
D u p ă c u m
i n f o r m e a z ă
c o n d u c e r e a
A d m i n i s t r a ţ i e i
J u d e ţ e n e a
Finanţelor Publice
Teleorman, în anul
2013 structurile de
inspecţie fiscală
au verificat în judeţ
1 . 5 4 6
c o n t r i b u a b i l i ,
d i n t r e a c e ş t i a
1 . 0 3 0 f i i n d
c o n t r i b u a b i l i
persoane juridice,
466 contribuabili
peroane fizice, iar
5 0 o p e r a t o r i
e c o n o m i c i
verificaţi pe linie financiară. În urma verificărilor efectuate, au fost încheiate în
perioada de raportare 1.572 acte de control. Dintre acestea, 490 au fost rapoarte
de inspecţie fiscală la persoane juridice, 304 rapoarte de inspecţie fiscală la
persoane fizice.

(continuare în pagina 4)

Medicii specialişti ai Serviciului de Ambulanţă Teleorman s-au confruntat cu
nu mai puţin de 370 apeluri de urgenţă semnalate în perioada 17- 20 ianuarie
2014.

(continuare în pagina 2)

Sistemul de învăţământ din Alexandria este în criză.
Principala problemă este legată de scăderea numărului
de elevi. Din această cauză, tot mai multe unităţi de
învăţământ rămân cu unele clase neutilizabile. Cu toate
acestea, chiar şi pentru acele spaţii se cheltuiesc sume
impresionante din bugetul Primăriei Alexandria.
Îngrijorător este faptul că pentru acest an, deficitul la
fondul de salarii per total grădiniţe şcoli şi licee este de

aproximativ 19 miliarde lei vechi. Aceasta este concluzia
trasă la finalul dezbaterii publice referitoare la reţeaua
şcolară din municipiulAlexandria.

La dezbaterea care a avut loc în sala de şedinţe a
Primăriei Alexandria au participat, pe lângă

reprezentanţii administraţiei publice locale în frunte cu
edilul Victor Drăguşin, directorii unităţilor de învăţământ,
reprezentanţi ai Inspectoratului colar Judeţean
Teleorman, dascăli şi părinţi.

Deşi tema a fost ”Organizarea reţelei şcolare în
municipiul Alexandria”, discuţia s-a axat mai mult pe
problemele pe care le întâmpină dascălii.

În vreme ce unii directori s-au plâns de faptul că
trebuie să comaseze unele clase pentru a putea să
supravieţuiască din banii primiţi, alţii vor ”egalitate” între
liceele teoretice şi cele de meserii.

Ș

(continuare în pagina 3)

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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Plicurile, timbrele
şi taxele poştale s-au
majorat cu până
la 120 la sută

Aproximativ
5200 pensionari
teleormăneni
vor beneficia de
recalcularea
pensiilor

Activitatea de inspecţie fiscală
în anul 2013, în Teleorman

16 tentative de
suicid în numai câteva zile

Profesorii cer bani, părinţii respect
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Au trecut doar câteva zile de când în zona localităţii Turnu
Măgurele pompierii militari au intervenit cu succes la scoaterea
dintru-n canal a unui cal. În cele din urmă, proprietarul
recuperându-şi animalul viu şi nevătămat.

Dar, iată că, în ziua de 17 ianuarie 2014, în jurul orelor 14.13,
un alt cetăţean, de această dată identificat cu iniţialele P.D., tot
din municipiul Turnu Măgurele, a solicitat ajutorul pompierilor
militari pentru scoaterea bovinei sale, ce a rămas blocată într-un
alt canal de desecare, plin cu nămol.

Pentru tragerea la suprafaţă a bovine, ce cântărea peste 400
de kg, au acţionat pompierii militari cu ajutorul unui autocamion
de intervenţie şi două furtunuri tip „B”, timp de aproximativ 30 de
minute. În cele din urmă, animalul a fost scos din nămol teafăr şi
nevătămat, spre fericirea proprietarului care a apreciat valoarea
acestuia la suma de 3.000 de lei. Misiunea a fost executată fără
a fi întâmpinate probleme deosebite.

M.M.

(urmare din pagina 1)

M.M.

La o analiză mai amănunţită în ceea ce
priveşte situaţia statistică a afecţiunilor pentru
care aceştia au intervenit, se pare că în aceste
câteva zile la nivelul judeţului nostru, 16
persoane au dorit să-şi încheie orice
socoteală cu viaţă şi să-şi pună capăt zilelor,
numărul acestora depăşind uşor numărul
celor care au avut aceleaşi intenţii în prejma
sărbătorilor de iarnă (13), perioadă în care
număru l aces to r pe rsoane, c reş te
semnificativ.

În ceea ce priveşte cauzele care i-au
determinat pe cei 16 oameni să-şi pună capăt
zilelor, acestea nu se cunosc, însă este
îmbucurător faptul că, după intervenţia
promptă a medicilor de pe ambulanţe, în
prezent pacienţii se află sub supraveghere
medicală, aceştia fiind în afara oricărui pericol.

Număr ridicat (28) a fost şi în cazul copiilor
bolnavi, ceea ce arată o creştere cu 6 cazuri
faţă de perioada anterioară. În rest, şi în
această perioadă, ca şi în perioadele
anterioare, cele mai multe afecţiuni (40) au
fost semnalate de către pacienţii care acuzau
dureri în urma unor afecţiuni abdominale sau

de spate, de diverse grade de dificultate.
Pacienţii care acuzau dureri puternice de

cap, au însumat un total de 33 de cazuri de
cefalee.

Dificultăţile de respiraţie au creat probleme
majore în cazul a 32 de pacienţi care, în cele
din urmă, au solicitat intervenţia medicilor
specialişti, iar alţi 27 de pacienţi, pentru care s-
a intervenit în timp util, sufereau de apoplexie
(pierdere bruscă a cunoştinţei şi a
sensibilităţii, cauzată de obicei de o
hemoragie cerebrală).

Celelalte cazuri pentru care au intervenit
medicii au fost date de anumite sincope,
sângerări, dureri toracice, diabet zaharat,
căderi şi alte accidente, temperatură ridicată,
alergii, convulsii.

De semnalat faptul că în perioada
menţionată, din cauza accidentelor rutiere,
medicii de pe ambulanţe au intervenit în cazul
a opt persoane accidentate, doar una dintre
ele având gradul I de dificultate, restul fiind
grav rănite. Acestea au fost înregistrate cu
gradul zero de dificultate.

În ziua de 16 ianuarie
2014, în jurul orelor 13.30,
pompierii militari turneni au
intervenit pentru stingerea
unui incendiu izbucnit în
gospodăria lui Pantelimon P.,
din comuna Călmăţuiu.

În această speţă, focul
care se manifesta la garajul
din apropierea locuinţei, a fost
local izat şi l ichidat de
pompierii militari turneni după
aproximativ o oră, cu ajutorul
unei autospeciale de lucru cu
apă şi spumă, fiind salvate
bunuri materiale de peste
60.000 de lei.

În ceea ce pr iveşte
pagubele, în incendiu au ars
ori au fost distruse de foc cca.
300 kg de grâu, un aparat de
sudură, un flex, un polizor, o
bormaşină, un generator
electric, 10 scaune din plastic,
două mese, 4 covoare, 3 saci
de făină, 100 kg de uruială, 50
de kg de tărâţe, 2 butelii de
gaz metan şi aproape 20 de
plăci de azbociment, valoarea
acestora ridicându-se la
suma de 10.000 de lei.

Din cercetările efectuate la
faţa locului pentru stabilirea
cauzei probabile de incendiu,

a reieşit faptul că evenimentul
s-a produs cel mai probabil de
la un scurtcircuit electric,
proprietarul folosind pentru
i l um in a t u l ga r a j u l u i o
instalaţie improvizată. La
această intervenţie nu s-au
înregistrat victime.

În ziua de 17 ianuarie
2014, în jurul orelor 00.05, a

fost solicitată intervenţia
pompierilor militari din cadrul
Detaşamentului Roşiorii de
Vede pentru stingerea unui
incendiu izbucnit la locuinţa
lui Gheorghe P., din comuna
Seaca, judeţul Olt, localitate
aflată în raionul de intervenţie

al subunităţii.
Sosiţi la faţa locului cu

două autospeciale de lucru cu
apă şi spumă, pompierii
roşioreni au constatat că
incendiul se manifesta violent
la acoperişul locuinţei ,
confecţionat din astereală din
lemn acoperită cu ţiglă, pe o
suprafaţă de cca. 28 mp, la
tavanul din două camere de
locuit, realizat din scândură,
pe o suprafaţă de aprox. 18
mp, la un pat şi două mese,
existând riscul distrugerii
întregului imobil.

După aproape o oră,
pompierii militari roşioreni au
reuşit să stingă focul în stadiul
în care acesta a fost găsit,
fără ca flăcările să se propage
la bunurile din vecinătate.
Valoarea acestora fi ind
apreciată la suma de 20.000
de lei. Pagubele produse a
fost estimate la suma de 5000
de lei.

Din primele cercetări
efectuate a reieşit faptul că
evenimentul s-a produs din
cauza unui scurtcircuit produs
la instalaţia electrică din podul
locuinţei.

M.M.

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

16 tentative de
suicid în numai câteva zile

Scurtcircuitul electric a provocat
două incendii

În pericol de a rămâne fără acoperiş, din cauza unui
incendiu, a fost Olimpia C., din comuna Talpa, sat Talpa Poştei,
a cărei casă a fost cuprinsă de flăcări în ziua de 19 ianuarie
2014.

În acest caz, pompierii militari din cadrul Detaşamentului
Videle au fost alertaţi de izbucnirea incendiului pe numărul unic
de urgenţă 112, în jurul orelor 14.22, aceştia deplasându-se de
urgenţă la faţa locului cu o autospecială de lucru cu apă şi
spumă.

La sosirea forţelor de intervenţie, s-a constatat că focul se
manifesta la o anexă a casei de locuit, pe o suprafaţă de cca. 10
mp, şi la acoperişul locuinţei, pe o suprafaţă de aproximativ 8
mp, cu posibilitatea propagării flăcărilor la întregul imobil.

În mai puţin de 30 de minute, pompierii militari au reuşit să
localizeze şi să lichideze incendiul în stadiul în care a fost găsit,
fiind salvate bunuri materiale de aproape 10.000 de lei.
Pagubele au fost apreciate la suma de 5.000 de lei.

Din primele cercetări efectuate pentru stabilirea cauzei
probabile de incendiu, a reieşit faptul că evenimentul s-a produs
din vina unui foc lăsat nesupravegheat în apropierea anexei
gospodăreşti. La această intervenţie nu s-au înregistrat victime.

M.M.

Bovină de peste 400 de kg,
căzută într-un canal

În plină iarnă,
era să rămână fără

acoperiş

CFR Călători face reduceri la preţurile biletelor pentru
trenurile care se îndreaptă şi vin dinspre staţiunile de schi, în
perioada 1 februarie - 15 martie.

Aşadar, pasagerii care vor călători spre Valea Prahovei,
Vatra Dornei, Straja sau Durău vor beneficia de reduceri de
până la 56% în perioada 1 februarie - 15 martie.

O călătorie de la Bucureşti la Braşov, de exemplu, va costa
42 de lei, la clasa a doua, în vreme ce drumul de la Vatra Dornei
la Bucureşti va costa aproape 80 de lei.

Biletele la preţ redus pot fi cumpărate direct de la casele de
bilete sau de la automatele din gări sau online.

Din februarie, călătoria
cu trenul spre munte, mai
ieftină cu până la 56%
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C. DUMITRACHE

”Ştim că procentul de clase pe filieră tehnică
este de 40 la sută, iar pe teoretic de 60 la sută.
Mă gândesc că trebuie să reflectăm şi, poate,
să desfiinţăm un liceu sau numărul de clase
pentru că, în felul acesta, cele două licee
tehnice din municipiu mor. Noi trebuie să venim
cu clase în care trebuie să pregătim specialişti
ceruţi pe piaţa muncii. Economia trebuie să-şi
revină. Sunt cerinţe în anumite meserii. Koyo
are nevoie de strungari. Câtă vreme numărul
de clase alocat liceelor teoretice este destul de
mare, în nici un caz elevii nu vor veni la şcoli
p ro fes iona le , pent ru că au o idee
preconcepută. Acest aspect trebuie schimbat.
Procentul nu este real, iar economia are nevoie
de altceva. Înainte, la Colegiul ”Ghica” era
spuma, erau copiii foarte buni, acum, sunt
convinsă că sunt situaţii în care un elev nu ştie
să scrie corect”, a precizat Iuliana Stancu,
directorul LiceuluiTehnologic Nr. 1.

În vreme ce dascălii şi directorii se plâng de
lipsa banilor, părinţii vor ca elevii să fie trataţi
aşa cum se cuvine.

”Mă interesează mult mai puţin problemele
consiliului local, cât mă interesează foarte mult

situaţia copiilor noştri. Stăpânii noştri nu sunt
nici primarii, nici deputaţii. Stăpânii noştri sunt
copiii. Mare rugăminte: nu permiteţi unor
contabili să-şi bată joc de copiii noştri, să bage
50 de copii în clasă. Copiii au nevoie de aer în
sala de clasă, au nevoie de siguranţă, trebuie
să fie un număr mic de copii într-o clasă”, a
declarat Iulian Soare, părintele unui elev.

La finalul dezbaterii, edilul-şef, Victor
Drăguşin i-a îndemnat pe dascăli, ca în termen
de 3 zile, să vină cu propuneri referitoare la
organizarea reţelei şcolare din municipiu. Prin
această organizare a reţelei şcolare se
încearcă acoperirea deficitului de 1.862.000 lei
de la fondul de salarii.

Municipalitatea a prezentat un plan prin care
se urmăreşte utilizarea eficientă a resurselor,
creşterea veniturilor prin identificarea unor
surse extrabugetare şi reorganizarea reţelei
şcolare. Peste doar 10 zile, toate aceste
propuneri vor face obiectul unui proiect de
hotărâre pe care consilierii locali îl vor supune
aprobării.

Trebuie spus faptul că peste 40 de la sută
din PIB-ul municipiului Alexandria se duce în
sistemul de învăţământ.

Guvernul, Camera Deputaţilor şi Administraţia
Prezidenţială fac cumpărături de început de an. Biletele de
avion, curentul electric şi combustibilul sunt doar câteva
dintre bunurile aflate pe listă. Licitaţiile au fost deja iniţiate, iar
patru milioane şi jumătate de lei aşteaptă să intre în conturile
furnizorilor care vor face, în 2014, afaceri cu cele trei instituţii
ale statului.

Demnitarii şi funcţionarii Guvernului vor beneficia, în
funcţie de rang, de transport aerian la clasa business sau la
clasa economic. Fiecare bilet va fi însoţit, obligatoriu, de o
asigurare de sănătate valabilă pe perioada călătoriei.

Secretariatul General al Guvernului va pune la bătaie în
acest an 600 de mii de lei pentru a cumpăra bilete de avion
pentru cursele internaţionale. În această sumă, care nu
include TVA-ul, companiile care vor câştiga licitaţia vor putea
să factureze şi transportul demnitarilor până la aeroport.

Şi Camera Deputaţilor a anunţat o serie de achiziţii
interesante, pentru care a alocat sume generoase.

Camera Deputaţilor este dispusă să cheltuiască în acest
an aproximativ un milion de lei numai pentru service-ul
copiatoarelor. Maşinile deputaţilor şi ale funcţionarilor

parlamentari vor consuma în acest an 385 de tone de
combustibil, iar acest privilegiu va costa aproximativ două
milioane de lei.

La Palatul Cotroceni, sunt cu totul alte nevoi.
Administraţia Prezidenţială cumpără în acest an, printre

altele, energie electrică. Adică un milion opt sute de mii de
kilowaţi, iar valoarea contractului, fără TVA, este de
aproximativ un milion de lei.

Contractul cu Palatul Cotroceni este pentru zece luni, iar
doritorii se pot înscrie la licitaţie până pe 25 februarie.

Senatul a atribuit Companiei Tarom, prin negociere fără
anunţ de participare, un contract de 1,4 milioane de lei fără
TVA, pentru servicii de transport aerian al senatorilor, pe
curse interne, în acest an. Suma este cu peste 300 de mii de
lei mai mare decât cea convenită în 2013.

Profesorii cer bani, părinţii respect Statul iese
la cumpărături

Experţii Fondului Monetar Internaţional, Comisiei
Europene şi Băncii Mondiale sosesc azi la Bucureşti. Oficialii
vin pentru a doua evaluare a acordului de tip preventiv
încheiat anul trecut şi pentru completarea primei evaluări,
care nu s-a încheiat pentru că preşedintele Traian Băsescu a
refuzat să semneze scrisoarea de intenţie.

Şeful statului s-a opus introducerii accizei suplimentare de
7 eurocenţi pe litrul de carburant.

Misiunea FMI se va încheia în 5 februarie. România are în
derulare un acord în valoare de 4 miliarde de euro cu FMI şi
Uniunea Europeană, dar nu intenţionează să acceseze
fonduri.

Scopul acordului este de a proteja România de eventuale
şocuri din pieţele externe şi de a reduce costurile de
finanţare.

Experţii
FMI vin la Bucureşti

P r e ş e d i n t e l e P S D ,
premierul Victor Ponta, a
declarat luni, în debutul
şedinţei Biroului Permanent al
partidului, că obiectivul social-
democraţilor este acela de a
obţine un scor de cel puţin
3 5 % l a a l e g e r i l e
europarlamentare.

"În ansamblu, PSD vrea să
fie pe primul loc, cu un scor în
jur de 35%. Dacă va fi mai
mult, vă felicit. Dacă va fi mai
puţin, analizăm să vedem de
ce luăm mai puţin, dar e un
potenţial pe care îl avem în
mod sigur. Trebuie să îl
valorificăm", a afirmat Victor
Ponta.

Liderul PSD a precizat că
listele cu candidaţii PSD, dar şi
alianţele pe care social-
democraţii le vor încheia
pentru aceste alegeri vor fi
finalizate până la 31 ianuarie,
dată la care va avea loc
Comitetul Executiv Naţional al
partidului.

"Intrăm în linie dreaptă
pentru pregătirea Comitetului
Executiv, care va avea loc pe
31 ianuarie. Pe 31 ianuarie

aprobăm atât alianţele şi
formula în care mergem la
alegerile pentru Parlamentul
European, cât şi lista noastră
de candidaţi şi, practic,
începem campania. Până
atunci însă, cu preşedintele
executiv, domnul Dragnea, şi
cu secretarul general, fiecare
organizaţie în parte discută în
aşa fel încât pe 31 ianuarie să
avem obiectivele pe care ni le
propunem", a spus Ponta.

Acesta a reiterat faptul că
un alt obiectiv important al

PSD este acela de a guverna
"foarte bine în continuare",
precizând că cifrele de pe
2013 sunt "pe plus şi la fonduri
europene, şi la creştere
economică, şi la investiţii
străine".

"Trebuie să ţinem USL unit
şi eficient şi la Guvern, şi în
Parlament, şi în structurile
locale. Dacă am reuşit să
facem parte la Ilfov, înseamnă
că vom reuşi peste tot. Ăsta a
fost testul cel mai dificil", a mai
spus Ponta.

PSD vrea să fie pe primul loc
la europarlamentare

P N L n u m a i s u s ţ i n e
introducere accizei la carburanţi,
ce urma să intre în vigoare de la 1
aprilie, potrivit senatorului PNL
Sorin Ilieşu.

Liberalii vor cere o nouă
amânare, la discuţia cu FMI,
anunţul a fost făcut de senatorul
PNL Sorin Ilieşu, duminică, la
Realitatea TV.

Guvernul a amânat majorarea
taxei pe carburant cu 0,7
eurocenţi până la 1 aprilie.

Liberalii nu mai susţin
acciza la carburanţi
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George ZAVERA

Au fost încheiate 334 de procese verbale de
control inopinat la persoane juridice, 100 de
procese verbale cercetări la faţa locului la
persoane juridice, 106 procese verbale
controale încrucişate la persoane juridice, 154
procese verbale de control inopinat la persoane
fizice, 6 procese verbale controale încrucişate
la persoane fizice, 2 procese verbale cercetări
la faţa locului la persoane juridice, 57 rapoarte
de inspecţie economico-financiară şi 19
controale inopinate impulsionare încasări.

La persoanele juridice au fost întocmite
1.030 acte de inspecţie, astfel : 111 inspecţii
fiscale generale, 379 inspecţii fiscale parţiale,
334 controale inopinate, 106 controale
încrucişate, 100 cercetări la faţa locului.
Sumele suplimentare constatate la persoanele
juridice ( mii lei ) s-au ridicat la 98.738,31 lei.
Obligaţii principale – 53.950,47 lei : din care

accesorii – 32.252,01 lei, amenzi – 960,86 lei,
TVA fără drept de rambursare – 10.082,04 lei : -
confiscări (numerar) 1.492,93 lei.

La persoanele fizice au fost întocmite 466
acte de inspecţii, astfel : 134 inspecţii fiscale
generale, 170 inspecţii fiscale parţiale, 154
controale inopinate, 6 controale încrucişate şi 2
controale la faţa locului. La persoanele fizice au
fost constatate sume (mii lei) într-un cuantum
de 5.553, 00 lei, din acestea 2.343,23 lei
reprezentând obligaţii principale, 642,13 lei -
accesorii, 273,40 - amenzi şi 2.294,24 lei - TVA
fără drept de rambursare.

Referitor la controlul financiar, situaţia se
prezintă astfel : numărul de acte încheiate – 76,
diferenţe constatate (mii lei) – 97,89, din care :
de natură bugetară – 0,29 lei, de natură
financiară – 75,34 lei , de natură fiscală – 22,26
lei.
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2014 este anul care a adus scumpiri la gaze, energie
electrică, acciza la tutun, dar şi alte majorări precum la
serviciile oferite de Poşta Română. De asemenea, au fost
aplicate majorări şi în cazul unor taxe deja existente, cât şi
introducerea altora noi.

Referitor la majorările aplicate de Poşta Română, acestea
s-au aplicat în procente variabile cu până la 120 la sută.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Poştei Române, de la 1
ianuarie 2008 şi până la 1 ianuarie 2014, tariful acestor
servicii a rămas neschimbat, iar majorările vin să alinieze
tarifele aplicate de Poşta Română cu majorările succesive
care au avut loc în toţi aceşti ani, din 2008 şi până în prezent.

Astfel, Poşta Română a decis ca de la data de 1 ianuarie
2014, să aducă modificări diferenţiate acestor servicii, în
procente ale căror valori sunt cuprinse între 20 şi 120 la sută.

Cele mai mari majorări au fost aplicate pentru închirierea
celor aproximativ 1500 cutiuţe poştale aflate la sediile de
poştă din toată ţara. Preţul pentru închirierea unei cutiuţe
poştale a fost majorat de la 13,35 lei, la 30,00 lei.

În legătură cu aplicarea noilor tarife, acestea au vizat în
special serviciile oferite de Poşta Română, în afara serviciilor
poştei universale.

Valoarea noilor tarife a fost stabilită ţinându-se cont de
majorarea preţului la combustibili, utilităţi, cât şi a majorării
diverselor servicii în perioada 2008- 2014.

Aşadar, valoarea plicurilor care cântăresc mai puţin de 20
de grame s-a majorat de la 50 de bani la 80 de bani, cele a
căror greutate depăşeşte 20 de grame, dar nu mai mult de 50
de grame, se pot achiziţiona cu 1 leu şi 10 bani, aici,
majorarea înregistrată fiind de doar 30 de bani.

Iar pentru plicurile a căror greutate este cuprinsă între 50
şi 100 de grame, cetăţenii vor plăti o taxă de 1,4 lei.Aşa că cei
care sunt mai conservatori în ce priveşte comunicarea, şi
care doresc să expedieze o scrisoare, vor scoate din buzunar
cu 60 la sută mai mulţi bani decât ar fi scos anul trecut, pentru
acelaşi serviciu.

Majorările s-au aplicat şi la serviciului dat de
corespondenţa neprioritară cu confirmare de primire, al cărui
cost s-a majorat cu un procent care oscilează între 28 şi 33 la
sută, în funcţie de greutate.Astfel, pentru plicurile cu greutate
de 20 de grame expediate prin acest serviciu, costurile sunt
mult mai mari, tariful majorându-se de la 4,9 lei la 6,5 lei.
Pentru trimiteri cu greutate cuprinsă între 500 gr şi 1000 gr,
tariful s-a majorat de la 10,10 lei la 13,20 lei, iar pentru cele
care depăşesc greutatea de 1000 grame, dar nu mai mult de
2000 gr., tariful a crescut şi el de la 12,80 lei la 16,60 lei.

Au mai fost actualizate şi tarifele cu serviciile de preluare
şi livrare la domiciliu, colete cu rambursare şi colete de peste
10 kilograme.

Astfel că majorările s-au aplicat atât serviciilor de tip Priori-
post, cât şi serviciilor de corespondenţă cu confirmare de
primire.

De remarcat şi faptul că există şi excepţii în cazul clienţilor
care prezintă un volum mai mare de 10 trimiteri, în cazul
clienţilor fără contract şi respectiv 50 de trimiteri în cazul
clienţilor cu contract.

M.M.

Activitatea de inspecţie fiscală
în anul 2013, în Teleorman

Având în vedere Decizia
Curţ i i Const i tuţ ionale a
Românie i nr. 437/2013
referitoare la excepţia de
n ec o n s t i t u ţ i o na l i t a t e a
dispoziţiilor art. III alin. (2) şi (3)
din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 1/2013 pentru
modificarea şi completarea
Legii nr. 263/2010 privind
sistemul unitar de pensii
publice, prin care s-a constatat
n e c o n s t i t u ţ i o n a l i t a t e a
dispoziţiilor art. III alin. (2) şi (3)
din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 1/2013 pentru
modificarea şi completarea
Legii nr. 263/2010 privind
sistemul unitar de pensii

publice, prin dispoziţiile art. IV
din Ordonanţa de Urgenţă nr.
113/18 decembrie 2013,
publicată în Monitorul Oficial
nr. 830/23 decembrie 2013, s-
a impus stabilirea următorilor
indici de corecţie:1,12 în
situaţia persoanelor ale căror
drepturi de pensie s-au
deschis în perioada 1 ianuarie
2011-31 decembrie 2011
inclusiv; 1,17 în situaţia
persoanelor ale căror drepturi
de pensie s-au deschis în
perioada 1 ianuarie 2012-31
decembrie 2012 inclusiv; 1,17
în situaţia persoanelor ale
căror drepturi de pensie sau
deschis în perioada 1 ianuarie

2013-22 ianuar ie 2013
inclusiv.

De reţinut faptul că indicele
de corecţie se aplică asupra
punctajului mediu anual
cuvenit sau aflat în plată la
data înscrierii iniţiale la pensie.
Iar drepturile de pensie,
rezultate în urma aplicării
indicilor de corecţie prevăzuţi
la aliniatul de mai sus, se cuvin
începând cu data de 7
noiembrie 2013. De această
recalculare vor beneficia
persoanele pensionate în
perioada 1 ianuarie 2011-22
ianuarie 2013 inclusiv.

B.P.

Aproximativ 5200 pensionari
teleormăneni vor beneficia de

recalcularea pensiilor

Plicurile, timbrele
şi taxele poştale

s-au majorat cu până
la 120 la sută

Înainte de fatidicul an `89, singura fabrică de
bere din judeţul Teleorman, ROBEMA Roşiorii
de Vede, făcea cu greu faţă solicitărilor de bere
în judeţele din partea de Sud a ţării, mai ales în
lunile de vară, când bună parte din producţie
pornea spre staţiunile de pe litoralul românesc
al Mării Negre. În primii ani postdecembrişti,
fabrica din Roşiorii de Vede a cunoscut o cerere
şi mai mare de bere, pentru aprovizionarea cu
bere comercianţii veniţi din toată ţara fiind
nevoiţi să stea la rând, la cozile formate la
poarta unităţii, cel puţin jumătate de zi ori de
noapte. Fabrica de bere a intrat în proces de
privatizare, prin vânzare ajungând în
proprietatea unor investitori turci, care operau
îndeosebi în partea de Nord-Est a ţării, în
Moldova, noua titulatură a fabricii fiind SC “Bere
şi Malţ Robema” S.A.

Înfiinţarea unui număr foarte mare de fabrici
de bere, îndeosebi cu capital străin şi branduri
recunoscute, a însemnat şi începutul declinului
pentru fabricile româneşti, între care s-au aflat
şi cele de la Roşiorii de Vede, Râmnicu Vâlcea
şi Turnu Severin. Fabrici de capacitate redusă,
sub 200 mii hectolitri, care au început să facă
tot mai greu faţă concurenţei din piaţă, dar şi
fiscalităţii excesive impusă de stat.

Pentru a putea rămâne în piaţă, deputatul
roşiorean Alexandru Mocanu a propus în anul
2006 adoptarea în Parlamentul României a
unei legi prin care fabricilor de bere autohtone
cu o capacitate de producţie mai mică 200 mii
de hectolitri să li se acorde anumite facilităţi
fiscale. Adică să fie scutite de la plata unor
obligaţii fiscale datorate către stat, condiţia fiind
ca acele fabrici de bere să nu se afle în faliment
la data aprobării respectivelor facilităţi. Legea
adoptată în Camera Deputaţilor, for decizional
în acest caz, a fost retrimisă spre reexaminare
în Parlament de către preşedintele Băsescu, cu
motivaţia că respectivele facilităţi reprezintă
ajutoare de la stat, ceea ce contravine regulilor
impuse de către Comisia Europeană. Legea,

cu anumite modificări, a fost reluată în Camera
Deputaţilor, dar iniţiativa nu s-a mai bucurat de
succes, Băsescu având pe această temă un
conflict deschis cu Parlamentul, afirmând
public că în forul legislativ al ţării sunt “oameni
politici care fac legi pentru infractori”. Între
aceştia, aşa cum i-a nominalizat presa la acea
dată, se afla şi deputatul teleormănean
Alexandru Mocanu, insinuându-se faptul că
acesta ar fi avut interese directe, soţia sa
lucrând la acea dată la fabrica de bere din
Roşiorii de Vede. Fără sprijinul de care avea
nevoie, fabrica de bere de la Roşiorii de Vede,
în timp, s-a prăbuşit din punct de vedere
financiar, perioade îndelungate de timp
producţia fiind oprită. “Robema” a ajuns în cele
din urmă în stare de faliment, la cererea
creditorilor, conform legii, activele unităţii fiind
scoase la vânzare prin intermediul unui
lichidator judiciar. În fapt, va avea loc vânzarea
activelor ce au mai rămas din fabrică, unele din
instalaţiile de producere şi de îmbuteliere a berii
fiind deja înstrăinate. Pe data de 27 ianuarie, la
Bucureşti, lichidatorul judiciar încearcă să
vândă, prin licitaţie publică, cu strigare, bunurile
imobile – construcţii şi teren aferent –
aparţinând SC “Bere şi Malţ Robema” SA,
preţul de cumpărare fiind diminuat cu 50 la
sută, iar bunurile libere de sarcini fiscale.

George ZAVERA

“Robema” Roşiorii de Vede,
Singura fabrică de bere din Teleorman,
scoasă la vânzare prin lichidator judiciar

Investitori din România şi
Bulgaria sunt interesaţi de
construcţia a trei noi poduri
peste Dunăre, a declarat
vineri premierul bulgar
P l a m en O r e ş a r s k i , î n
Parlamentul de la Sofia.

Oreşarski a arătat că noile
poduri peste Dunăre, la
Silistra-Călăraşi, Oriahovo-
Bechet şi Nikopol-Turnu
Măgurele, au fost incluse în
planul de acţiune al Comisiei
E u r o p e n e p e n t r u
implementarea Strategiei UE
pentru Regiunea Dunării, el
adăugând că proiectele sunt
esenţiale pentru regiune,
relatează Novinite.

Premierul a precizat însă
că nu a fost convenită, până
acum, nicio finanţare UE
pentru cele trei poduri.

"Acest lucru ne obligă să
căutăm ale surse de finanţare,
în special parteneriate public-
private", a spus Oreşarski,

citat de investor.bg.
El a notat că o şedinţă

c o m u n ă a g u v e r n e l o r
Bulgariei şi României a fost
planificată să aibă loc în lunile
următoare, iar pe agenda
d i s c u ţ i i l o r s e v a a f l a
cooperarea dintre cele două
state.

Oreşarski a explicat că a
primit asigurări de la surse
credibile că investitori privaţi
şi-au exprimat interesul să
discute despre construcţia
podurilor.

Premierul a subliniat totuşi
că în acest moment nu poate
specifica un termen pentru
finalizarea proiectelor.

Trei noi poduri peste
Dunăre ar putea fi

construite între România
şi Bulgaria
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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



Secretaru l de s ta t în
Ministerul Sănătăţii Raed Arafat
afirmă că începând de luna
vi i toare se va int roduce

raportarea zilnică, online, la
nivelul unităţilor de primiri
urgenţe, care va permite o
monitorizare în timp real,
inclusiv a cheltuirii banilor
publici.

"Dacă până acum am
colectat date despre ce se
î n t â m p l ă î n s e c t o r u l

prespital icesc, intervenţi i ,
sectorul de urgenţă, ambulanţe,
SMURD, elicoptere, care ni se
raportează şi ştim ce se

întâmplă, începând cu luna
v i i t o a r e v o m i n t r o d u c e
raportarea zilnică şi la nivelul
UPU şi la compartimente.
Urmează şi aspectul de
raportare pe UPU, nu este o
muncă în plus, fiecare UPU are
un raport de gardă tip pe care îl
completează. Ce va fi nou -

acest raport va fi completat
online şi va putea să fie accesat
inclusiv la nivel de minister, ca
să vedem şi să urmărim
si tuaţ ia" , a spus Arafat ,
duminică, într-o conferinţă de
presă la Târgu Mureş.

Acesta a precizat că, într-un
an, la unităţile de primiri urgenţe
finanţate de Ministerul Sănătăţii
ajung în jur de 3,2-3,4 milioane
d e p a c i e n ţ i , i a r l a
compartimentele de primiri
urgenţe din spitalele mai mici,
care se încearcă să fie preluate
la finanţare la minister - "o parte
începând chiar cu acest an", în
timp ce o parte au fost preluate
în anii trecuţi - încă un milion de
pacienţi.

Arafat a arătat că fiecare
unitate îşi va putea vedea
raportul propriu online, iar de la
minister, Departamentul de
Asistenţă Medicală de Urgenţă -
al cărui personal va creşte de la
doi la opt oameni, în acest an -
va vedea rapoartele tuturor
unităţilor.
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Un personal neutru va colecta date la nivel naţional de
la pacienţii aflaţi la unităţile de primiri urgenţe (UPU),
începând din aprilie sau mai, pentru a le afla
nemulţumirile, a anunţat, duminică, la Târgu Mureş,
Secretarul de stat în ministerul Sănătăţii, Raed Arafat.
Acţiunea va dura doi ani.

Raed Arafat a declarat că la întrunirea Comisiei
Naţionale de Medicină de Urgenţă, care a avut loc la
sfârşitul acestei săptămâni la Târgu Mureş, au fost
discutate principalele probleme legate de unităţile de
primiri urgenţe, una dintre acestea fiind nemulţumirea
pacienţilor care se prezintă la UPU.

Arafat a anunţat că un "personal neutru", adică din
afara unităţilor de primiri urgenţe, va colecta date la nivel
naţional de la pacienţii aflaţi la UPU, formularul fiind în
curs de finalizare.

"Comisia a discutat problemele principale cu care ne
confruntăm în unităţile de primiri urgenţe din punct de
vedere al relaţiei cu pacienţii care vin acolo şi motivele
principale de nemulţumire ale pacienţilor. Ca să avem
ideea clară despre ce se întâmplă, a fost chiar lucrat un
formular care va fi definitivat în următoarea săptămână şi
vom începe să facem evaluări, cu personal neutru, adică
din afara unităţilor de primiri urgenţe, care se va deplasa
şi va colecta date de la pacienţi - părerea lor despre
sectorul de primiri urgenţe, care este situaţia, ce i-a
nemulţumit, ce i-a mulţumit", a declarat Raed Arafat într-o
conferinţă de presă.

Unităţile de Primiri Urgenţe
vor raporta situaţia zilnic, online,

începând din februarie

Pacienţii de la UPU
vor fi chestionaţi de
un personal neutru în
privinţa nemulţumirilor

C e i m a i
fericiţi elevi sunt
e l e v i i d i n
Singapore. Tot
acolo sunt şi
cele mai bune
şcoli.

Aşa arată un
c l a s a m e n t
i n t e r n a ţ i on a l
făcut în 65 de
state. La coada
clasamentului,
se află elevii sud
coreeni. Nici noi
nu suntem departe.

Studiul a fost efectuat de Organizaţia pentru
Cooperare Economica si Dezvoltare şi a avut la bază
două criterii de clasificare.

Răspunsurile elevilor la întrebarea cât de fericţi se simt
la scoală si rezultatele pe care le-au obţinut individual la
materii precum matematica, lectura şi ştiinţele.

Aşa s-a ajuns la concluzia că Indonezia este ţara cu
cei mai fericiţi elevi. Dar nu este şi ţara cu cele mai bune
şcoli sau cel mai bun nivel de educaţie.

Combinaţia de cei mai fericiţi elevi care învaţă în cele
mai bune şcoli se găseşte în Singapore. Taiwan, Elvetia si
Hong Kong ocupă locurile următoare în acest top. În
schimb, cei mai nefericiţi elevi învaţă în Coreea de Sud.

Iar alăturarea "cei mai nefericiţi elevi" în "cele mai
proaste şcoli" se întâlneşte în primul rând în Qatar. În
acest top figurează şi ţara noastră, pe locul şase, după ţări
precumArgentina, Cipru, Grecia şi Slovacia.

Sub noi în top stă Tunisia, dar şi Rusia, împreună cu
Muntenegru, care împart acelaşi loc.

Potrivit aceluiaşi studiu, copiii din Shanghai, China, au
obţinut rezultatele cele mai bune la teste, iar cele mai
slabe rezultate vin din Peru.

Cei mai fericiţi
elevi şi cele mai bune
şcoli din lume

Sume importante de bani sunt alocate anual
pentru a-i învăţa pe copii încă din şcoală cum şi de
ce trebuie să mănânce sănătos. Din nefericire,
impactul acestor programe educaţionale este
minim, iar iniţiativele unor asociaţii de a-i învăţa pe
copii să consume produse naturale nu sunt
încurajate de autorităţi.

Date oficiale arată că deprinderile unei
alimentaţii nesănătoase încep din copilărie.
Ultimul raport privind “Strategia României privind
încurajarea consumului de fructe în şcoli pe anul
2010 – 2011” făcut public de Ministerul Agriculturii
arată că 11,9 milioane de euro sunt destinaţi anual
achiziţiei şi distribuţiei de mere în şcoli din toată
ţara. În cadrul aceluiaşi program, 8% din totalul
finanţării, adică 1.130.980 de euro, au fost
direcţionaţi pentru aplicarea unor “măsuri
adiacente” cum ar fi: “Organizarea de vizite la
ferme pomicole sau legumicole, la staţiuni de
cercetare pomicolă sau legumicolă, la zilele
recoltei, expoziţii, târguri sau alte evenimente
şi/sau activităţi similare; organizarea de

concursuri tematice cu premii ca modalităţi
practice educative care să contribuie la
dezvoltarea competenţelor elevilor şi prin activităţi
de grădinărit; realizarea de broşuri sau materiale
didactice al căror scop este cunoaşterea
beneficiilor consumului de fructe şi legume
proaspete.”

O iniţiativă care ar fi trebuit să îi facă pe copii
conştienţi de faptul că mâncarea sănătoasă şi
naturală este un lucru excelent. Doar că de la
intenţie la finalitate e cale lungă. Un raport realizat
la comanda Agenţiei de Plăţi şi intervenţie pentru
agricultură, numit „Evaluarea programului de
încurajare a consumului de fructe proaspete în
şcoli arată că exact în perioada 2010 – 2011”
obiectivele educative exprimate sub forma
măsurilor adiacente nu par să fie suficient luate în
seamă în implementarea programului. Măsurile
adiacente precum vizite la ferme, târguri, expoziţii
legate de fructe şi legume nu au fost
implementate.”

Cât de sănătoasă este
alimentaţia populaţiei unei ţări?
Un studiu recent, care a cuprins
125 de ţări, arată că Olanda este
pe locul întâi, în timp ce locuitorii
din Chad se hrănesc cel mai
puţin sănătos.

Cercetarea a fost realizată
de Oxfam (o confederaţie
internaţională de 17 organizaţii
c a r e a c t i v e a z ă p e n t r u
combaterea sărăciei şi a
injustiţiei) şi a ţinut seama de
mai multe aspecte: dacă
oamenii au suficientă hrană,
dacă îşi pot permite să
m ă n â n c e , d a c ă h r a n a
disponibi lă este de bună
calitate, care este prevalenţa
bolilor legate de alimentaţie.

Printre cele 125 de ţări
analizate, Olanda este pe locul
1, fiind urmată de Franţa şi
Elveţia, în vreme ce Marea
Britanie este pe locul 13, iar SUA
– pe locul 21. România ocupă în
acest clasament locul 51.

Olanda a ocupat locul 1 ca
urmare a faptului că are preţuri
relativ scăzute la alimente, faţă
de nivelul veniturilor, are o rată

scăzută a diabetului şi o
diversitate nutriţională mai
ridicată decât a altor ţări
europene.

Printre primele 12 ţări se
clasează, de asemenea,

Austria, Belgia, Danemarca,
Suedia, Australia, Irlanda, Italia,
Luxemburg şi Portugalia.

P e u l t i m u l l o c a l

clasamentului s-a situat Chad,
un stat din Africa, unde hrana
consumată în mod curent de
majoritatea locuitorilor are o
valoare nutriţională scăzută,
este scumpă faţă de posibilităţile

oamenilor şi este preparată cu
un acces redus la condiţii
igienice. În această ţară, unul
din 3 copii este subponderal.

Guvernul alocă un milion de euro
pentru pliante cu legume şi fructe

În ce ţară mănâncă oamenii
cel mai bine?



Când am rămas
imobilizat în scaunul cu
rotile am privit cu
lacrimi în ochi cum,
colegiimei, aumers care
încotro unii realizându-
se, alţii nu... Într-o zi,
unul dintre foştii mei
colegi şi-a luat un
a p a r a t d e a e r
condiţionat. Era un
zăduf îngrozitor, dar eu
nu aveam aparat de aer
condiţionat şi nici bani
ca să îmi cumpăr unul.
Sufeream de căldură, de
invidie. Aveam însă o

bibliotecă, cărţi din toate domeniile adunate de-a lungul
timpului de fraţii mei mai mari. M-am uitat în ea şi am
scos cugetările lui Seneca. Am citit de acolo o pagină-
două despre bine şi sensul vieţii şi, deşi cald tot îmi era,
nu l-ammai invidiat pe fostul coleg. Cevamai târziu, şi-a
deschis un butic şi a început să umble îmbrăcat la
costum la patru ace. Eu, tot cu blugi…Nu-i nimic,mi-am
zis liniştit, citind un capitol din Etica lui Spinoza. Apoi
fostul coleg a apărut deodată într-un Megane argintiu.
Eu n-aveam decât scaunul cu rotile, dar l-am dispreţuit
citind din Phaidon al lui Platon. Mai târziu, fostul coleg a
schimbat Meganul pe Merţan. R. Nu mi-a păsat, căci şi
eu îl schimbasem deja pe Platon cu Aristotel. Şi-a luat şi
un 4x4 cel mai mare din sat. Eu l-am luat pe Marcus
Aurelius, care m-a făcut să zâmbesc împăcat. A mai
trecut o vreme şi fostul coleg şi-a luat nevastă: blondă,
frumoasă, tânără. Eu, am luat Maitreyi de Eliade. Fostul
coleg şi-a îmbrăcat soţia cu o garderobă întreagă şi cu
blănuri, bijuterii. Eu mi-am îmbrăcat spiritul citind din
Eclesiast. În fine, fostul coleg s-a mutat într-o vilă la oraş
cu gard mare şi piscină. Am rezistat şi de data aceasta
eroic, citind Richard III. A urmat o a doua vilă - la
munte… După ce am văzut-o, m-am consolat cu
Macbeth. O a treia - la mare: am recurs la Învierea lui
Tolstoi, al cărei efect l-am consolidat cu Ghilgames,
Ghandi şi Declaraţia de iubire a lui Liiceanu. M-am
simţit cu mult mai bine. L-au dat la televizor la o
emisiune foarte populară. Mi-am stăpânit emoţia cu o
porţie deCaragiale. L-au dat a doua oară cumare succes:
aş fi suferit dacă nu m-ar fi ajutat Ananda
Coomaraswamy şi Cazul Wagner al lui Nietzsche. Aşa a
trecut ceva mai mult timp... Fostul coleg îşi lua case,
maşini, femei. Eu răspundeam cu Balzac, Thomas
Mann, Hegel, Berdiaev. Lupta era strânsă, dar
echilibrată. În sfârşit, într-o zi l-au arătat cu cătuşe la
mâini. Am răsfoit atunci Apocalipsa. Dar peste vreo două
săptămâni, fostul meu coleg era eliberat. M-am uitat în
bibliotecă. N-am mai văzut nimic… M-am uitat pentru a
doua oară. Nu mi-a venit să cred. Pentru a treia oară m-
amuitat cu atenţie. Acelaşi rezultat: citisem toate cărţile.
Şi num-a cuprins invidia. Devenisemmai înţelept...

Mihail TĂNASE
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În timp nutriţioniştii şi medicii ne îndeamnă
să consumăm cât mai puţine produse
semipreparate, ministrul Muncii, Mariana
Câmpeanu, a găsit o metodă pentru a
contracara efectele egalizării vârstei de
pensionare între femei şi bărbaţi. Femeile
trebuie să fie ajutate pentru a putea să îşi
petreacă mai mult timp cu familia. Ministrul a
oferit şi soluţia.

"Eu am văzut şi am constatat de la copiii mei
şi de la prietenii lor că s-a schimbat puţin
mentalitatea şi în România. Şi bărbaţii au
început să fie şi ei activi în familie. Trebuie să
avem creşe, grădiniţe şi alte forme de a o ajuta
(pe femeie - n.red.)... cu semipreparate, ca să
nu mai stea să cureţe cartofi", a declarat
ministrul la RealitateaTV.

Discută două prietene:
- Draga mea, ai terminat liceul şi universitatea cu lauri.

Cumde ai devenit prostituată de lux?
-Habar n-am. Pur si simplu... am avut noroc!

***
Oblondă se confesează unei prietene:
- Ieri am fost la oftalmolog.
- Şi ce ţi-a zis?
-Mi-a zis să învăţ alfabetul...

***
O blondă ajunge la judecata de apoi şi este întrebată de

Dumnezeu:
- Ai păcătuit?
- Nu.
- Ai băut?
- Nu.
- Ai fumat?
- Nu.
- Bine. Petre, adu o pereche de aripi!
- Vai, ce bine…Mă faceţi înger?
–Nu, gâscă…

***
Oblondă sună disperată la pompieri:
- Arde! Arde! Veniţi repede!
- Unde? Cumajungem la locul incendiului?
-...Numai aveţi maşinile aleamari şi roşii?

Pastila de râs

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

Anunţ

S.C. Rompetrol Downstream SRL cu sediul în Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr. 3-5, City
Gate, Nortern Tower, sector 1 solicită de laAgenţia de Protecţie a Mediului Teleorman obţinerea
autorizaţiei de mediu pentru obiectivul (activitatea): Staţie distribuţie carburanţi expres LUNCA,
în care se desfăşoară activitatea de comerţ cu amănuntul al carburanţilor – cod CAEN 4730,
amplasat în comuna Lunca, intravilan, jud. Teleorman.

Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune eventuale contestaţii sau sugestii la
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman, strada Dunării nr 1, Alexandria, telefon
0247/316228, fax 0247/316229.

Anunţ public

CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ DEACONU FLORENŢA, în calitate de lichidator
judiciar al SC TOP PROIECT CONSULTING SRL cu sediul în Com. Peretu, jud Teleorman,
societate aflată în procedura simplificată de faliment, conform încheierii civile nr. 175 din
24.07.2013, pronunţată în dosar nr. 2857/87/2013, aflat pe rolul Tribunalului Teleorman, Secţia
Civilă, organizează LICITAŢIE PUBLICĂ CU STRIGARE pentru vânzarea unui activ din
patrimoniul falitei, identificat astfel :

, dotat cu motor tip benzină, cilindree 795 cm3, putere 35 KW,
an de fabricaţie 2008, preţ de pornire 4.540 lei+TVA

Licitaţia va avea loc în data de în
MunicipiulAlexandria, str. Independentei nr. 16 et I (Casa Sindicatelor), judeţulTeleorman.

Condiţiile de participare şi regulamentul de licitaţie se regăsesc în caietul de sarcini care
poate fi achiziţionat contra sumei de 15 lei de la sediul lichidatorului judiciar situat înAlexandria,
str.Av.Al. Colfescu, nr. 57, bl. 301, sc. B, ap. 14, jud. Teleorman.

Taxa de participare la licitaţie este 30 lei.
Garanţia de participare la licitaţie 10% din valoarea bunurilor.
Vizionarea bunurilor scoase la vânzare poate fi făcută după achiziţia caietului de sarcini .
Prezentul anunţ constituie şi notificare către creditori, debitori şi orice persoană fizică sau

juridică în cauză.
Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0766104627 zilnic orele 8-16.

- autoturism Daewoo Matiz

06.02.2014, ora 12,00 şi în fiecare zi de joi la ora 12,00

Publicaţie de vânzare prin
licitaţie publică

Primăria comunei Frumoasa, localitatea Frumoasa, judeţul Teleorman, organizează
dezbatere publică cu tema „Proiect buget local de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al comunei
Frumoasa”, miercuri 22.01.2014 de la orele 11,00, la sediul Primăriei comunei Frumoasa.

Sunt invitaţi să participe la dezbatere cetăţenii şi instituţiile interesate.

Anunţ

S.C. Rompetrol Downstream SRL cu sediul în Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr. 3-5, City
Gate, Nortern Tower, sector 1 solicită de laAgenţia de Protecţie a Mediului Teleorman obţinerea
autorizaţiei de mediu pentru obiectivul (activitatea): Staţie distribuţie carburanţi expres
CONŢEŞTI, în care se desfăşoară activitatea de comerţ cu amănuntul al carburanţilor – cod
CAEN 4730, amplasat în comuna Conţeşti, intravilan, jud.Teleorman.

Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune eventuale contestaţii sau sugestii la
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman, strada Dunării nr 1, Alexandria, telefon
0247/316228, fax 0247/316229.

Anunţ public

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003, cu modificările şi
completările ulterioare, privind transparenţa decizională în administraţia publică, în ziua de
vineri, 24 ianuarie 2014, orele 16:00 la sediul Primăriei comunei Piatra, judeţul Teleorman, se
va desfăşura şedinţa publică care va avea următoarea ordine de zi:

1. Dezbaterea publică a proiectului de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale
pe anul 2014.

Persoanele interesate pot participa la şedinţa publică.

Anunţ public

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003, cu modificările şi
completările ulterioare, privind transparenţa decizională în administraţia publică, în ziua de
vineri, 24 ianuarie 2014, orele 16:00 la sediul Primăriei comunei Piatra, judeţul Teleorman, se
va desfăşura şedinţa publică care va avea următoarea ordine de zi:

1. Dezbaterea publică a proiectului de hotărâre privind bugetul local pe anul 2014.
Persoanele interesate pot participa la şedinţa publică.

Anunţ public

Primăria comunei Răsmireşti scoate la concurs pentru data de 17 februarie 2014
următoarele posturi:

- un post de inspector debutant-operator de rol;
- un post de referent debutant-agent agricol;
- un post referent debutant-asistent social;
- guard.
Date suplimentare cu privire la locul desfăşurării concursului, tematica şi bibliografie şi

condiţiile de participare se vor obţine de la conducerea Primăriei Răsmireşti.

Anunţ

Mariana Câmpeanu spune…
lucruri trăsniteRomânia reală

Invidia



1519:

1643:

1805:

1865:

1885:

1898:

1899:
1911:
1924:
1950:
2007:

A murit Vasco Núñez de Balboa, explorator
spaniol (n. cca. 1475).

Navigatorul olandez Abel Tasman descoperă
Tonga dinOceanul Pacific.

S-a născut
Aaron Florian, istoric,
p a r t i c i p a n t l a
Revoluţia română de
la 1848 din Ţara
R omâ n e a s c ă ( d .
1887).

A murit Alecu
Donici, poet român (n.
1806).

S-a născut
G e o r g e V â l s a n ,
g e o g r a f r o m â n ,
membru titular al
Academiei Române (d.
1935).

S-a născut
Gheorghe I. Brătianu,
istoric, om politic,
membru al Academiei
Române,mort în închisoare (d. 1953).

Se produce primul automobil Opel.
Prima ediţie a RaliuluiMonteCarlo.
S-a născut BennyHill, comic englez (d. 1992).
Amurit GeorgeOrwell, scriitor britanic (n. 1903).
AmuritMaria Cioncan, atletă româncă (n. 1977).
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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 Beneficiar România 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

23:30 Ultima
iarn 01:15 Interes general

Ţ

Şerif în
Arizona 22:30 Biziday 23:20 Oameni
care au schimbat Lumea

ş ş
ă ă

ă

Faceti cunostinta
c u o p e r s o a n a
deosebita care va va
ajuta sa intrati in
afaceri. Va puteti
indeplini visele destul
de repede, cu conditia
sa evitati orice fel de
speculatii.

O cunostinta va
propune sa colaborati
intr-o afacere. Va
sfatuim sa acceptati.
Ar fi bine sa va ocupati
si de problemele de
familie. Incercati sa
t e r m i n a t i c e a t i
inceput!

O i n t a l n i r e
neasteptata va da
programul peste cap.
Se pare ca faceti
c uno s t i n t a cu o
persoana cu care veti
putea face afaceri. Va
sfatuim sa va abtineti
de la speculatii.

Avet i un spir i t
practic deosebit si
prindeti din zbor o
afacere profitabila. Va
recomandam sa nu
luati nici o decize
importanta fara sa va
c o n s u l t a t i c u
partenerul de viata.

Nu incepeti nimic
nou pana nu terminati
treburi le urgente.
Comunicati cu multa
usurinta s i avet i
posibilitatea sa va
faceti prieteni noi.
Puteti avea succes in
activitati casnice.

Sunteti intr-o forma
deosebita, de care va
sfatuim sa profitati.
Este o zi buna pentru
in ves t i t i i , da r s i
relatiile sentimentale
sunt favorizate. Pe
plan financiar nu aveti
probleme.

Intuitia va poate
ajuta sa rezolvati
probleme importante,
dar tineti seama si de
parerile partenerului
d e v i a ta . Du p a-
amiaza s-ar putea ca
o ruda bolnava sa va
ceara ajutorul.

Sunteti hotarat sa
incepeti o viata noua
si intentionati sa va
apucati de afaceri.
Puteti fi optimist:
pentru ca aveti sanse
mari de reusita. Va
recomandam sa nu
neglijati odihna.

Ar fi bine sa puneti
in practica ideile de
afaceri care va vin
dimineata. La nevoie,
nu ezitati sa va
i mpr umu ta t i ! Va
sfatuim sa tineti cont
s i de suges t i i l e
partenerului de viata.

Va viziteaza un
p r i e t e n c a r e v a
propune o colaborare
pe termen lung. Spre
seara, va schimbati
programul si acceptati
sa merget i la o
petrecere. Va sfatuim
sa fiti cumpatat.

Planurile dv. de
afaceri incep sa se
materializeze. Nu este
exclus sa incepeti o
activitate noua. Se
intrevede o calatorie in
c a r e v e t i a v e a
satisfacti i pe plan
material si sentimental.

Este o zi buna
pentru a va consolida
relatiile sociale si de
afaceri. Relatiile cu
persoana iubita sunt
favorizate.Aveti ocazia
sa faceti investitii care
va vor aduce profituri
frumoase!

Semnificaţii istorice pentru

07:00 tirile Pro Tv 10:05
Tân r i Nel in i t i t 11:00
Salvatorii lumii 13:00 tirile Pro
Tv 14:00 Tân r i Nelini tit 15:00
Mihai Viteazul 17:00 tirile Pro
Tv 17:30 La Maru 19:00 tirile
Pro Tv 20:15 În lupt cu mafia
22:15 tirile Pro Tv 22:45 Centrul
P mântului 01:15 CSI: New York
- Criminali tii 02:00 tirile Pro Tv
03:15 În lupt cu mafia 05:00
Promotor 05:30 La Maru
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ă
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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 spec ia l 20:30
Identitatea lui Bourne 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

ă
ă
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ă

Ș

Ș
Ș

Ș

07:00 Vacan i terapie 08:00
Regina cump r turi lor 09:30
Anchet militar 10:30 Cirea a de pe
tort 12:00 Drive it! 13:00 Mondenii
14:00 Vacan i terapie 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
Dragoste si alte dezastre 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 03:30
Regina cump r turilor
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08:45 Acas în buc t rie 09:45
My Name Is Earl 10:45 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 ! 16:00 The Unit
17:00 La bloc 18:00 M.A.S.H. 19:00
My Name Is Earl 19:55 La bloc
20:55 M.A.S.H. 22:00 Se mai
intampla! 00:00 Prison Break 01:00
Misteriosul John Doe 01:45 Pasiune
de ospiciu 03:15 Prison Break 04:00
Misteriosul John Doe 04:45 Lumea
Pro Cinema 05:15 CineA.M.
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ă
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07:00 tirile dimine ii 08:00
tirile dimine ii 09:00 tirile

dimine ii 10:00 tirile dimine ii
11:00 InterviurileAdev rul 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
Bun seara, România! 21:30
Sub semnul întreb rii 23:00
Lumea lui Banciu 00:00 tirile
B1 01:00 Sub semnul întreb rii
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07:30 Suflet de gheata 08:30
Pove tiri adev rate 09:45 Diamantul
nop ii 11:00 Cununa de lacrimi 12:00
Santa Diabla 13:30 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 Cununa de lacrimi 19:30
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 03:30 I i ordon s m
iube ti!
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Actualitatea într-un zâmbet
Meci nebun în Sala

Sporturilor din Alexandria.
Baschetbalistele de la
CSBT Alexandria au
câştigat unul dintre cele
mai echilibrate meciuri din
acest sezon, dar au reuşit
să-l scoată din minţi pe
a n t r e n o r u l M ă d ă l i n
Piperea.

Meci greu pe teren
p r o p r i u p e n t r u
b a s c h e t b a l i s t e l e
alexăndrene. Acestea au
reuşit să câştige doar două
din cele 4 sferturi ale
jocului contra celor de la
Olimpia Braşov şi au fost la
un pas de a pierde prima
p a r t i d ă d i n r e t u r u l
campionatului.

Fetele de la CSBT
Alexandria au început
meciul în forţă, iar primul
sfert l-au adjudecat cu
scorul de 20 la 9. Din
păcate, diferenţa s-a redus
în cel de-al doilea sfert şi
asta pentru că echipa
braşoveană a reuşit să
lege mult mai bine pasele,
iar punctele au curs în
favoarea lor. Cu toate
acestea, rezultatul la
pauză a fost de 31 la 28.

Al treilea sfert a fost
câştigat tot de echipa din
Braşov, care au reuşit
pentru câteva secunde să

conducă pe tabela de
marcaj. Din fericire, chiar şi
după cele 30 de minute de
joc, rezultatul înscris pe
tabelă era tot în favoarea

gazdelor, 44 la 43.
Diferenţa de valoarea

şi-a spus cuvântul, iar
ultimul sfert a revenit
alexăndrencelor într-un
mod categoric. Acestea au
reuşit 22 de puncte, în
vreme de oaspetele doar
9. Rezultatul final fiind de
66 la 52.

C e a m a i b u n ă
m a r c a t o a r e a
alexăndrencelor au fost
a mer i c an ca Sh an i t a
Arnold, cu 25 puncte.
Aceasta a revenit la echipa
din Alexandria în pauza de
iarnă şi se pare că s-a
adaptat perfect modului de
lucru al antrenorului.

O altă jucătoare care a

încl inat rezultatul în
f a v o a r e a
teleormănencelor a fost şi
Anca ipoş. În cele 38 de
minute pe care le-a

petrecut efectiv în teren,
Anca a reuşit 16 puncte, 3
recuperări şi 2 assisturi.

În urma acestei victorii
C S B T A l e x a n d r i a
acumulează 25 de puncte
şi ocupă poziţia a patra a
clasamentului cu 11 victorii
şi 3 înfrângeri.

Următoarea etapă este
una extrem de dificilă
pentru CSBT Alexandria.
Fetele vor face deplasarea
la Sfântul Gheorghe acolo
unde vor da piept cu
ocupanta poziţiei a cincea
în clasament. Disputa
dintre cele două formaţii va
avea loc sâmbătă, 25
ianuarie.

Ș

C. DUMITRACHE

Concurenţă neloială

- Măi fată, crezi că ai să reu
ă ard treptele!

şeşti?
- Mie îmi place s

Handbaliştii alexăndreni au reuşit să
câştige prima partidă din returul
campionatului. Juniorii lui Liviu Candidatu
s-au impus, după un meci nebun, în faţa

celor de la Dinamo Bucureşti.
Alexăndrenii au condus partida de la

un capăt la celălalt. Dacă la pauză tabela
de marcaj arăta scorul de 17 la 14 în
favoarea gazdelor, până la finalul partidei
rezultatul a mai crescut puţin.

Alexăndrenii s-au impus cu scorul de
36 la 32 şi au luat o opţiune clară pentru
calificarea în Turneul Semifinal.

”În meciul tur am pierdut la o diferenţă
de 3 puncte, iar acum ne-am impus la o
diferenţă de 4 puncte. În caz de egalitate
avem avantajul meciului direct”, ne-a
declarat Liviu Candidatu, antrenorul
echipei de juniori a CSSAlexandria.

C. DUMITRACHE

Câştigătoarea s-a decis
în ultimul sfert

CS Rapid Bucureşti 50:59
76:33 BCM Danzio Timişoara

66:52 Olimpia CSU Braşov
77:59 Universitatea CSM Oradea

110:45 Universitatea Cluj-Napoca
SCM CSS Craiova 52:112
CS Nova Vita 42:83

CS Phoenix Galaţi
CS Universitatea Alba Iulia
CSBT Alexandria
CS Municipal Satu Mare
Univ Goldiş ICIM Arad

ACS Sepsi SIC Sf. Gheorghe
CS Municipal Târgovişte

Etapa 14 – Program şi rezultate:

Sezon Regulat

Handbaliştii alexăndreni au câştigat
primul meci din retur

1. CSS 2 Bucuresti 18 puncte
2. Gr. Sc. Petrol Moreni 16 puncte
3. CSS 3 Steaua Bucuresti 15 puncte
4. CSS Dinamo Bucuresti 9 puncte

5. CSSAlexandria 8 puncte
6. CSO Mizil 4 puncte
7. CSS Sf. Gheorghe 0 puncte

JUNIORI I, Seria B

Bătălia pentru apa grea

- ’, nu mi-am pus cravatŞefu şu-n gât!ă sau fular că am ro


