
Pe stradă întâlnim la tot pasul persoane care cerşesc. De la minori şi până la
bătrâni, to i impresionează cu povestea pe care o poartă nu doar în suflet sau în
minte, ci se vede şi pe fa a lor.

ț
ț

(continuare în pagina 4)

În primii 10-15
ani ai perioadei
p o s t -
decembriste în
întreaga ţară,
desigur ş i în
Teleorman, s-au
construit foarte
multe case şi vile,
în oraşe fiind
în f i i n ţa te n o i
z o n e
rezidenţiale. S-a
construit într-o
oarecare măsură
şi în mediul rural,
dar foarte puţin în
comparaţie cu
perioada anilor
1 9 6 3 – 1 9 8 0 ,

când marea majoritate a sătenilor şi-a ridicat case noi, dar au fost construite şi
foarte multe obiective de învăţământ, de sănătate publică şi de cultură.

(continuare în pagina 4)

Judeţul Teleorman va fi acoperit de zăpadă. Până
duminică este aşteptat un strat consistent de zăpadă.
Potrivit meteorologilor, stratul de omăt ar putea ajunge în
Oltenia şi Muntenia până la 40-50 de centimetri.

Prefecţii din întreaga ţară au fost convocaţi în
”Comandamentul de iarnă” de către vicepremierul Liviu
Dragnea. Acesta le-a transmis să se pregătească pentru
ninsorile abundente şi viscolul care se va abate peste
întreaga ţară începând de din această seară şi până
duminică.

Vicepremierul teleormănean a cerut prefecţilor să

dispună toate măsurile ce se impun în aceste situaţii şi să
ştie ”în permanenţă ce se întâmplă în judeţ”.

Meteorologii spun că stratul de zăpadă ar putea
ajunge în Oltenia şi Muntenia până la 40-50 de centimetri.

În ciuda acestor avertismente, autori tăţile
teleormănene spun că de această dată zăpada nu-i va
lua prin surprindere şi utilajele de deszăpezire sunt gata
să intervină. Potrivit prognozei meteo de astăzi va începe
să ningă şi în judeţul Teleorman. Ninsorile vor continua
până duminică.

(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

Anul VII , serie nouă, 1 , i 201 , preţ 75I nr. 873 Viner 24 Ianuarie 4 0, lei

( ) 1 EUR
4.5281 lei

€ ( ) 1 USD
3.3218 lei

$ 1 XAU
132.8981 lei

( ) 1 GBP
5.5120 lei

£

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

(Gramul
de aur)
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Unde începe cerşetoria,
se sfârşeşte copilăria

În primele 11 luni ale anului 2013,

În Teleorman, s-au construit
doar 141 de case

Turismul
teleormănean,
la cel mai scăzut
nivel din ultimii
30 de ani

Revin zăpezile în Teleorman

Autorităţile sunt pregătite
pentru venirea zăpezii

La Măgura,
un prunc a sfârşit
carbonizat
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Dimineaţa zilei de joi 23 ianuarie a fost o zi de coşmar pentru
o familie din localitatea Măgura, care şi-a pierdut copilul într-un
incendiu.

Respectivul incident a fost semnalat în jurul orelor 09.03, pe
numărul unic de urgenţă 112 de către un cetăţean, care a
precizat că incendiul se manifesta la locuinţa proprietarului
identificat cu iniţialele I.B., cu posibile victime în interiorul
locuinţei.

Pentru stingerea acestui incendiu, la faţa locului s-a deplasat
un echipaj de pompieri militari din cadrul Detaşamentului de
Pompieri Alexandria, care a acţionat cu două autospeciale de
lucru cu apă şi spumă. Ajunşi la faţa locului în cel mai scurt timp
posibil, pompierii au constatat faptul că locuinţa era cuprinsă de
flăcări aproape în totalitate, acestea manifestându-se la
acoperişul din scândură, căpriorii din lemn şi învelitoarea din
carton asfaltat, cu plăci de azbociment, pe o suprafaţă de cca.
12 mp, la aproximativ 70 kg de textile, un pat, o masă şi două
scaune din lemn.

Incendiul a fost lichidat în aproximativ 30 de minute, timp în
care a fost descoperit şi trupul carbonizat al unui copil în vârstă
de un an şi două luni.

Valoarea pagubelor a fost apreciată la suma de 2.000 de lei,
iar cea a bunurilor salvate de cca. 8.000 de lei.

Din primele cercetări efectuate la faţa locului a reieşit faptul

că în această locuinţă se aflau trei minori, doi dintre ei, cu vârste
cuprinse între 2 şi 4 ani, reuşind să iasă din casă în timp util.
Copilul în vârstă de un an şi două luni, rămas în locuinţă, nu a
mai avut nicio şansă, pompierii găsindu-i trupul carbonizat în
totalitate.

Referitor la cauza probabilă a incendiului, aceasta a fost jarul
căzut dintr-o sobă lăsată nesupravegheată. Şi pentru că a fost
vorba de pierderi de vieţi omeneşti, cazul a fost preluat de către
poliţie pentru cercetări amănunţite.

M.M.

(urmare din pagina 1)

C. DUMITRACHE

Cum paza bună trece
primejdia rea, autorităţile
judeţene sunt pregătite pentru
zăpada care urmează să se
abată peste judeţul nostru.
Şefii judeţului, mai precauţi ca
niciodată, s-au mobilizat şi
par pregătiţi să întâmpine
prima zăpadă din 2014.

P o t r i v i t p r e f e c t u l u i
judeţului Teleorman, Liviu
Dumitraşcu toate utilajele
sunt pregătite să intervină în
orice moment. “Avem stocuri
de material antiderapant şi
vom institui un serviciu de
permanenţă, astfel încât să
nu fim luaţi, în nici un moment,
pe nepregătite”, ne-a declarat
prefectul Liviu Dumitraşcu.

Potrivit meteorologilor, de
astăzi vremea va continua să
se răcească. Mai mult decât
atât a fost emisă şi o
informare de ninsori viscolite
şi răcire accentuată pentru
întreaga ţară, începând de
vineri de la ora 18.00 până
duminică la ora 12.00.

În intervalul menţionat
vremea se va înrăutăţi şi vor fi

precipitaţii în toată ţara. Va
ninge şi se va depune strat
consistent de zăpadă în
Oltenia, Muntenia, cea mai

mare parte a Dobrogei, în
sudul Moldovei, precum şi în
zona Munţilor Banatului, a
Carpaţilor Meridionali şi de
Curbură. Cant ităţi le de
precipitaţii vor depăşi pe arii
restrânse 20 l/mp în 24 de ore.

Vântul se va intensifica cu
precădere în sudul şi sud-

estul ţării, unde va avea viteze
de pes te 60-70 km/h,
viscolind ninsoarea.

Vor fi precipitaţii mixte şi se

va depune polei în Banat,
sudul Dobrogei , iar la
începutul intervalului şi în
sudul Olteniei.

Vremea se va răci, mai
ales în estul şi sud-estul ţării,
unde va deveni geroasă în
cursul nopţilor şi al dimineţilor.

P. Elena din comuna Tătărăştii de Jos a
reclamat faptul că persoane necunoscute i-au
sustras din curtea locuinţei mai multe bunuri.

În baza celor sesizate poliţiştii s-au
deplasat la faţa locului şi au constatat că
persoane necunoscute au intrat prin efracţie în
curtea locuinţei părţii vătămate iar dintr-o

anexă neasigurată i-au sustras un număr de
16 păsări.

Poliţiştii din comuna Trivalea-Moşteni au
fost sesizaţi de către M. Iulia din aceeaşi
localitate cu privire la faptul că i-a fost spart
magazinul.

Deplasându-se la faţa locului, poliţiştii au
constatat că persoane necunoscute au rupt

cablurile de alimentare ale sistemului de
alarmă de la magazinul care aparţine lui D.
Traian din aceeaşi localitate iar după forţarea
uşii de acces au pătruns în interior, fără a
sustrage bunuri sau alte obiecte.

Poliţiştii postului de poliţie Tătărăştii de Jos
au fost sesizaţi de către B. Tudor de 82 de ani
din aceeaşi localitate cu privire la furtul unei
biciclete din locuinţa sa.

În baza celor sesizate, poliţiştii s-au
deplasat la faţa locului şi au constatat că
persoane necunoscute au intrat prin efracţie în
curtea părţii vătămate de unde i-au sustras o
bicicletă.

În urma verificărilor, la toate cele trei cazuri
a fost identificat suspectul în persoana lui C.
Florin de 22 de ani din comuna Tătărăştii de
Jos care şi-a recunoscut faptele iar prejudiciul
a fost recuperat şi predat părţilor vătămate.

În caz similar, cu acelaşi autor, a fost
semnalat de B. Năstase din Tătărăştii de Jos
care a reclamat faptul că persoane
necunoscute i-au sustras o drujbă dintr-o
anexă a locuinţei.

În urma verificărilor efectuate, a fost
acelaşi suspect, C. Florin de 22 de

ani, care şi în acest caz şi-a recunoscut fapta.
identificat

B.P.

SC MARA PROD COM SRL angajează
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Revin zăpezile în Teleorman

Autorităţile sunt pregătite
pentru venirea zăpezii

La Măgura, un prunc
a sfârşit carbonizat

A g e n ţ i a d e P l ă ţ i ş i
Intervenţie pentru Agricultură
le reaminteşte beneficiarilor
care au depus cereri pentru
acord prealabil pentru anul
2013 că, până la 31 ianuarie
2014 inclusiv, se depun
c e r e r i l e d e p l a t ă ş i
documentele însoţ i toare
pentru rambursarea diferenţei de acciză pentru motorina
utilizată în agricultură în trimestrul IV / 2013, informeazăAgro TV.

Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare a
diferenţei dintre acciza standard şi acciza redusa (stabilită la
21,00 euro/1000 litri) pentru motorina utilizată la efectuarea
lucrărilor mecanizate în agricultură.

Beneficiarii pentru care a fost emis acordul prealabil de
finanţare pentru anul 2013 depun cererile trimestriale de
solicitare a ajutorului de stat însoţite de o situaţie centralizatoare
privind cantităţile de motorină achiziţionate în trimestrul
respectiv, precum şi de documentele prevăzute de Ordinul
MADR nr. 1229/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

APIA aşteaptă cererile
pentru diferenţa de acciză la
motorină până la 31 ianuarie

Acelaşi autor, mai multe fapte comise



Preşedintele Traian Băsescu a spus joi, la întâlnirea cu
delegaţia FMI în România, că nu va susţine introducerea
accizei pe combustibil, precizând că nu va bloca decizia
Guvern-FMI, de data aceasta, dar să nu i se ceară să
semneze aceste negocieri.

"Privind la ultima misiune a FMI din ţara noastră, ne-am
recăpătat vechile obiceiuri. Imediat cum avem o mică
creştere, începem să cheltuim mai mult şi mai mult, iar acest
lucru pregăteşte România pentru o nouă criză", a spus Traian
Băsescu.

Şeful statului a criticat în discuţiile cu FMI măsurile pe care
Guvernul vrea să le ia privind introducerea de noi taxe.

"Mă uit, acum, la cheltuielile Guvernului, un buget relaxat
din punctul de vedere al cheltuielilor, şi bineînţeles că, din
cauza ineficienţei colectării taxelor, noi taxe au fost introduse.

Nu critic lărgirea bazei de impozitare, o susţin, dar
exagerările de a pune taxe noi pe energie şi acciza pe
combustibil în special, consider că este o mare greşeală care
va afecta şi economia şi populaţia", a declarat preşedintele.

"Bineînţeles, responsabilitatea este a Guvernului şi a
dumneavoastră, dar o asemenea taxă nu va fi susţinută,
public, de către mine, pentru că nu cred că aceasta este o
soluţie rezonabilă. Nu blochez decizia dintre dumneavoastră
şi Guvern, de data aceasta, dar nu îmi cereţi să semnez
aceste negocieri!", a adăugat Traian Băsescu.

Preşedintele Traian Băsescu s-a întâlnit, joi, la ora 11.00,
la Palatul Cotroceni, cu Delegaţia comună a Fondului
Monetar Internaţional, a Comisiei Europene şi a Băncii
Mondiale.

Crin Antonescu:

Nu exclud deloc să aibă loc o
remaniere cu ocazia Delegaţiei

Permanente a PNL
Preşedintele PNL, Crin Antonescu, a

declarat, miercuri, că nu exclude ca la
momentul Delegaţiei Permanente de la 1
februarie să aibă loc remanieri în rândul
miniştrilor, ca urmare a unui proces de evaluare
bazat pe modul în care au luat decizii
guvernamentale şi au comunicat public.

Antonescu a fost întrebat dacă la momentul
Delegaţiei Permanente a PNL se va lua în
discuţie şi o eventuală înlocuire a lui Radu
Stroe.

"Luăm în discuţie activitatea tuturor
miniştrilor, în această evaluare nu e deloc
exclus ca în unele cazuri să se procedeze şi la
remanieri. (...) Sunt nişte criterii aproape
universale (de evaluare a miniştrilor, n.r.):
modul în care au îndeplinit partea lor, ministerul
pe care îl conduc, din programul de guvernare -
în asta de fapt intră tot, intră decizii, intră

management, intră bineînţeles comunicarea
publică", a declarat liderul PNL.

Antonescu a mai fost întrebat de ce nu i-a
cerut demisia ministrului de Interne.

"Pentru că nu are rost să prejudec eu o
decizie a partidului, pentru că ne despart
câteva zile, o săptămână practic de acest
moment de bilanţ şi pentru că nu doresc, nu am
făcut-o niciodată, să mă substitui eu partidului",
a mai spus preşedintele PNL.

Liderul PNL a precizat că Ramona Mănescu
şi Cristian Buşoi au avut mandate foarte bune
până acum.

Antonescu a mai fost întrebat dacă are ceva
să-i reproşeze lui Radu Stroe.

"Eu cred că nu e vorba de reproşuri între
persoane, este vorba de a identifica şi de a
corecta deficienţe structurale, instituţionale", a
mai spus preşedintele PNL.
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Aviaţia românească are o istorie glorioasă,
urmaşii lui Vlaicu şi Vuia dovedind lumii că
românii au vocaţia zborului, fie că se află în faţa
planşetei, fie la manşa avionului. Odată cu
liberalizarea pieţei muncii, piloţii români sunt
printre cei mai căutaţi din lume pentru
profesionalismul lor şi sunt angajaţi chiar dacă
au trecut de vârsta pensionării, care în aviaţie e
mult mai redusă din cauza dificultăţii acestei
meserii. Se spune că o oră la manşă te
consumă cât trei ore în mină, şi nimeni n-a
contestat până acum acest lucru. Pentru că,
după desprinderea de la sol, întreaga
responsabilitate pentru vieţile sutelor de
pasageri aflaţi la bordul avionului este pe umerii
pilotului.

Din păcate, după revoluţie, acest sistem
elitist, cu profesionişti adevăraţi, oameni dintr-o
bucată, cu un înalt simţ al responsabilităţii, a
fost penetrat de „politic” şi încet, încet, funcţiile
de decizie au trecut în mâinile cărătorilor de
mape şi lipitorilor de afişe, ori al sponsorilor de
partid. Iar aceştia, înainte să se mire e noroc a
dat peste ei, şi-au cărat după ei, fii, fiice, nepoţi,
naşi şi fini, aşa că aviaţia română a ajuns să fie
condusă de clanuri de incompetenţi.

Un exemplu grăitor în acest sens este
numirea de către Guvernul Boc a lui Cornel
Samartinean în funcţia de director al
aeroportului internaţional Timişoara. Un obscur
manager al fabricii de ciorapi de damă
Cottonas, din oraşul de pe Bega. Ce
performanţe a avut acesta la conducerea
aeroportului timişorean? L-a adus în pragul
desfiinţării.

Tot sub patronajul PDL, la ROMATSA, a fost
numită Claudiu Vârlan, absolventă a facultăţii
de Fizică a Universităţii Bucureşti, care a făcut
din instituţie un rai al relaţiilor de cumetrie.

Nici urmaşul ei, Aleodor Frîncu, n-a ieşit din
tipare. Absolvent al Facultăţii de Energetică,
singura sa legătură cu aviaţia a fost aceea că s-
a ocupat de infrastructura aeroportului Henri
Coandă, iar marele avantaj, care a anulat

incompatibilitatea profesională, a fost că ocupa
funcţia de şef de cabinet al premierului
Tăriceanu, de unde a fost obligat să plece, fiind
dovedit de CNSAS că a colaborat cu
securitatea. Şi-a adus şi el oamenii de
încredere în instituţie, tot pe criterii de cumetrie
sau apartenenţă de partid şi, trai nineacă.

Pentru că la ROMATSA se trăieşte bine,
salariul mediu fiind de 4-5000 de euro, iar şefii
nu primesc sub 10.000 de euro. Pentru că deşi
e o instituţie de stat are un statut special. Ca
autoritate autonomă, nu este obligată să aibă
profit, ci doar să-şi asigure cheltuielile de
funcţionare. Ceea ce nu e deloc greu. Pentru că
toate aeronavele care zboară pe deasupra
României plătesc o taxă, care depăşeşte 100
de milioane de euro anual, iar din această sumă
65% se cheltuiesc pentru salariile celor peste
1500 de angajaţi, din care numai 600 sunt
„meseriaşi”, adică supraveghetori de zbor. Din
aceste motive, atât autoritatea pentru aviaţia
civilă, cât şi ROMATSA au devenit vacile de
muls pentru clientela de partid, în detrimentul
profesionalismului care ar asigura într-adevăr
siguranţa zborurilor.

După nenorocitul accident din Apuseni,
pentru prima oară la conducerea ROMATSA a
fost numit un om care îndeplineşte măcar
criteriul profesional pentru angajarea într-o
asemenea funcţie, Ciumpoeru Dumitru. Pentru
că legea spune că dacă vrei să obţii o funcţie în
cadrul unei autorităţi aviatice trebuie să ai opt
ani vechime în aviaţie şi pregătirea specifică,
şcoala superioară de aviaţie sau facultatea de
aviaţie.

Criteriu pe care nu-l îndeplineşte nici măcar
verişoara lui Victor Ponta, Rodica Cazanciuc
(soţia ministrului Justiţiei), şefă la Autoritatea
pentru Aviaţia Civilă, absolventă a Facultăţii de
Mecanică Fină.

Să sperăm că tragedia din Apuseni va fi un
nou început pentru aviaţia românească şi că
lucrurile vor intra pe făgaşul normal.

C.R.

Ministrul de Interne, Radu Stroe, şi-a înaintat joi demisia
din funcţie, afirmând că se va demonstra "foarte repede" că
obligaţiile şi responsabilităţile în gestionarea accidentului din
judeţul Cluj aparţin altor instituţii ale statului şi nu Ministerului
de Interne şi IGSU.

Stroe a precizat că demisia sa trebuie să reprezinte "un
fapt de normalitate într-o ţară democratică".

"Am decis să îmi
depun demisia în
semn de onoare şi
p e n t r u a p ă r a r e a
demnităţii pompierilor
din cadrul IGSU, care
au primit nedrepte
acuzaţii. Ei sunt eroii
care, alături de poliţişti
şi jandarmi, au salvat
ş i v o r s a l v a î n
c o n t i n ua r e v i a ţ a
oamenilor. (...) Ca o
ironie a sorţii, pentru
ei şi pentru personalul
MAI, se va demonstra
foarte repede faptul că obligaţiile şi responsabilităţile în
problema alertării, a întocmirii planului de căutare, a
localizării epavei avionului şi a supravieţuitorilor aparţin altor
instituţii ale statului şi nu MAI sau IGSU", a spus Stroe în
declaraţia sa de presă de joi.

El a subliniat faptul că aceasta a fost poziţia sa încă din
seara accidentului aviatic, fiindcă, în opinia sa "aceşti
salvatori de meserie nu trebuie să pătimească din cauza
decidenţilor politici", în condiţiile în care "chiar şi în accidentul
dinApuseni au fost salvate cinci persoane".

"Doresc să îmi prezint scuze tuturor celor care, prin unele
declaraţii nefericite dar nu rău intenţionate, le-am creat
impresia de om relaxat sau indiferent sau care ţine de
scaunul de ministru. Mulţumesc tuturor celor care m-au
ajutat, dar şi celor care m-au criticat", a mai spus Stroe.

Interimatul la Ministerul de Interne va fi asigurat de Gabriel
Oprea, a anunţat premierul Victor Ponta.

Aviaţia română,
condusă de clanuri de incompetenţi

Alegerile europarlamentare ar putea
aduce primari noi la Crîngu şi Troianu

Site-ul „Pe surse” dă ca probabilă
organizarea de alegeri locale în localităţile ai
căror primari au fost găsiţi în stare de
incompatibilitate de către ANI. De asemenea,
în aceeaşi zi ar urma să se desfăşoare şi
alegerile pentru cele 4 consilii locale care şi-au
încetat activitatea în conformitate cu
prevederile legale.

Despre acest lucru s-ar fi vorbit în şedinţa de
luni a conducerii centrale a PSD, în cadrul
căreia s-a propus ca alegerile parţiale pentru
primării şi consiliile locale să se desfăşoare în
aceeaşi zi cu alegerile pentru Parlamentul
European şi cu referendumul pentru aprobarea
modificărilor la Constituţie. S-a mai vorbit şi de
cuplarea la aceste evenimente a alegerilor
pentru ocuparea colegiilor parlamentare

vacante, dar până la urmă s-a renunţat.
Deocamdată toată chestiunea este la nivel

de zvon, cei de la „Pe surse” invocând că la
baza ştirii au stat tot nişte surse, din interiorul
PSD. În plus, PSD nu poate decide singur într-o
chestiune atât de importantă şi trebuie să se
consulte şi cu celelalte partide din coaliţie, în
primul rând cu liberalii.

Dacă aceste alegeri parţiale se vor organiza
până la urmă, în Teleorman sunt vizate două
localităţi, Troianu şi Crîngu, ai căror primari,
Marian Tudorică şi, respectiv, Gelu Siteanu, au
fost suspendaţi pentru conflict de interese, cei
doi ocupând în acelaşi timp funcţia de primar şi
de administrator al unei societăţi comerciale.

Cei doi au fost aleşi pe listele PSD.
Şt. B.

Ministrul de Interne, Radu
Stroe, şi-a înaintat demisia

Traian Băsescu, la întâlnirea cu delegaţia FMI:
Nu îmi cereţi să semnez

aceste negocieri
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George ZAVERA

În anii de “autentică” democraţie şi libertate,
la Alexandria, bunăoară, au fost construite
câteva sute de vile şi case noi, iar prin
investiţiile făcute marea majoritate a caselor
existente a ajuns la o înfăţişare modernă, dând
zonelor respective şi municipiului, pe
ansamblu, un aspect deosebit de plăcut. În
ultimii doi-trei ani însă ridicarea de clădiri
rezidenţiale s-a restrâns foarte mult, fapt
explicat prin lipsa banilor, care sunt din ce în ce
mai puţini. Conform datelor publice comunicate
de către Institutul Naţional de Statistică, în
primele 11 luni ale anului 2013 în Teleorman a
fost eliberat doar un număr de 265 de
autorizaţii de construcţie. Un număr foarte mic
de autorizaţii, mai ales dacă ţinem seama de
faptul că Teleormanul are în componenţă 97 de
localităţi, în care trăiesc nu mai puţin de
360.000 de persoane, dar şi de ponderea cea

mai mare pe care o deţine locuinţele vechi,
ridicate în urmă cu 30- 40 de ani din materiale
de construcţie care nu asigură nici pe departe
confortul dorit. În aceeaşi perioadă a anului
trecut, în judeţ a fost finalizată construcţia a 141
de case, 80 dintre ele aflându-se în cele cinci
oraşe teleormănene, iar 61 în mediul rural.

Trebuie spus faptul că sunt sate aparţinând
comunelor din zonele periferice ale judeţului în
care, în ultimii ani, nu s-a mai construit nici
măcar o singură casă. Iar multe din casele
construite în urmă cu câteva decenii au ajuns
într-o asemenea stare de degradare încât nu
mai pot fi locuite. Din păcate, se construieşte
din ce în ce mai puţin, ceea ce a condus şi la o
restrângere semnificativă a comerţului cu
materiale de construcţie şi implicit a locurilor de
muncă pentru constructori.

4

(urmare din pagina 1)

C. DUMITRACHE

Mul i trecători se opresc şi le dau bani din milă, al ii îi trimit la
muncă, iar majoritatea nici măcar nu-i observă.

Din păcate, de cele mai multe ori, banii ”câştiga i” după cele
câteva ore de ”muncă” sunt cheltui i pe igări şi alcool sau
ajung în buzunarele trafican ilor de persoane.

Fenomenul cerşetoriei a luat amploare şi în jude ul
Teleorman. Îngrijorător este faptul că se manifestă într-o formă
mai gravă: adulţii folosesc copiii pentru a apela la mila publică.

Pentru a stopa aceste practici, în ultimele zile au fost
desfăşurate mai multe ac iuni pentru depistarea, identificarea
şi sancţionarea persoanelor care se îndeletnicesc cu
cerşetoria.

La această ac iune au participat angaja ii Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, poliţiştii
locali Alexăndreni şi cei de la Serviciul de protecţie socială din
cadrul PrimărieiAlexandria.

Inspectorii au descoperit faptul că, preponderent,
cerşetoria este practicată în zonele aglomerate din centrul
municipiului şi în staţiile de autobuz, de către femei din
Poroschia, Vităneşti, Furculeşti, Orbeasca şi Lăceni care au cu
ele copii de vârstă foarte fragedă.

Într-o singură zi, au fost depistaţi 3 cerşetori adulţi, care au
fost sancţionaţi contravenţional cu câte 100 de lei şi 3 cerşetori
minori, ai căror părinţi au fost invitaţi la posturile de poliţie din
raza de domiciliu şi avertizaţi pentru nesupravegherea copiilor.

Potrivit mai multor investiga ii jurnalistice, un cerşetor poate
câştiga şi peste 5.000 de lei pe lună. O parte dintre aceşti bani
ajung la crima organizată.

Potrivit legii privind protecţia şi promovarea drepturilor
copilului, părinţii sau reprezentanţii legali au obligaţia de a
supraveghea copilul şi de a lua toate măsurile împotriva
înlesnirii sau practicării cerşetoriei de către copil, încălcarea
acestei obligaţii atrăgând răspunderea contravenţională şi
sancţionarea cu amendă de la 2.500 la 5.000 lei.

Pedepsele sunt mai aspre în cazul îndemnării ori înlesnirii
practicării cerşetoriei de către un minor sau tragerea de
foloase de pe urma practicării cerşetoriei de către un minor
(închisoare de la 1 la 3 ani), precum şi în cazul recrutării ori
constrângerii unui minor la cerşetorie (închisoare de la 1 la 5
ani). Dacă fapta este săvârşită de părintele sau reprezentantul
legal al minorului, pedeapsa cu închisoarea urcă de la 2 până
la 5 sau 7 ani şi interzicerea unor drepturi. Părintele sau a
reprezentantul legal al unui copil care se foloseşte de acesta
pentru a apela în mod repetat la mila publicului, cerând ajutor
financiar sau material, se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5
ani şi interzicerea unor drepturi.

Ac inile pentru depistarea cerşetorilor vor continua şi zilele
următoare. Vizate sunt în special persoanele minore.
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Unde începe cerşetoria,
se sfârşeşte copilăria

În primele 11 luni ale anului 2013,

În Teleorman, s-au construit
doar 141 de case

În Teleorman, deşi sunt
câteva obiective istorice
deosebit de interesante, dar şi
o structură de cazare pentru
turişti acceptabilă, slaba
p r e o c u p a r e p e n t r u
promovarea unei astfel de
activităţi se regăseşte în
veniturile din ce în ce mai mici,
de la un an la altul, obţinute în
acest sector şi implicit de către
unităţile de cazare turistică.
Cea mai recentă situaţie
publicată de către Institutul
Naţional de Statistică scoate
în evidenţă faptul că unităţile
d e c a z a r e t u r i s t i c ă
teleormănene au înregistrat
un grad foarte scăzut de
ocupare, de la 23,3 la sută în
luna noiembrie 2012, prin
scăderi de la o lună la alta
a j u n g â n d u - s e î n l u n a
noiembrie 2013 la 9,1 la sută.
În toate unităţile cu structuri de
cazare turistică din judeţ, în
luna noiembrie 2012, au fost
înregistrată sosirea a 1.194
p er s o an e , i a r î n l u n a
noiembrie 2013 a doar 847

persoane. Dacă în luna de
referinţă din 2012 s-au
înregistrat 4.109 cazări, în
luna noiembrie a anului trecut
numărul zilelor de cazare s-a
redus la 2.258.

Cele mai multe persoane
sosite şi care au înnoptat în
unităţile cu structuri de cazare
– hoteluri, moteluri, vile şi
cabane turistice, pensiuni
agro-turistice – au venit în
judeţ în interes de serviciu,
pentru o oarecare perioadă de
timp, arareori înregistrându-se
şi câte un grup de sportivi sau
de turişti.

Dacă ar trebui să trăiască
doar din activitatea de cazare,
hotelurile din Alexandria,
Turnu Măgurele, Roşiorii de
Vede şi Zimnicea cu siguranţă
că şi-ar putea închide porţile,
doar pentru o mică parte din
cele peste 700 de locuri de
cazare de care dispun
împreună existând în luna
noiembrie 2013 solicitanţi. S-
au înregistrat numai 498 sosiri
şi un număr de 1.464 de

cazări, în scădere cu mai bine
de 50 la sută faţă de luna
noiembrie 2012. Un număr
foarte mic de solicitări de
cazare s-a înregistrat şi la
cabanele şi pensiunile agro-
turistice din judeţ, veniturile
obţinute fiind nesemnificative.

În foarte multe judeţe din
ţară, inclusiv din rândul celor
din zonele de câmpie, turismul
aduce venituri importante
agenţilor economici care au
ales să desfăşoare o astfel de
activitate. Numai că aceştia şi-
au dezvoltat preocuparea
pentru atragerea de turişti, şi
nu doar au aşteptat ca turiştii
să le bată la poartă. Nici
filialele din judeţ aparţinând
unor companii de turism din
Bucureşti nu s-au îndreptat
spre atragerea de turişti spre
zonele turistice teleormănene,
mai degrabă fiind interesate să
găsească clienţi dornici să
viziteze zone de interes din
Eu r op a ş i d e pe a l t e
continente.

George ZAVERA

Turismul teleormănean, la cel mai
scăzut nivel din ultimii 30 de ani

Femeile din
Teleorman, interesate de
dezvoltarea aptitudinilor
lor antrepenoriale

Locuitorii din comunele Bujoreni, Botoroaga i
Dr g ne ti Vla ca, mici sau viitori întreprinz tori
(me te ugari, salaria i, omeri, persoane ocupate în
agricultura de subzisten ), au putut participa la patru cursuri
autorizate de Autoritatea Na ional pentru Calific ri,
dedicate dezvolt rii competen elor antreprenoriale i celor
din domeniul IT.

Cursurile au f cut parte din proiectul „Formare în
regiunea Sud Muntenia” (POSDRU/110/5.2/G/89669) i au
fost cofinan ate din Fondul Social European prin Programul
Opera ional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007-2013.

Participan ii, în majoritate de sex feminin, au considerat
aceste cursuri binevenite, ele putându-i ajuta s realizeze un
plan pentru dezvoltarea unor viitoare afaceri. Dealtfel peste
95% dintre cursan i i-au exprimat satisfac ia atât asupra
utilit ii cuno tin elor asimilate cât i a egalit ii de anse.

„În condi iile existen ei unui omaj cronic la sate, a lipsei
oportunit ilor de angajare i de formare profesional ,
antreprenoriatul poate fi una dintre solu iile dezvolt rii
economice a zonelor rurale”, a declarat managerul
proiectului, d-na Andreea-Clara Munteanu. „Am dorit s
atragem persoane care credeau în for ele proprii i doreau
s înceap o mic afacere, suficient la început pentru a le
asigura un trai decent iar apoi, cu timpul, s poat oferi i
locuri de munc în zonele rurale”, a încheiat d-na Munteanu.

Dup încheierea acestor cursuri, au ap rut mai multe idei
de afaceri fezabile, bazate pe necesit ile zonei, precum un
punct de colectare a laptelui sau un târg de produse locale.
De asemenea, unii dintre participan i au anun at c doresc
s înfiin eze o sal de jocuri electronice, o discotec sau
chiar o firm de servicii funerare.

Locuitorii din Botoroaga au putut participat la cursuri de
dezvoltarea a aptitudinilor din domeniul IT, manifestând un
interes deosebit pentru acest domeniu.
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R.G.

Administraţia Judeţeană a Finanţelor
Publice Teleorman reaminteşte contribuabililor
plătitori de impozite şi taxe că, până la 31
ianuarie 2014, pe site-ul Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală, va fi publicată lista
societăţilor comerciale care înregistrau obligaţii
restante la bugetul general consolidat al
statului la 31 decembrie 2013.

În acest context Administraţia Judeţeană a
Finanţelor Publice Teleorman atrage atenţia

agenţilor economici cu datorii că pot evita
publicarea în listă prin achitarea obligaţiilor
restante faţă de buget până la data de 25
ianuarie 2014.

Cei interesaţi pot consulta lista agenţilor
economici cu datorii restante la bugetul general
consolidat pe site-ul Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală la adresa: .www.anaf.ro

B.P.

Comunicat de presă

În 10 ani, Codul Fiscal s-a
modificat de 120 de ori, spre
disperarea patronilor de firme
şi a simplilor plătitori de taxe.
Încă o propunere de modificare
a acestui act normativ aduce
creşteri ale unor taxe, dar şi
mai multă birocraţie.

Români i care produc
băuturi alcoolice în propria
gospodărie vor plăti taxe mai
mari. Acciza va ajunge la 500
de euro pe suta de litri de alcool
pur, cu 25 de euro mai mult
decât în prezent. Valorile sunt
valabile numai pentru micile
distilerii, cu o capacitate de cel
mult 1.000 de litri de alcool.

Şi luxul se scumpeşte.
Bijuteriile din platină sau cele

combinate cu aur, indiferent de
puritate, vor fi accizate cu 2
euro pe gram, faţă de 1 euro pe
gram, cum erau taxate până
acum.

Fiscul înăspreşte condiţiile
prin care îi poate controla pe
cei care nu îşi declară
veniturile. Selectarea acestora

se va face în funcţie de aşa-
numita analiză de risc. Adică
inspectorii se vor uita la
proprietăţile, maşinile şi
bijuteriile deţinute de acele
persoane, cât şi la venituri.
Dacă datele nu coincid cu cele
declarate, atunci vor trebui să
plătească impozit pe diferenţă.

Nici străinii nu scapă de
vizite la autorităţi. Până pe 30
iunie, ei vor trebui să-şi declare
la primărie casele şi terenurile.

Sunt însă şi veşti bune.
Veniturile obţinute din jocurile
de noroc nu vor mai fi
impozitate, iar proprietarii
maşinilor de epocă de peste
3.000 de centimetri cubi vor fi şi
ei scutiţi de accize.

Codul Fiscal, modificat de 120 de ori în 10 ani

Finanţele pregătesc noi taxe
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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



Accidentul aviatic de acum câteva zile aduce în
atenţie şi un sistem ţinut pe linia de plutire doar de
medici voluntari. 90 la sută din activitatea de
transplant din România se face voluntar, singura
recompensă a medicilor e salvarea unei vieţi. Şi e
o răsplată care merită orice sacrificiu, spun ei.

Studenta care şi-a pierdut viaţa în urma
accidentului aviatic de acum două zile era doar
unul zecile de medici voluntari care fac să
funcţioneze un program - cenuşăreasă al statului
român: cel de transplant. Raluca Buruian, medic
rezident la Timişoara, şi de asemenea voluntar în
cadrul acestui program înţelege ce a motivat-o pe
colega ei.

„Dacă suntem sunaţi şi avem un caz, venim de
acasă în mod voluntar, uneori şi după o gardă
venim, practic la orice oră suntem aici”, spune
Raluca Buruian, medic rezident.

Tragedia Aurei Ion nu o sperie pe colega ei din
Timişoara. Raluca e hotărâtă să meargă înainte.

Disponibilitate permanentă, 24 din 24. Este
orarul după care se ghidează toţi membrii echipei
de prelevare de la Timişoara.

„Am avut şi câte 60-70 de ore petrecute,
cumulate, în spital, dar suntem obişnuiţi”, afirmă
doctorul Claudiu Macarie, specialistATI.

„Orice profesionist trebuie să fie plătit pentru
munca pe care o desfăşoară. Până acum, din
păcate, nu s-a putut face o sensibilizare în aşa fel
încât să se şi întâmple acest lucru”, susţine Dan
Ilincariu, coordonator de transplant la Spitalul
Judeţean Timişoara.

„90 la sută din această activitate se face
voluntar, medicii nu sunt plătiţi pentru această
activitate care este deosebit de dificilă, de grea, şi
după cum vedeţi, mai nou şi foarte periculoasă”,
spune Victor Zota, coordonatorul naţional pentru
transplant.

„Este foarte dificil. Îmi amintesc că de multe ori
când veneau, în special în perioada asta, veneau
efectiv congelaţi. În avion este frig, s-a întâmplat
să le cumpărăm pături, să le dăm pături pentru a
pleca înapoi şi să aibă cu ce să se încălzească pe
drum”, povesteşte Dan Ilincariu.

Datorită acestor medici-eroi, în 2013, România
a avut cea mai mare rată de creştere a numărului
de donatori de organe din Europa.

7

În cadrul instituţiei Muzeului Judeţean Teleorman s-a
desfăşurat o conferinţă de presă cu scopul prezentării
unui raport al activităţii instituţiei, pe anul 2013. Cel care a
avut misiunea de a prezenta situaţia dată, a fost Pavel
Mirea şeful instituţiei.

Mai întâi a fost prezentată echipa de lucru, instituţia,
evenimentele care s-au derulat aici, în perioada
menţionată, şi încheind cu aspecte privind numărul
vizitatorilor, din rândul publicului larg, menţionându-se
aici chiar şi numărul vizitatorilor virtuali.

Muzeul Judeţean Teleorman deţine, în prezent, trei
expoziţii permanente ce vizează domenii precum:
arheologia şi numismatica, istoria recentă şi etnografia.
Mai exact, este vorba despre

expoziţiile “Înapoi în timp. Arheologie şi numismatică
în judeţul Teleorman, sălile Neoliticul şi Tezaure
monetare”, “Aspecte etnografice teleormănene” şi
“Colectivizare în Teleorman. Între rezistenţă şi acceptare
forţată”.

În a doua parte a anului 2013 s-a început amenajarea
săli Eneoliticul, cea de-a treia sală din cadrul expoziţiei
permanente de arheologie a Muzeului Judeţean
Teleorman, urmând a fi deschisă la începutul trimestrului
II 2014. Aici vor fi prezentate dovezi ale civilizaţiei
eneolitice Gumelniţa (cca. 4500-3900 î.Hr.), cu exponate
provenite, mai ales, din aşezările de la Vităneşti şi
Ciolăneştii din Deal. Şi vor fi realizate şi o serie de
reconstituiri, printre care şi o locuinţă tipic gumelniţeană.

La capitolul expoziţii temporare, pe parcursul anului
2013, la sediul instituţiei au fost organizate un număr de
10 expoziţii temporare care au fost realizate atât cu
obiecte din patrimoniul propriu, dar şi cu participarea unor
colecţionari, asociaţii culturale şi instituţii colaboratoare.

Tot la sediul instituţiei, în anul 2013 a continuat şi ciclul
expoziţional “exponatul lunii”, care a fost iniţiat încă din
anul 2008, în prezent bucurându-se de cel de al şaselea
an de existenţă.

Exponatul lunii a supus atenţiei publicului vizitator,
lunar, câte un obiect cu valoare arheologică, istorică,
memorială sau etnografică, însoţit de documente care
conţin informaţii cu privire la provenienţa obiectului
expus, anul datării şi multe alte amănunte de mare
importanţă.

În ceea ce priveşte numărul vizitatorilor, pe parcursul
anului 2013, Muzeul Judeţean Teleorman a înregistrat un
număr de 3178 de vizitatori.

Două dintre evenimente au atras un număr foarte
mate de vizitatori. Primul dintre ele, cel desfăşurat în
cadrul programului Muzeul Altfel, din săptămâna 1-5
aprilie a atras, în numai 5 zile, a înregistrat un număr de
1280 vizitatori, preşcolari, şcolari şi liceeni.

Al doilea eveniment, Noaptea Muzeelor, din data de 18
mai, a atras, între orele 17.00-24.00, un număr de 353
vizitatori.

Prin urmare, lunile cu cel mai mare aflux de vizitatori
au fost aprilie, cu 1404 vizitatori şi mai, cu 505 vizitatori.
La polul opus, lunile cu cea mai mică afluenţă de public au
fost iulie, cu 7 vizitatori, respectiv iunie cu 6 vizitatori.

Pe parcursul anului 2013 s-au aflat în vizită la muzeu
70 de grupuri, cu un total de 1644 vizitatori. Dintre acestea
68 de grupuri au fost constituite de preşcolari şi elevi
(1584 vizitatori). În ceea ce priveşte vizitele individuale,
acestea au fost în număr de 681 de vizitatori individuali.

Un clasament al celor mai vizitate expoziţii, pe lângă
cele permanente, ar fi: “Taxidermia - o artă dispărută?”,
care în intervalul aprilie-iunie a strâns 1909 vizitatori;
“Velinţa teleormăneană”, expoziţie ce s-a bucurat de
1252 vizitatori şi “Relicve sub asfalt”, expoziţie
desfăşurată în perioada septembrie-decembrie 2013 şi
care a ridicat interesul a 712 vizitatori.

Pe lângă publicul larg, instituţia muzeului s-a bucurat
şi de vizitatorii virtuali care pe parcursul anului 2013 au
înregistrat 4564 de vizite virtuale, reprezentând un număr
de 3070 de vizitatori virtuali din 42 de ţări.

M.M.

Muzeul Judeţean
Teleorman la ora
bilanţului

Fetele cu vârsta cuprinsă
între 11 şi 14 ani pot fi vaccinate
gratuit împotriva Virusului
Papiloma Uman prin medicul de
familie, potrivit declaraţiilor
p r e ş e d i n t e l u i F u n d a ţ i e i
Renaşterea, Mihaela Geoană,
în cadrul unei conferinţe de
presă din data de 22 ianuarie
2013.

„Ca o noutate, Ministerul
Sănătăţii va deconta vaccinarea
tinerelor fete dacă acest lucru
este cerut de către părinţi. Nu
este un program prin care să se

ofere acest lucru, dar dacă
părinţii se duc la medicul de
familie şi cer vaccinarea, fetele
între 11 şi 14 ani pot primi
vaccinul gratuit. De altfel

vaccinul este foarte scump să-l
achizi ţ ionezi ”, a precizat
Mihaela Geoană, în cadrul
conferinţei de presă.

Din păcate, Minis terul
Sănătăţ i i nu dispune de
fondurile necesare pentru a
promova această măsură. Prin
urmare, în acest caz, un rol
important îl are medicul de
familie şi societatea civilă.

„Vaccinul este certificat ca
fiind foarte sigur prin folosirea lui
pe scară largă. Un motiv de
bucurie şi optimism este acela

că decidenţii din Sănătate au
decis să inclusă vaccinul anti-
HPV c a ş i pos i b i l i t a te ,
oportunitate de vaccinare
gratuită pentru fetiţele de 11-14

ani. Vaccinul este recomandat şi
în afara acestui target de vârstă,
dar peste 14 ani vaccinarea se
face cu bani aşa că poate este
responsabilitatea noastră a
tuturor să informăm în aşa fel
încât fetiţele să nu piardă
această posibilitate. Medicii de
familie au fost întotdeauna
preocupaţi de prevenţie, iar
cancerul de col uterin este o
pată ruşinoasă pe obrazul
României”, a declarat dr. Rodica
T ă n ă s e s c u , p r e ş e d i n t e
Societa tea Naţ iona lă de
Medicina Familiei.

Cancerul de col uterin
r e p r e z i n t ă o a d e v ă r a t ă
problemă de sănătate publică
atât la nivel european cât şi
mondial. Anual sunt înregistrate
aproximativ 270.000 de decese
în întreaga lume. Marea
majoritate a acestor decese,
într-un procent de 85%, se
înregistrează în ţări cu venituri
mici şi mijlocii.

„ Î n ce ea c e p r i v eş t e
România, aceasta este pe
primul loc la decesele cauzate
de cancerul de col uterin în toată
regiunea europeană. Prin
comparaţie, în anul 2010, în
România erau 10,5 decese la
suta de mii de locuitori, cauzate
de cancerul de col uterin, pe
când în Uniunea Europeană era
de trei decese, iar în regiunea
europeană de patru decese.

Activitatea de transplant de organe din
România se bazează 90% pe voluntariat

Fetele între 11-14 ani pot fi
vaccinate gratuit anti-HPV prin

medicul de familie

România înregistrează un număr dublu de
avorturi faţă de regiunea europeană şi cam de
trei ori mai mult faţă de Uniunea Europeană, a
declarat miercuri cu prilejul unei dezbateri Victor
Olsavszky, reprezentantul Organizaţiei Mondiale
a Sănătăţii (OMS) pentru România.

El a spus că OMS recomandă statelor
membre să asigure femeilor acces la servicii de
sănătate sigure.

"Femeia trebuie să fie informată, ea decide ce
face cu corpul ei. Informarea începe de la o

vârstă fragedă. Nu putem să abordăm probleme
de sexualitate doar de la o vârstă în sus. Această
educaţie trebuie să se facă nu numai la şcoală, ci
şi în familie", a subliniat Olsavszky.

Reprezentantul OMS a susţinut că în Europa
occidentală deşi politica privind avorturile este
una liberală, se constată un număr mic de
avorturi.

În opinia sa, măsurile coercitive privind
stimularea natalităţii nu au dus la niciun rezultat.

România, număr dublu de avorturi
faţă de regiunea europeană



Un tânăr la 20 de ani a fost condamnat la închisoare pentru
o crimă pe care n-a comis-o. După 9 luni în spatele gratiilor,
tânărul a fost declarat nevinovat, iar acum cere daune de 1,7
milioane de euro. Dacă le va obţine, acestea vor fi plătite din
banii contribuabililor.

Mihai Igeanu avea doar 18 ani când a fost desemnat drept
suspectul principal al unei crime.

Procurorul care a preluat cazul a ignorat mărturia unui unchi
de-al tânărului, care a recunoscut fapta. Anchetatorul a
susţinut că indiciile din dosar arată că Mihai Igeanu este
criminalul.

La fel de convins de acest lucru a fost şi un judecător de la
Tribunalul Gorj, care l-a condamnat pe tânăr la 20 de ani de
închisoare, pentru omor.

Curtea de Apel şi instanţa supremă l-au declarat însă
nevinovat, astfel că tânărul a fost eliberat după nouă luni în
spatele gratiilor.

El solicită acum daune morale de 1,7 milioane de euro
despăgubiri, din partea statului. Tânărul şi rudele lui muncesc
în prezent în străinătate, după ce familia a cheltuit şi ultimul leu,
pentru a-i demonstra nevinovăţia.

88
Potrivit specialistului în

n u t r i ţ i e G h e o r g h e
Mencinicopschi, smântâna
poate să fie falsificată foarte
uşor "prin adaos de făină,
gelatină, lapte bătut, albuş de
ou, neutralizanţi, cafeinaţi,
cretă sau gips".

Acelaşi lucru se poate
întâmpla şi cu untul, despre
care prof. dr. Mencinicopschi
susţine că poate să fie
falsif icat prin adaos de
grăsime de calitate inferioară
de origine animală sau
vegetală. "Cel mai bine imită
untul margarinele pe bază de
grăsimi hidrogenate (nocive
pentru sănătate) obţinute din
uleiuri vegetale prelucrate sau
d in g răs ime de peş te

dezodorizată. Untul mai poate
fi falsificat cu untură de porc,
seu de vită şi chiar cu produse

parafinice provenite din
p e t r o l " , a v e r t i z e a z ă
specialistul.

Bulă şi cu Ştrul munceau afară, în aer liber, pentru
Primărie.
Bulă, cu poftă de muncă, sapă gropi. trul, din spate, le

astupă.
La un moment dat, trece un om pe lângă ei, îi priveşte,

după care îi întreabă:
- Măi băieţi, apreciez devotamentul vostru pentru oraş,

dar îmi spuneţi şi mie ce faceţi aici? Tu faci gropi şi ăsta din
urma ta le astupă!?
La care Bulă:
- Ştiu că vi se pare ciudat, domnule, dar băiatul care

plantează pomişori e bolnav azi.
***
Doi colegi de clasă, după o probă la bacalaureat:
- Ce-ai scris la Bac la română?
-Nimic, am dat foaia albă!
- Eşti nebun? Vor spune că amcopiat unul de la altul!
***
Un ardelean şi un oltean in tren. Ardeleanu îl serveşte cu

o pălincă pe oltean, la care ăsta zice:
- Măi nene, să ştii că şi eu am făcut anu ăsta o palincă

super, de 38de grade.
La care ardeleanu:
-Mă fecior, d'apăi aia-i febră, nu-i pălincă.

Ș

Pastila de râs

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

Anunţ

Primăria comunei Stejau organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice
vacante de referent de specialitate clasa a II-a, grad profesional debutant, clasa de salarizare
12, în cadrul compartimentul Secretariat, registru agricol, stare civilă şi asistenţă socială.

Concursul se organizează la sediul Primăriei comunei Stejau în data de 05.03.2014 orele
9:00 – proba scrisă.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în
Monitorul Oficial, partea a III- a, la sediul Primăriei comunei Stejaru.

Dosarele de concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49
din HG nr. 611/2008, modificată şi completată de HG nr. 1173/2008.

Anunţ

CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ BUNEA EUGEN, în calitate de lichidator judiciar
al debitorului SC Inform X SRL, desemnat conform sentinţei comerciale nr. 760/01.11.2010,
pronunţată de Tribunalul Teleorman, Secţia Civilă, în dosarul nr. 1687/87/2009 ANUNŢĂ, în
conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006 şi cu Regulamentul de vânzare aprobat de
Adunarea Creditorilor scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare, a unui activ din
patrimonial debitoarei, după cum urmează:- imobil – Apartament cu trei camere decomandat,
confort 1, situat la etajul 4 în bloc cu P+4. Adresă oraş Corabia, str. I. H Rădulescu, nr. 1, bl B7,
sc. 2, et.4, ap.16, jud. Olt. Licitaţia va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din mun.
Alexandria, str. Libertăţii, nr. 363, bl. H2, ap.11, sc. A . et., 2, jud. Teleorman. Data desfăşurării
licitaţiei: 20.02.2014 ora 14:00 având preţ de pornire de 41.800 lei (fără TVA). Licitaţia v-a fi
reluată în datele de 03.03.2014;14.03.2014; 25.032014; 04.04.2014 în acelaşi loc şi oră,
plecându-se de la preţ de pornire de 41.800 lei. Alte informaţii: Caietul de sarcini şi taxa de
participare la licitaţie în suma de 800 lei sunt obligatorii pentru toţi licitatorii. Garanţia de
participare este de 10% din preţul de pornire fără tva. Pentru informaţii suplimentare: telefon -
0722407814, fax:0347/401219.

Anunţ

Papa Francisc a transmis un mesaj liderilor politici şi
economici reuniţi la Forumul economic de la Davos, prin vocea
cardinalului Peter Turkson, preşedintele Consiliului Pontifical
pentru Pace şi Justiţie.

Suveranul Pontif a spus că averea ar trebui să slujească
umanitatea, nu să o conducă şi le-a recomandat celor peste
2.500 de participanţi să promoveze prosperitatea şi să se
abţină de la a face excese, relatează Huffington Post.

"Vă rog să vă asiguraţi că bogăţia slujeşte umanitatea, nu o
conduce", este mesajul Papei Francisc.

P a p a
F r a n c i s c ,
c u n o s c u t
p e n t r u
a p r o p i e r e a
faţă cei săraci
ş i p e n t r u
criticile aduse
capitalismului,
a recunoscut
m e r i t e l e
afacerilor de
p e u r m a
c ă r o r a
be ne f i c i a z ă
mil ioane de
oameni, deşi

acestea au condus la excludere socială.
"Creşterea egalităţii necesită mai mult decât o creştere

economică, deşi o presupune", spune Papa. "E nevoie de
decizii, mecanisme şi procese care să conducă la o mai bună
distribuţie a averii şi la integrarea celor săraci, care înseamnă
mai mult decât politicile sociale", adaugă el.

România reală
Judecătorul greşeşte,
statul plăteşte

Mesajul tăios al Papei
către greii lumii

Atenţie la untul şi smântâna cumpărate

Persoanele fericite se
bucură de multiple avantaje,
printre care şi acela de a trăi
mai mult, iar o nouă cercetare
realizată de oamenii de ştiinţă
britanici arată că oamenii care
se bucură din plin de viaţă au o
formă fizică mai bună decât
cei care sunt nefericiţi.

Un studiu recent a arătat că
persoanele care se bucură de
viaţă merg mult mai repede şi
sunt mai active la vârste
înaintate, în comparaţie cu
persoanele nefericite. De
asemenea, oamenii în vârstă
care sunt fericiţi au mai puţine
probleme în a se da jos din
pat, în a se îmbrăca şi spăla,

informează dailymail.co.uk.
Pentru realizarea acestui

studiu, cercetătorii de la
University College London au
evaluat 3.199 de bărbaţi şi
femei cu vârsta de peste 60 de
ani, care locuiesc în Marea
Britanie.

"Studiul a arătat că oamenii

în vârstă care sunt mai fericiţi
şi se bucură de viaţă au
prezentat un declin mai scăzut
în ceea ce priveşte activităţile
fizice odată cu înaintarea în
vârstă. Aceştia sunt mai puţin
pred ispuşi să dezvol te
deficienţe în activităţile zilnice,
cum ar fi să se îmbrace sau să
se ridice din pat, iar viteza lor

de mers arată un declin fizic
mai scăzut, comparativ cu cei
care se bucură mai puţin de
via ţă" , a spus Andrew
Steptoe, care a făcut parte din
echipa de cercetători ce a
realizat studiul.

În cazul participanţilor cu
vârsta cuprinsă între 60 şi 69
de ani s-a înregistrat un nivel
mai ridicat de bunăstare fizică,
la fel ca în cazul celor cu un
nivel socio-economic şi
educaţional ridicat şi al celor
care erau căsător i ţ i ş i
munceau.

În schimb, persoanele care
sufereau de boli cronice,
precum afecţiuni cardiace,
diabet, artri tă, accident
vascular cerebral şi depresie,
au arătat un nivel mai mic de
bunăstare fizică.

Persoanele al căror nivel
de bunăstare fizică a fost mai
mic au fost de trei ori mai
predispuse să întâmpine
probleme în activităţile zilnice.

De asemenea, un studiu
a n t e r i o r a a r ă t a t c ă
persoanele în vârstă care se
bucură din plin de viaţă au mai
m u l t e ş a n s e s ă
supravieţuiască în următorii
opt ani. Ceea ce arată acest
nou studiu este că aceştia au
şi o condiţie fizică mai bună.

Persoanele fericite au o condiţie
fizică mai bună
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S-a născut Badea
Cârţan, ţăran român, luptător
pentru independenţa românilor
din Transilvania (d. 1911).

Adunarea Electivă a
Ţării Româneşti se pronunţă
pentru alegerea ca domn a lui
Al.I. Cuza, realizându-se astfel
de facto Unirea Principatelor
Române.

Deschiderea primului
Parlament unic al României la
Bucureşti.

A murit Aron Pumnul,
cărturar român, lingvist,
f i l o l o g , p a r t i c i p an t l a
evenimentele Revoluţiei de la
1848din Transilvania (n. 1818).

S-a născut Victor Eftimiu, scriitor român (d.
1972).

S-a născut Grigore Vasiliu Birlic, actor român (d.
1970).

S-a născut Nicolae Spirescu, pictor român (d.
2009).

A murit Amedeo Modigliani, pictor italian,
sculptor (n. 1884).

S-a născut Silviu Stănculescu, actor român (d.
1998).

A murit Dan Mihăescu, umorist, scenarist şi
regizor român (n. 1933).
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07:00 Telejurnal matinal 09:00
Pre uie te via a! 12:15 Oameni care au
schimbat Lumea 12:30 România v zut
altfel 13:00 România de teapt 13:30
M.A.I. aproape de tine 14:00 Telejurnal
15:30 Oameni ca noi 16:00 Pe urmele
lui Avraam 16:50 Superconsumatorul
17:25 Legendele palatului 18:45 Clubul
celor care muncesc în România 18:50
Calea european 19:45 Sport 20:00
Telejurnal 21:10 The Rawhide Years
22:45 Culoarul Mor ii 01:50 Tezaur
folcloric 02:40 Calea european 03:30
Sport 03:45 Telejurnal 04:35 Pe urmele
luiAvraam

ţ ţ

ţ

ş

ş
ă ă

ă

ă

ă

I n c r e d e r e a i n
for te le propr i i s i
spiritul de initiativa va
ajuta in tot ce faceti.
D u p a -a m i a za va
o c u p a t i d e
p r o b l e m e l e
partenerului de viata.
Nu neglijati odihna!

O ruda va ajuta cu
bani s i va reda
increderea. Dupa-
amiaza va schimbati
planurile in legatura
c u o c a l a t o r i e .
Partenerul de viata va
ajuta sa demarati o
afacere.

Din cauza ideilor
mai neob isnu i te ,
relatiile cu prietenii
pot avea de suferit.
Va recomandam sa
n u v a i m p u n e t i
punctul de vedere.
Tineti seama si de
parerile celorlalti!

D e m a r a t i o
activitate originala, cu
care veti avea succes.
Fiti consecvent si
acceptati ajutorul unui
prieten. Va sfatuim sa
fiti mai comunicativ si
mai flexibil.

A v e t i i d e i
originale, care va
a d u c c a s t i g u r i
financiare. O femeie
mai in varsta va
propune o colaborare
a v a n t a j o a s a .
Consultati-va si cu
partenerul de viata.

Aveti o zi buna
pentru contracte,
asocieri si investitii
financiare. Sunteti
convigator, iar relatiile
cu cei din jur sunt
foarte bune. Ascultati
s i p a re r i l e a l t o r
persoane.

Puteti obtine cu
usurinta castiguri
f i n a n c i a r e . V a
recomandam sa nu
incepeti mai multe
t rebur i s imu l tan .
Evitati speculatiile si
tineti cont de sfaturile
celor apropiati!

R e u s i t i s a i i
t r a n s m i t e t i
partenerului de viata
entuziasmul care va
caracterizeaza. Dupa-
amiaza, mergeti intr-o
vizita la o ruda mai in
varsta, unde va simtiti
foarte bine.

P r i e t e n i i s u n t
nemultumiti pentru ca
va dedicati prea mult
studiului. Satisfactiile
i n t e l e c t u a l e v a
determina sa nu tineti
cont de parerile lor.
Nu va neglijati familia.

Sunteti plin de
energie si ii mobilizati
pe cei din jur. Este o zi
buna pentru activitati
p ro fes iona le . Va
sfatuim sa va folositi
creativitatea pentru
proiecte pe termen
lung.

La serviciu, reusiti
sa puneti in practica
ide i or igina le. O
persoana mai in
varsta va provoaca la
d i s c u t i i i n
contradictoriu. Fiti
diplomat si nu spuneti
tot ce ganditi!

Sunteti intr-o forma
intelectuala buna.
Este o zi buna pentru
intalniri cu prietenii.
Va recomandam sa le
ascultati sfaturile.
Spre seara, incasati o
suma importanta.

Semnificaţii istorice pentru

07:00 tirile Pro Tv 10:05
Tân r i Nelini tit 11:00
Coroana de foc 13:00 tirile
Pro Tv 14:00 Masterchef 16:00
La Maru 17:00 tirile Pro Tv
17:30 La Maru 19:00 tirile
Pro Tv 20:30 Rambo III 22:15

15
Dragoste in ape tulburi 02:00

03:45
Apropo Tv 04:30 La Maru
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Ştiu ce-ai făcut astă-vară 00:

Ştiu ce-ai făcut astă-vară
ţ

08:00 Neata cu R zvan i Dani
10:50 În gura presei 12:00
Mireas pentru fiul meu 13:00
Observator 14:00 Mireas pentru
fiul meu 16:00 Observator 17:00
Acces direct 19:00 Observator
20:00 Observator special 20:30
Coana Mare: A a tat , a a fiu
22:30 P catele unui poli ist -
Ultimul apel: New Orleans 01:30
Nikita 03:30 Observator special
04:00 Acces direct 06:00
Observator
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08:30 Campionul 10:00 Draga
mea prieten 12:30 tirile Kanal
D 13:15 Te vreau lâng mine
15:30 Inima nu respect reguli
16:45 Teo Show 18:45 tirea zilei
19:00 tirile Kanal D 20:00 Pe
banii p rin ilor 21:30 Faci fa ,
faci bani 22:30 Paper Man 00:30

tirile Kanal D 01:30 Teo Show
03:15 Paper Man 05:00 Pastila
de râs 05:30 Inima nu respect
reguli 06:30 Neveste de pilo i
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07:00 Danni Lowinski 08:00
Regina cump r turi lor 09:30
Anchet militar 10:30 Fii pe faz !
12:00 Sport, diet i o vedet 12:30
Teleshopping 13:00 Mondenii 14:00
Cirea a de pe tort 15:00 Focus
15:30 Focus Monden 16:00 Regina
cump r turilor 17:00 Tr sni i din
NATO 18:00 Focus 18 19:00 Focus
Sport 19:30 Cirea a de pe tort
20:30 M rul discordiei 22:00
Mondenii 22:30 Tr sni i din NATO
23:15 Fii pe faz ! 00:00 Anchet
militar 01:00 M rul discordiei
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09:15 Români de succes 09:30
Acas în buc t rie 10:15 My
Name Is Earl 11:00 Bine, drag !
12:00 The Unit 13:00 Români de
succes 13:15 Zoom în 10 13:30 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
20:00 Ferma vesel 22:00 Ogre
23:45 Pr ison Break 00:30
Misteriosul John Doe 01:15 Ogre
02:45 Pr ison Break 03:30
Misteriosul John Doe 04:15 Lumea
Pro Cinema 04:45 CineA.M.

ă ă ă
ă

ă ă

ă

ţ

07:00 Ştirile dimineţii 08:00
Ştirile dimineţii 09:00 Ştirile
dimineţii 10:00 Ştirile dimineţii
11:00 Evenimentul Zilei 12:00
Ştirile B1 13:00 Talk B1 14:00
România, acum 15:00 Ştirile
B1 16:00 România, acum
17:00 Butonul de panică 18:00
Ştirile B1 19:00 Aktualitatea B1
20:00 Bună seara, România!
21:30 Talk B1 23:00 Lumea lui
Banciu 00:00 Ştirile B1

07:30 Suflet de gheata 08:30
Poveşt i r i adevăra te 09:45
Diamantul nopţii 11:00 Cununa de
lacrimi 12:00 Santa Diabla 14:30
Triumful dragostei 15:30 Suflet de
gheata 16:30 Poveştiri adevărate
17:30 Diamantul nopţii 18:30
Cununa de lacrimi 19:30 Santa
Diabla 20:30 Furtuna din adâncuri
22:30 Iţi ordon să mă iubeşti! 00:30
Poveştiri adevărate 01:30 Furtuna
din adâncuri 03:00 Iţi ordon să mă
iubeşti! 04:30 Poveştiri adevărate
05:30 Casa Ibacka
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Actualitatea într-un zâmbet
Finul familiei Babadac,

arbitrul Cristi Lixandru (33
de ani) a fost delegat la
m e c i u l B a r c e l o n a -
Malaga, ce se va disputa
duminică, de la ora 22:00.

Lixandru a vrut să
devină fotbalist, dar s-a
îndrăgostit de meseria de
arbitru. Ca jucător de fotbal
a trecut prin vestiarele
echipelor Jiul Petroşani,
M i n e r u l L u p e n i ,
UMT/Electrica Timişoara,
Astra II, Metalul Filipeşti,
Rulmentul Alexandria şi
Juventus Bucureşti.

În ţară a arbitrat în mai
multe judeţe, printre care şi
Teleorman. ”În Teleorman
am ar b i t r a t me c iu r i
importante în Liga a IV-a,
care mi-au dat încredere
să mă prezint la examenul
de promovare pentru
Divizia C, în 2002. Deşi am
obţinut o medie peste 9.50,
din “fericire” nu am reuşit
să promovez, fiind şi

jucător activ şi dorind să
c on t i n u i c a r i e r a d e
fotbalist”, a spus Lixandru.

Când vine vorba despre
prieteni ai fruierului,
Lixandru vorbeşte cu
mândrie despre familia
Babadac.

”Ţin legătura cu mai
mulţi arbitri printre care şi
naşul meu Ionuţ Babadac

(fost coleg la Teleorman şi
fost asistent în lotul A) şi
soţia lui Cristina (fosta
colegă la colegiul de arbitri
din Petroşani şi arbitru
FIFA), care ne-au şi vizitat
şi cu care am petrecut
sărbătorile de iarnă de
anul trecut”, a adăugat
Lixandru.

C. DUMITRACHE

- Adriane, mai uşor, că mă calcă pe picior!

Lupta pentru poziţia a
4-a în Clasamentului Ligii
Naţionale de Baschet
feminin va avea loc la
s f â r ş i t u l a c e s t e i

s ă p t ă m â n i . E c h i p a
alexăndreană de baschet
va face deplasarea la
Sfântu Gheorghe, acolo
unde va încerca să-şi

apere actuala poziţie din
clasament. Principalul
contracandidat pentru
ocuparea locului 4, ACS
Sepsi SIC din Sfântu
Gheorghe porneşte ca
favorită în meciul cu
alexăndrencele, dar fetele
lui Mădălin Piperea au
moralul extrem de bun
după ultimele victori i
obţinute atât în cupă, cât şi
în campionat.

Mai mult decât atât, în
meciul din retur, CSBT
Alexandria a câştigat
meciul contra celor de la
ACS Sepsi SIC cu scorul
de 52 la 40.

Disputa dintre cele
două formaţii va avea loc
sâmbătă, 25 ianuarie.

C. DUMITRACHE

Un fost jucător al Rulmentului
Alexandria o va arbitra pe Barcelona

Baschetbalistele alexăndrene
speră la o nouă victorie

P e r e c h e a H o r i a
Te c a u / S a n i a M i r z a
(Romania/India), cap de
serie numarul 6, s-a
calificat, joi, in semifinale
probei de dublu mixt de la
Australian Open, primul
turneu de Grand Slam al
anului, informeaza site-ul
oficial al competitiei. Tecau
si Mirza au invins, in
sferturile de finala, cu
scorul de 6-3, 6-4, dupa o
ora si trei minute, cuplul
A i s a m - U l - H a q
Qureshi/Julia Goerges
(Pakistan/Germania).

In semifinale, Horia
Tecau si Sania Mirza vor
i n t a l n i p e r e c h e a

aus t ra l iana Mat thew
Ebden/Jarmila Gajdosova,
care a trecut, cu scorul de
7-5, 6-3, de cuplul Rohan
B o p a n n a / K a t a r i n a
Srebotnik (India/Slovenia),
cap de serie numarul 2.

Pentru calificarea in
semifinale la Australian
Open, Tecau si Mirza vor
primi un cec in valoare de
3 3 . 9 0 0 d e d o l a r i
australieni.

Perechea Horia Tecău/Sania M rza,
n semifinalele Australian Open

i
î

Nr Echipa W/L Puncte
1. U Goldiş ICIMArad 14/0 28
2. CS U Alba Iulia 13/1 27
3. CS M Târgovişte 12/2 26
4. CSBTAlexandria 11/3 25
5.ACS Sepsi SIC 10/4 24
6. CS M Satu Mare 8/6 22
7. Olimpia CSU Braşov 7/7 21

8. CS Phoenix Galaţi 7/7 21
9. BCM Danzio Timişoara 5/9 19
10. U CSM Oradea 4/10 18
11. CS Rapid Bucureşti 4/10 18
12. U Cluj-Napoca 2/12 16
13. SCM CSS Craiova 1/13 15
14. CS Nova Vita 0/14 14

.
.
.

.

.

.

Nr Echipa W/L Puncte

Sezon Regulat

Lângă grătar, buciumul sună cu jale...

Cu mâinile curate şi blindate

- Vino mamă, ca să vezi ce ceas am ţi verzi!şi cam câ


