
Co legu l nos t ru
M i h a i l T ă n a s e
împlineşte mâine 43
d e a n i , v â r s t a
maturităţii pentru un
b ă r b a t , v â r s t a
adolescenţei pentru
marii poeţi. Pentru că
Mihail Tănase este un
poet adevărat în cea
m a i e x i g e n t ă
accepţiune.

Stau mărturie cele
aproape 20 de volume
publicate şi miile de
poezi i ş i ar t ico le
publicate de-a lungul
v r e m i i î n p r e s a
cotidiană şi periodice,
dar şi premiile obţinute
la numeroase concursuri naţionale şi judeţene.

Cea mai recentă distincţie a fost un frumos cadou de ziua sa, concursul
internaţional de poezie şi artă plastică la care a participat încheindu-se cu câteva
zile înainte de aniversarea zilei sale de naştere.

(continuare în pagina 7)

Spiritul sărbătorilor care au trecut se pare că nu i-a îmbunat prea mult pe
consilierii locali alexăndreni. Încă din prima şedinţă din acest an, aceştia s-au
certat, şi-au adresat cuvinte jignitoare şi au fost la doar un pas de a se lua la
bătaie.

(continuare în pagina 3)

4 persoane şi-au pierdut viaţa, iar alte trei sunt
internate în spital.Acesta este cel mai grav accident rutier
din acest an şi a avut loc pe noul ”drum al morţii” din
judeţul Teleorman, Varianta Ocolitoare aAlexandriei.

Nenorocirea s-a petrecut din cauza neatenţiei. O

autoutilitară marca Mercedes, înmatriculată în Bulgaria şi
condus de cetăţeni bulgari, a intrat într-un autoturism
marca Peugeot, tot cu numere de Bulgaria, dar condus
de către un bărbat din Roşiorii de Vede. Impactul s-a
produs la intersecţia cu DJ 504, drumul care face legătura
între Alexandria şi Piteşti. Tragedia a fost provocată de

şoferul autoturismului Peugeot care nu a acordat
prioritate şi a fost izbit în plin. Impactul dintre cele două a
fost devastator.

Trei pasageri din autoturism, doi bărbaţi şi o femeie,
au decedat pe loc. Unul singur a fost găsit în viaţă, dar a

decedat în drum spre Spitalul ”Bagdasar Arseni” din
Capitală.

Şi 3 persoane din microbuz au suferit leziuni din cauza
accidentului fiind transportate de urgenţă la Spitalul
Judeţean dinAlexandria.

(continuare în pagina 2)

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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La mulţi ani, Mihai,
şi la cât mai multe premii!

Alexăndreanul Dragoş Frumosu:

În industria
alimentară, se
impune reducerea
TVA şi relaxarea
fiscalităţii

Şi sărăcia e bună la ceva!

Teleormănenii
nu se mai dau
în vânt după
îmbrăcămintea
second hand

Consilierii alexăndreni s-au
certat ca la uşa cortului

Carnagiu cu 4 morţi pe şoseaua
de centură a Alexandriei
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Şoferii români care încalcă regulile de circulaţie în ţările
Uniunii Europene şi sunt sancţionaţi de statul respectiv vor primi
amenzile la adresa de domiciliu din România, se arată într-un act
normativ publicat recent în Monitorul Oficial.

Prevederile sunt cuprinse în Legea nr. 5/2014 privind unele
măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii
referitoare la încălcările normelor de circulaţie care afectează
siguranţa rutieră şi pentru facilitarea executării sancţiunilor
aplicate acestor încălcări, publicată în Monitorul Oficial nr. 31 din
15 ianuarie 2014, ce va intra sâmbătă în vigoare.

România are obligaţia de a transpune în legislaţia naţională
Directiva CBE, document ce urmăreşte să asigure un nivel ridicat
de protecţie pentru toţi utilizatorii drumurilor din UE, facilitând
schimbul transfrontalier de informaţii privind încălcările normelor
de circulaţie care afectează siguranţa rutieră şi, prin acesta,
executarea sancţiunilor, atunci când încălcările respective sunt
săvârşite cu un vehicul înmatriculat în alt stat membru decât statul
membru în care s-a săvârşit încălcarea.

În acest context, actul
normativ publicat miercuri
stabileşte procedura aplicabilă
pentru schimbul de informaţii
între statele membre, prin
intermediul punctelor naţionale
de contact, care sunt autorizate
s ă e f e c t u e z e c ă u t ă r i
automatizate referitoare la date
privind vehiculele şi date
p r i v ind p rop r i e ta r i i sau
deţinătorii vehiculelor.

Conform preveder i lor,
punctele naţionale de contact
ale statelor membre sunt
autorizate să acceseze automatizat Registrul naţional de
evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate
(RNEPCVI) şi să efectueze căutări automatizate privind datele de
înmatriculare a vehiculelor şi datele privind proprietarii sau
deţinătorii acestora.

Ceea ce înseamnă că şoferii care încalcă legislaţia rutieră vor
fi mai uşor de identificat, indiferent de naţionalitatea lor. În plus,
noile dispoziţii stabilesc că şoferii români amendaţi în UE vor
primi amenzile la adresa de domiciliu din România. În acelaşi
timp, şoferii străini care încalcă legislaţia rutieră în România vor
primi amenda acasă, în plic.

Actul normativ stabileşte, de asemenea, încălcările în cazul
cărora se vor aplica aceste prevederi: excesul de viteză;
nefolosirea centurii de siguranţă; nerespectarea semnificaţiei
culorii roşii a semaforului; conducerea sub influenţa alcoolului;
conducerea sub influenţa stupefiantelor; nefolosirea căştii de
protecţie; utilizarea unei benzi interzise; utilizarea ilegală a unui
telefon mobil sau a altor dispozitive de comunicare în timpul
conducerii.

(urmare din pagina 1)
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“În jurul orei 09:15, am fost
alertaţi prin numărul unic de
urgenţă 112 de producerea
unui accident rutier. Am
intervenit pentru scoaterea a
trei persoane blocate într-un
autoturism. Ajunşi la faţa

locului, cu o autospecială de
descarcerare şi un echipaj
SMURD, am constatat că era
vorba de 7 victime, trei dintre
acestea, doi bărbaţi şi o
femeie, pierzându-şi viaţa.
Una dintre victime a fost

preluată de ambulanţă în
comă, iar alte trei în stare
g r a v ă ” , n e - a d e c l a r a t
purtătorul de cuvânt al ISU
Teleorman, Gelu Dragomir.

Din nefericire, persoana
aflată în comă a decedat la
scurt timp. Toate cele 4

persoane moarte în acest
accident erau din municipiul
Roşiorii de Vede şi aveau
vârstele cuprinse între 23 şi
58 de ani.

Într-un număr anterior al
co t id ianu lu i nos tru am

încercat să tragem un semnal
de alarmă vizavi de numărul
e x t r e m d e m a r e a l
accidentelor care se petrec pe
noul drum, dar măsurile au
întârziat să apară.

Toate problemele apar la
intersecţia dintre Varianta
Ocolitoare şi DJ 504, drumul
care duce la Lăceni - Piteşti.
În vreme ce şoferii care
circulă pe varianta ocolitoare
au prioritate, cei care circulă
pe DJ 504 trebuie să cedeze
trecerea.

Şi pentru că nu trece o
săptămână fără ca în zona cu
pricina să nu aibă loc vreun
accident nefericit, oamenii
legii au transmis un memoriu
constructorului Variantei
Ocolitoare pentru a lua măsuri
care să limiteze aceste
probleme.

Cea mai bună variantă ar fi
c ons t r u i rea unu i sens
giratoriu. În acest fel atât
şoferii care circulă pe Varianta
Ocolitoare, cât şi cei care
merg pe drumul judeţean vor
trebui să reducă viteza şi să
acorde prioritate celor aflaţi
deja în intersecţie.

Statistica pe anul 2013,
realizată de Serviciul de
Telecomunicaţii Speciale
(STS), arată că la Numărul
Unic de Urgenţă 112 au fost
primite şi tratate 17.463.468
apeluri. Dintre acestea
29,09 % au fost reale şi
70,91 % false. Apelurile au
fost transferate către:
Ambulanţă – 60,66 %,
Poliţie – 24,77 %, ISU/
SMURD – 12,59 % şi
Jandarmi – 1,88% .

Din punct de vedere al
apelurilor false, judeţele
Covasna, Călaraşi şi Mureş
ocupă primele locuri.

Majoritatea apelurilor
false şi abuzive provin de la
copii, tineri, persoane cu
probleme psihice şi sunt în
mare parte realizate de pe
cartele pre pay.

Urmare constatărilor
făcute de către autorităţile
statului, 10.892 cetăţeni au
fost sancţionaţi conform legii
pentru apeluri false şi
abuzive către numărul 112.
Cele mai multe sancţiuni au
fost aplicate în judeţele
Teleorman, Suceava şi
Bucureşti. De constatarea şi
s an c ţ i on a re a a ce s to r
contravenţii se ocupă Poliţia.

În judeţul Teleorman au
fost primite şi tratate
316.393 apeluri. Dintre
acestea 30 % au fost reale şi
70 % false. Apelurile au fost
transferate către: Ambulanţă
– 64.42%, Poliţie – 22.50 %,
ISU/ SMURD – 10.86 % şi
Jandarmi – 2.22% .

1 . 271 c e t ă ţ en i d i n
Te l e o r m a n a u f o s t
sancţionaţi conform legii

pentru apeluri false şi
abuzive către numărul 112.

Multe persoane sună fără
a avea o urgenţă, se
i n t e r e s e a z ă d e s p r e
evenimente care se petrec
în localitatea lor, adresează
injurii operatoarelor, râd,
pun muzică sau nu vorbesc.
Se solicită informaţii despre
numere de telefon, se cere
legătura cu diverse instituţii
sau persoane publice ori se
solicită sfaturi medicale.

Autorităţile fac apel la cei
care sună abuziv să nu
încarce inutil liniile de
urgenţă 112, întrucât un apel
fals poate duce la pierderea
unei vieţi.

La 112 se sună doar
atunci când aveţ i cu
adevărat o urgenţă.

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

COMPLEX TURISTIC MARA
RESTAURANT RIVIERA

ANGAJEAZĂ OSPĂTARI
ŢII LA TELEFON: 0723.148.613

SAU LA SEDIUL COMPLEXULUI
(ZONA )

ŞI PICOLI
RELA

ŞTRAND PECO

Carnagiu cu 4 morţi pe şoseaua
de centură a Alexandriei

Teleormanul, în topul amenzilor
pentru apeluri false la 112

Guvernanţii vor ca românii să se mai aleagă cu încă două
zile libere pe an. Aceştia au depus proiectele de lege care
propun ca alte două zile de sărbătoare să fie declarate
nelucrătoare.

Potrivit unui proiect legislativ, ziua de 24 ianuarie, care
reprezintă Unirea Principatelor Române din 1859, ar urma să fie
declarată sărbătoare naţională legală şi, în consecinţă, zi
nelucrătoare. Este un proiect susţinut de foarte mulţi
parlamentari, de la toate partidele, potrivit România TV.

Iniţiatorii spun că acest proiect este susţinut chiar de
preşedintele Traian Băsescu, de primarul Iaşiului şi de către
academicieni. Este un proiect legislativ depus la Senat, care va
intra în dezbatere după începerea sesiunii parlamentare, după
1 februarie.

Pe lângă acest proiect, mai există încă o iniţiativă legislativă,
care propune ca ziua Înălţării Domnului, care se sărbătoreşte la
40 de zile de la Paşte să fie, de asemenea, zi nelucrătoare. Şi
cum Înălţarea pică întotdeauna într-o zi de joi nu este exclus ca
românii să mai beneficieze de o minivacanţă de patru zile cu
acest prilej.

Românii ar putea
fi cadorisiţi cu încă
două zile libere

Şoferii români
amendaţi în UE vor

primi amenzile la adresa
de domiciliu din România
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Partidele politice au primit în ianuarie
subvenţii de la bugetul de stat în valoare totală
de 455.180 de lei, potrivit Autorităţii Electorale
Permanente.

PSD şi PNL au primit cele mai mari subvenţii
de la bugetul de stat în luna ianuarie. Astfel,
AEP arată că Partidul Social Democrat (PSD) a
primit în ianuarie subvenţii de 164.375,48 de
lei, iar Partidul Naţional Liberal (PNL) -
114.228,78 de lei.

Conform AEP, Partidul Conservator (PC) a
primit subvenţii de 15.975,82 de lei, Uniunea
Naţională Pentru Progresul României (UNPR) -
7.516,11 de lei, Partidul Democrat Liberal
(PDL) - 79.858,87 de lei, Forţa Civică (FC) -
2.768,69 de lei, Partidul Naţional Ţărănesc
Creştin Democrat (PNŢCD) - 1.384,34 de lei,
Partidul Poporului - Dan Diaconescu (PP-DD) -
69.071,91 de lei.

Subvenţiile sunt acordate partidelor politice
în conformitate cu prevederi le Legii
nr.334/2006 şi ale Hotărârii Guvernului
nr.749/2007, cu modificările şi completările
ulterioare.

Şefu l c ampanie i e l ec to ra le a PSD pent ru
europarlamentare, Liviu Dragnea, a început, vineri, o serie de
patru întrevederi cu reprezentanţii filialelor judeţene a PSD în
perspectiva alegerilor din mai, el arătând că în mod sigur
social-democraţii vor avea mai mulţi europarlamentari decât
acum.

"Am început întâlnirile cu colegii din judeţe. O să am patru
întâlniri. Am preferat să nu invit toate judeţele odată, pentru a
putea realiza discuţii mult mai aplicate şi mai eficiente, adică
vreau să am timp să discut cu fiecare judeţ absolut toate

problemele pe care le are comunitatea respectivă", a spus
Dragnea, la începutul întrevederii, care s-a desfăşurat la
sediul central al PSD.

Subvenţii de la buget de
aproape 460.000 de lei, în ianuarie,

pentru partidele politice

Preşedintele PNL, Crin
Antonescu, a declarat, joi, că
partidul pe care îl conduce nu
susţine vreo altă modificare a
Codului penal în afara celei
discutate în USL la ultima
şedinţă, afirmând că legea
a n a l i z a t ă d e C u r t e a
Constituţională nu a operat
modificări care să pună în
discuţie statul de drept.

Antonescu a fost întrebat
cum comentează faptul că
j u d e c ă t o r i i C u r ţ i i
Constituţionale au constatat
faptul că modificările aduse
Codului penal ar fi afectat
statul de drept.

"Nu s-au modificat articole
care să pună în discuţie statul
d e d r e p t , a s t a e s t e
i n t e r p r e t a r e a C u r ţ i i

Constituţionale. Nu văd nicio
problemă, în primul rând e o
decizie a Curţii şi ca atare
toată lumea o respectă. În al
doilea rând, a fost dată şi asta
în unanimitate, deci nu putem
să facem nici alte consideraţii.
În al treilea rând, PNL oricum
declarase că la o eventuală
retrimitere nu va mai vota
acele modificări la Codul
penal, deci din punctul nostru
de vedere lucrur i le se
simplifică. (...) Orice decizie
unanimă este de salutat, chiar
dacă nu-ţi convine, pentru că
ea este foarte convingătoare",
a afirmatAntonescu.

El a fost întrebat dacă PNL
va vota alte modificări ale
Codului penal.

"Nu, deci lucrurile se

simplifică, în afară de acel
articol despre care am discutat
şi în USL, acel articol pe care îl
socot im nepot r i vi t care
interzice, limitează din punctul
nostru de vedere libertatea
presei în a comenta", a mai
spusAntonescu.

P r e ş e d i n t e l e P N L a
susţinut că, din punctul de
vedere al liberalilor, nu mai
ex is tă in tenţ ia n ic iune i
modificări a Codului penal.

Premierul Victor Ponta a
anunţat, luni, că USLsusţine în
totalitate iniţiativa legislativă
aflată în dezbatere în Senat
privind garantarea dreptului de
liberă exprimare şi la libertatea
presei, el arătând că aceasta
va fi adoptată imediat după
debutul sesiunii parlamentare.

PNL nu mai susţine vreo
modificare a Codului penal, cu o
excepţia celei discutate în USL

Preşedintele Traian Băsescu a declarat, joi,
după întâlnirea cu preşedintele Consiliului
European, Herman Van Rompuy, că a propus,
în discuţia cu acesta, ca România să înceapă
procesul de intrare în Schengen "în etape, cum
s-a stabilit".

"Un subiect extrem de important a fost legat
de Schengen. Propun ca obiectiv ca anul ăsta
să se întâmple ceva, adică să începem procesul
de intrare în Schengen, chiar aşa, în etape, cum
a fost stabilit", a spus preşedintele.

El a fost întrebat dacă a primit un răspuns
favorabil din partea preşedintelui Consiliului
European în problematica Schengen.

"Ştiţi că nu dânsul este problema, dar să
facem o politică împreună ca până la sfârşitul
anului să se întâmple ceva. Nu putem să
împiedicăm de fiecare dată ori de declaraţii, ori
de idei ale grupurilor din Parlament", a răspuns
şeful statului.

Preşedintele Traian Băsescu s-a întâlnit, joi,
la Bruxelles, cu preşedintele Consiliului
European, Herman Van Rompuy, la cererea
părţii române, temele de discuţie fiind priorităţile
României în UE în 2014, asocierea Republicii
Moldova la UE şi aderarea României la
Schengen.

Traian Băsescu, după întâlnirea cu Van Rompuy:

Am propus să intrăm în Schengen
în 2014 în etape

Moscova speră într-o "cooperare mai consistentă şi
reciproc avantajoasă cu România", a declarat joi
preşedintele rus Vladimir Putin, la ceremonia de prezentare a
scrisorilor de acreditare a 18 ambasadori în Rusia.

"Ne aşteptăm la o cooperare mai consistentă şi reciproc
avantajoasă cu România. Suntem pregătiţi să colaborăm
pentru aprofundarea legăturilor politice, economice şi
umanitare", a declarat Putin, potrivit comunicatului publicat
pe site-ului preşedinţiei ruse.

Vladimir Putin a primit, joi, scrisorile de acreditare din
partea a 18 ambasadori în Rusia, în cadrul unei ceremonii
care a avut loc în Sala Aleksandrov a Palatului Mare de la

Kremlin.
Printre cei 18 ambasadori s-a aflat şi cel al României,

Vasile Soare, a cărui acreditare a fost semnată de
preşedintele român, Traian Băsescu, la 3 septembrie.

Vasile Soare a primit în 18 iunie avizul comisiilor
parlamentare de politică externă pentru postul de ambasador
al României la Moscova.

Soare, director în Centrala MAE la Direcţia Europa de Est
şi Asia Centrală, a mai fost între 2002 şi 2008 ambasador al
României în Kazahstan, Kîrgîzstan şiTadjikistan.

Vom avea mai
mulţi europarlamentari

decât acum

Vladimir Putin:
Rusia speră într-o
cooperare mai

consistentă şi reciproc
avantajoasă cu România

Consilierii alexăndreni s-au
certat ca la uşa cortului

(urmare din pagina 1)
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”Frecuşurile” au apărut
spre finalul şedinţei din cauza
consilierului Florin Titirişcă.
Acesta a dorit să transforme
şedinţele de consiliu local în
”dezbateri politice”. În acest
sens el a propus ca la finalul
fiecărei şedinţe să fie făcută
câte o declaraţie politică.

”Aşa cum se procedează
şi în alte consilii din ţară aş
vrea ca la finalul şedinţei să
avem o declaraţie politică a
fiecăruia dintre noi ca şi grup
politic din consiliul local. Se
practică şi aş vrea să o

implementăm şi la noi”, a
spus Titirişcă.

Aşa cum era normal,
iniţiativa s-a lovit de refuz
normal din partea celorlalţi,
dar şi a primarului Victor
Drăguşin.

”V-aş propune să nu
transformăm şedinţele de
Consiliu Local, care sunt pur
administrative, în declaraţii
politice. Avem instituţia
conferinţei de presă la care
putem să apelăm cu toţii. De
ce trebuie să discutăm în
Consil iul Local despre
politica naţională. Cred că

este deplasat şi nu vom face
altceva decât să creăm
tensiuni, să ne enervăm şi să
nu mai fim lucizi atunci când
votăm”, a fost explicaţia
edilului-şef alAlexandriei.

Din cauza ”eşecului”
î n r e g i s t r a t o d a t ă c u
r e s p i n g e r e a a c e s t e i
propuneri, consilierul Titirişcă
a început să-i acuze pe
consilierii din USL de faptul
că nu-i permit să vorbească.
De aici şi până la jigniri n-a
mai fost decât un pas.



La cea mai recentă întrunire (14 ianuarie
a.c.) desfăşurată la Ministerul Agriculturii, în
cadrul căreia reprezentanţii agricultorilor şi ai
organizaţiilor profesionale din industria
alimentară au dialogat cu ministrul Daniel
Constantin în legătură cu nevoia de
îmbunătăţire a activităţii din cele două sectoare
de activitate, s-au făcut unele propuneri care
vizează reducerea TVA la produsele
alimentare, precum şi la relaxarea fiscalităţii în
industria alimentară. Între cei care susţin în
mod argumentat nevoia de reducere a TVA la
toate produsele obţinute în industria alimentară
şi de relaxare a fiscalităţii se numără şi
alexăndreanul Dragoş Frumosu, în calitatea sa
de preşedinte al Federaţiei Naţionale a
Sindicatelor din IndustriaAlimentară.

“În industria alimentară, din punctul meu de
vedere, este nevoie de reducerea urgentă a
TVA la toate produsele alimentare”, a spus
Dragoş Frumosu, ţinându-se seama şi de faptul
că reducerea TVA la pâine a fost binevenită şi
pentru procesatori, dar şi pentru populaţie,
conducând totodată la reducerea evaziunii
fiscale. În acelaşi timp, şeful sindicaliştilor din
industria alimentară susţine că acest sector are
nevoie şi de introducerea unor măsuri care să
conducă la “relaxarea fiscalităţii”. “România nu

mai are industrie (cum avea odată n.n.),
România trăieşte din consum în momentul de
faţă. Consumul este redus din cauza puterii de
cumpărare scăzute. Dacă vrei să creşti
consumul, creşti nivelul salariului minim
garantat, dar vii şi cu măsuri în contrabalanţă,
astfel încât creşterile salariale să fie suportate
din eliminarea unor taxe, printr-o relaxare
fiscală, şi să nu se mai regăsească în costuri”, a
explicat Dragoş Frumosu.

Referitor la capacitatea României de a
exporta în perioada următoare, preşedintele
Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din
Industria Alimentară este de părere că “orice
export este binevenit atât pentru producători,
cât şi pentru stat. Foarte important, dar cred că
ne este foarte greu să găsim piaţă de
desfacere. Cred că România, în momentul de
faţă, din cauza absenţei unor măsuri de sprijin
financiar, a faptului că fiscalitatea este foarte
ridicată, nu poate să producă ieftin. Avem
tehnologie, găsim materie primă, putem să
producem de calitate, dar preţul la care
producem este destul de mare şi din acest
punct de vedere cred că este destul de greu să
găsim pieţe de desfacere”.

A consemnat George ZAVERA
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Afacerea cu îmbrăcăminte la mâna a doua, purtată, adusă
din ţările occidentale a fost adevărată mană cerească pentru
mulţi dintre aşa zişii investitori care s-au axat pe o astfel de
activitate. În mai toate oraşele ţării, magazinele de desfacere
a obiectelor de vestimentaţie second hand se înmulţiseră
acum câţiva ani precum ciupercile după ploaie, marfa ieftină,
procurată la kilogram din Germania, Marea Britanie, Olanda
vânzându-se, cum se spune, la fel de bine ca şi “pâinea
caldă”. Scoase de la naftalină, uneori spălate şi din nou
apretate, rochiile occidentale au îmbrăcat multe cucoane din
Teleorman, dar şi mii de concetăţeni din rândul populaţiei
sărace. Orăşeni şi ţărani, tineri şi vârstnici, deopotrivă, şi-au
pus pe ei haine de piele nemţeşti în multe cazuri de cea mai
bună calitate, au îmbrăcat blugii Levis Strauss, hanorace,
pardesiuri şi paltoane care nu mai fuseseră de trebuinţă
populaţiei din ţările occidentale. Nici îmbrăcămintea ceva mai
uzată nu a rămas multă vreme pe rafturile negustorilor, fiind
de mare folos oamenilor care, săraci fiind, au acceptat să se
“înţolească” cu haine purtate, adunate poate chiar de la
tomberoanele din ţările occidentale.Acum, însă, parafrazând
o vânzătoare de haine second hand, “afacerile cu vechituri au
apus de-a binelea”, căci, nu-i aşa?, totu-i trecător pe lumea
asta.

În magazinele de desfacere a obiectelor de îmbrăcăminte
second hand din oraşele teleormănene populaţia intră tot mai
rar şi asta nu pentru că toţi oamenii au început să-şi procure
haine noi, ci pentru că, pur şi simplu, banii sunt din ce în ce
mai puţini. Şi stocurile de marfă bună au scăzut faţă de anii
trecuţi, aşa că pragurile magazinelor sunt trecute ocazional
de către potenţialii cumpărători. Interesul scăzut al populaţiei
pentru aşa zisele chilipiruri îi afectează din plin pe proprietarii
de magazine, dar mai ales pe importatorii en-gross de astfel
de produse, afacerile în domeniu devenind pe zi ce trece mai
mult decât neprofitabile. Cel mai mare câştig poate fi trecut
însă în contul celor ce ar fi dorit să cumpere astfel de obiecte
de îmbrăcăminte, acesta regăsindu-se în evitarea
îmbolnăvirilor în cazul purtării unor haine a căror provenienţă
nu se cunoaşte. Hainele, cât ar fi ele de arătoase, de “curate”,
pot aduce cu ele microbii preluaţi de la persoanele bolnave
care le-au utilizat anterior. Ar fi putut fi purtate în trecut de
persoane cu boli molipsitoare, incurabile, nesterilizarea
corespunzătoare a obiectelor de îmbrăcăminte putându-se
lăsa cu urmări dintre cele mai grave pentru cei ce au ales să le
poarte.

George ZAVERA

Alexăndreanul Dragoş Frumosu:

În industria alimentară, se impune
educerea TVA şi relaxarea fiscalităţiir

Şi sărăcia e bună la ceva!

Teleormănenii nu
se mai dau în vânt
după îmbrăcămintea

second hand

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură este
pregătită să facă până la finele lunii ianuarie toate plăţile pe
suprafaţă, pentru prima dată după 2007, a declarat ministrul
Agriculturii, Daniel Constantin, miercuri, la Palatul Victoria.

"În luna ianuarie a anului 2014, pentru prima dată din
2007, de când avem statutul de stat membru al UE şi
beneficiem de plăţi directe din fonduri europene pe suprafaţă,
Agenţia de Plăţi este pregătită să plătească, până la sfârşitul

lunii ianuarie, toate plăţile pe suprafaţă, dar şi anumite plăţi
finanţate din bugetul de stat. Deci, practic, 1,040 milioane de
fermieri îşi vor primi anul acesta toate plăţile pe suprafaţă,
atât din fonduri europene, cât şi din fondurile de la bugetul de
stat. O infuzie de capital importantă pentru agricultura
românească. Vine mult mai devreme decât în anii trecuţi
ceea ce face ca în acest an să fim pregătiţi mult mai bine din
punct de vedere al fondurilor cu privire la campania de
primăvară", a afirmat ministrulAgriculturii.

APIA va face
până la finele lunii
ianuarie toate plăţile

pe suprafaţă

Plata alocaţiilor pentru elevi
a fost amânată câteva zile din
cauza unor probleme tehnice
laTrezorerie.

Copiii ar fi trebuit să îşi
primească cei 42 de lei pe data

de 13 ianuarie, dar până acum
nu s-a întâmplat acest lucru,
din cauza unor schimbări în
programul IT, care întârzie
virarea banilor, informează
Digi24.

Pentru că se schimba
softul, blocajul va mai dura
câteva zile, timp în care
familiile nu vor primi banii,
informează sursa citata.

Mai mult, preşedintele
Agenţiei Naţionale de Plăţi
Sociale d in subordinea
Ministerului Muncii, Adrian
Toader, a declarat la postul de
telev iziune că nu doar
alocaţiile, ci toate ajutoarele
sociale pe care ministerul le
plăteşte sunt blocate, poate
chiar şi timp de o săptămână.

"Nu aveam cum să îi
anunţăm pe toţi de acest
lucru", a explicat el de ce nu s-
a anunţat oficial că plata
ajutoarelor sociale va întârzia
în luna ianuarie.

Nou blocaj din cauza softurilor

Alocaţiile şi ajutoarele sociale
nu au fost plătite

Porumbul modificat genetic
'Pioneer 1507' nu ar trebui
permis pe piaţă pentru
cultivare, întrucât polenul său
rezistent la insecte ar putea
afecta moliile şi fluturii, se
menţionează într-o rezoluţie a
Par lamentului European
adoptată joi, în cadrul sesiunii
d e l a S t r a s b o u r g .
Eurodeputaţii cer Consiliului
să respingă autorizarea pe
care o propusese, iar Comisiei
să nu propună şi să nu
reînnoiască autorizaţ i i le
pentru niciun fel de organism
modificat genetic înainte de
îmbunătăţirea metodelor de
evaluare a riscurilor.

PE se opune introducerii pe
piaţa UE a acestui porumb
modificat genetic, pe motiv că
acest lucru ar depăşi puterile
de implementare ale Comisiei
Europene (CE), stabilite în
regulile UE privind plasarea
deliberată în mediu a unor
organisme modificate genetic.
Eurodeputaţii subliniază că
propunerea CE nu specifică

' n i c i o c o n d i ţ i e p e n t r u
protejarea unor ecosisteme
speciale şi/sau a unor arii
geografice', aşa cum cere
legislaţia. Rezoluţia a fost

adoptată cu 385 de voturi
pentru, 201 împotrivă şi 30 de
abţineri.

În opinia sa din februarie
2012, Autoritatea Europeană
pentru Siguranţa Alimentară
(AESA) nu a fost în mod
explicit de acord cu concluzia
citată de 'Pioneer' că exista un
risc neglijabil ridicat de

p o r umb u l 1 507 p en t ru
Lepidoptera în UE, subliniind
că insectele din această
familie pot fi afectate dacă sunt
expuse la acest polen.

PE mai subliniază că
porumbul 1507 este rezistent
la glufosinatul din ierbicide şi
că este comercializat ca atare
în SUA şi Canada. Cu toate
a c e s t e a , U E c l a s i f i c ă
glufosinatul ca fiind toxic
pentru reproducţie şi nu va mai
autoriza utilizarea sa după
2017, mai spun eurodeputaţii.

Parlamentul European
se opune autorizării porumbului
modificat genetic 'Pioneer 1507'
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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



(urmare din pagina 1)

Te îmbrăţişăm cu prietenie,
Redacţia ziarului Mara

Aflat la cea de-a treia ediţie,
concursul „Dor de Eminescu”,
organizat de Cenaclul „Sunetul
Muzicii”, sub egida Asociaţiei
„Sunetul Muzicii”, face parte din
programul educaţional global,
procesual şi integrativ SMILE
21+ (Strategii de Mediere pentru
Inovaţie şi Leadership în
Educaţ ie pent ru o viaţă
sănătoasă, responsabilitate
socială şi dezvoltare durabilă) şi
se adresează tuturor celor care,
îndrăgind opera eminesciană,

doresc să participe la concurs şi
să contribuie totodată, indiferent
de vârstă, la realizarea unor
produse artistice având ca izvor
de inspiraţie opera lui Mihai
Eminescu.

L a s e c ţ i u n e a p o e z i e
clasamentul a fost următorul:
Premiul I: Emil Noni Iordache
–Popeşti Leordeni; Premiul II:
Laura Tugarev – Chişinău -
Republica Moldova; Premiul III:
Mihail Tănase – Plopii Slăviteşti
– Teleorman.

Vă prezentăm mai jos câteva

dintre creaţiile lui Mihai, un om
pe care destinul l-a cununat cu
suferinţa, dar Dumnezeu i-a dat
puterea de a traversa pustiul
singurătăţii şi al durerii, senin ca
un mucenic, şi i-a dat puterea
miraculoasă asupra cuvintelor,
pe care le orânduieşte astfel
încât ele să devină poezie, care
e respiraţia lui Dumnezeu.

La mulţi ani, Mihai, şi la cât
mai multe premii!
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Vaccinările copiilor din schema obligatorie se vor face
la medicul de familie, la fel şi consultaţiile preventive,
acestea din urmă având rol în creşterea şi dezvoltarea
copilului, nutriţia, depistarea riscurilor şi intervenţia în
acest sens şi includ evaluarea copilului la intrarea în
şcoală, a declarat joi secretarul de stat în Ministerul
SănătăţiiAdrian Pană.

Potrivit acestuia, consultaţiile preventive se referă şi la
depistarea riscurilor la adolescenţi, la consilierea pentru
un stil de viaţă sănătos şi la evitarea consumului de
alcool, tutun, droguri.

"În pachetul de servicii medicale de bază, consultaţiile
preventive pentru copii se fac la externarea din
maternitate şi la 1 lună la domiciliul copilului, apoi la 2, 4,
6, 9, 12, 15, 18, 24, 36 luni şi cuprinde şi educaţia pentru
diversificare şi continuarea alăptării până la 2 ani", a spus
Pană.

Potrivit pachetului, consultaţiile de prevenţie se vor
face o dată pe an de la 4 la 18 ani, iar medicul de familie
este cel care face vaccinările prevăzute în schema
naţională de vaccinări obligatorie pentru copii.

"Consultaţii programate mai complexe, în care se
evaluează starea de sănătate şi se identifică posibilele

riscuri pentru persoanele care nu au o nicio problemă de
sănătate, se vor face o dată la 3 ani pentru cei sub 40 de
ani şi o dată pe an pentru cei de peste 40 de ani. În cadrul
acestor consultaţii cu rol de prevenţie intră atât
examinarea propriu-zisă, cât şi un set de investigaţii la
frecvenţă recomandată pentru grupa de vârstă şi sex.
Consultaţia preventivă include şi consilierea privind
evitarea sau diminuarea riscului. Aceste consultaţii de
evaluare nu trebuie confundate cu consultaţia la medicul
de familie pentru probleme de sănătate nou apărute",
prevede pachetul de bază.

Pentru o problemă nouă de sănătate (durere, stare de
rău, febră etc) care nu reprezintă urgenţă, orice persoană
asigurată se va adresa medicului de familie, de câte ori
are nevoie.

Pachetul mai prevede că medicul de familie consultă
pacientul (1-3 consultaţii în funcţie de caz) şi îi prescrie un
tratament, iar la nevoie îl trimite la analize (1-6 analize),
iar dacă problema de sănătate nu se poate rezolva de
către medicul de familie, acesta dirijează pacientul către
medicul specialist din ambulator sau către spital, după
caz.

La mulţi ani, Mihai,
şi la cât mai multe premii!

Ploaia s-a oprit

Nepăsare

Dorinţă

Te iubesc...

Cu alţi ochi

Atunci când ploua
potecile mi-erau ascunse…
Încercam să plutesc în
albastru – încercam să
respir firul de iarbă –
mă îmbătam cu un pumn de
frunze...
Atunci când ploua
eram speriat că timpul
nu va ajunge viitor,
desenam ani cu degetul pe
rană...
Ai apărut tu...
Surâs într-o lacrimă.
M-ai chemat din ploaie,
mi se părea că te cunosc de milenii.
Mi-era teamă că nu voi ajunge
la timp pentru a respira seninul
privirii tale.
Dar nu a fost aşa –
şi ploaia s-a oprit...

Erai acolo,
sub bolta senină,
în mijlocul câmpiei,
culegând luceferi.
cu mâinile pe ochi,
Te ascundeai
de teama strălucirii
razelor.

Ştiai că te privesc
precum soarele
scuturându-se de
căldură.

Dar nu-ţi păsa:
a câta oară
mă învăluia
noaptea?

M-aş face copac,
să-mi curgă toamna prin
crengi.
M-aş face clipă
pe retina vremii,
să văd cuvintele cum îţi
tulbură surâsul.

Amurg m-aş face
să-ţi înfior cărarea.

Un meşter priceput
m-aş face, să cioplesc
piatra cu lumina cărţii.

Un sărut m-aş face în
lacrima ta...

În zborul păsărilor de o noapte,
de o zi, de o lună, de o viaţă
ştiu că te iubesc
pentru că e toamnă
şi-ţi stă bine cu frunze
în păr...

Te iubesc
pentru că ziua este umbrită
cu ploi de suspin
sau de speranţă,
sau de pus pe rană,
ştiu că te iubesc
pentru că e toamnă,
amurgul ne leagă
ca o vrajă
sub aripa timpului...

Mă cheamă întunericul nopţii
şi-mi mângâie trupul însingurat.
Alerg spre zori
de-a curmezişul orizontului
privind colorata speranţă
cu alţi ochi.
Paşi –
tot mai nesiguri
se afundă pe cărări
de fum.
iar noaptea strânge lanţul
disperării în mine.

Fuga mea până când ascunsele
inele ale zorilor
se leagă de lanţul altor zori -

Mă întorc uneori în zorii aceia
să respir
palida trecere a timpului
din ultima noapte...

Vaccinările copiilor
din schema obligatorie
se vor face la medicul

de familie

Decizia prin care grupa
mare ar putea fi cuprinsă, din
s e p t e m b r i e 2 0 1 5 , î n
învăţământul obl igatoriu,
durata acestuia crescând
astfel de la 11 la 12 ani, va fi
luată până la sfârşitul acestui
an, a dec la ra t , pen t ru
Mediafax, ministrul Educaţiei,
Remus Pricopie.

"Fiecare măsură pe care o
introducem trebuie să fie
fundamentată, foarte bine
pregătită şi să reprezinte
consensul discuţiilor cu toţi
responsabilii din sistem. Dacă
nu am fi aprobat, în decembrie,
o ordonanţă de urgenţă de
modificare a Legii educaţiei, în
ianuarie trebuia să mergem pe
cinci ani gimnaziu şi trei ani

liceu, idee respinsă de toţi
actorii din sistem. De aceea,
încă de acum, analizăm şi
posibilitatea de a modifica
Legea educaţiei pentru a
introduce grupa mare în
învăţământul obl igatoriu,
proiect bine primit", a explicat
ministrul Educaţiei.

Potrivit lui Pricopie, în
prezent, în grupa mare sunt
cuprinşi 98-99 la sută dintre
copiii cu vârsta între 5 şi 6 ani.

Prin comparaţie, la nivel
european, sunt ţări unde
învăţământul obl igatoriu
începe şi de la trei ani. "Sigur,
nu foarte multe, dar sunt", a
adăugat Remus Pricopie.

În acelaşi context, ministrul
Educaţiei afirmă că tendinţa în

educaţie este de scădere a
vârste i la care începe
învăţământul obligatoriu.

"Această măsură nu a fost
cuprinsă în ordonanţa de

urgenţă din decembrie, pentru
că nu a fost discutată suficient.
Ceea ce este foarte important
este aceea că pentru a
introduce grupa mare în

învăţământul obligatoriu nu
es te necesa ră o nouă
infrastructură, ci măsura ar fi
introdusă mult mai simplu.
Grupa mare rămâne la
grădiniţă. Este vorba doar
despre obligativitatea de a
merge la grădiniţă. Trebuie
asumat din 2014. Dacă se ia
această decizie, mergem pe
1 2 an i d e în v ă ţă mâ n t
obligatoriu.Această prevedere
ar intra în vigoare din
septembrie 2015", a adăugat
Pricopie.

După ce va fi adoptată
r e s p e c t i v a p r e v e d e r e ,
învăţământul obligatoriu va
începe la cinci ani şi se va
încheia după finalizarea clasei
a X-a.

Anul acesta se va decide dacă în 2015 se include
grupa mare în învăţământul obligatoriu



Din ce în ce mai numeroase sunt informaţiile (altfel, păstrate
ascunse de populaţia identificată simplu cu consumatorul care
trebuie să cheltuiască tot mai mult, pe orice înseamnă marfă)
potrivit cărora aşa-numitele chimicale, produse nenaturale şi de
cele mai multe ori insuficient verificate şi testate din perspectiva
sănătăţii oamenilor, pur şi simplu ne-au invadat viaţa, pe care o
pun în pericol cu fiecare clipă.

Aparent, ingredientele de sinteză ar fi binevenite, însă într-un
timp mai lung sau mai scurt efectele lor sunt devastatoare.
Revista Magazin prezintă cele mai periculoase substanţe
chimice care ne dau peste cap hormonii.

BPA - foarte cunoscut în ultima vreme ca Bisfenol A, o
substanţă regăsită în recipientele din plastic, adică
omniprezentele PET-uri. Ea mai poate fi găsită în unele tipuri de
hârtie, precum şi în conserve.

Arsenicul. Toată lumea ştie că arsenicul e otravă. Şi atunci, de
ce îl găsim în apă şi în alimente? Arsenicul influenţează
capacitatea organismului de a procesa zahărul, aşa că
specialiştii recomandă utilizarea unui filtru de apă pentru a limita
expunerea.

At raz ina es te un
pesticid foarte frecvent
utilizat. El pătrunde în sol
şi contaminează pânza
freat ică. Studi i le de
laborator au arătat că
a c e a s t ă s u b s t a n ţ ă
chimică duce la pierderea
fertilităţii la broaşte, iar
efectul poate varia în
intensitate la celelalte
vertebrate, deci şi la om.

Ftalaţii. Această toxină este deseori întâlnită în produsele de
înfrumuseţare şi în recipientele din plastic. Ftalaţii contribuie la
degradarea sistemului imunitar.

Plumbul. Iată o altă substanţă despre care toată lumea ştie că
este otrăvitoare. Şi totuşi, în unele case încă există pereţi
zugrăviţi cu vopsea care conţine plumb. Mercurul a fost
recunoscut ca o neurotoxină foarte periculoasă şi autorităţile din
majoritatea ţărilor au luat toate măsurile pentru limitarea poluării
cu această substanţă. Este indicat în acest sens să reduci
consumul de peşti mari (de pildă, ton) pentru a limita expunerea
la mercur.

Glycol ether. O casă proaspăt renovată este încântătoare, dar
pentru bărbaţi constituie şi un motiv serios de nelinişte, deoarece
anumite materiale utilizate la lucrările respective pot reduce
motilitatea spermatozoizilor. Substanţa, folosită ca diluant în
vopseluri, precum şi în unele produse de curăţenie, contribuie la
scăderea numărului de spermatozoizi.

PFC sau, mai precis, perfluorocarburi, care sunt folosite la
tratarea vaselor de gătit ca să devină antiaderente. Specialiştii
spun că aceste substanţe sunt rezistente la încercările de
neutralizare şi că pot duce la o greutate scăzută la naştere a
copiilor.

Pesticide cu organofosfaţi. Deşi nu s-au făcut foarte multe
studii în legătură cu aceste substanţe, se poate spune că
organosfosfaţii pot fi foarte periculoşi pentru copii, deoarece au
efecte neurotoxice.

Percloraţii. Aceste substanţe chimice nu se găsesc doar în
combustibilul pentru rachete, ci şi în fertilizatori şi în pânza
freatică. Ele afectează glanda tiroidă şi implicit metabolismul.
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Studii publicate în 2010 de echipa condusă
de George Armelagos, antropolog de la
Universitatea Emory din Atlanta, au dezvăluit
că, mult înainte să fie descoperită penicilina, în
1928, nubienii consumau antibiotice prin
intermediul băuturii alcoolizate pe care o
p roduc eau, in fo rmeaz ă Le Nouv el

Observateur.
Analize ale ţesutului osos efectuate pe

mumii exhumate în 1963 în Sudan au scos în
evidenţă o saturaţie în tetraciclină. Potrivit
antropologului George Armelagos, prezenţa
acestui antibiotic nu este, probabil, una
accidentală, pentru că tetraciclina este
concentrată în interiorul osului, în doze
importante. Acest lucru relevă un 'consum
regulat' al antibioticului şi contrazice în treacăt
ipoteza elaborată în anii '60 potrivit căreia
rămăşiţele au fost contaminate de mediu.

Alte studii au permis identificarea sursei
tetraciclinei. Prezenţa acesteia ar avea
legătură cu contaminarea, printr-o bacterie
numită Streptomyces, a grăunţelor de cereale
utilizate de nubieni pentru fabricarea băuturii
lor. Bacteria este cunoscută pentru faptul că şi-
a eliminat concurenţii datorită producţiei de
tetraciclină.

O blondă care s-a săturat să râdă toată lumea de ea se
vopseşte brunetă, îşi schimbă numele şi pleacă din oraş. Pe
drum vede un cioban cu o turmă de oi. Ce se gândeşte ea:
toată viaţa lumea a făcut mişto de mine, ia să fac şi eu mişto
de alţii, că acumnumai sânt blondă şi numă ştie nimeni.
Zis şi făcut. Coboară dinmaşină şi se duce la cioban.
- Bade, dacă-ţi spun dintr-o privire câte oi ai în turmă, îmi

dai o oaie?
- Da, fata tati.
Blonda se uita de jur împrejur şi spune:
- 71
- Da fata tati, înţelegerea-i înţelegere, alegeţi o oaie şi a

ta să fie.
Blonda veselă ia oaia, se urca în maşina şi când să plece îi

bate ciobanul în geam:
- Fata tati, dacă-ţi spun ce culoare naturală are părul tău,

îmi dai câinele înapoi?
***

Doi canibali stau într-un pom. Pe jos trece un cavaler în
armură iar unul dintre ei zice:
- Azimâncămconservă...

***
Doi amici:
–Amauzit că te-ai însurat. De ce-ai făcut-o?
–Numai voiam să umblu pe la alte femei.
– Şi acum?
–Acum vreau!

Pastila de râs

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

Anunţ

Selecţia de oferte pentru achiziţie de bunuri S.C. AGROIND MIHAI S.R.L, cu sediul în Sat
Bratcovu, Comuna Stejaru, judeţul Teleorman, Cod Unic de Înregistrare RO 17979516,
Certificat de înregistrare: J34/597/2005, telefon: 0766655123, vă invită să prezentaţi oferta
dumneavoastră de bunuri pentru realizarea unui proiect de investiţii finanţat prin PNDR,
măsura 123, cu denumirea ,, Înfiinţare unitate de stocare cereale de către SC AGROIND
MIHAI SRL în Comuna Stejaru , judeţul Teleorman”. Criteriul de selecţie: preţul cel mai mic.
Codul CAEN necesar participării la ofertare: 4669 şi/sau 2740 (grup electrogen x1 buc. şi stâlpi
de iluminat cu captare solară x 5 buc. cu montajul aferent acestora). Tip contract: bunuri.
Termenul limită pentru depunerea ofertelor: 31.01.2014, ora 16:00. Adresa la care se trimit
ofertele: Sat Bratcovu, Comuna Stejaru, judeţul Teleorman. Data şi ora deschiderii ofertelor:
03.02.2014, ora 10:00. Valoarea supusă licitaţiei: 55.475 euro sau 241.205 ron, fără TVA.
Instrucţiunile pentru ofertanţi se regăsesc în dosarul cererii de ofertă ce poate fi procurat de la
sediul societăţii noastre. Aşteptăm oferta dumneavoastră la sediul societăţii noastre până la
termenul limită menţionat anterior.

Invitaţie de participare

Trăim într-o lume
„chimică”

Berea produsă în urmă cu 2.000 de ani
avea beneficii uluitoare

Păsările migratoare tiu să profite cu mare
fineţe de caracteristicile aerodinamice ale
zborului în formaţie.

Se cunoaşte de foarte multă vreme că
zborul în formaţie V ajută păsările să profite de
avantaje aerodinamice, pentru a mări eficienţa
zborului.

Acest lucru este bine cunoscut, dar până
acum nu existau măsurători precise asupra
comportamentului păsărilor în timpul zborului.
Din acest motiv, cercetători de la Royal
Veterinary College, Marea Britanie, şi-au
propus să colecteze date privitoare la zborul în
formaţie al păsărilor.

Datele au arătat că, pe timpul zborului, în
cea mai mare parte din timp, păsările nu numai
că se aşează în poziţia cea mai favorabilă în
raport cu pasărea din faţă, ele reuşesc şi să îşi
regleze bătăile aripilor, pentru a beneficia de
un maximum de eficienţă aerodinamică.

Unele păsări îşi modifică poziţia în cadrul
formaţiei, ajungând să zboare, perioade scurte
de timp, în spatele celei din faţă. În acest caz,

ele au tendinţa de a îşi regla bătăile de aripi în
”opoziţie de fază” faţă de pasărea aflată în faţă.
Şi în acest caz se obţine o eficienţă
aerodinamică maximă.

Cercetătorii români sunt
aproape de o premieră
mondială. Vor să fie cei dintâi
care vor monitoriza şi vor
recupera rămăşiţele cometei
ISON, care s-a dezintegrat la
sfârşitul anului trecut.

Oamenii de ştiinţă au
lansat deja un balon deasupra
atmosferei terestre şi au
surprins imagini cu fragmente
din corpurile cereşti, pe care
acum le analizează.

Următorul pas este să le
aducă la sol.

Lansarea balonului a fost
gândită până la ultimul detaliu.
Doar în această perioada,
pământul trece prin norul
cosmic format în urma
dezintegrării corpului ceresc.

Balonul se va înălţa la 40

de kilometri deasupra solului.
Daca totul merge conform
planului, la acea înălţime,
echipamentele vor putea
monitoriza rămăşiţele cometei

ISON care s-a dezintegrat la
sfârşitul anului trecut, la
trecerea pe lângă Soare.

La ieşirea din atmosfera

terestră, acolo unde a ajuns
balonul, condiţiile seamănă cu
cele din spaţiul cosmic. Adică
presiunea este similara cu cea
de la suprafaţa planetei Marte,
iar temperatura ajunge la
minus 60 de grade Celsius.

Zborul a fost monitorizat în
permanenţă printr-un sistem
radio, care a transmis, în timp
real, coordonatele balonului.

Experimentul este realizat
de cercetătorii unei asociaţii
şti inţi fice din Galaţi, în
colaborare cu cei de laAgenţia
Spaţială Română. Dacă va fi
dus până la capăt, va fi o
real izare ur iaşă pentru
oamenii noştri de ştiinţă, mai
ales că toate echipamentele
folosite au fost proiectate şi
construite în România.

Păsările migratoare
şi măiestria aerodinamică

Cercetătorii români lucrează fără
pauză pentru o premieră mondială
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S - a n ă s c u t
Montesquieu, scriitor şi filosof
r e p r e z e n t a t i v a l
iluminismului francez (d.
1755).

Exploratorul englez
James Cook a ajuns aproape
de I nsu l e l e Sandw i ch
(Hawaii).

Francezul Louis
Robert primeşte brevetul
pentru descoperirea sa din
1798, prima instalaţie de
produshârtie.

Începutul Revoluţiei
de la 1821.

S-a născut Ludvig
L o r e n z , f i z i c i a n ş i
matematician danez (d.
1891).

S-a născut Ioan Slavici, nuvelist, romancier,
memorialist, dramaturg şi gazetar român (d. 1925).

Amurit Antoine César Becquerel, fizician francez,
pionier al studiului fenomenelor electrice şi luminescente
(n. 1788).

S-a născut Cary Grant, actor american de origine
engleză (d. 1986).

A murit Rudyard Kipling, scriitor englez, laureat
al Premiului Nobel (n. 1865).

A murit Grigore Vieru, poet român, membru de
onoare al Academiei Române (n. 1935).

9

Sâmb 18 Ianuarie 4ătă 201

07:30 Primii europeni 08:20
Oameni care au schimbat Lumea
0 8 : 3 0 C i o c n i t o a r e a Wo o d y
08:50Via a dubl a lui Eddie McDowd
10:00 Beneficiar România 10:35
Garantat 100% 11:30 Tezaur folcloric
12:30 Emisiune de turism 13:00 Ora
regelui 14:00 Campionatele Europene
de patinaj artistic 17:25 Filmoteca
vesel 18:00 Exclusiv în România
18:50 Teleenciclopedia 19:45 Sport
20:00 Telejurnal 21:10 Benny i Joon
23:00 Profesioni tii... cu Eugenia Vod
00:10 Incendiar 01:55 Filmoteca
vesel
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Se pare ca sunteti
i r a s c i b i l s i v a
nemultumeste tot ce
se petrece in jur. N-ar
strica sa fiti mai
conciliant. Membrii
mai tineri ai familiei va
fac o mare bucurie in
cursul dupa-amiezii.

Astaz i nu este
indicat sa va ocupati
de afaceri, deoarece
sansele de reusita sunt
reduse. Va sfatuim sa
evitati orice fel de
speulat i i . Relat i i le
sentimentale va ofera
mari satisfactii.

Insuccesul intr-o
a f a c e r e v a
dezamageste. Nu este
cazul sa va pierdeti
increderea. Pur si
simplu, ziua de azi nu
e s t e f a v o r a b i l a
a f a c e r i l o r s i n i c i
c o m u n i c a r i i c u
persoane importante.

Incepeti ziua cu un
s e n t i m e n t d e
frustrare, din cauza ca
seful va anuleaza o
ca la to r ie . Nu va
revarsati nervii asupra
colegilor! Acordati mai
m u l t a a t e n t i e
partenerului de viata.

O zi foarte buna pe
plan profesional. Este
posibil sa fiti premiat
s a u a v a n s a t i n
functie. Dupa-amiaza
sunteti nevoit sa luati
o decizie in privinta
relatiilor cu persoana
iubita.

Sunteti indispus din
cauza dificul tat i lor
f i n a n c i a r e . V a
recomandam sa nu va
angajati in activitati
noi. Nu va puneti
sperante in succesul
unei afaceri! S-ar
putea sa fiti dezamagit.

R e l a t i i l e c u
persoana iubita sunt
excelente. S-ar putea
sa cunoasteti o femeie
tanara care va juca un
rol important in viata dv.
N u t r a t a t i c u
s u p e r f i c i a l i t a t e
activitatea profesionala!

In prima parte a zilei,
cumparati un obiect de
valoare pentru camin.
Sunteti nevoit a va
schimbati programul in
ultimul moment, din
cauza unei situatii
neprevazute la locul de
munca.

Vi se propune sa va
asociati intr-o afacere.
Va sfatuim sa nu va
pripiti in luarea unei
hotarari. Este posibil
sa aveti dificultati de
concentrare si sa nu
l u a t i o d e c i z i e
inspirata.

Munca din ultima
per ioada is i a ra ta
rezultatele azi. Totul se
d a t o r e a z a
p e r s e v e r e n t e i s i
seriozitatii. Acordati mai
multa atentie relatiilor
s e n t i m e n t a l e !
Partenerul se simte
neglijat.

A s t a z i s u n t
favorizate relatiile cu
rudele si cu prietenii.
Este momentul sa va
ocupati de problemele
de sanatate ale unei
persoane din familie.
Seara primiti vizita
unui prieten.

Sunteti in forma si
b ine d ispus , ia r
relatiile cu anturajul
sunt excelente. Puteti
a v e a s u c c e s i n
tranzactii comerciale
si investitii financiare.
Evitati speculatiile de
orice fel.

Semnificaţii istorice pentru

07:00 tirile Pro Tv 10:00
Salvati-l pe Willy I 12:00
Gossip Girl: Intrigi la New York
13:00 tirile Pro Tv 13:05
Masterchef 15:00 Vân toarea
de oareci 16:45 Superman III
19:00 tirile Pro Tv 20:30 Ziua
Independen ei 23:30 Lipit de
tine 01:30 Salvati-l pe Willy I
03:30 Lipit de tine 05:30
România, te iubesc! 06:15
Gossip Girl: Intrigi la New York

Ş
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09:00 Knight Rider 11:00
Acasa la Coana Mare 2 13:00
Observator 14:00 Mireas
p e n t r u f i u l m e u 1 6 :0 0
Observator 17:00 Mireas
p e n t r u f i u l m e u 1 9 :0 0
Observator 19:45 FamiliaDA
20:30 R zboiul mireselor
22:30 Pus pe jar 01:30 Str ini
printre noi 02:30 Observator
03:15 Pus pe jar 06:00
Observator
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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 Aripi de z pad 18:45 tirea
zilei 19:00 tirile Kanal D 19:45
Asta-i România! 21:00 O vedet în
casa ta 23:00 tirile Kanal D 00:00
Aripi de z pad 01:45 WOWBiz
03:30 Pe banii p rin ilor 05:00
Pastila de râs 05:30 Campionul
06:30 Neveste de pilo i
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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 Kiss Cinema 11:30
Necunoscuta din umbr 12:30
Sistemul nervos 13:30 Cirea a de
pe tort 14:30 Eurobox 15:00 i eu
m-am n scut în România 16:15
Iubiri secrete 18:00 Focus 18
19:00 Focus Sport 19:30 Cirea a
de pe tort 20:30 Michael Clayton
22:30 Dup fapt i r splat 23:30
Mediumul 01:30 Iubiri secrete
03:00 Focus 04:30 Kiss Cinema
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09:15 My Name Is Earl 10:15
Bine, drag ! 11:15 The Unit
12:30 Descoper România
13:00 Merlin 15:00 Bine, drag !
16:00 The Unit 17:00 Ferma
vesel 19:00 My Name Is Earl
20:00 Zâmbet de soare 22:00
Ac iune rapid 23:45 Prison
Break 00:45 Misteriosul John
Doe 01:30 Ac iune rapid 03:00
Prison Break 03:45 Misteriosul
John Doe 04:30 Lumea Pro
Cinema 05:00 CineA. M.
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07:00 tirile B1 08:00
tirile B1 09:00 tirile B1

10:00 Weekend B1 12:00
tirile B1 13:00 360° 15:00
tiri le 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°
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07:30 Suflet de gheata 08:30
Pove t ir i adev rate 09:45
Diamantul nop ii 11:00 Maricruz
12:00 Santa Diabla 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 Santa Diabla 20:30 Furtuna
din adâncuri 22:30 I i ordon s m
iube ti! 00:30 Pove tiri adev rate
01:30 Furtuna din adâncuri 03:00
I i ordon s m iube ti! 04:30
Regina 05:30 Triumful dragostei
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Handbaliştii juniori ai
CSS Alexandria au uitat
rezultatele mai puţin bune
din turul campionatului şi
sunt pregăt i ţ i pentru
calificarea în Turneul
Semifinal.

De astăzi începe returul
la handbal juniori. Încă din
pr imul meci , ech ipa
alexăndreană, antrenată
d e L i v i u C an d i d a t u
în tâlneş te pr inc ipa la
adversară în lupta pentru
calificarea în Turneul
S e m i f i n a l , D i n a m o
Bucureşti.

Dacă în tur echipa
alexăndreană a pierdut la
o diferenţă de doar 3
puncte (33 - 30), asta după
ce la pauză scorul a fost
egal 13, Liviu Candidatu
speră ca băieţii săi să facă
o figură bună în primul
meci din retur.

”Este un meci dificil, dar
am încredere în băieţi. O

v i c t o r i e î n f a ţ a
dinamoviştilor le-ar creşte
moralul”, ne-a declarat
Candidatu.

Meciul va avea loc în
această dimineaţă de la
o r a 11 . 0 0 , î n S a l a
Sporturilor dinAlexandria.

Echipa alexăndreană a
t e r m i n a t t u r u l
campionatului pe poziţia a

5-a a clasamentului cu
doar 5 puncte (o victorie, 2
egaluri şi 3 înfrângeri), la 4
punc te d i feren ţă de
ocupanta poziţiei a 4-a,
Dinamo Bucureşti.

Primele 4 echipe din
serie se califică la Turneul
Semifinal I.

C. DUMITRACHE

Juniorii de la handbal, pregătiţi
să spele ruşinea din tur

Î n c a d r u l E t a p e i
judeţene a Olimpiadei
Naţionale a Sportului
Şcolar, s-au disputat în
urmă cu două zile meciurile
de baschet licee, atât
pentru fete cât şi pentru

băieţi, meciuri în urma
cărora s-au stabilit şi
echipele finale care vor
r e p r e z e n t a j u d e ţ u l
Teleorman la etapa zonală.

Astfel, la sala de sport a
Liceului teoretic “A.I. Cuza”
d i n A l e x a n d r i a , s - a
desfăşurat joi 16 ianuarie
2014, etapa judeţeană de
baschet-fete.

La secţ iunea fete,
meciul de baschet s-a
disputat între echipele
Liceelor “A.I. Cuza” şi
“M i rc ea Sc ar la t ” d in
Alexandria.

Baschetbalistele de la
“Cuza” , p regăt i t e de
profesor Mariana Ivan, au
r eu ş i t s ă - ş i î n v i n g ă
adversarele cu o diferenţă
zdrobitoare, scorul fiind de
70 -10. S-a jucat frumos,
fără incidente majore,
atmosfera a fost la nivelul
aşteptărilor.

Despre meci în sine,
Ştefan Cioacă inspector
şcolar de specialitate în
cadrul ISJ Teleorman, ne-a
declara printre altele că
meciul a fost un adevărat
spectacol baschetbalistic,
în care jucătoarele de la
“ C uz a ” , ş i - a u e t a l a t
veleităţ i le de vi itoare
pretendente la o cupă, la un
loc în echipa senioarelor

conduse de Mădă l i n
Piperea. Acesta f i ind
elementul de perspectivă,
trecerea la un eşalon
superior.

La băieţi, meciurile
etape i judeţene s-au

disputat la Colegiul “Ghica”,
între echipele Liceului
P e d a g o g i c “ M i r c e a
S c a r l a t ” , C o l e g i u l u i
Naţional “A.D. Ghica”, din
Alexandria şi Colegiului
Naţional “Anastasescu” din
Roşiorii de Vede.

În urma acestei etape,
î n v i n g ă t o r i a u i e ş i t
baschetbaliştii de la “Ghica”
c onduş i de p ro fes or
Georgian Vasile.

Iar meciul decisiv care s-
a jucat între echipele de la

“Ghica” şi “Mircea Scarlat”,
a fost un meci echilibrat, al
cărui scor final s-a încheiat
cu o diferenţă de numai trei
puncte. Astfel s-au justificat
şi emoţiile puternice din
partea ambelor echipe care
vizau următoarea etapă.

Finaliştii acestei etape,

atât la băieţi cât şi la fete, se
v o r d e p l a s a p e n t r u
susţ inerea următoarei
etape zonale, la Ploieşti, în
zilele de 21 – 23 martie,
acolo unde reprezentanţii
judeţului nostru, îi vor întâlni
pe cei de la Ialomiţa,
Călăraşi, Giurgiu, Prahova
şi Ilfov.

De remarcat faptul că
etapa finală la baschet se
v a de s fă ş u r a to t l a
Alexandria.

Aceste competiţii au fost
organizate de Inspectoratul
Ş c o l a r J u d e ţ e a n
Teleorman, iar arbitrajul a
fos t as igu r a t de un
reprezentant al Asociaţiei
Judeţene de Baschet
Teleorman.

În ceea ce priveşte
următoarele competiţi i
sportive organizate în
cadrul O.N.S.S., acestea
sunt programate pentru
ziua de 23 ianuarie, la
Liceul Tehnologic “Saligny”
din Roşiorii de Vede, acolo
unde se va disputa etapa
judeţeană de handbal-fete
pe licee, şi continuând în
ziua de 24 ianuarie 2014, cu
e t a p a j u d e ţ e a nă d e
handbal-băieţi gimnaziu,
care se va disputa în sala
de sport din zona PECO şi

încheind în ultima zi a lunii
ianuarie, cu competiţia de
handbal-fete gimnaziu.

În condiţiile date, nu ne
rămâne decât să le urăm
reprezentanţilor judelui
n o s t r u , c o n c e n t r a r e
maximă şi mult succes.

Mirel MANAFU
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Actualitatea într-un zâmbet

Să le fie jumara u ăşoar

- În chestia cu “Bani de la p ”,
sigur, nu e vorba de noi! Pe cuvânt, dom’ primar!

ărinţi pentru fondul clasei

Etapa Judeţeană de baschet a O.N.S.S.

Victorie zdrobitoare pentru
fetele de la “A.I. Cuza”

Cu ochii-n patru

- Cin’ se ia cu mine bine, îi dau haina de pe mine!


