
”În ultimii ani, piaţa produselor
pentru protecţia plantelor a fost
i n v a d a t ă c u p r o d u s e
contrafăcute”, a declarat, pentru

, Daniel
Ghiulţu, comisar-şef Direcţia
Arme, Explozivi şi Substanţe
P e r i c u l o a s e d i n c a d r u l
Inspectoratului General al Poliţiei
Române.

”Ne-am confruntat cu foarte
multe cazuri de contrafacere,
falsificatorii păcălind fermierii cu
soluţii pentru protecţia plantelor
ambalate în recipiente de plastic
sub pretextul că sunt PPP-uri, pe
care le comercializau ca produse
de marcă”, a mai spus comisarul-
şef.

Cele mai contrafăcute PPP-uri sunt cele de marcă, cu cerere mare pe piaţă,
iar inventivitatea infractorilor îi uimeşte chiar şi pe poliţişti.

s n tateaplantelor.roă ă

Etichetele, realizate la un centru de copiere din Capitală

(continuare în pagina 4)

Alexandru Comănescu, unul dintre puţinii veterani teleormăneni din cel de-al
doilea război mondial aflaţi încă în viaţă, şi care va împlini în curând venerabila
vârstă de 103 ani, locuieşte în satul Udupu, comuna Tătărăştii de Sus.

(continuare în pagina 4)

Momente artistice, horă ca la 1859, vin fiert şi
sărmăluţe. Acestea au fost ingredientele care au
transformat manifestarile dedicate Unirii Principatelor
Române de laAlexandria într-o adevărată sărbătoare.

Cu toate acestea, asistenţa a fost una redusă, poate şi
din cauza vremii deloc favorabile, dar şi a faptului că
sărbătoarea a picat într-o zi lucrătoare.

Însă atunci când vine vorba de mâncare şi băutură
gratis, aşa cum s-a oferit şi la Alexandria, tot
teleormăneanul, cu mic cu mare este străpuns de un
subit “fior patriotic”.

Teleormănenii nu mai par interesaţi de cinstirea

eroilor. Puţin peste 150 de persoane au luat parte la
manifestarile dedicate Zilei Naţionale a României de la
Alexandria. Lumea a început să sosească abia după
terminarea ceremoniilor, atunci când municipalitatea a
împărţit sărmăluţe şi vin fiert.

În fata statuii domnitorului Alexandru Ioan Cuza au
fost prezenţi reprezentanţi ai autorităţilor locale şi

judeţene, 5 dintre parlamentarii teleormăneni,
europarlamentarul, Viorica Dăncilă, preoţi, jandarmi,
pompieri, oameni politici, elevi, dar şi cetăţenii judeţului.

(continuare în pagina 2)

Ziarul tuturor teleorm nenilor care au ceva de spusă

Un ziar care nu tace, nu minte, nu iartă şi spune lucrurilor pe nume
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Ziua Unirii,
marcată şi de
preşcolarii

Grădiniţei nr.7

Liceul teoretic
“Alexandru Ioan
Cuza”, la ceas
aniversar

La venerabila vârstă de 103 ani,

Alexandru Comănescu
a sărbătorit Ziua Unirii sub
faldurile Tricolorului

Poliţia avertizează:

Se falsifică produsele de
protecţia plantelor!

Hora Unirii a ”înfrăţit” politicienii
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Potrivit mesajului transmis de Administraţia Naţională de
Meteorologie din 24.01.2014, la nivelul judeţului Teleorman se
instituie „Cod Galben”, pentru intervalul 24.01.2014, ora 18.00 –
26.01.2014, ora 18.00, privind manifestarea unor fenomene
meteorologice periculoase (ninsoare, intensificări ale vântului,
va depăşi la rafală 60…70 km/h, cantităţile de precipitaţii vor
depăşi pe arii restrânse 20 l/mp în 24 de ore ).

În acest scop, în conformitate cu Ordinul Prefectului
Judeţului Teleorman, Comitetele Locale pentru Situaţii de
Urgenţă (C.L.S.U.) vor lua următoarele măsuri: asigurarea
permanenţei la nivelul primăriei; urmărirea evoluţiei
fenomenelor meteorologice, la nivelul localităţii, pentru a putea
interveni în timp util la apariţia unor eventuale situaţii de urgenţă;
menţinerea unei legături permanente cu operatorii de distribuţie
a energiei electrice pentru ca echipele de intervenţie să
acţioneze operativ în cazul producerii de avarii la reţelele
electrice; identificarea persoanelor fără adăpost şi îndrumarea
acestora către spaţiile amenajate în acest sens; pregătirea
utilajelor de intervenţie în condiţiile zăpezii viscolite şi vântului
puternic; avertizarea populaţiei aflate în localităţile/zonele
vulnerabile sau expuse riscului la înzăpezire; luarea tuturor
măsurilor de protecţie a persoanelor şi bunurilor împotriva
efectelor provocate de fenomenele meteorologice periculoase
prognozate (ninsori abundente, viscol, polei); participarea la
acţiunile de deszăpezire, cu echipele, utilajele şi echipamentele
aflate la dispoziţia/în dotarea primăriei.

Pentru a gestiona cu eficienţă situaţiile neplăcute cu care vă
puteţi confrunta în această perioadă, având în vedere
fenomenele meteorologice prognozate şi temperaturile
scăzute, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „A. D. Ghica” al
judeţului Teleorman vă recomandă:

- Verificaţi sobele, centralele termice şi coşurile de evacuare
a fumului şi gazelor fierbinţi, pentru a preveni eventualele
incidente cauzate de defecţiuni tehnice şi evitarea inhalării de
fum şi gaze toxice;

- Utilizaţi mijloacele de încălzire fără defecţiuni sau
improvizaţii pentru încălzirea locuinţelor;

- Nu suprasolicitaţi instalaţia electrică din locuinţa
dumneavoastră sau de la locul de muncă;

- Amplasaţi mijloacele de încălzire departe de materialele
combustibile;

- Protejaţi de ger persoanele în vârstă, copiii, femeile gravide
şi pe cei cu probleme de sănătate din anturajul dumneavoastră;

- Atenţionaţi autorităţile locale cu privire la persoanele fără
adăpost pe care le întâlniţi sau despre care aveţi cunoştinţă;

- Evitaţi pornirea la drum pe timp de viscol şi ninsoare
puternică; dacă, totuşi, deplasarea este necesară, informaţi-vă
dacă pe traseul ales nu sunt drumuri blocate;

- Asiguraţi-vă că sistemul de încălzire al autoturismului
dumneavoastră funcţionează eficient;

- Echipaţi-vă corespunzător autovehiculul pentru circulaţia în
condiţii de iarnă (anvelope specifice sezonului rece, lanţuri
antiderapante, lopată, săculeţ cu nisip, etc.).

În cazul în care viscolul vă blochează în trafic în afara
localităţilor, luaţi următoarele măsuri:

- Trageţi pe dreapta. Porniţi luminile de avarie;
- Anunţaţi evenimentul la numărul unic pentru apeluri de

urgenţă - 112, indicând locul în care aţi rămas blocat. Rămâneţi
în autoturism până ce echipele de intervenţie ajung la
dumneavoastră. Nu părăsiţi autovehiculul dacă nu vedeţi în
apropiere o clădire în care aţi putea să vă adăpostiţi;

- Porniţi motorul şi sistemul de încălzire aproximativ 10
minute la fiecare oră, pentru menţinerea căldurii în interior. Se
recomandă ca, atunci când motorul este în funcţiune, să
deschideţi uşor un geam pentru ventilaţie, evitând în acest fel
inhalarea monoxidului de carbon;

- Curăţaţi periodic zăpada de pe ţeava de eşapament;
- Mişcaţi-vă pentru a vă menţine organismul cald, evitând

extenuarea;
- Consumaţi lichide pentru evitarea deshidratării

organismului;
- Pe timp de noapte, porniţi lumina din interiorul

autoturismului pentru ca echipele de salvare să vă poată
localiza cu uşurinţă.

Inspectoratul pentru Situaþii de Urgenþã „A.D. Ghica” al
judeþului Teleorman solicitã cetãþenilor anunþarea oricãror
situaþii deosebite observate pe numãrul unic pentru apeluri de
urgenþã 112.

Recomandări pentru toţi cetăţenii judeţului Teleorman

B.P.

Foarte important!

(urmare din pagina 1)

C. DUMITRACHE

Primul care a luat cuvântul a fost prefectului
judeţului, Liviu Dumitraşcu. În discursul său
acesta a precizat faptul că fără ”Mica unire” a
reprezentat piatra de hotar în constituirea
României moderne.

”Unirea Principatelor a fost o necesitate
cerută de toţi românii. În acest spirit, actul de la
24 ianuarie 1859 reprezintă piatra de hotar în
constituirea României moderne. Domnitorul
Alexandru Ioan Cuza a rămas în conştiinţa
poporului român drept un simbol al Unirii şi
întemeietorul statului modern”, a spus
Dumitraşcu.

Unul dintre cele mai bune discursuri a

aparţinut preşedintelui Consiliului Judeţean
Teleorman, Adrian Gâdea. Acesta a îndemnat
contracandidaţii politici să lase la o parte
divergenţele de opinie şi măcar pentru câteva
clipe să se prindă într-o simbolică horă a Unirii.

”Astăzi este una din marile sărbători de
suflet a românilor. Unirea Principatelor a fost
prima rază de speranţă a unei naţiuni greu
încercate de istorie. Ca în fiecare an regăsim
bucuria de a ne întâlni în acest loc, conştienţi
de faptul că acest lucru ne uneşte şi ne apropie
mai presus de diferenţele de opinii politice.

Istoricii spun că la 24 ianuarie 1859,
Principatele arătau ca o imensă horă în care

toţi românii s-au prins pentru a-şi arăta
bucuria. Dacă bucuria lor s-a transmis peste
timp, dacă dumneavoastră credeţi în
aspiraţiile noastre comune, în unitatea
românilor de pretutindeni, mai mult decât în
divergenţe şi patimi politice vă invit să dăm
chip acestui sens şi să ne prindem într-o
simbolică Horă a Unirii”, a spusAdrian Gâdea.

Despre unitate a vorbit şi primarul
Alexandriei, Victor Drăguşin.

”Unirea Principatelor Române, cunoscută
şi ca Mica Românie reprezintă contopirea
vechilor state Moldova şi Ţara Românească.
Acest eveniment este strâns legat de
copleşitoarea personalitatea a lui Alexandru
Ioan Cuza şi de la alegerea sa ca domnitor al
ambelor principate. O lucrare care a cerut
credinţă, jertfă şi consecvenţă. La ea a luat
parte cărturari şi ţărani, preoţi şi militari,
oameni politici care în viaţa de zi cu zi aveau
interese diferite, dar care în momente de
cumpănă se regăseau în spaţiul aceleiaşi
limbi, culturi şi sistem de valori.

În zile ca acestea trebuie să ne gândim cu
toţii la ceea ce ne uneşte”, a spus primarul
Victor Drăguşin.

În ciuda apelurilor la unitate, oamenii
politici prezenţi la eveniment au păstrat
distanţa unii faţa de alţii, fiind, practic, împărţiţi
în două tabere: într-o parte s-au aflat
politicienii USL-ului, iar în alta parte, membrii
PD-Lşi PP-DD.

Tensiunile dintre ”putere” şi ”opoziţie” au
luat sfârşit odată cu Hora Unirii. Aceasta i-a
surprins pe toţi actorii de pe scena politică
teleormăneană mână în mână, alături şi de
alexăndrenii de rând.

Ceremonialul dedicat celor 155 de ani de la
înfăptuirea Micii Uniri s-a încheiat cu
depunerea de coroane.

Adevărata sărbătoare a început abia după
terminarea festivităţilor. Mii de sărmăluţe şi
pahare cu vin fiert au fost împărţite
alexăndrenilor care au ”asistat” la ceremonie.

A s c ă z u t n u m ă r u l
accidentelor rutiere grave, dar
a crescut numărul persoanelor
decedate în urma accidentelor
rutiere. Într-un raport al
activităţii poliţiei judeţene
prezentat în premieră de
comisa ru l -şe f , Va len t i n
Dumitraşcu se arată că în anul
2013 s-a înregistrat ”o scădere
cu 5 la sută a infracţiunilor
sesizate”.

A ş a s e f a c e c ă
infracţionalitatea judiciară
sesizată a înregistrat o
scădere cu 12 la sută, iar
infracţionalitatea stradală cu

aproximativ 14 la sută,
înregistrându-se 424 de
infracţiuni faţă de 490 în anul
2012.

Şi infracţionalitatea rurală a
cunoscut o scădere de 12,35
la sută faţă de anul 2012, fiind
al doilea an consecutiv când
se înregistrează scădere la
acest capitol.

Şi în privinţa furturilor stăm
bine. Acestea s-au redus cu 12
la sută faţă de anul precedent.

Un alt capitol cu scăderi s-a
înregistrat şi în privinţa
numărului accidentelor rutiere
grave. În 2013 numărul

acestora a fost de 101, cu 29
mai puţine faţă de anul 2012.
Cu toate acestea, 37 de
persoane şi-au pierdut viaţa în
urma accidentelor rutiere, cu 3
mai multe faţă de anul
precedent.

Cele mai multe accidente
rutiere au avut ca principală
cauză viteza, traversarea
n e r e g u l a m e n t a r ă ,
neacordarea de prioritate şi
alte preocupări ale şoferului de
natură a distrage atenţia în
conducere.

C. DUMITRACHE

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

Hora Unirii a ”înfrăţit” politicienii Cod Galben de viscol,
în Teleorman

Scad accidentele grave, dar
creşte numărul morţilor
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Premierul Victor Ponta a declarat joi că va
solicita un raport în CSAT care să explice
"eşecul" STS de a identifica locul de unde s-a
efectuat apelul la 112 în cazul accidentului
aviatic din judeţul Cluj.

"Vom solicita, în baza legii, o treime din
membrii CSAT, iar eu sunt chiar vicepreşedinte
al CSAT, un raport care să explice eşecul
activităţii de identificare nu a epavei, (..) e vorba
de identificarea locului de unde s-a făcut apelul
la 112, pentru că dacă, Doamne fereşte, ar fi
decedat toţi cei şapte nu ar mai fi avut cine să
sune şi nu mai erau telefoane. Însă, din fericire,
cinci dintre pasageri au scăpat cu viaţă şi în
secunda în care s-a făcut apelul la 112 - serviciu
monitorizat de STS - în mod sigur şi în mod
normal identificarea locului exact, nu trimiterea
celor de la ISU şi de la alte trupe la kilometri
distanţă, trebuia făcută mult, mult mai repede",
a afirmat primul-ministru într-o intervenţie
telefonică la România TV.

Şeful Guvernului a adăugat că aşteaptă ca
în urma raportului să existe şi asumări de

răspundere.
"Aşteptăm de la CSAT acest raport şi

evident asumarea responsabilităţii, pentru că,
până la urmă, nu domnul Stroe personal sau nu
domnul Frâncu de la ROMATSA sau şeful ISU
personal trebuiau să fie pe teren. Sunt şefi de
instituţii şi din acest motiv au şi plecat din
funcţie", a precizat Ponta.

La mitingul electoral de la Alexandria, care a precedat
alegerile parlamentare din decembrie 2012, trioul Ponta-
Antonescu-Dragnea le-a promis miilor de teleormăneni
prezenţi şi întregii ţări că dacă USL va câştiga alegerile, vor
construi o Românie puternică, iar edificarea acestui proiect
va începe cu Teleormanul (una dintre cele mai sărace zone
ale ţării n.r.).

A trecut mai mult de un an de atunci şi după cum s-au
mişcat lucrurile nu sunt semne că România puternică ar
putea începe din Teleorman, chiar dacă la nivel
macroeconomic s-au obţinut progrese semnificative. Şi asta
dintr-un motiv foarte simplu: investitorii, fie ei autohtoni sau
străini, nu s-au arătat încă interesaţi de judeţul nostru. Iar în
lipsa investiţiilor, care înseamnă locuri de muncă şi creştere
economică, Teleormanul rămâne în continuare un judeţ cu
probleme.

Statisticile naţionale şi judeţene stau mărturie în acest
sens. Cu o rată a şomajului de peste 10%, judeţul nostru se
menţine în fruntea topului judeţelor cu cei mai puţini angajaţi,
iar de aici decurg celelalte probleme cu care se confruntă.

Astfel, conform ultimului buletin statistic al Direcţiei de
Statistică a judeţului Teleorman, în judeţ există doar 53.000
de salariaţi, din care doar 17.500 în industrie, sectorul care
produce valoare adăugată. Cei mai mulţi lucrează în
domeniul serviciilor, 31.000, şi, paradoxal, cei mai puţini în
agricultură (4.500), deşi Teleormanul este un judeţ
preponderent agrar, majoritatea populaţiei locuind în mediul
rural. Asta spune mult despre dezvoltarea economică a
satelor şi comunelor teleormănene.

Această structură ocupaţională face ca salariile să fie
printre cele mai mici din ţară, judeţul nostru ocupând locul 30
în ceea ce priveşte salariul mediu (1246 lei), cu aproape 400
de lei mai puţin decât media naţională.

Iar cum în bugetele pe anul 2014 ale localităţilor cele mai
mari sume sunt alocate pentru funcţionarea administraţiilor
locale, este clar că şi în acest an procesul investiţional va fi ca
şi inexistent.

C.R.

Nu sunt semne că
„România puternică”
ar putea începe din

Teleorman

Dacă ar fi să ne luăm numai după numărul de participanţi
la manifestări, dintre toate momentele istorice aniversate sau
comemorate peste an, cele două uniri, cea „mică” de la 24
ianuarie 1859, şi cea „mare” de la 1 decembrie 1918, sunt
cele mai apreciate de români.

Şi în acest an, cu tot frigul pătrunzător, la statuia lui
Alexandru Ioan Cuza din municipiul reşedinţă de judeţ s-a
adunat o mulţime de oameni. Infinit mai mulţi decât la Ziua
Eroilor, a Imnului sau a Drapelului Naţional.

Nerăbdarea cu care aşteptau finalul manifestărilor oficiale
şi modul cum au năvălit spre punctele de distribuţie a
sarmalelor şi a vinului fiert, ne-au confirmat, dacă mai era
nevoie, că nu simţămintele patriotice i-au determinat să
înfrunte vremea câinoasă, ci faptul că şi sarmalele, şi vinul
fiert erau oferite gratis. Iar unde se dă ceva gratis sau cu
r e d u c e r e
semnificativ
ă de preţ,
c o a d a e
inevitabilă la
români.

S ă f i e
numai sărăci
de vină? Nu
c r e d e m ,
dacă avem
în vedere că
la sarmale
se înghesuie
ş i oameni
c a r e - ş i
permit oricând o asemenea delicatesă, aşa cum la cozile de
la supermarket-uri se calcă pe picioare sau în picioare, dar şi
oameni cu bani mulţi sau vedete, când e vorba de articole de
lux cu reduceri masive.

Aşa că, mai degrabă, coada la gratuităţi sau reduceri e o
boală a epocii comunismului, când unii s-au obişnuit să pună
pe masă mai mult decât mănâncă, să cumpere şi ce nu le
trebuie dacă e vorba de o „ocazie” şi să urmărească disperaţi
evoluţia soldurilor din magazine.

Iar când e vorba de o ţară săracă, cum e România,
consumismul amestecat cu foamea reală, care face
măruntaiele mai puternice decât creierul , fenomenul cozilor
exacerbează.

Iar patriotismul trece cu adevărat prin stomac.
Şt. B.

În România capitalismului de cumetrie

Şi patriotismul
trece prin stomac

P r e ş e d i n t e l e Tr a i a n
Băsescu a declarat, joi, în
cadrul unui eveniment al
Camerei de Comerţ Româno-

Germane, că invest iţ i i le
g e r m a n e î n R o m â n i a
depăşesc 6 miliarde de euro,
cel mai important lucru adus
de germani ţării noastre fiind
corectitudinea în afaceri.

"Am privit la evoluţia
schimbur i lor comerciale
româno-germane, este o
creştere extrem de importantă
a exporturilor României către

Germania şi, de asemenea, o
c r e ş t e r e i m p o r t a n t ă a
importurilor Germaniei", a
spus Traian Băsescu în cadrul

unei recepţii organizate de
Camera de Comerţ şi Industrie
Româno-Germană.

Şeful statului a arătat că,
pentru primele nouă luni ale
anului 2013, s-a înregistrat o
creştere a exporturilor de 8,4%
şi o creştere a importurilor din
Germania, de 6,5%, iar
investiţiile germane depăşesc
6 miliarde de euro, ceea ce

situează Germania pe locul
trei în rândul investitorilor din
economia românească.

"Poate cel mai important
lucru pe care investitorii
germani l-au adus României a
f o s t m a n a g e m e n t u l ,
corectitudinea în afaceri,
atmosfera de business corect
a compani i lo r germane
dezvoltate aici, în România", a
spus Traian Băsescu.

Preşedintele a ţinut să
m e n ţ i o n e z e f a p t u l c ă
Germania nu este numai un
partener economic, ci şi un
partener politic al României în
interiorul UE.

" C e e a c e d o r i m s ă
continuăm este parteneriatul
care să v izeze aces te
obiective ce ţin de integrarea
d e p l i n ă î n U n i u n e a
Europeană", a mai declarat
preşedintele Traian Băsescu,
amintind faptul că anul acesta
s-a făcut un pas important, prin
liberalizarea forţei de muncă.

"Sperăm ca în perioada
următoare, până la sfârşitul
anului, să începem şi procesul
de intrare în Schengen,
etapizat, urmând ca adoptarea
Euro să fie momentul în care
să spunem: am reuşit", a mai
declarat Traian Băsescu.

Victor Ponta:

Aşteptăm de la STS asumarea
responsabilităţii

Klaus Iohannis, liberalul care
lucrează la procesul regionalizării
împreună cu vicepremierul Liviu
Dragnea, spune că nu se pune
problema ca acest proces să se
r e a l i z e z e î n a c e s t a n .
”Deocamdată e moartă. Tot.
To t u l ” , a p u n c t a t p r i m -
vicepreşedintele PNL.

Întrebat dacă se mai face în
acest an, Iohannis a răspuns, citat
de Mediafax că ”anul ăsta cred că
nici nu se mai discută”.

Liberalul care conduce comisia internă a
partidului privind regionalizarea a menţionat că
acest proces ”nu e bine” să fie făcut ”sub
presiunea unor sesiuni de alegeri”.

Pe lângă faptul că CCR a respins legea
descentralizării, faza preliminară regionalizării,
Constituţia gândită de USL are şanse slabe să
treacă de referendumul din mai. Pentru realizarea
regionalizării este nevoie de modificarea

Constituţiei, pentru a se stipula în
textul Legii Fundamentale că
r e g i u n e a e s t e u n i t a t e a
administrativ-teritorială a ţării.

O poziţ ie similară avea
Iohannis şi la începutul lunii
octombrie, anul trecut. ”Nu avem
un punct de vedere comun, sunt
păreri diferite la multe capitole şi
nu am considerat că în această
fază este obligatoriu să forţăm
ajungerea la o concluzie doar ca
să avem una. După părerea

noastră, regionalizarea nu se va petrece nici în
anul acesta, nici în anul următor. Şi atunci nu
suntem în niciun caz sub presiunea timpului şi
decât să venim cu o concluzie preliminară care nu
ne reprezintă, mai bine venim cu o concluzie
finală care este bine gândită şi care necesită un
pic mai mult timp de dezbatere şi de gândire”,
declara edilul pe 1 octombrie.

Traian Băsescu:

Cel mai important lucru
adus de investitorii germani,
corectitudinea în afaceri

Klaus Iohannis

Regionalizarea iese din discuţie
anul acesta
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Cum pot fi recunoscute produsele de
protecţia plantelor originale

”Un caz pe care vreau să-l relatez este cel
legat de contrafacerea produselor Mistral şi
Cruiser, producătorul şi titularul mărcii fiind
compania Syngenta. (…) Autorul a falsificat şi
alte PPP-uri şi s-a folosit de un centru de
copiere şi printare din Bucureşti. Aici a
comandat etichete autocolante cu denumirea şi
reprezentarea grafică identică cu cea a mărcii
falsificate”, a relatat Daniel Ghiulţu.

Din păcate, anchetele autorităţilor sunt
îngreunate de faptul că fermierii păgubiţi de
sume de ordinul zecilor de mii de lei dau dovadă
de o anumită reţinere în a divulga ceea ce li s-a
întâmplat, în loc să depună plângere. Uneori,
aceştia sunt chiar agricultori cunoscuţi, potrivit
comisarului-şef.

1. Sunt comercializate de o companie
serioasă, cu sediu stabil şi de agenţi de vânzări
care pot fi uşor verificaţi la firmă. PPP-urile
contrafăcute sunt frecvent vândute de către
persoane suspecte, care nu lasă vreun contract
fermierului, în târguri obscure, în condiţii

necorespunzătoare (uneori direct de la un
domiciliu).

2. Preţurile, chiar şi cele care beneficiază de
oferte promoţionale, sunt proporţionale cu
valoarea produsului. Când preţul este ridicol de
mic, este mai mult ca sigur că aveţi de-a face cu
falsuri.

3. Sunt comercializate în ambalaje de
calitate. Cei mai mulţi producători importanţi nu
fac rabat atunci când e vorba de protejarea
calităţilor PPP-urilor.

4. Sunt comercializate dozaje ce pot fi uşor
verificate dacă aparţin sau nu brandurilor
consacrate. Dacă cineva vă vinde un produs
fitosanitar în recipiente de 20 de litri, dar
compania producătoare prezintă pe site că nu
vinde la astfel de bidoane, este bine să spuneţi
pas super-ofertei.

5. Dacă aţi folosit deja un produs, atunci
când îl cumpăraţi din nou evaluaţi atent
proprietăţile fizice ale conţinutului din ambalaj.
De foarte multe ori, infractorilor le ”scapă” mici
neconcordanţe cu produsul original, defecte ce
nu scapă ochiului ager de fermier.
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Născut la data de 13 septembrie 1911, în comuna

Ciolăneşti Deal, nea Comănescu, aşa cum i se adresează
tătărăştenii, de profesie pădurar, a avut o viaţă exemplară,
prin care şi-a câştigat respectul comunităţii locale, al tuturor
celor care l-au cunoscut, în diferitele împrejurări ale vieţii.
Împreună cu soţia sa, care a părăsit această lume la vârsta
de 89 de ani, a format o familie adevărată, cu dragoste de
viaţă şi de semeni, bunul Dumnezeu hărăzindu-le să aibă 3
băieţi, o fată şi 6 nepoţi, care îl înconjoară dintotdeauna cu
multă dragoste şi respect desăvârşit.

Încă sănătos şi cu dragoste de viaţă, atunci când este
întrebat câţi are, Comănescu răspunde zâmbind : “Nici nu le
mai ştiu număru!” Glumeşte desigur, pentru că, pur şi simplu,
îşi aminteşte toate datele importante, care, într-un fel sau
altul, i-au schimbat viaţa. Plecat pe front, la vârsta de 30 de
ani, Alexandru Comănescu a petrecut aproape 4 ani pe
câmpurile de luptă din Răsărit, timp în care a asistat la scene
de groază, cu mulţi ostaşi răniţi şi mulţi alţii căzuţi la datorie,
aşa cum i-a mărturisit, în urmă cu ceva vreme, învăţătorului
jurnalist Armeanca Leon. A luptat în Basarabia - pe Nistru, la
Odesa, pe malul MăriiAzov şi la poalele Munţilor Caucaz. Se
închină când îşi aduce aminte prin ceea ce a trecut şi spune
că a avut noroc, scăpând ieftin de sub ploaia de gloanţe, din
faţa bombardamentelor nimicitoare.

Pentru eforturile depuse pe front, pentru credinţa şi curajul
cu care a luptat şi a reuşit să treacă peste toate momentele
grele, caporalul Alexandru Comănescu, din Regimentul 4 –
Artilerie Călăreaţă, a fost decorat cu medalia “Bărbăţie şi
Credinţă” cu spade, clasa a- III, şi “Crucea Comemorativă” a
celui de-al doilea război mondial (1941-1945). În anul 2011,
la împlinirea vârstei de 100 de ani, luiAlexandru Comănescu,
în semn de aleasă preţuire, i-a fost acordat titlul de “Cetăţean
de Onoare al ComuneiTătărăştii de Sus”.

De un patriotism desăvârşit, Comănescu poartă cu drag
medaliile în piept şi ţine cu sfinţenie legitimaţia de veteran
emisă deAsociaţia Naţională a Veteranilor de Război, iar cele
mai importante evenimente care au marcat istoria României
şi le petrece sub faldurile Tricolorului, aşa cu a sărbătorit şi
ieri, de Ziua Unirii.

În respectul fără de margini pe care îl datorăm tuturor
românilor adevăraţi, cu deosebire celor care şi-au riscat, de-a
lungul tumultoasei istorii a neamului românesc, viaţa pe
câmpul de luptă pentru apărarea şi reîntregirea patriei, ziarul
nostru îi urează venerabilului veteran teleormănean
Alexandru Comănescu să aibă parte de o viaţă cât mai lungă,
cu multe bucurii şi în deplină sănătate!

George ZAVERA

La venerabila vârstă de 103 ani,
Alexandru Comănescu a
sărbătorit Ziua Unirii sub
faldurile Tricolorului

Poliţia avertizează:

Se falsifică produsele de
protecţia plantelor!

Printr-un comunicat remis presei, conducerea
Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Teleorman
informează că Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
(ANAF) rambursează, în luna ianuarie, TVA în valoare de
1.624,22 milioane lei. În selecţia lunii ianuarie 2014 au fost
cuprinse, în ordinea vechimii, toate deconturile de TVA
soluţionate până la data efectuării acesteia, respectiv
19.01.2014.

Deconturile deTVAau fost organizate astfel:

1. Deconturi cu compensare şi restituire, care totalizează
1.529,58 milioane lei, din care compensează suma de
101,83 milioane lei şi se restituie suma de 1.427,75 milioane
lei.

2. Deconturi cu compensare integrală, în valoare de 94,64
milioane lei.

În cazul compensărilor totale sau parţiale se soluţionează
toate deconturile pentru care s-a emis decizia de
rambursare, iar în cazul sumelor de restituit, care totalizează
1.427,75 milioane lei, plata efectivă a fost programată astfel:

Tranşa I-a – 22 ianuarie 2014 – 503,48 milioane lei.
Tranşa a II-a – 30 ianuarie 2014 – 924,27 milioane lei.

George ZAVERA

Rambursări
de TVA, însumând
1.624,22 milioane lei

Ministerul Agricul tur i i
prelungeşte până pe 15 mai
2014 termenul de depunere a
cererilor de sprijin pentru
asociaţiile de crescători de
vaci care vor să cumpere
tancuri de răcire, informează

Evenimentul Zilei.
De la 1 ianuarie 2014,

producătorii nu mai au voie să
vândă lapte crud decât dacă
obţin avize sanitar-veterinare
care să ateste calitatea
acestuia. Un aviz costă circa

80 de lei, suma pe care foarte
puţini dintre ţăranii cu două-
trei vaci în curte şi-o permit.
Însă, dacă se asociază, pot
vinde laptele în grup către
procesatori, cu profit.

Dar respectarea cerinţelor
de igienă a mulsului nu este
suficientă. Laptele trebuie răcit
rapid şi păstrat în tancuri de
răcire. Aceste echipamente
sunt prea scumpe pentru
majoritatea micilor proprietari
de vaci. Un tanc de 100 de litri
costă circa 1.500 de euro.
Guvernul a decis să vină în
sprijinul micilor producători.

Dacă ţăranii cu cel mult
cinci vaci formează o asociaţie
la nivel de comună, pot primi
circa 5.000 de euro pe
asociaţie pentru a cumpăra
tancuri cu o capacitate de
maximum 1.000 de litri.
Cererile se depun laAPIA.

Românii nu vor mai putea cumpăra case sau
maşini cu banii jos. Statul vrea să limiteze
plăţile zilnice între persoanele fizice la 10.000
de lei, iar între firme la cel mult 5.000 de lei. Tot
ce depăşeşte aceste sume va fi operat prin
conturi bancare. Însă, în timp ce românii sunt
trimişi la bancă pentru a face tranzacţii, statul
refuză să îşi modernizeze sistemul de plăţi
electronice. Fiscul nu a montat nici până în
prezent POS-uri la administraţiile fiscale.

Reprezentanţii Finanţelor spun că banii
lichizi sunt o sursă importantă de evaziune,
pentru că sunt greu de urmărit şi de impozitat.
De aceea vrea să impună praguri de 10.000 de
lei între persoane fizice şi 5.000 de lei între
companii. Consultanţii fiscali spun, că, pentru a
reduce numărul tranzacţiilor la negru, contează
cum vor fi puse în aplicare aceste prevederi.

În timp ce statul îi trimite pe români la bănci
pentru tranzacţii mai mari de 10.000 de lei,
administraţiile fiscale lucrează şi acum cu
instrumente rudimentare. Pentru a-şi plăti
taxele şi impozitele, contribuabilii trebuie să
vină cu banii cash. Digitalizarea nu a pătruns
dincolo de ghişeul funcţionarilor de la Fisc.

Specialiştii în tranzacţii electronice spun că
statul a rămas mult în urma comercianţilor în
privinţa plăţilor cu cardul. Singurul progres s-a
făcut prin introducerea platformei ghiseul.ro,

care permite plata online a impozitelor locale.
Numărul celor care îşi plătesc taxele prin acest
sistem este însă în continuare foarte mic.

„La doi ani şi jumătate de la relansare, a
reuşit să depăşească 50.000 de tranzacţii. Este

foarte puţin, având în vedere că în România
sunt în jur de 7 milioane de contribuabili
persoane fizice”, explică Sergiu Cone,
consultant financiar tranzacţii non-cash.

Anul trecut, românii au făcut 400 de milioane
de tranzacţii cu cardul. Dintre acestea, peste 60
% au fost pentru plata facturilor. Zilnic, în medie
10.000 de români intră pe internet să-şi
plătească facturile.

Termenul de depunere
a cererilor pentru tancuri de
răcire a laptelui, prelungit

Statul vrea plafonarea plăţilor
în numerar între persoanele fizice
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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



Ziua de 24 ianuarie este ziua
în care toţi românii îşi amintesc
cu emoţie şi mândrie de măreţul
act al Unirii Principatelor
Române, eveniment care a avut
o mare contribuţie la formarea
temeliei statului român modern.
Însă pentru profesorii şi elevii
Liceului teoretic “Alexandru Ioan
Cuza”, ziua de 24 ianuarie are o
dublă însemnătate pentru că la
această dată este serbată şi

ziua liceului.
În acest an, insti tuţia

marchează 94 de ani de
activitate, ocazie cu prilejul
căreia în prima parte a zilei la
parterul şi etajul I al liceului au
fost organizate ateliere de lucru
în cadrul cărora elevii conduşi
de cadrele lor didactice au
prezentat câte un program,
fiecare în funcţie de tematică.

Momentul aniversar fiind
marcat în amfiteatrul instituţiei,
acolo unde s-au reîntâlnit

actualii profesori, cu foşti elevi,
foşti dascăli, reprezentanţi ai
altor unităţi de învăţământ dar şi
reprezentanţi ai Inspectoratului
Şcolar Judeţean Teleorman
alături de şefa instituţiei Valeria
Gherghe.

Aici a fost prezent şi Ştefan
Tăbăci tu, admin ist ra torul
municipiului Alexandria, cel care
vizibil emoţionat de organizarea
evenimentului de la “Cuza”, i-a

felicitat pe profesori pentru felul
în care şi-au practicat meseria
care din punctul de vedere al
domniei sale se face din pasiune
ci nu pentru bani, dovadă fiind
rezu l ta te le deosebi te la
învăţătură obţinute aici, de
genera ţ i i l e de e lev i . Î n
consecinţă, cei care nu practică
din pasiune meseria de dascăl,
nu au ce căuta la catedră.

Spre finalul discursului său
reprezentantul administraţiei
locale a asigurat totodată

conducerea liceului de tot
sprijinul în caz de necesitate.

Florin Stănoiu, şeful instituţie
gazdă a evenimentului, a vorbit
despre activitatea profesorilor,
rezultatele obţinute de elevi de-a
lungul anilor, rezultate care au
ridicat liceul pe podium printre
cele mai bune licee din judeţul
Teleorman, punctând aici şi alte
aspecte ale activităţilor didactice
desfăşurate.

Din partea ISJ Teleorman,
inspectorul de specialitate Elena
Şuică, ca fostă elevă a liceului şi
ulterior profesor al acestei unităţi
de învăţământ şi-a găsit cu greu
cuvintele atunci când a trebuit să
vorbească despre colegi, atât
din postura de fost elev, cât şi din
postura de fost profesor al
liceului, aceasta subliniind faptul
că, colaborarea ISJ cu liceul
“Cuza” a fost şi este una
excelentă.

Şi pentru că ieri a fost o zi de
mare încărcătură emoţională,
urările au fost de sănătate,
bucurii, împlinirea dorinţelor şi
mult succes în continuare.

Spre finalul discursurilor,
despre însemnătatea zilei de 24
ianuarie a vorbit Elena Pâsălău
profesor de istorie.

Prima parte a programului
dedicat acestei zile, s-a încheiat
prin discuţiile libere purtate între
profesori şi elevi şi nu în ultimul
rând sesiunea de fotografii.

Cea de a doua parte a
evenimentului, a continuat
începând cu orele 16.00, într-o
altă locaţie, acolo unde s-a
desfăşurat un spectacol, cu
diverse momente artistice şi
dansuri.

M.M.
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Ieri, 24 ianuarie preşcolarii Grădiniţei P.P. nr. 7
Alexandria, îmbrăcaţi în haine de sărbătoare au marcat
Mica Unire printr-un program artistic dedicat acestui
eveniment, prin "Hora unirii", cântece, poezii, ateliere de
lucru şi multă voie bună. Deasemenea, Grădiniţa nr.7
este implicată în proiectul naţional "Curcubeul schimbării"
iar tema de ieri se mulează perfect în cadrul acestui
proiect.

La eveniment au participat toate grupele de preşcolari:
Grupa mică A (Ionescu Adriana şi Stanciu Gina), grupa
mică B (Nedelcu Florina şi Grămadă Liliana), grupa
mijlocie A (Măldăianu Ana Maria şi Tapai Maria), grupa
mijlocie B (Miu Eugenia şi Crăciunică Mihaela), grupa
mare A(Lovin Alina şi Jurubiţă Daniela), grupa mare
C(Sbîrnea Mihaela şi Botea Doina), grupa mare B
(PătraşcuAmalia şi Matia Mainela).

T.L.

Ziua Unirii,
marcată şi de preşcolarii

Grădiniţei nr.7

Liceul teoretic “Alexandru Ioan
Cuza”, la ceas aniversar

Trăire

Satul

Cu alţi ochi

Aputea – putere

Mihail TĂNASE

Rătăceam deunăzi
în aceleaşi vise trăite
ca un şal moale
eram alb,
singur precum
Omul de Zăpadă
care mă priveşte cu
ochi de cărbune
prin gardul fără poartă.

Scaunul cu rotile
călcaAjunul –
Leru-i, Ler, crenguţe de brad...

Priveam trecutul cu
tăcerea între gene ca o lacrimă
ascunsă în cicatricea iernii ...

Astăzi mi-am aruncat
un ochi fără plasă prin satul
trecut în 2014 prin speranţele
timpului interbelic.

Ceaţa acoperea cu o
perdea perfidă lacătul timpuriu
al Poştei,
angajaţii se ascundeau de
facturile celor zgribuliţi în aşteptarea
umilinţei.

Scaunul cu rotile
aluneca în paşiiAlinei,
pe sub instalaţii uitate,-
mă întrebam cum voi
urca scările primăriei
dar nu a fost decât o
teamă nejustificată
pentru că funcţionarii
erau pierduţi în pagini
de internet...

Atunci am mers mai departe....

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

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

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

El nu putea să zboare
totuşi
se afla atât de aproape
cerul încât
din umeri îi creşteau aripi
iar trupul şi-l unduia
printre norii spumoşi
ai răsăritului; cele mai multe
păduri îi răsăreau în inimă –
niciodată
aripile nu le-a pus
stavilă în calea viitoarelor
păsări
ce-şi luau zborul – umbla
întotdeauna
cu ele întinse
doar-doar va zbura.

Constelaţia Lirei

Medicamentele pentru tratarea răcelii şi gripei îi pot
face pe pacienţi să se simtă mai bine, însă pot afecta
sănătatea prietenilor şi a colegilor, întrucât contribuie la
răspândirea cu mai multă uşurinţă a microbilor.

Potrivit oamenilor de ştiinţă, aspirina, paracetamolul şi
ibuprofenul pot face ca persoana care şi le administrează
să se simtă mai bine, întrucât ajută la scăderea
temperaturii, dar, în acelaşi timp, aceste medicamente fac
ca microbii să se răspândească mai uşor. Drept urmare,
mai multe persoane se pot îmbolnăvi, se arată într-un
studiu citat de dailymail.co.uk.

Cercetătorii canadieni au constatat că medicamentele
luate de persoanele care au gripă, pentru a scăpa de
transpiraţie şi frisoane, sunt responsabile pentru cel puţin
1 din alte 20 de cazuri de boală şi mai multe decese.

Aceştia sunt de părere că persoanele bolnave ar
trebui, mai degrabă, să stea acasă, să se odihnească şi
să mănânce supă, decât să ia pastile.

Oamenii de ştiinţă de la McMaster University din
Ontario, autorii acestui studiu, au analizat mai multe studii
despre gripă. Printre acestea se numără şi o cercetare
care arată că dihorii au eliberat mai multe virusuri ai gripei,
iar infecţia a rămas în corp mai mult timp, după ce li s-au
administrat medicamente pentru scăderea temperaturii.

Se crede că temperaturile ridicate în urma instalării
febrei determină sistemul imunitar să lupte contra
infecţiei. În absenţa febrei, cantitatea de virusuri din tuse
şi strănut creşte, astfel încât microbii se răspândesc mai
repede.

Deşi, pentru unii oameni, dihorii ar putea părea o
alegere ciudată în acest studiu, se pare că simptomele
gripei manifestate de aceste animale sunt similare cu cele
ale oamenilor, spun cercetătorii.

Pastilele pentru
scăderea febrei ne fac
mai contagioşi



Românii ocupă locul şase în Europa la consumul de bere,
cu 90 de litri pe an pe locuitor, însă piaţa este în scădere, după
ce în primele opt luni ale anului trecut vânzările s-au redus cu
8%, potrivit asociaţiei Berarii României.

Consumul de bere în România a fost în 2012, potrivit unui
studiu al Ernst&Young pe baza ultimelor date disponibile, de 90
de litri pe cap de locuitor, plasând România pe locul şase în
Europa, peste media europeană de 70 de litri.

Cea mai multă bere consumă cehii, austriecii, germanii şi
polonezii.

Piaţa românească s-a
contractat cu 8% în
primele opt luni ale anului
trecut, după creşterea
accizelor. Peste 97% din
berea consumată în
România este produsă
intern.

România ocupă de
asemenea locul şase în
Europa în ceea ce
priveşte numărul locurilor
de muncă create de

acest sector, respectiv 76.700.
"România a pierdut 14,6% din locurile de muncă datorate

sectorului berii în perioada 2008-2012, acestea scăzând de la
89.800 în 2008 la 76.700 în 2012", a declarat joi, într-o
conferinţă de presă, Constantin Bratu, directorul executiv al
asociaţiei Berarii României.

Sectorului berii din România îi corespund 4% din cele două
milioane de locuri de muncă generate de sectorul berii la nivelul
Europei.

Numărul de fabrici de bere din UE este în continuă creştere,
ridicându-se în prezent la 4.500, în care sunt incluşi jucători
globali, regionali, dar şi 1.000 de companii mici şi medii,
precum şi mini-berării.
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Charles Duhigg, om
de ştiinţă şi autorul cărţii
„Puterea Obişnuinţei”,
s u s ţ i n e c ă d e ţ i n e
secretul renunţării la
obiceiurile proaste.

Fie că este vorba
despre renunţarea la
t u t u n s a u d e s p r e
încetarea bârfei, spune
acesta, oamenii ar trebui
să înceapă cu paşi mici.
„Aşa se explică succesul
programului Alcoolici Anonimi,
structurat în 12 etape şi care îi
învaţă pe oameni să-şi
schimbe rutina zilnică”, arată

Duhigg.
În plus, neurocercetătorii

au descoperit că obiceiurile se
formează într-o zonă a
creierului numită „basal

ganglia”, responsabilă şi
pe n t r u e moţ i i s a u
amintiri. „Ne-am obişnuit
să facem anumite lucruri
în anumite momente. De
aceea e bine să ne
schimbăm obiceiurile
când sch imbăm şi
mediul, adică în vacanţă.
Nu va mai exista o pauză
de masă după care să
fumezi şi nici un şef care

să te enerveze suficient de
tare, încât să-ţi aprinzi o
ţigară”, explică omul de ştiinţă
american.

Doi beţivi:
- Bă, tu ce zici, care boală e mai gravă, Parkinson sau

Alzheimer?
- Io zic că emai bine să ai Parkinson.
- Cumaşa?
- Mai bine să verşi o jumătate de pahar când îl duci la

gură, decât să uiţi unde ai pus sticla!
***

Oblondă la spovedanie...
- Părinte am preacurvit...
- De câte ori fiicamea?!?
- Părinte am venit sămă spovedesc, nu sămă laud!!!

***
Miezul nopţii… Un beţiv merge legănându-se pe stradă şi

cântând, sprijinindu-se din gard în gard. Îl opreşte un
poliţist, îi cere actele la control şi îl întreabă undemerge.
- Mă duc la o conferinţă despre efectele nocive ale

alcoolului asupra sănătăţii şi asupra riscului ridicat al
beţivilor de a deveni rataţi.
- Băi omule, tu eşti nebun?? Cine ţine o astfel de

conferinţă la 12 noaptea??
- Nevastă 'mea, şi mai mult ca sigur şi soacră 'mea ..

Pastila de râs

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

Anunţ

CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVEN BUNEA EUGEN tel 0722407814, fax
0347/401219, NOTIFIC deschiderea procedurii simplificate a falimentului împotriva
debitorului SC ARIS COM 95 SRL, CUI -6613560, J34/414/1996, prin Încheierea Civil nr. 5
din data de 08.01.2014, pronun at de Tribunalul Teleorman, în dosarul nr. 4431/87/2013.
Fixeaz termene limit pentru; depunerea de c tre creditori a opozi iei la deschiderea
procedurii-10 zile de la primirea notific rii; solu ionarea opozi iei – 10 zile de la înregistrarea
acestora; înregistrarea cererilor de admitere a crean elor – 21.02.2014; verificarea crean elor,
întocmirea, afi area i comunicarea tabelului preliminar – 03.03.2014; afi area tabelului
definitiv al crean elor-18.03.2014; data primei edin e a adun rii creditorilor -07.03.2014, ora
10:00 la sediul debitorului din Com. C line ti, sat Cop ceanca, jud. Teleorman. Termen
procedur ; 02.04.2014

CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVEN BUNEA EUGEN tel 0722407814, fax
0347/401219, NOTIFIC deschiderea procedurii simplificate a falimentului împotriva
debitorului INTERPRIDERE FAMILIAR NEAC U MIRELA GABRIELA, CUI -17328909,
F34/248/2005, prin Încheierea Civil nr. 13 din data de 013.01.2014,pronun at de Tribunalul
Teleorman, în dosarul nr. 4571/87/2013. Fixeaz termene limit pentru; depunerea de c tre
creditori a opozi iei la deschiderea procedurii-10 zile de la primirea notific rii; solu ionarea
opozi iei – 10 zile de la înregistrarea acestora; înregistrarea cererilor de admitere a crean elor –
21.02.2014; verificarea crean elor, întocmirea, afi area i comunicarea tabelului preliminar –
03.03.2014; afi area tabelului definitiv al crean elor-18.03.2014; data primei edin e a adun rii
creditorilor -07.03.2014, ora 10:00 la sediul debitorului din Com. orbeasca, sat L ceni, jud.
Teleorman. Termen procedur ; 24.03.2014.
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Anunţuri

Căldura din casă sau de la birou poate fi un factor care să
contribuie la îngrăşarea noastră, susţin oamenii de ştiinţă
olandezi.

Cu cât temperatura este mai crescută în casă, cu atât
corpurile noastre nu mai au nevoie să ardă calorii în plus pentru
a se menţine calde.

Un grup de specialişti de la Centrul Medical din cadrul
Universităţii Maastricht susţin că, pentru a ne menţine un
echilibru, temperatura din încăperile în care stăm ar trebui să
fie setată la 19 grade Celsius. Cu toate acestea, unii specialiştii
argumentează că, din contră, atunci când temperatura este
scăzută în casă, oamenii au tendinţa de mânca mai mult.

Noul raport explică faptul că oamenii îşi petrec 90% din timp
în interior şi că ei îşi răcesc şi îşi încălzesc locuinţele pentru a
avea parte de un nivel crescut de confort. Însă, reglarea
temperaturii din termostat reduce nivelul de energie pe care îl
cheltuieşte corpul pentru a-şi menţine temperatura optimă.

Astfel, echilibrul energetic este perturbat şi determinat să
încline spre luarea în greutate. Tocmai de aceea, este necesar
să scădem un pic temperaturile din încăpere pentru a ne
determina corpul să ardă caloriile.

Românii, pe
locul şase în Europa la
consumul de bere

Caloriferul îngraşă,
avertizează cercetătorii

Cum scapi de un obicei prost

Ştiai că, de cele mai mult ori, problemele
părului şi scalpului ne oferă de fiecare dată

indicii importante cu privire la starea noastră de
sănătate? Unele medicamente sau produse
pot fi dăunătoare atât pentru corp, cât şi pentru
scalpul nostru. În acest caz, trebuie doar să fim
mai atente şi să descoperim acele produse
care ni se potrivesc. Pe de altă parte, se
întâmplă adesea ca problemele părului şi ale
scalpului să fie semnele unor afecţiuni
serioase. Descoperă care sunt acestea şi cum
le poţi trata.

Da, mătreaţa poate fi destul de inestetică şi
supărătoare, însă nu este contagioasă.
Aceasta apare atunci când pielea capului este
foarte uscată sau din cauza unor factori
precum: stres, obezitate, expunere la ger,
scalp „uleios“. De asemenea, în unele cazuri,
mătreaţa este rezultatul dezvoltării excesive a
unei ciuperci care există la nivelul scalpului.

De ce apar mătreaţa şi alte
probleme ale părului

Creierul persoanelor în
vârstă nu se deteriorează de-a
lungul timpului din cauza
îmbătrânirii, aşa cum se
credea iniţial, ci funcţionează
mai lent din cauza prea multor
informaţi i acumulate pe
parcursul vieţii, se arată într-un
s tud iu a l cerce tă to r i lo r
g e r m a n i , p o t r i v i t
huffingtonpost.com.

Odată cu înaintarea în
vârstă, oamenii nu îşi pierd
abilităţile cognitive, dar creierul
lor funcţionează mai lent din
cauza cantităţi i mari de
informaţii acumulate, se arată
într-un nou studiu realizat de
cercetătorii germani.

Cercetătorii au ajuns la
conc luz ia că , în cazu l

persoanelor în vârstă, creierul
nu se deteriorează de-a lungul
timpului, din cauza îmbătrânirii,
aşa cum se credea iniţial, ci
funcţionează mai lent din
cauza cantităţi i mari de
informaţii care s-au acumulat.

Oamenii de ştiinţă au iniţiat
acest studiu după ce au
analizat un test lingvistic
anterior, în care voluntarilor -
persoane tinere şi în vârstă - li
s-a cerut să-şi amintească
anumite cuvinte care nu aveau
nicio legătură între ele, cum ar
f i "cravată" şi "biscuit".
Rezul tatele au favorizat
persoanele tinere. Studiul
anterior a sugerat că motivul
pentru care persoanele în
vârstă au întâmpinat dificultăţi

la acest test a fost din cauza
memoriei lor în declin. Cu toate
acestea, oamenii de ştiinţă de
la Tübingen University au
concluzionat că nu aceasta a
fost cauza.

"Persoanele în vârstă
trebuie să depună mai mult
efort pentru a învăţa perechi de
cuvinte care nu au legătură,
deoarece, spre deosebire de
tineri, ei ştiu foarte multe lucruri
despre cuvintele care nu au
legătură", a spus Harald
Baayen, unul dintre cercetătorii
care au lucrat la acest studiu.

Un sondaj realizat în 2013 a
arătat că adulţii tineri sunt, de
fapt, mai predispuşi în a avea
tulburări de memorie decât
persoanele în vârstă.

De ce funcţionează mai lent creierul
persoanelor în vârstă?



1475:

1627:

1859:

1882:

1931:

1935:

1944:

1947:

1949:
1990:

2012:

Ştefan cel Mare a trimis o scrisoare circulara
principilor din Europa anunţându-le victoria pe care a
repurtat-o asupra turcilor la Vaslui (10 ianuarie).

S-a născut Robert
Boyle, fizician şi chimist
irlandez (d. 1691).

Alexandru Ioan
Cuza îl numeşte pe Ioan
Alexandru Filipescu prim-
m i n i s t r u a l Ţ ă r i i
Româneşti.

S-a născut Virginia
Woolf, scriitoare britanică
(d. 1941).

S-a născut Ion
Hobana, prozator, eseist şi
traducător român (d. 2011).

S-a născut Rodica
Mănăilă, fiziciană româncă,
membră corespondentă a Academiei Române (d. 2002).

S-a născut Ion Dolănescu, interpret român de
muzică populară (d. 2009).

A murit Al Capone, cel mai faimos gangster
american, supranumit „Cicatrice" (Scarface). A dominat
crima organizată în Chicago din 1925 până în 1931 (n.
1899).

Au fost acordate primele premii Emmy.
A murit Ava Gardner, actriţă americană de film

(n. 1922).
Amurit Emil Hossu, actor român (n. 1941).
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07:30 Moştenirea clandestină 08:30
Ciocănitoarea Woody 09:00 Viaţa
dublă a lui Eddie McDowd 10:00
Beneficiar România 10:35 Garantat
100% 11:30 Tezaur folcloric 12:30
Esen e 13:00 Ora regelui 14:00
Te le j u rna l 14 :30 37°C 15 :15
ANDOnevralgicul de sâmbătă 15:20
37°C 15:50 Concertul deAnul Nou de la
Viena 18:05 Exclusiv în România 18:50
Teleenciclopedia 19:45 Sport 20:00
Telejurnal 21:10 Floarea-soarelui 23:00
Profesioniştii... cu Eugenia Vodă 00:10
Partenerii 01:45 Esenţe 02:15 Garantat
100%

ț

Survin evenimente
neprevazute, care va
schimba programul.
Sunteti nevoit sa
plecati intr-o scurta
calatorie in interes de
serviciu. Partenerul
d e v i a t a e s t e
nemultumit.

Nervozitatea va
poate pune in situatii
de l ica te fa ta de
prieteni si de familie.
I n i t i a t i v e l e
dumneavoastra nu
sunt prea bine primite
astazi. Nu are rost sa
insistati.

S-ar putea ca seful
sa va admonesteze
pentru ca nu ati
terminat o lucrare la
timp. Sustineti-va
cauza cu mult calm.
Un prieten s-ar putea
s a v a a j u t e s a
rezolvati situatia.

Sunteti preocupat
de afaceri si neglijati
relatiile sentimentale.
Din acelasi motiv,
refuzati sa mergeti
intr-o vizita la prieteni.
Acordati mai mult
timp partenerului de
viata.

Apar probleme pe
p lan s en t iment a l .
Ne i n t e l ege r i l e se
clarifica dupa o discutie
sincera cu persoana
iubita. O persoana cu
experienta va ajuta sa
rezolvati o problema
financiara.

Sunteti nervos din
c a u z a u n e i v e s t i
n e p l a c u t e d e l a
persoana iubita. Daca
n u v a s t a p a n i t i
i m p u l s i v i t a t e a ,
dec lans a t i d i s cu t i i
aprinse cu cei din jur.
Incercati sa fiti mai
intelegator!

Astazi nu sunteti
prea comunicativ. Va
sfatuim sa evitati
a c t i v i t a t i l e c a r e
necesita luciditate si
putere de concentrare.
Acordati mai multa
atentie relatiilor cu
partenerul de viata!

Doriti sa plecati
intr-o calatorie de
afaceri, dar partenerul
de viata nu este de
acord. S-ar putea ca
atmosfera din camin
sa se tensioneze.
Primiti musafiri care
va fac placere.

Aveti dificultati de
concentrare. Cu toate
acestea, reusiti sa
c o n t r i b u i t i l a
dezamorsarea unei
situati i conf l ictuale
d i n t r e c o l e g i i d e
serviciu. Spre seara,
p r imi t i v iz i ta unu i
prieten.

Incepeti ziua plin
de en tuz iasm si
i nc epe t i o no ua
lucrare. Revine in
actualitate o problema
careia nu i-ati acordat
a ten t ia cuveni ta .
Evitati discutiile in
contradictoriu.

Nu este momentul
sa va asumati rolul de
me d i a t o r i n t r - u n
conflict. S-ar putea sa
amplificati starea de
tensiune.Acordati mai
m u l t a a t e n t i e
p r o b l e m e l o r
partenerului de viata.

Ar fi bine sa nu va
a s u m a t i n o i
responsabilitati. De
a s e m e n e a , v a
recomandam sa va
pastrati calmul, pentru
ca astazi suntet i
predispus la o stare de
tensiune nervoasa.

Semnificaţii istorice pentru

07:00 Ştirile Pro Tv 10:00
Spion fără voie 12:00 Gossip
Girl: Intrigi la New York 13:00
Ştirile Pro Tv 13:05 Masterchef
15:00 Un băiat de milioane 17:00
Tineri însură ei 19:00 Ştirile Pro
Tv 20:30 Dennis, pericol public
22:15 Ucigaşi de schimb 00:00
Don Juan DeMarco 02:00
Ucigaşi de schimb 03:30 Don
Juan DeMarco 05:00 După 20 de
ani 06:00 Gossip Girl: Intrigi la
New York

ț

09:00 Knight Rider 11:00
Coana Mare: Aşa tată, aşa fiu
13:00 Observator 14:00 Mireasă
pentru fiul meu 16:00 Observator
17:00 Mireasă pentru fiul meu
1 9 : 0 0 O b s e r v a t o r 1 9 : 4 5
FamiliaDA 20:30 101 Dalmatieni
22:00 Asterix la Jocurile Olimpice
00:30 Omul intunericului II 02:15
St ră in i pr in t re no i 03:00
Observator 03:45 Nikita 05:30
America's Funniest Home Videos
06:00 Observator

08:30 Campionul 09:45
Pastila de râs 10:15 Jumătatea
mea ştie 12:30 Ştirile Kanal D
13:30 WOWBiz 16:15 D-
Paparazzi 17:00 Cetatea
ascunsă 18:45 Ştirea zilei 19:00
Ştirile Kanal D 19:45 Asta-i
România! 21:00 Cuscrii 23:00
Autobuzul lui Vârciu 01:00 Ştirile
Kanal D 02:00 Cetatea ascunsă
0 3 : 4 5 W O W B i z 0 5 : 3 0
Campionul 06:30 Neveste de
piloţi

07:00 Cu lumea-n cap 08:00
Schimb de mame 09:30 Secrete
de stil 10:30 Sport, dietă şi o
vedetă 11:00 Kiss Cinema 11:30
Necunoscuta din umbră 12:30
Sistemul nervos 13:30 Cireaşa de
pe tort 14:30 Eurobox 15:00 Şi eu
m-am născut în România 16:15
Iubiri secrete 18:00 Focus 18
19:00 Focus Sport 19:30 Cireaşa
de pe tort 20:30 Michael Clayton
22:30 După faptă şi răsplată 23:30
Mediumul 01:30 Iubiri secrete
03:00 Focus 04:30 Kiss Cinema

09:15 My Name Is Earl 10:15
Bine, dragă! 11:15 The Unit
12:30 Descoperă România
13:00 Merlin 15:00 Bine, dragă!
16:00 The Unit 17:00 Ferma
veselă 19:00 My Name Is Earl
20:00 Zâmbet de soare 22:00
Acţiune rapidă 23:45 Prison
Break 00:45 Misteriosul John
Doe 01:30 Acţiune rapidă 03:00
Prison Break 03:45 Misteriosul
John Doe 04:30 Lumea Pro
Cinema 05:00 CineA. M.

07:00 Ştirile B1 08:00
Ştirile B1 09:00 Ştirile B1
10:00 Weekend B1 12:00
Ştirile B1 13:00 360° 15:00
Ştir i le B1 16:00 Pasul
Fortunei 17:00 Ştirile B1
18:00 Agrikultura 20:00
Ştirile B1 21:00 Talk B1 23:00
360° 00:00 Ştirile B1 01:00
Capital TV

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 13:30
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 Triumful dragostei
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Actualitatea într-un zâmbet
21 de copii şi junior din

cadrul Clubului Sportiv
Ş c o l a r A l e x a n d r i a ,
antrenaţi de profesorul

Mihai Haită vor participa la
Campionatul Naţional de
sală la atletism, faza
zonală. Acesta va avea loc
î n l u n a m a r t i e , l a
Bucureşti.

După o întrecere foarte
acerbă, doar 21 de sportivi
au reuşit să treacă mai
departe şi să se califice
pentru faza zonală.

Potrivit profesorului
Mihai Haită de la Clubul
Sportiv Şcolar Alexandria,

secţia Atletism, atleţii
teleormăneni sunt foarte
bine pregătiţi. Acesta
speră să obţină cel puţin o

medalie în ultima fază a
competiţiei.

”Deşi ne af lăm la
începutul sezonului de
sală sunt mulţumit de
rezultatele obţinute de
sportivii mei la etapa
judeţeană. La etapa de
zonă, care se va desfăşura
la Bucureşti vor concura
14-15 sportivi. Obiectivul
meu este obţinerea unei
medalii la etapa finală”, a
declarat Mihai Haită.

Etapa judeţeană a
Campionatului Naţional de
sală s-a desfăşurat în
Alexandria în ziua de 16
ianuarie.

Primii care au intrat în
concurs au fost copiii
născuţi în 2005 -2006. Aşa
cum era normal aceştia au
fost împărţiţi pe două
categorii, fete şi băieţi.

Prima probă a fost la 50
metri. Pe prima treaptă a
podiumului a urcat Anda
Damalan. Aceasta a fost
urmată de Andreea Carp.
Pe ultima poziţie a urcat
Diana Marin. Acelaşi
podium s-a păstrat şi în
proba de lungime.

La băieţi, cel mai rapid a
fost Gabriel Dobeanu. El a
fost urmat de Valentin
Neagu şiAlberto Raicu. De
această dată, rezultatul de
la 50 metri nu a fost similar
şi la proba de lungime. Tot
Gabriel Dobeanu a urcat
pe p r ima t reap tă a
podiumului, dar locul
secund a fost ocupat de
Alberto Raicu, iar pe ultima
treaptă a podiumului a
urcat Valentin Neagu.

C. DUMITRACHE

Pensia noastră cea suspendată dă-ne-o nouă astăzi...!

- Uite-te la ă ă!
- Care doamnă?

ştia, stau cu spatele la o doamn

Mare-nghesuială, mare, lângă oala cu sarmale

- Ce Hora Unirii frate, pe frigu’ ăsta nu
merge decât sârba-n căruţă!

Doi sportivi, atleţi ai CSS Alexandria şi
antrenaţi de profesorul Mihai Haită au
reuşit performanţe extraordinare la a IV-a
ediţie a Cupei Olimpia desfăşurată la
Bucureşti.

Concursul a avut loc în sala de atletism
din Complexul Sportiv Lia Manoliu şi au
participat peste 600 de copii din întreaga
ţară.

Cea mai bună performanţă din lotul

CSS Alexandria a fost obţinută de către
Denisa Conceatu. Locul 1 la sărituri în
lungime (4,73 m).

Tot Denisa Conceatu a obţinut şi locul
al treilea la 60 m plat cu timpul de 8,80
secunde.

Şi Gabriel Dobeanu a reuşit să vină de
la Bucureşti cu o medalie de argint.
Acesta s-a clasat pe locul al doilea la
săritura în lungime cu 3,59 metri.

C. DUMITRACHE

21 de atleţi de la CSS
s-au calificat la Campionatul

naţional, faza zonală

Atleţii CSS Alexandria au făcut
senzaţie la Cupa Olimpia

Copii 2 – 2003 - 2004– feminin – Lungime
locul 2. Ioana Ruscu
Copii 2 – masculin - 50 m
locul 1 -Andrei Pavel
locul 2 Dragoş Rusu
locul 3 - Marius Pasculescu
Lungime
locul 1 Dragoş Rusu
locul 2 Marius Pasculescu
locul 3Andrei Pavel

Copii 1 – 2001 – 2002 – feminin - 60 m
Locul 1 Denisa Conceatu
Locul 3 Florentina Pavel
Lungime
Locul 2 Denisa Conceatu
Locul 3 Florentina Pavel

Copii 1 – masculine - 60 m
Locul 1 - Meliszek Mihai
Locul 2 - Dobeanu Daniel
Lungime
Locul 1 - Meliszek Mihai
Locul 2 - Dobeanu Daniel

Locul 3 - Georgescu Daniel

Juniori 3 – 1999 – 2000 – feminin - 60 m
Locul 2. Putineanu Luciana
Lungime
Locul 2. Putineanu Luciana

Juniori 3 – masculin - 60 m
Locul 1. Juganu Stefan
Locul 3 Puscaciu Valentin
Lungime
Locul 1. Juganu Stefan
Locul 2 Puscaciu Valentin
Locul 3 Ranacu Robert

Juniori 2 – 1997 - 1998– feminin - 60 m
Locul 1. DimaAndreea
Lungime
Locul 1. DimaAndreea

Juniori 1 – 1995 – 1996 – feminin - 60 m
Locul 1. Cristea Catalina
Lungime
Locul 1. Cristea Catalina

Rezultate obţinute de sportivii
CSS Alexandria antrenaţi de Mihai

Haită la Campionatul Naţional de
sală la atletism, faza judeţeană:


