Hydrology and Earth System
Sc iences, a ev idenţ ia t
totodată faptul că temperatura
medie globală va creşte cu
până la 3,4 grade Celsius
până în anul 2100.

Doi români:
- Auzi tu cât ai salariul?
- 200de euro fără ceva.
- Fără cât?
- Fără 150.

***
Moare un programator de jocuri şi dupămoarte, ajunge în

Iad. După o săptămână, sunăSatana la Dumnezeu:
- Doamne, ce nebun mi-ai trimis?! A distrus toate

cazanele, a ucis toţi dracii, aleargă prin tot Iadul şi strigă în
guramare "Unde-i ieşirea spre nivelul 2?"

***
Ospătarul: Ce doriţi domnilor, ceai sau cafea?
Primul client: Un ceai cu gheaţă, te rog.
Al doilea client: Şi mie la fel, dar ai grijă să fie paharul

curat.
Ospătarul pleacă şi revine cu două pahare cu ceai.
- Care dintre dumneavoastră a cerut un pahar curat?

***
Nevasta unui ardelean vrea să dea divorţ. Ajunşi în faţa

judecătorului, ea spune:
- De 10 ani suntem căsătoriţi şi încă nu am făcut

dragoste!
Judecătorul,mirat, îl întreabă pe ardelean:
- Bă, tu ori nu vrei, ori nu poţi, ori nu ştii?
Ardeleanul răspunde:
- De putut, pot; de vrut, vreau, şi de ştiut, ştiu; dar nu văd

de ce atâta grabă...

Pastila de râs

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

Anunţ

Vă facem cunoscut că Tribunalul Teleorman în dosarul nr. 4496/87/2013 a dispus
deschiderea procedurii de insolvenţă la cererea debitorului SC GECO S.R.L CIF 15952700,
număr de ordine în registrul comerţului J34/589/2003 cu sediul în comuna Lunca, Sat Lunca,
judeţulTeleorman, Reviva Consulting SPRLfiind desemnată în calitate de lichidator judiciar.

Creditorii vor proceda la înscrierea la masa credală cu respectarea procedurii 10 zile de la
primirea notificării.

Termenul limită pentru depunere creanţe 30.01.2014.
Termenul limită pentru întocmire şi afişare tabel preliminar 07.02.2014.
Termenul pentru soluţionare contestaţii şi definitivarea tabelului de creanţe 21.02.2014.
Prima adunare a creditorilor va avea loc la data de 11.02.2014, ora 10:00 la sediul

debitoarei.

Anunţ

România reală
Raiul de pe pământ

Ideea că bând cafea ne deshidratăm este un mit, spun
oamenii de ştiinţă de la Universitatea Birmingham, care cer
actualizarea recomandărilor medicale oferite publicului,
pentru a reflecta noile descoperiri.

Câteva ceşti de cafea pe zi pot să hidrateze în aceeaşi
măsură ca şi apa, spun cercetătorii.

Ideea că ingestia de cafea duce la deshidratarea
organismului datează de acum mai mult de 80 de ani (din
1928) şi provine din cercetări realizate cu ajutorul unor mostre
de cafeină, care arătau că această substanţă măreşte diureza
(eliminarea de urină prin rinichi) şi că poate duce la o stare de
uşoară deshidratare cronică a corpului.

Dar nu e vorba numai despre cafeină, au explicat acum
cercetătorii, ci despre interacţiunea dintre cafeină şi multe alte
componente ale cafelei, astfel încât studiul din 1928 nu este
neapărat relevant pentru viaţa modernă.

Oamenii de ştiinţă de la Universitatea Birmingham au decis
să verifice aceste informaţii şi au rugat 50 de bărbaţi sănătoşi
să bea fiecare câte 4 căni cu cafea sau 4 căni cu apă, timp de 3
zile, cei care băuseră apă trecând apoi la cafea şi invers.

Toţi participanţii au consumat aceleaşi alimente pe durata
studiului şi nu au avut voie să facă exerciţii fizice intense şi să
consume alcool.

Analiza sângelui şi a urinei a arătat că bărbaţii au prezentat
aceeaşi stare de hidratare atât atunci când au băut cafea, cât şi
atunci când au băut apă şi că au eliminat cantităţi egale de
urină. Rezultatele au fost publicate în jurnalul PLOS ONE.

Aşadar, cafeaua nu provoacă deshidratare, cel puţin atunci
când este băută în cantităţi moderate.

Dr. Frankie Phillips, din cadrul British Dietetic Association,
este de părere că o cantitate mică de cafea foarte concentrată,
precum espresso, ar putea să determine o uşoară
deshidratare, dar că, în cazul cafelei obişnuite, efectul diuretic
al cafeinei este compensat de conţinutul de apă din băutură,
deci nu apar dezechilibre ale stării de hidratare a organismului.

Încă un mit despre
cafea a fost spulberat

Din bătrâni se spune că banalul oţet are o
mulţime de beneficii pentru organism. Şi chiar
aşa şi este. Poate grăbi arderile şi ajută inclusiv
la scăderea glicemiei. Atenţie însă! Dacă ţineţi
cură de slăbire, nu trebuie să îl consumaţi pe
stomacul gol. Oţetul trebuie consumat cu
moderaţie, iar atunci când îl folosiţi în salată,
alegeţi unul fermentat natural, nu unul rafinat.
Cel din urmă poate fi periculos pentru sănătate,
dar util în casă, la curăţenie.

Conform unui studiu, oţetul poate
îmbunătăţi nivelul glicemiei cu 4-6%.

„Oţetul tradiţional este bun pentru a
îmbunătăţi metabolismul, în special pentru

reducerea rezistenţei la insulină, chiar
scăderea glicemiei, evident, în cantităţi mici”,
precizează Cristian Mărgărit, consultant în
nutriţie.

Mai exact două linguriţe pe zi. Rezultatul nu
este însă deloc remarcabil şi bineînţeles că
este nevoie şi de tratament. Oţetul este însă cel
mai des folosit în diete.

În plus, consumat pe termen lung şi în
cantităţi mari, oţetul poate cauza scăderea

nivelului de potasiu din oase. De aceea,
persoanele cu osteoporoză ar fi bine să stea
departe de murături. Iar persoanele fără
probleme de sănătate ar fi bine să îl consume
cu moderaţie.

„Cât punem în mod normal în salate, în
alternanţă cu alte surse de gust acru. Trebuie
alternat cu zeamă de lămâie, care este mult
mai indicată decât oţetul de mere şi dacă totuşi
folosim acest ingredient constant în alimentaţia
noastră, este bine că întotdeauna să îl
consumăm cu legume alcaline că să îi scădem
din proprietăţile acide foarte ridicate. Deci în
niciun caz nu trebuie băut pe stomacul gol”,
explică nutriţionistul.

Iar dacă tot folosiţi oţet, ar fi bine să alegeţi
unul de calitate, pentru că există pe piaţă şi
sortimente de sinteză. Aşa că trebuie mereu
urmărită eticheta.

De multe ori, în oţeturile obţinute industrial
există şi aditivi periculoşi. Pentru a fi siguri de
calitatea oţetului un alt sfat este să fiţi atenţi la
culoare.

„Dacă ne uităm la oţetul acela din vin
distilat, produs industrial el e foarte limpede, cu
un miros foarte pronunţat. Oţetul de mere
natural e mai gălbui, dacă e nefiltrat e chiar
uşor tulbure şi are depuneri pe fund şi aceste
depuneri sunt absolut normale”, mai spune
Cori Grămescu.

Dacă aveţi deja oţet industrial acasă, nu îl
aruncaţi. Este şi el folositor, doar că nu în
alimentaţie, ci la curăţenie. Dacă îl amestecaţi
cu apă şi bicarbonat de sodiu puteţi curăţa
gresia şi faianţa din baie.

În afară de oţetul clasic, există şi cunoscutul
oţet balsamic. Pentru a-l găsi pe cel autentic,
apelaţi la aceeaşi regulă: citiţi cu atenţie
eticheta. Dacă lista de ingrediente este lungă,
nu-l cumpăraţi.

Vin vremuri grele

Perioadele de secetă din Europa
vor creşte cu 80% până în anul 2100

Mit şi adevăr despre beneficiile oţetului
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î.Hr.: Amurit Ovidiu, poet roman.
A murit Edmond Halley,

astronom şi matematician englez
(n. 1656). El a descoperit metoda
de măsurare a distanţei dintre
două stele (Deplasare de paralaxă).
După numele său a fost denumită
Cometa Halley. Această cometă
apare pe cer odată la 76 de ani.

S-a născut Dimitrie
Bolintineanu, poet român,
diplomat, participant la Revolu ia
de la 1848 (d. 1872).

S-a născut Pierre Loti,
scriitor francez (d. 1923).

Brevetarea telefonului. La
aceasta dată, Alexander Graham Bell şi Elisha Gray au
depus o cerere de brevet la Biroul pentru brevete din New
York.

A murit Lewis Carroll, scriitor şi matematician
englez (n. 1832).

A murit Ernst Karl Abbe, fizician german (n.
1840).

A murit Ioan Cantacuzino, medic şi bacteriolog
român (n. 1863).

S-a născut Maria Amarghioalei, cântăreaţă şi
dansatoare româncă, cunoscută sub numele Naarghita
(d. 2013).

A murit Kurt Gödel, matematician, logician,
filosof austriac (n. 1906).

ț

9

Mar 14 Ianuarie 4ţi 201

07:00 Telejurnal matinal 09:00
Legendele palatului 10:20 Oameni care
au schimbat Lumea 10:30 Distilat de
comedie 11:30 Din ara de Foc la
Tijuana 12:00 Ma ini, teste i verdicte
12:30 România v zut altfel 13:00
EURO polis 14:00 Telejurnal 15:30
Maghiara de pe unu 16:50 România
v zut altfel 17:25 Legendele palatului
18:45 Clubul celor care muncesc în
România 18:50 Interes general 19:45
Sport 20:00 Telejurnal 21:10 Dinastia
Kennedy 22:00
Via a mea, ce întâmplare! 23:20 Dincolo
de celebritate 23:30 Border Run

Ţ

Şerif în Arizona 23:10
ţ

ş ş
ă ă

ă ă

Astazi ar fi bine sa
nu va asumati nici un
risc. Va sfatuim sa nu
v a d e p l a s a t i c u
autoturismul, pentru ca
sunteti predispus la
accidente de circulatie.
Evitati discutiile in
contradictoriu!

Aveti de rezolvat
multe probleme pe
care le tot amanati. In
cursul diminetii sunteti
cam agitat, pentru ca
nu stiti de unde sa
incepeti. In partea a
doua a zilei, s-ar putea
sa primiti musafiri.

Evitati calatoriile
l u n g i s i v i z i t e l e
prelungite.Ar fi bine sa
va limitati la activitati
de rutina si sa acordati
mai mult timp odihnei.
Un prieten va propune
o afacere. Nu luati nici
o decizie astazi!

Primit i o veste
neplacuta de la seful
dv., care va indispune.
S-ar putea sa fie vorba
despre o penalizare.
Nu va manifestati
nervozitatea! Sfaturile
unui coleg va sunt
foarte utile.

Aveti reusite pe
plan profesional, dar
cu pretul unor ore de
munca suplimentare.
Partenerul de viata
este nemultumit. Se
pare ca dupa-amiaza
aveati planificat sa
mergeti in vizita.

S-ar putea sa aveti
discutii dure cu o
femeie. Se pare ca
persoana respectiva
intarzie sa-si achite o
datorie. In partea a
doua a zilei sunteti
predispus la probleme
de sanatate.

Daca plecati intr-o
calatorie, fiti prudent si
nu va grabiti! Ar fi bine
sa evitati intalnirile de
afaceri, pentru ca nu
dispuneti de putere de
conv ingere. Avet i
intalniri placute cu
prietenii.

Dimineata, un grup
de prieteni va invita
i n t r - o e x c u r s i e .
Partenerul de viata
e s t e n e m u l t u m i t
pentru ca suntet i
n e v o i t s a v a
imprumutati. Nu luati o
decizie de unul singur.

Incepeti ziua agitat
si nervos. Pastrati-va
c a l m u l ! S u n t e t i
p r e d i s p u s l a
probleme de sanatate
care pot capata forme
grave. Va sfatuim sa
evitati o cearta cu
partenerul de viata.

Daca veti continua
sa munciti in acest
ritm, riscati sa aveti
mari probleme de
sa na ta t e . D u pa -
amiaza s-ar putea sa
va confruntati cu o
problema financiara.
Nu va faceti griji!

Se pare ca va treziti
indispus. Daca nu va
stapaniti nervozitatea,
s - a r p u t e a s a
declansati un conflict
la locul de munca. Nu
este indicat sa va
intalniti cu prietenii,
chiar daca insista.

In cursul diminetii
p r i m i t i o v e s t e
neplacuta. Sunteti
nevoit sa plecati intr-o
c a l a t o r i e l u n g a ,
i m p r e u n a c u
partenerul de viata.
Circulati cu atentie si
fara graba.

Semnificaţii istorice pentru

07:00 tirile Pro Tv 10:05
Tân r i Nelini tit 11:00 Inimi de
vânzare 13:00 tirile Pro Tv
14:00 Tân r i Nelini tit 15:00
Autostrada destinelor 17:00

tirile Pro Tv 17:30 La Maru
19:00 tirile Pro Tv 20:30 Ninja
22:00 Blestemul comorii 23:45
CSI: New York - Criminali tii
00:45 Ninja 02:15 Blestemul
comorii 04:00 Ce se întâmpl
doctore? 04:30 CSI: New York -
Criminali tii 05:30 La Maru
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08:00 Neatza cu R zvan i
Dani 10:50 În gura presei 11:40
Teleshopping 12:00 Mireas
pentru fiul meu 13:00 Observator
14:00 Mireas pentru fiul meu
16:00 Observator 17:00 Acces
direct 19:00 Observator 20:00
Observator special 20:30 Jackie
Chan, pilot de curse 22:30 Un
show p c tos 01:00 Observator
02:00 Nikita 03:30 Observator
special 04:00 Acces direct 06:00
Observator

ă

ă

ă

ă ă

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

03:15 WOWBiz 04:45 Pastila de
râs 05:15 Inima nu respect
reguli 06:15 Poveste de familie
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07:00 Danni Lowinski 08:00
Regina cump r turi lor 09:30
Anchet militar 10:30 Fii pe faz !
12:00 Levintza prezint 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 Extratere trii din
mansard 22:00 Mondenii 22:30
Tr sni i din NATO 23:15 Focus
Monden 23:45 Fii pe faz ! 00:30
Anchet militar 01:30 Frumoasa
Ceci 03:00 Focus
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09:30 Acas în buc t rie 10:15
My Name Is Earl 11:00 Bine,
drag ! 11:45 Teleshopping 12:00
The Unit 13:00 Români de succes
13:15 Teleshopping 13:30 La
Maru 15:00 Bine, drag ! 16:30
The Unit 17:00 La bloc 18:00
M.A.S.H. 19:00 My Name Is Earl
20:00 La bloc 21:00 M.A.S.H.
22:00 Montana 00:00 Prison Break
01:00 Misteriosul John Doe 01:45
Montana 03:15 Prison Break 04:00
Misteriosul John Doe 04:45 Lumea
Pro Cinema 05:15 CineA.M.
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07:00 tirile dimine ii 07:55
Business B1 la zi 08:00 tirile
dimine ii 09:00 tirile dimine ii 09:55
Business B1 la zi 10:00 tirile
dimine ii 11:00 Evenimentul Zilei
12:00 tirile B1 13:00 Talk B1 14:00
România, acum 15:00 tirile B1 16:00
România, acum 17:00 Butonul de
panic 18:00 tirile B1 19:00
Aktualitatea B1 20:00 tirile B1 21:00
Bun seara, România! 23:00 tirile
B1 00:00 tirile B1 01:00 Butonul de
panic 02:00 Revizie tehnic 06:00
Aktualitatea B1
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07:30 Suflet de gheata 08:30
Pove t i r i adev ra te 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 Santa Diabla 21:30 Regina
22:30 Pove tiri de noapte 23:00
Cancan.ro 23:30 I i ordon s m
iube ti! 00:30 Regina 01:30
Pove tiri adev rate 02:30 Pove tiri
de noapte 03:00 Cancan.ro
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Actualitatea într-un zâmbet
Returul campionatului judeţean de

fotbal ediţia 2013-2014 se reia pe data de
1 martie. Ultimul meci din acest sezon va
avea loc pe 7 iunie. Această decizie a fost
luată de către Comitetul Executiv al AJF
Teleorman.

Derby-urile returului se vor disputa în
etapele 19, 20 şi 23.

Cel mai tare meci din acest retur de
campionat va avea loc pe data de 23
martie. Ocupanta primei poziţii a
clasamentului la finalul turului, Sporting
Roşiori va da piept cu ocupanta poziţiei
secunde, Pamimai Videle. Disputa va
avea loc pe terenul liderului. În tur meciul
a fost egal, scor 1 la 1.

Şi etapa următoare, din data de 29
martie, va fi una decisivă în stabilirea
campioanei judeţene. Echipa roşioreană
va face deplasarea la Alexandria unde va
da piept cu ocupanta locului 3 în
clasament, FCM Alexandria. În turul de
campionat echipa roşioreană s-a impus
cu scorul de 3 la 2.

Ultimul mare derby al returului va avea
loc pe data de 19 aprilie atunci când pe
terenul Pamimaiului din Videle vor veni
jucătorii FCM Alexandria. Meciul se
anunţă unul echilibrat dacă luăm în calcul
rezultatul din tur atunci când meciul a fost
nul, scor 0 la 0.

C. DUMITRACHE

- Costică, vezi că n-am săpat-o eu!

Campionatul judeţean
de fotbal se reia pe 1 martie

Program Retur Liga a-IV-a-
Etapa XVI - 01.03.2014

Etapa XVII - 08.03.2014

Etapa XVIII - 15.03.2014

Etapa XIX - 22.03.2014

CS Sporting Rosiori de Vede - CS
Pamimai Videle

Etapa XX - 29.03.2014

FCM Alexandria - CS Sporting Rosiori de
Vede

Etapa XXI - 05.04.2014

Etapa XXII - 12.04.2014

Etapa XXIII - 19.04.2014
CS Pamimai Videle - FCM Alexandria

Etapa XXIV - 26.04.2014

Etapa XXV - 03.05.2014

Etapa XXVI - 10.05.2014

Etapa XXVII - 17.05.2014

Etapa XXVIII - 24.05.2014

Etapa XXIX - 31.05.2014

Etapa XXX - 07.06.2014

ACF Dunarea Zimnicea - CS Sporting
Rosiori de Vede
CS Spicpo Poroschia - ACS Astra Plosca
AS Tineretul Suhaia - ACS Unirea Brinceni
CS Pamimai Videle - CS Rapid Buzescu
FCM Alexandria - CS Viata Noua Olteni
AFC Vointa Saelele - CS Unirea Tiganesti
CS Metalul Peretu - ACS Ajax Botoroaga
FC Traian - FC Udinese Uda Clocociov

CS Sporting Rosiori de Vede - CS Spicpo
Poroschia
ACS Astra Plosca - AS Tineretul Suhaia
ACS Unirea Brinceni - CS Pamimai Videle
CS Rapid Buzescu - FCM Alexandria
CS Viata Noua Olteni - AFC Vointa Saelele
CS Unirea Tiganesti - CS Metalul Peretu
ACS Ajax Botoroaga - FC Traian
FC Udinese Uda Clocociov - ACF Dunarea
Zimnicea

ACF Dunarea Zimnicea - CS Spicpo
Poroschia
AS Tineretul Suhaia - CS Sporting Rosiori
de Vede
CS Pamimai Videle - ACS Astra Plosca
FCM Alexandria - ACS Unirea Brinceni
AFC Vointa Saelele - CS Rapid Buzescu
CS Metalul Peretu - CS Viata Noua Olteni
FC Traian - CS Unirea Tiganesti
FC Udinese Uda Clocociov - ACS Ajax
Botoroaga

CS Spicpo Poroschia - AS Tineretul Suhaia

ACS Astra Plosca - FCM Alexandria
ACS Unirea Brinceni - AFC Vointa Saelele
CS Rapid Buzescu - CS Metalul Peretu
CS Viata Noua Olteni - FC Traian
CS Unirea Tiganesti - FC Udinese Uda
Clocociov
ACS Ajax Botoroaga - ACF Dunarea
Zimnicea

ACF Dunarea Zimnicea - AS Tineretul
Suhaia
CS Pamimai Videle - CS Spicpo Poroschia

AFC Vointa Saelele - ACS Astra Plosca
CS Metalul Peretu - ACS Unirea Brinceni
FC Traian - CS Rapid Buzescu
FC Udinese Uda Clocociov - CS Viata Noua
Olteni
ACS Ajax Botoroaga - CS Unirea Tiganesti

AS Tineretul Suhaia - CS Pamimai Videle
CS Spicpo Poroschia - FCM Alexandria
CS Sporting Rosiori de Vede - AFC Vointa
Saelele
ACS Astra Plosca - CS Metalul Peretu
ACS Unirea Brinceni - FC Traian
CS Rapid Buzescu - FC Udinese Uda
Clocociov
CS Viata Noua Olteni - ACS Ajax Botoroaga
CS Unirea Tiganesti - ACF Dunarea
Zimnicea

ACF Dunarea Zimnicea - CS Pamimai
Videle
FCM Alexandria - AS Tineretul Suhaia
AFC Vointa Saelele - CS Spicpo Poroschia
CS Metalul Peretu - CS Sporting Rosiori de
Vede
FC Traian - ACS Astra Plosca
FC Udinese Uda Clocociov - ACS Unirea
Brinceni
ACS Ajax Botoroaga - CS Rapid Buzescu
CS Unirea Tiganesti - CS Viata Noua Olteni

AS Tineretul Suhaia - AFC Vointa Saelele
CS Spicpo Poroschia - CS Metalul Peretu
CS Sporting Rosiori de Vede - FC Traian

ACS Astra Plosca - FC Udinese Uda
Clocociov
ACS Unirea Brinceni - ACS Ajax Botoroaga
CS Rapid Buzescu - CS Unirea Tiganesti
ACF Dunarea Zimnicea - CS Viata Noua
Olteni

FCM Alexandria - ACF Dunarea Zimnicea
AFC Vointa Saelele - CS Pamimai Videle
CS Metalul Peretu - AS Tineretul Suhaia
FC Traian - CS Spicpo Poroschia
FC Udinese Uda Clocociov - CS Sporting
Rosiori de Vede
ACS Ajax Botoroaga - ACS Astra Plosca
CS Unirea Tiganesti - ACS Unirea Brinceni
CS Viata Noua Olteni - CS Rapid Buzescu

FCM Alexandria - AFC Vointa Saelele
CS Pamimai Videle - CS Metalul Peretu
AS Tineretul Suhaia - FC Traian
CS Spicpo Poroschia - FC Udinese Uda
Clocociov
CS Sporting Rosiori de Vede - ACS Ajax
Botoroaga
ACS Astra Plosca - CS Unirea Tiganesti
ACS Unirea Brinceni - CS Viata Noua Olteni
ACF Dunarea Zimnicea - CS Rapid Buzescu

AFC Vointa Saelele - ACF Dunarea
Zimnicea
CS Metalul Peretu - FCM Alexandria
FC Traian - CS Pamimai Videle
FC Udinese Uda Clocociov - AS Tineretul
Suhaia
ACS Ajax Botoroaga - CS Spicpo Poroschia
CS Unirea Tiganesti - CS Sporting Rosiori
de Vede
CS Viata Noua Olteni - ACS Astra Plosca
CS Rapid Buzescu - ACS Unirea Brinceni

AFC Vointa Saelele - CS Metalul Peretu
FCM Alexandria - FC Traian
CS Pamimai Videle - FC Udinese Uda
Clocociov
AS Tineretul Suhaia - ACS Ajax Botoroaga
CS Spicpo Poroschia - CS Unirea Tiganesti
CS Sporting Rosiori de Vede - CS Viata
Noua Olteni
ACS Astra Plosca - CS Rapid Buzescu
ACF Dunarea Zimnicea - ACS Unirea
Brinceni

CS Metalul Peretu - ACF Dunarea Zimnicea
FC Traian - AFC Vointa Saelele
FC Udinese Uda Clocociov - FCM
Alexandria
ACS Ajax Botoroaga - CS Pamimai Videle
CS Unirea Tiganesti - AS Tineretul Suhaia
CS Viata Noua Olteni - CS Spicpo
Poroschia
CS Rapid Buzescu - CS Sporting Rosiori de
Vede
ACS Unirea Brinceni - ACS Astra Plosca

CS Metalul Peretu - FC Traian
AFC Vointa Saelele - FC Udinese Uda
Clocociov
FCM Alexandria - ACS Ajax Botoroaga
CS Pamimai Videle - CS Unirea Tiganesti
AS Tineretul Suhaia - CS Viata Noua Olteni
CS Spicpo Poroschia - CS Rapid Buzescu
CS Sporting Rosiori de Vede - ACS Unirea
Brinceni
ACF Dunarea Zimnicea - ACS Astra Plosca

FC Traian - ACF Dunarea Zimnicea
FC Udinese Uda Clocociov - CS Metalul
Peretu
ACS Ajax Botoroaga - AFC Vointa Saelele
CS Unirea Tiganesti - FCM Alexandria
CS Viata Noua Olteni - CS Pamimai Videle
CS Rapid Buzescu - AS Tineretul Suhaia
ACS Unirea Brinceni - CS Spicpo Poroschia
ACS Astra Plosca - CS Sporting Rosiori de
Vede

- Mon frere, şi la noi tăcerea e de aur!

Omul cât trăie ţăşte-nva

Cine nu numără paharele ajunge să numere pietrele


