
La Parchetul de pe lângă Judecătoria Alexandria, ieri, a avut loc o conferinţă
de presă cu caracter bilanţier, prin intermediul căreia, procurorul Cristiana
Petrică, în calitate de purtător de cuvânt al instituţiei a prezentat câteva aspecte
privind situaţia Parchetului pe anul 2013.

(continuare în pagina 2)

” D o i v a m e ş i
discutau ce să îi ofere
drept cadou unui coleg
al lor. Primul zice: - Să îi
luăm o maşină! Al
doilea: - Nuu, e prea
puţin. - Să îi luăm o
casă! - Nuuu, e şi mai
puţin. - Să îl lăsăm
mâine singur pe tură! -
Nuuuu, e prea mult!”.
Se pare că majoritatea
bancurilor româneşti au
şi un sâmbure de
adevăr.

P r o c u r o r i i
Parchetului de pe lângă
Tribunalul Teleorman
au trimis în judecată 7

persoane, dintre care 5 agenţi de poliţie de frontieră pentru săvârşirea unor fapte
de corupţie. Cei 5 agenţi de poliţie sunt acuzaţi de săvârşirea infracţiunii de abuz
în serviciu contra intereselor publice, iar celelalte două persoane pentru
săvârşirea infracţiunilor de pescuit electric, respectiv deţinere a uneltelor de
plasă de tip monofilament şi deţinerea fără documente legale a peştelui.

(continuare în pagina 2)

În urmă cu mai bine de 10 ani, la iniţiativa deputatului
(PSD) de Teleorman , prof. univ. dr. Marin Ianculescu,
fost ministru al Pădurilor şi Apelor, membru titular al
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice, Parlamentul

României a adoptat Legea 289/2002 privind înfiinţarea
perdelelor forestiere pentru protecţia terenurilor agricole
şi a căilor de comunicaţii. Propunerea legislativă
susţinută de deputatul Ianculescu, specialist în
silvicultură şi protecţia mediului, a fost făcută în urma
unor studii în ceea ce priveşte efectele negative ale

schimbărilor climatice survenite în ultimele decenii în
România, cu aplicaţie concretă în judeţele Olt, Dolj,
Mehedinţi şi Teleorman, pentru care s-a propus şi un
program privind înfiinţarea de perdele forestiere. Din

păcate, ani de-a rândul nu s-a făcut aproape nimic pentru
aplicarea acestei legi. Problema înfiinţării de perdele
forestiere a fost reluată în urmă cu doi ani, când legea din
2002 a fost modificată şi completată cu noi prevederi.

(continuare în pagina 4)

Ziarul tuturor teleorm nenilor care au ceva de spusă
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Procedura de
revizuire a Planului
Local de Acţiune
pentru Mediu, în
plină desfăşurare

După 10 ani de la adoptarea legii “Ianculescu”,

Teleormanul va
putea beneficia de fonduri de la stat

pentru perdele forestiere
A înfrânt

frigul şi gerul

Cinci vameşi teleormăneni
au fost trimişi în judecată

Parchetul de pe lângă
Judecătoria Alexandria la raport (I)
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M.M.

Aşa că, în urma analizei, în anul 2013 s-a înregistrat o
scădere a cauzelor înregistrate, de la 4717 în anul 2012, la 4297
în anul 2013.

În ceea ce priveşte cauzele penale de soluţionat, acestea au
fost în număr de 9854 în anul 2013, ceea ce înseamnă o
creştere în procente de 0,76 la sută, faţă de cauzele penale de
soluţionat în anul 2012, iar numărul cauzelor soluţionate, a fost
de 4678, faţă de 379, ceea ce reprezintă o creştere de 24,56 la
sută.

În schimb în anul de referinţă, a crescut numărul dosarelor
soluţionate prin rechizitoriu la 183 în 2013, faţă de cele 158
existente în anul 2012, iar numărul inculpaţilor trimişi în judecată
în 2013, aceştia au îngroşat rândurile ajungând la 236 de
persoane.

De menţionat faptul că, dintre aceştia au fost trimişi în stare
de arest preventiv doar 20 de inculpaţi, faţă de cei 31 de
inculpaţi trimişi în arest în anul anterior.

În activitatea de urmărire penală proprie, procurorii au
soluţionat doar 21 de cauze din totalul de 50. O situaţie oarecum
similară întâlnim şi pe parcursul anului 2012, atunci când au fost
soluţionate doar 30 de cauze din cele 53 existente.

Din cele 21 de cauze soluţionate în anul 2013, patru cauze
au fost soluţionate prin rechizitoriu, în urma cărora au fost trimişi
în judecată opt inculpaţi, dintre care doi fiind în stare de arest
preventiv.

La capitolul supravegherea cercetărilor penale procurorii de
la Parchetul Alexandria au reuşit să soluţioneze mai puţin de
jumătate din cauze, mai exact 4657 din totalul de 9804 dosare.

Tot la acest capitol, raportul privind activitatea de
supraveghere a cercetărilor penale pe anul 2012, arată o
diferenţă mult mai mare în ce priveşte nesoluţionarea cauzelor.
Fiind rezolvate doar 3763 de cauze din totalul de 9726.

Din numărul total de cauze soluţionate pe parcursul anului
2013, prin rechizitoriu au fost soluţionate 179 cauze, dispunând
trimiterea în judecată a 228 de inculpaţi, din care 18 inculpaţi în
stare de arest preventiv. La acest capitol, la finele anului 2013,
existau 3368 cauze cu autori necunoscuţi.

Iar ca o ultimă idee, numărul dosarelor, cu excepţia cauzelor
cu autori necunoscuţi, rămase nesoluţionate la sfârşitul
perioadei este de 1360 cauze, din care 237 dosare se aflau la
procurori, iar restul de 1123 cauze se aflau la organele de poliţie.

(urmare din pagina 1)

C. DUMITRACHE

Dosarul a fost înregistrat
urmare a sesizării din oficiu de
către D.G.A. privind faptul că
agentul şef adjunct de poliţie
M.M., agentul şef de poliţie
B.C. şi agentul principal de
poliţie T.G., toţi din cadrul
Sectorului Poliţiei de Frontieră
Turnu Măgurele îl favorizau pe
învinuitul M.A. prin faptul că îi
transmiteau acestuia, contra
cost, date despre acţiunile
organizate de organele poliţiei
de frontieră de prindere în
f lagran t a braconier i lor
piscicoli.

Ulterior, fapte de acelaşi
gen s-a constatat că erau
comise şi de învinuitul N.M.D.,
şi el agent de poliţie la Sectorul

Poliţiei de Frontieră Turnu
Măgurele, precum şi de către
învinuitul B.I.C., agent de
poliţie la Sectorul Poliţiei de
Frontieră Zimnicea.

În fapt, s-a reţinut că
începând din luna martie 2012,
în mod repetat şi în baza unei
rezoluţii infracţionale unice,
agenţii de poliţie au pretins şi
primit foloase (peşte) în scopul
de a nu-şi îndeplini îndatoririle
de serviciu sau de a face un act
contrar acestor îndatoriri de la
învinuiţii M.A., D.M. şi C.D.I.,
cărora le-au transmis date
confidenţiale privind turele de
serviciu şi date confidenţiale
despre momentu l când
patrulele poliţiştilor de frontieră
plecau în control, în scopul ca

aceştia să braconeze piscicol
pe fluviul Dunărea şi pe râul
Olt, folosind dispozitive de
electrocutare a peştelui şi
sustrăgând apoi peştele
braconat în condiţ i i de
siguranţă.

În vederea documentării
c a u z e i s - a u e f e c t u a t
monitorizări ale convorbirilor
te lefonice, supravegheri
operative, acţiuni de prindere
în fragrant a braconierilor, 9
percheziţii la locul de muncă al
agenţilor de poliţie şi la
d o m i c i l i u l p e r s o a n e l o r
implicate, constatări tehnico
ştiinţifice, ridicări de bunuri şi
confiscări etc.

Î n c o n f o r m i t a t e c u
prognoza meteo, prin care se
semnalează producerea unor
fenomene ce pot afecta
siguranţa circulaţiei rutiere
(polei, ninsoare, viscol), Poliţia
Română recomandă tuturor
participanţilor la trafic să
r e s p e c t e c u s t r i c t e ţ e
semnificaţia indicatoarelor şi
îndrumările agenţi lor de
circulaţie!

Poliţia Română recomandă
cetăţenilor să evite deplasarea
în zonele afectate de condiţiile
meteorologice nefavorabile.

Dacă totuşi nu puteţi
amâna călătoria din motive de
maximă necesitate, asiguraţi-
v ă c ă a v e ţ i s u f i c i e n t

combustibil în rezervor, pentru
ca în cazul unor blocaje să nu
suferiţi din cauza frigului şi,
totodată, să puteţi continua
drumul după deblocare.

Informaţi-vă cu privire la
condiţiile meteo şi echipaţi-vă
maşina corespunzător!

Pentru a evita riscul
înzăpeziri i pe câmp, nu
continuaţi deplasarea şi
alegeţi să vă retrageţi în
localităţi, acolo unde puteţi
găsi adăpost!

Poliţiştii rutieri recomandă
ca luminile de întâlnire să fie
fo los i te pe t impu l z i le i
permanent, în condiţii de
vreme nefavorabilă.

În condiţiile unui trafic

aglomerat, ninsoarea poate
determina apar i ţ ia unor
blocaje rutiere temporare.
Păstraţi-vă calmul şi nu blocaţi
intersecţiile.

Ţineţi cont de faptul că
atunci când este zăpadă,
distanţele sunt mai greu de
apreciat. De aceea, menţineţi
o distanţă mai mare între
maşina dumneavoastră şi cea
din faţă!

În situaţia în care rămâneţi
în pană pe un sector de drum
î n z ă p e z i t , s c o a t e ţ i
autovehiculul cât mai în afara
părţii carosabile pentru a nu
bloca intervenţia utilajelor de
deszăpezire şi aprindeţi
lămpile de poziţie şi de avarie.

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

Cinci vameşi teleormăneni
au fost trimişi în judecată

Parchetul
de pe lângă Judecătoria
Alexandria la raport (I)

Tre i s p rez ec e o re în
zăpadă, ger şi frig. Atât a
trebuit să îndure frigul din
câmp un bărbat în vârstă de 70
de ani până să fie găsit de
echipele de intervenţie. Când
a fost preluat de echipele
medicale, bărbatul a fost găsit
aproape îngheţat, dar în viaţă.

Poliţiştii postului de poliţie
Ştorobăneasa au fost sesizaţi
de către Maria Crăciun în
vârstă de 66 de ani din aceeaşi
localitate cu privire la faptul că
soţul acesteia, Ion de 70 de ani
care îşi desfăşura activitatea
ca paznic într-un punct de
lucru în extravilanul comunei
Ştorobăneasa, la o distanţă de
10 kilometri de localitate, a
plecat de la punctul de lucru în
jurul orelor 06.00 iar din cauza
fenomenelor meteorologice
nefavorabile acesta nu a mai
ajuns acasă.

Femeia a declarat că a
purtat o convorbire telefonică
cu acesta în jurul orelor 07.00
după care nu a mai putut lua
legătura cu soţul ei. Până la
ora 13.30 aceasta l-a căutat
singură, fără să îşi dea seama
că acest lucru îi poate pune
viaţa în pericol şi fără să
conştientizeze că fiecare oră
de la dispariţia soţului ei îi
putea fi vitală acestuia, în
condiţiile meteo precare din
aceste zile.

A fost constituită o echipă
de cercetare formată din

poliţiştii postului de poliţie
Ştorobăneasa care au primit
sprijin şi din partea poliţiştilor
de la posturile de poliţie
învecinate, însumând un
număr de 14 forţe participante.
Cu sprijinul autorităţilor locale
au procedat la perierea
amănunţită a zonei, folosindu-
se şi de două tractoare ale
primăriei, având în vedere că
accesul cu alte mijloace în
zonă era imposibil, vântul
puternic viscolind zăpada,
făcând drumul prin câmp
aproape imposibil de parcurs.

Î n u r m a c ă u t ă r i l o r ,
înfruntând temperaturi le
s c ă z u t e ş i n i n s o a r e a
abundentă, dar şi lăsarea
întunericului care nu a făcut
decât să îngreuneze căutările,
în jurul orelor 19.00 bărbatul a
fost găsit în zona unei staţii de
irigaţii situată în extravilanul
comunei, la circa 7 – 8 km de
localitate, conştient dar relativ
îngheţat, reuşind să se facă
reperat cu ajutorul unei căciuli
puse pe un băţ, ridicat în
bătaia farurilor tractoarelor.

Acesta a fost transportat în
localitate unde un echipaj al
Ambulanţei i-a acordat îngrijiri
med i ca le , ac es ta f i ind
t r anspo r ta t l a Sp i ta l u l
J u d e ţ e a n d e U r g e n ţ ă
A lexandr i a în vede rea
efectuării de investigaţii
medicale.

C. DUMITRACHE

A înfrânt frigul şi gerul

În această perioadă, în care fenomenele
meteorologice nefavorabile au pus stăpânire
pe mai multe regiuni şi localităţi ale ţării, la
solicitarea Comitetului Judeţean pentru
Situaţii de Urgenţă al judeţului Teleorman,
efective de militari din cadrul I.J.J. Teleorman
au participat în zilele de 27 şi 28.01.2014 la
acţiuni de decongestionare şi fluidizare a
traficului rutier şi pietonal din municipiul
reşedinţă de judeţ.

Jandarmii au acţionat în zona instituţiilor de
învăţământ şi a instituţiilor administraţiei
publice locale, în intersecţii intens solicitate,
alăturându-se astfel celorlalte forţe implicate
în diminuarea sau înlăturarea efectelor
produse de ninsoare şi viscol.

De asemenea, dacă situaţia va impune,
jandarmii teleormăneni sunt în permanenţă

pregătiţi şi gata să acţioneze pentru ca viaţa
comunităţii, a cetăţenilor, să îşi urmeze cursul
firesc.

B.P.

Conduceţi cu maximă prudenţă

Şi jandarmii teleormăneni
şi-au făcut datoria
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Guvernu l rămâne, în
continuare, principalul iniţiator
al proiectelor de lege adoptate
de Parlament, în condiţiile în
care, în 2013, 93% dintre
acestea au fost iniţiate de
Executiv, potrivit unui studiu
realizat de IPP şi dat luni
publicităţii.

Potrivit studiului respectiv,
din iniţiativele înainte de către
Guvern în 2013, 62% au şi
devenit legi, în timp ce doar
3% dintre cele depuse de
parlamentari au reuşit să
treacă de Legislativ.

Studiul relevă că în anul
2013 au fost înregistrate peste
1.500 de iniţiative legislative
noi, dintre care 688 la Camera
Deputaţilor şi 893 la Senat,
ceea ce denotă o creştere cu
10-15% faţă de perioada
similară a mandatului trecut.

Parlamentarii au depus, în
medie, 20 de iniţiative pe
săptămână, se mai arată în
studiu, însă doar 3% dintre
iniţiative au fost adoptate,
printre cauze fiind şi "calitatea
slabă a proiectelor, inclusiv a
expuner i lor de motive",
depuse de senatori şi deputaţi,
menţionează sursa citată.

În 2013, doar un sfert
(24,5%) din totalul iniţiativelor
depuse de Guvern şi de
parlamentari au fost adoptate.

La nive lu l grupur i lor
parlamentare, PPDD a depus

cele mai multe iniţiative în
2013, în medie două iniţiative
pe săptămână, următorul grup
parlamentar fiind cel al social-
democraţilor, cu 1,5 iniţiative
pe săptămână.

Potrivit studiului, o iniţiativă
legislativă are nevoie în medie
de trei sesiuni parlamentare
pentru a-şi încheia parcursul
legislativ

Studiul relevă că adoptarea
tacită continuă să fie o practică
larg folosită şi în acest mandat,
în condiţiile în care, la nivelul
anului 2013, nu mai puţin de

43 de acte normative au trecut
de prima Cameră sesizată fără
niciun fel de dezbatere, fiind
adoptate tacit.

Potrivit IPP, în primul an al
acestui mandat parlamentar

recordul aprobărilor tacite este
deţinut de Camera Deputaţilor,
cu 35 astfel de proiecte,
reprezentând practic aproape
4% din totalul proiectelor aflate
în dezbatere în acest an.

La Senat, în 2013 au fost
adoptate prin procedură tacită
8 propuneri legislative.

Din totalul proiectelor
adoptate tacit în primul an al
acestui mandat, în perioada
monitorizată, 23% au fost deja
promulgate, devenind legi, se
mai arată în studiul IPP.

Deputaţii Oana Mizil, Bogdan Niculescu Duvăz,
Sebastian Ghiţă (PSD), Relu Fenechiu (PNL) şi Elena Udrea
(PDL) se află în topul deputaţilor cu cea mai scăzută prezenţă
la voturile finale electronice date de Cameră pe parcursul
anului 2013, potrivit unui studiu dat publicităţii luni de IPP.

Astfel, cea mai scăzută prezenţă nominală la voturile
finale electronice, în perioada decembrie 2012 - decembrie
2013, a fost înregistrată de deputatul PSD Gheorghe Neţoiu
care a contabilizat o prezenţă de 1% (7 voturi din 813).

El este urmat de Valentin Rusu (PNL), cu o prezenţă de
3% (21 voturi din 813), Oana Mizil (PSD) cu o prezenţă de
23% (191 voturi din 813), Bogdan Niculescu-Duvăz (PSD),
cu o prezenţă de 26% (215 din 813) şi Sebastian Ghiţă (PSD),
cu o prezenţă de 27% (219 voturi din 813).

În topul deputaţilor cu cea mai scăzută prezenţă la voturile
finale date în 2013 se numără şi Relu Fenechiu (PNL), cu o
prezenţă de 32% (260 de voturi din 813), Eugen Tomac
(neafiliaţi) cu o prezenţă de 32% (263 voturi din 813), Elena
Udrea (PDL), cu o prezenţă de 36% (291 voturi din 813),
Monica Iacob Ridzi (PDL), cu o prezenţă de 37% (303 voturi
din 813), Raluca Turcan (PDL), cu o prezenţă de 42% (338
voturi din 813) şi Petre Roman (PNL), cu o prezenţă de 44%
(357 voturi din 813).

IPP consideră că prezenţa la minimum jumătate din
voturile finale exprimate în plenul fiecărei Camere este o
condiţie esenţială pentru ca un ales să îşi poată exercita
mandatul.

"Nici un argument - în afara celor expres prevăzute de
Regulamentele celor două Camere - nu justifică un procent
de prezenţă sub acest prag, cu atât mai mult cu cât intervalul
orar în care se votează asupra variantelor finale ale
proiectelor de lege este de aproximativ o oră pe săptămână",
se menţionează în studiul citat.

Din totalul de 406 deputaţi, 50 de deputaţi au înregistrat în
2013 o prezenţă la votul final electronic de sub 50%.

În perioada monitorizată doar şase deputaţi au participat
la toate voturile finale.

Deputaţii cu cea mai mare prezenţă sunt reprezentanţi ai
PSD din Vâlcea, Timiş şi Botoşani (Constantin Rădulescu,
Gheorghe Ciobanu şi Mihai Baltă), respectiv PNL din
Constanţa, Mehedinţi şi Vâlcea (Gheorghe Dragomir, Viorel
Palaşcă şi Cristian Buican), toţi cu 100% prezenţă la voturile
finale electronice din plen.

Media prezenţei la votul electronic în Camera Deputaţilor
a fost în 2013 de 73%, potrivit studiului citat.

Topul deputaţilor
cu prezenţă redusă la

vot în 2013

Lovitură grea pentru Dan
Diaconescu. Aproape toţi
senatorii au decis să treacă
la PP-DD, anunţul urmând
să fie făcut luni. Având în
vedere această situaţie,
grupul senatorilor PP-DD
urmează să se desfiinţeze.

Este vorba despre cei
şapte senatori care mai
făceau parte din grupul PP-
DD din Senat. Din câte se
pare, majoritatea acestora
se va transfera, de luni, la
UNPR. Lovitura este cu atât
mai grea pentru Diaconescu, cu cât chiar liderul senatorilor,
Haralambie Voichiţoiu, a decis să părăsească PP-DD.
Decizia va duce la desfiinţarea grupului acestui partid din
Senat şi, implicit, toate facilităţile pe care aceştia le aveau,
respectiv reprezentarea în structurile de conducere ale
camerei superioare a Parlamentului.

Deputatul PSD, Radu Popa, a declarat că din grupul PP-
DD de la Cameră urmează să mai plece încă 4 parlamentari
către partidele din USL.

Dan Diaconescu,
părăsit de aproape
toţi senatorii

IPP arată, într-un studiu publicat luni, că în
2013, primul an de mandat din actuala
legislatură, 52 de parlamentari, respectiv 36
deputaţi şi 16 senatori (reprezentând 9% din
numărul total al aleşilor) au schimbat cel puţin o
dată grupul parlamentar faţă de momentul
intrării în Parlament.

P o t r i v i t s u r s e i c i t a t e , c e a m a i
spectaculoasă, dar şi previzibilă migrare în
2013 a vizat PPDD, partid nou intrat în
Parlament, în condiţiile în care 50% din
parlamentarii acestei formaţiuni (47 de membri)
s-au alăturat grupurilor parlamentare ale PSD,
mai ales la Camera Deputaţilor.

Studiul arată că, în prezent, PPDD riscă
pierderea grupului parlamentar de la Senat
dacă un singur membru va mai migra la alt
partid.

În 2013, la Camera Deputaţilor, grupului
parlamentar PSD i s-au alăturat 14 noi deputaţi,
unul dintre aceştia plecând din PDL către
UNPR şi intrând astfel în grupul PSD.

Ceilalţi 13 noi deputaţi au venit din partea
PPDD şi au adoptat tactici diferite: cinci dintre ei
au ales să devină independenţi pentru o
perioadă, înscriindu-se apoi fie în PSD (2), fie în
UNPR (3); alţii au trecut direct în grupul PSD (2)
sau prin intermediul UNPR (6).

Grupul PSD din Cameră a pierdut trei
deputaţi, unul părăsind grupul (Remus Cernea
deputat neafiliat în prezent), iar ceilalţi
terminându-şi mandatul înainte de termen.

La finalul anului 2013, grupul PSD din
Cameră număra 171 de membri.

În 2013, grupului parlamentar PNL din
Cameră i s-au alăturat cinci noi deputaţi, trei
venind de la PDLşi doi de la PPDD.

În acelaşi timp, PNL a pierdut alţi cinci
deputaţi, în condiţiile în care trei şi-au dat
demisia, iar doi au părăsit grupul devenind
independenţi ( George Becali, care ulterior a
fost condamnat definitiv şi al cărui mandat a
fost vacantat, dar şi Diana Tuşa, care în prezent
nu este afiliată niciunui grup).

La finalul anului 2013, grupul PNL din
Cameră avea 100 de membri.

Grupul deputaţilor PDL a suferit de pe urma
migraţiei parlamentarilor în detrimentul UNPR,
PC, dar şi prin trecerea a patru deputaţi la
statutul de neafiliaţi.

Cu nouă deputaţi în minus, PDL rămâne cu
47 de membri.

Grupul deputaţilor PPDD a scăzut de la 48
de membri în Camera Deputaţilor la 24, prin
plecarea acestora la PSD (4), UNPR (9), PNL (
2), PC (5), în timp ce patru au devenit neafiliaţi.

IPP consideră "emblematic" exemplul
deputatului PPDD Cezar Cioată (Suceava),
care a plecat de două ori din PPDD: în februarie
2013 a plecat la PC, dar a revenit în aceeaşi
lună, urmând ca în luna mai să devină
independent şi apoi să treacă din nou la PC (tot
în mai).

PPDD are în acest moment 24 de membri la
Camera Deputaţilor.

În 2013, grupului PSD din Senat i s-au
alăturat 12 noi senatori, 11 din partea grupului
PPDD (dintre aceştia 6 deveniseră anterior
independenţi şi ulterior membri-afiliaţi, iar
ceilalţi 5 au migrat către UNPR), în timp ce al
doisprezecelea nou membru a venit de la PDL,
după o perioadă intermediară de afiliere la
grupul independenţilor.

PSD a pierdut în 2013 un senator care s-a
alăturat grupului PPDD, astfel că la Senat, la
sfârşitul anului 2013, PSD număra 75 de
senatori.

Grupul senatorial al PNL nu a suferit în 2013
nicio modificare, rămânând la 50 de membri, la
fel ca şi grupul PDL, care are 23 de membri.

În grupul UDMR, ca şi în ce al PC, s-a
înregistrat câte o demisie, iar din grupul PC un
senator a trecut în grupul independenţilor.

Din grupului senatorilor PPDD au plecat 13
membri, 11 către PSD, în timp ce doi au trecut la
independenţi, afiliindu-se ulterior grupului PC.

IPP concluzionează că, deşi pretind public
că nu susţin migraţia politică, partidele politice o
tolerează dacă nu chiar o încurajează atunci
când le convine.

Guvernul a iniţiat 93%
din proiectele de lege adoptate

de Parlament în 2013

Nouă la sută din parlamentari au
migrat cel puţin o dată în 2013



(urmare din pagina 1)

George ZAVERA

În baza Legii 213/2011, Regia Naţională a
Pădurilor - Romsilva şi Ministerul Mediului şi
Pădurilor a demarat la începutul anului 2012
programul de înfiinţare a Sistemului naţional de
perdele forestiere de protecţie. Au fost vizate
îndeosebi judeţele Călăraşi, Ialomiţa, Dolj, Olt,
Mehedinţi, Teleorman, Brăi la, Galaţi,
Constanţa şi Tulcea. În Teleorman, unde mai
puţin de 5 la sută din suprafaţa totală a judeţului
este ocupată de păduri, s-au prevăzut
împăduriri şi înfiinţarea de perdele forestiere pe
mai bine de 4.000 de hectare. Dacă programele
anuale de împăduriri aferente judeţului au fost
realizate integral de către Direcţia Silvică, la
care s-a adăugat şi un program de împăduriri
iniţiat de Consiliul Judeţean, în parteneriat cu
unele primării din judeţ, planul privind
înfiinţarea de perdele forestiere a rămas la
stadiul de bune intenţii.

Gravele probleme cu care s-au confruntat în
aceste zile foarte multe localităţi din ţară,
îndeosebi din judeţele Buzău, Vrancea, Galaţi,
în urma căderilor masive de zăpadă şi a blocării
drumurilor din cauza zăpezii viscolite, au
readus în discuţie necesitatea realizării de
perdele forestiere pentru protecţia căilor de
comunicaţii terestre, dar şi a culturilor agricole.
Ministrul Mediului şi Schimbărilor Climatice,
Lucia Varga, a declarat că va finanţa în acest an

cu 30 de milioane de lei un proiect pilot, prin
care se vor înfiinţa perdele forestiere pe
marginea drumurilor naţionale, pe o distanţă de
870 de kilometri.

Dacă ţinem seama de faptul că perdelele
forestiere vor fi înfiinţate în special în zona
judeţelor aşa-zis critice, când se face referire la
urmările vânturilor extrem de puternice, care
viscolesc zăpada şi blochează drumurile
naţionale şi judeţene şi implicit localităţile,
Teleormanul îşi are locul cuvenit într-un
asemenea program.

Înfiinţarea de perdele forestiere va fi
finanţată de către Ministerul Mediului. Aşa cum
a precizat ministrul Lucia Varga, terenurile ce
mărginesc drumurile naţionale şi judeţene pe
care vor fi înfiinţate plantaţii forestiere vor trece
în gospodărirea Consiliilor Judeţene pentru o
perioadă de 7 ani, la expirarea contractului
perdelele forestiere urmând să intre în posesia
proprietarilor de drept ai acestor suprafeţe.
Persoanele ale căror terenuri se pretează
pentru înfiinţarea de perdele forestiere vor
beneficia de o rentă echivalentă cu 1.000 lei per
hectar.

“Acolo unde nu vom găsi înţelegere din
partea proprietarilor, vom fi nevoiţi să trecem la
exproprieri, acestea urmând a fi realizate de
către Romsilva”, a mai adăugat ministrul Varga.
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Mai sunt doar 2 zile până la expirarea termenului de
depunere a cererilor pentru ajutorul de stat prin rambursarea
diferenţei de acciză pentru motorina utilizată în agricultură în
trimestrul IV al anului 2013. 31 ianuarie, inclusiv, e ultima zi
în care agricultorii, pentru care a fost emis acordul prealabil
de finanţare, pot depune 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.

Potrivit acestuia, „cantitatea de motorină nu poate depăşi

40% din cantitatea totală calculată şi stabilită conform
acordului prealabil rectificativ pentru cererile de acord
prealabil pentru finanţare aferente anului agricol 2013-2014”.

În cazul în care documentele justificative privind achiziţia
de motorină anexate la cererea de plată trimestrială pentru
rambursare aferentă anului 2013 nu acoperă cantitatea
calculată şi stabilită prin acordul prealabil rectificativ pentru
anul 2013, diferenţa se reportează pentru anul 2014.

Atenţie, beneficiarii care, prin înscrierea sau atestarea de
date nereale pe documentele de decontare aferente
ajutorului de stat, au încasat sume de la bugetul de stat în
mod necuvenit nu mai beneficiază de ajutor pentru o
perioadă de trei ani iar sumele necuvenite vor fi recuperate la
buget.

La nivelul judeţului Teleorman, pentru subvenţia la acciza
redusă la motorină sunt depuse 819 dosare de acord
prealabil aferente trimestrului IV 2013.

Pentru trimestrul I al anului 2014, cererile de acord
prealabil pentru subvenţionarea accizei reduse la motorină
pentru anul 2014 s-au depus în luna decembrie 2013, iar
facturile justificative aferente achiziţionării de motorină
pentru trimestrul 1 2014 se vor depune în luna aprilie a
acestui an.

B.P.

După 10 ani de la adoptarea legii “Ianculescu”,

Teleormanul va
putea beneficia de fonduri de la
stat pentru perdele forestiere

Procedura de revizuire a
Planului Local de Acţiune pentru
Mediu, în plină desfăşurare

Agenţia pentru Protecţia
Mediului Teleorman se află în
plin proces de revizuire a
Planului Local de Acţiune
pentru Mediu (PLAM), un
instrument esenţial de sprijin
al comunităţilor în stabilirea
problemelor prioritare de
mediu la nivel judeţean şi
soluţionarea acestora.

Totodată, PLAM-ul 2014-
2018 al judeţului Teleorman va
contribui la îndeplinirea
obligaţiilor pe care România le
are în domeniul protecţiei
mediului şi va funcţiona ca
instrument de fundamentare şi
promovare, în vederea
atragerii finanţării prin diferite
programe, a proiectelor pe
care le include.

Revizuirea PLAM-ului a
demarat la sfârşitul anului
2012 cu stabilirea structurilor
organizatorice (Coordonatorul

P L A M , C o m i t e t u l d e
Coordonare şi Grupul de
Lucru) şi elaborarea profilului
de mediu al judeţului, etapa în
care au fost identificate şi
ierarhizate problemele de
mediu din judeţ. În prezent,
APM Teleorman se află în
etapa programului de acţiune
în care se vor stabili acţiunile şi
proiectele care să rezolve
p r o b l e m e l e d e m e d i u
existente, pasul următor
constând în implementarea şi
m o n i t o r i z a r e a a c e s t u i
program de acţiune.

La expirarea perioadei de
valabilitate a PLAM (anul
2 0 1 8 ) , s e v o r e v a l u a
rezultatele implementări i
acestuia, rezultate în funcţie
de care se va face următoarea
revizuire.

APM Teleorman aşteaptă
în această perioadă, până pe

22 februarie 2014, propuneri
de acţiuni sau proiecte din
p a r t e a a u t o r i t ă ţ i l o r ş i
instituţiilor publice, a societăţii
civile, agenţilor economici,
cetăţenilor care se adresează
categoriilor de probleme
mediu identificate la nivelul
judeţului Teleorman, care vor fi
analizate în vederea includerii
în PLAM-ul 2014 – 2018.

Cei care intenţionează să
facă propuneri pot consulta
lista problemelor identificate şi
ierarhizate, cât şi macheta
pentru propunerile de proiecte
sau acţiuni accesând site-ul
instituţiei www.apmtr.anpm.ro,
la secţiunea Dezvoltare
Durabil, rubrica Planificarea
d e m e d i u . To t o d a t ă ,
propunerile vor fi transmise la
a d r e s a d e e - m a i l :
office@apmtr.anpm.ro.

A.P.

Cursurile de formare profesională sunt
asigurate gratuit de Agenţia Judeţeană de
Ocupare a Forţei de Muncă şi se adresează
persoanelor din rândul
şomerilor, ca metodă
c e c o n t r i b u i e l a
reducerea numărului
a c e s t o r a . C u o
cali f icare în plus,
ş o m e r i i a v â n d
posibilitatea de a-şi
găsi mult mai uşor un
loc de muncă.

Pot r i v i t aces tu i
aspect, pentru luna
februarie la nivelul
judeţului nostru sunt
programate pentru a
intra la cursurile de
formare profesională,
doar 28 de persoane, 14 ca instalatori instalaţii
termice sanitare şi de gaze şi alte 14 persoane
ca zidari, pietrari, tencuitori.

În raport de numărul de participanţi la
cursurile de recalificare, la nivel naţional pe
fiecare judeţ în parte, Teleormanul se află

printre judeţele cu cea
mai mică participare,
pe aceeaşi linie cu
judeţele, Ialomiţa,
Giurgiu, Ilfov, Neamţ,
Olt şi Vrancea. Alte
şapte judeţe, fiind
înregistrate în această
p e r i o a d ă , c u
participare zero la
cursurile de formare
profesională. Iar la
polul opus, cu cea mai
numeroasă participare
a şomerilor, la cursurile
d e f o r m a r e
profesională, se află

judeţele Mureş 224 persoane, Covasna 219,
Bucureşti 182, Vaslui 170, Călăraşi 170
persoane, Suceava 126.

Au mai rămas 2 zile
pentru depunerea cererilor
de rambursare a diferenţei
de acciză la motorină

Pentru prima oară de când a fost introdusă, prima pe cap
de animal din cadrul plăţilor naţionale directe complementare
în sectorul zootehnic pentru speciile ovine şi caprine a fost
plătită în luna ianuarie, mai precis luni, 27 ianuarie.

APIA a avut la dispoziţie suma integrală, în valoare totală
de 344,45 milioane lei. Cei mai mulţi bani i-au încasat cei
43.338 de posesori de ovine (304,37 milioane lei), în timp ce
pentru caprine s-au plătit 40,08 milioane lei pentru un număr
de 15.339 fermieri.

Pentru anul 2014 s-au depus anul trecut 855 cereri pentru
ovine şi 917 cereri caprine, iar cuantumul subvenţiei a fost
stabilit la 38.2376 lei pe cap de animal.

B.P.

Pentru prima oară
Primele pe cap de animal,

plătite în ianuarie

Doar 28 de
teleormăneni vor beneficia de
reorientare profesională
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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



România se află pe locul
patru în rândul statelor OECD
(Organizaţia pentru Cooperare
şi Dezvoltare Economică) în
ceea ce priveşte numărul de

elevi care au chiulit de la şcoală
înainte cu două săptămâni de
testele internaţionale PISA 2012
(matematică, ştiinţe şi citit), se
arată într-un studiu PISA in
Focus din ianuarie, conform

adevarul.ro. Absenţele au
scăzut, în medie, cu 11 puncte
rezultatele României la aceste
teste internaţionale.

Potrivit studiului PISA in

Focus, în medie, în ţările OECD,
18% din elevi au chiulit cel puţin
la o oră, iar 15% au lipsit de la
şcoală o zi întreagă înainte de
ziua când s-a susţinut testul
PISA. În România, Turcia,

Argentina, Grecia, Cost Rica şi
Leton ia , 40% din e lev i i
respondenţi spun că au chiulit la
cel puţin o oră. Mai mult, în
România, Grecia, Letonia,
Turcia şi Argentina, 4% din elevi
spun că au chiulit de cel puţin
cinci ori în două săptămâni. Tot
în România, chiulangiii provin
atât din medii defavorizate cât şi
din familii din clasa de mijloc, în
schimb, în Bulgaria cei mai mulţi
provin din familii sărace.

Elevii care chiulesc de la ore
au, în medie, cu 32 de puncte
mai puţin la scorul testelor PISA
care evaluează competenţele
de matematică, iar cei care
chiulesc cu zilele, au cu 52 de
puncte mai puţin. În cazul
României, studiul OECD indică
o diferenţă de 11 puncte pe care
ţara noastră le-a pierdut la
testele PISA de la Matematică
din cauza faptului că elevii au
absentat de la ore înainte de
examen.
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Ultima intenţie importantă a ministrului Nicolăescu de
reformare a sistemului de Sănătate a încins spiritele în
acest sector, angajaţii de la stat părând speriaţi de
degrevarea spitalelor, în timp ce privaţii abia aşteaptă o
cotă mai mare din contribuţiile plătite de salariaţii români.

Intenţia Ministerului Sănătăţii de a transfera o parte din
serviciile medicale oferite în spitale către medicina

primară şi de ambulatoriu, întrucât costurile sunt mai mici,
a fost catalogată de sindicalişti drept o încercare mascată
de a privatiza sistemul sanitar.

Asociaţiile de pacienţi spun însă că banii din Sănătate
sunt banii contribuabililor, iar aceştia au dreptul să se
trateze unde vor: fie la stat, fie în privat.

La rândul lor, medicii de familie afirmă că cabinetele lor
sunt private de acum 14 ani şi că cei care spun că se
privatizează sistemul nu cunosc legea şi nici sistemul.

Sâmbătă, sindicatul "Solidaritatea Sanitară" a publicat
un document prin care explica faptul că "transferul
pacienţilor către medicina primară şi ambulatoriu, care de
fapt reprezintă o privatizare mascată a serviciilor
medicale, va implica un transfer tacit al finanţării în zona
privată".

Explicaţia acestei privatizări ascunse este
reprezentată de faptul că serviciile oferite în ambulatoriu
sunt în mare parte private, iar medicina de familie este tot
privată.

În acest context, Vasile Barbu, preşedinte al Asociaţiei
Naţionale pentru Protecţia Pacienţilor (ANPP), a declarat
pentru Curierul Naţional că pacientul nu este interesat
dacă furnizorul de sănătate este unul privat sau public, ci
vrea servicii medicale de calitate şi la timp.

Potrivit lui, medicina de familie nu poate funcţiona
decât în sistem privat, iar laboratoarele există şi la stat,
dar nu deţin aceeaşi aparatură medicală ca în privat.

În plus, Vasile Barbu a mai spus că nu există o intenţie
de a privatiza sistemul, ci chiar se păstrează monopolul
de stat pe anumite segmente, ceea ce nu este un lucru
bun.

Rodica Tănăsescu, preşedinte al Societăţii Naţionale
de Medicina Familiei, a afirmat, pentru Curierul Naţional,
că Solidaritatea Sindicală nu are autoritatea de a califica
în vreun fel competenţa unei categorii profesionale de
medici.

Google anunţă începerea
perioadei de înscriere în
programul Google CS4HS
2014 (Computer Science for
High School), menit să
p r o m o v e z e ş t i i n ţ e l e
i n fo r ma t i c e ( c o mp u t e r
science) în rândul elevilor de
liceu şi gimnaziu.

Potrivit Mediafax , motorul principal al acestui program
sunt universităţile, care vor instrui şi sprijini profesorii şi
elevii din licee şi şcoli generale.

Prin acest program, universităţile primesc finanţare de
până la 15.000 de dolari din partea Google, pentru
pregătirea viitoarei generaţii de specialişti IT.

Pentru a primi finanţare, universităţile trebuie să
dezvolte workshop-uri şi alte tipuri de proiecte de instruire
pe zona de computer science, la nivelul liceelor şi
gimnaziilor. Acestea pot fi sub formă de seminarii de
pregătire offline sau online, dar şi sub forma de resurse
oferite profesorilor şi instituţiilor respective.

Universităţile interesate să se înscrie în programul
CS4HS 2014 o pot face urmând următorul link:
http://goo.gl/BHRFYn. Data limită pentru înscrierea
proiectelor este 17 februarie.

Schimbarea
care zguduie Sănătatea

Google finanţează
proiecte de promovare
a ştiinţelor informatice

în licee şi şcoli

Pastilele sunt doar una dintre
metodele prin care poate fi ţinut
în frâu colesterolul. Există însă
şi alternative naturale prin care
poate fi combătut duşmanul
inimii.

O dietă sănătoasă fără
grăsimi saturate scade nivelul
colesterolului rău. Iată câteva
trucuri prin care vă puteţi reduce
nivelul colesterolului, scrie
doctorulzilei.ro.

Evitaţi gălbenuşurile de ouă,
carnea grasă şi lactatele
i n t e g r a l e . I n t r o d u c e r e a
somonului, nucilor şi ovăzului în
dietă scade colesterolul în mod
natural.

Exerciţiile fizice reprezintă o
altă soluţie la îndemână. Nu e
nevoie să alergaţi sau să faceţi
antrenamente obositoare, orice

fel de mişcare e bine venită.
Conform doctorulzilei.ro,

greutatea corporală în exces
c o n t r i b u i e l a c r e ş t e r e a

colesterolului, aşa că dacă veţi
da jos câteva kilograme, nivelul
colesterolului rău va scădea.

Fundaţia pentru Integrare Europeană Sigma îi
invită vineri, 21 martie 2014, pe toţi elevii claselor
IV-XII, la Concursul Internaţional de Matematică
Aplicată Cangurul. Şcolile care nu pot organiza
concursul la această dată îl vor putea desfăşura la
data de 9 aprilie 2014, ora 9.00, în săptămâna
„Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!”.

Concursul este organizat de Ministerul
Educaţiei Naţionale, Fundaţia pentru Integrare
Europeană Sigma, Institutul pentru Dezvoltarea
Evaluării în Educaţie, cu sprijinul Ambasadei
Franţei.

Concursul Internaţional de Matematică
Aplicată Cangurul se adresează elevilor din
clasele IV-XII care doresc să-şi verifice şi să-şi
dezvolte cunoştinţele, intuiţia, creativitatea,
gândirea aplicativă, capacitatea de a selecta şi de
a lua decizii.

Elevii din clasa a IV-a vor avea de rezolvat un
test grilă de 20 de probleme, iar cei din clasele V-
XII vor primi un test grilă cu 30 de probleme, dintre
care pot alege cel mult 20, dar nu mai mult de 5
probleme de 5 puncte. La clasele V-VIII, 5 dintre
probleme sunt aplicaţii ale matematicii în fizică,
chimie, biologie şi tehnologie. La clasele IX-XII, 5
dintre probleme sunt de informatică.

Lucrările sunt corectate computerizat,
asigurându-se astfel calcularea imparţială a
punctajelor şi stabilirea clasamentelor. Softurile
permit o analiză complexă, personalizată pentru
fiecare elev, din care să reiasă gradul de
înţelegere a testului, greşelile frecvente ale

acestuia, poziţionarea lui pe plan local sau
naţional faţă de elevi de aceeaşi vârstă.

Fiecare participant primeşte o broşură cu
subiectele de concurs şi o diplomă de participare.
Câştigătorii la nivel naţional sunt stabiliţi în urma
unei probe de baraj ai cărei participanţi sunt
desemnaţi de o comisie formată din reprezentanţi
ai Ministerului Educaţiei Naţionale, ai
inspectoratelor şcolare şi ai unor unităţi şcolare de
prestigiu. Premiile oferite câştigătorilor
concursului constau în excursii şi tabere în ţară şi
străinătate, sau în alte produse oferite de
sponsori. În plus, primii clasaţi la clasele VII-XII
sunt invitaţi să reprezinte România la Concursul
MCM (Multiple-Choice Contest in Mathematics) –
concurs internaţional care se desfăşoară în cadrul
Taberei Internaţionale Cangurul din România.

Elevii români, în topul chiulangiilor
înainte de testările PISA 2012

Au început înscrierile la
Concursul Internaţional de Matematică

Aplicată Cangurul

Cum poate fi scăzut colesterolul
fără medicamente



Infecţii, reacţii alergice, dar şi lezări ale nervilor, probleme
digestive şi infertilitate – acestea sunt riscurile la care ne
supune moda.

Începând de la lenjeria intimă şi până la încălţări, aproape
toate obiectele vestimentare ne pot pune în pericol sănătatea
dacă nu le alegem după propriul confort, şi nu după tendinţele
modei.

De altfel, lenjeria intimă ridică probleme atât în cazul
femeilor, cât şi al bărbaţilor, arată studiile. La ele, pericolul este
reprezentat de lenjeria tanga, care favorizează infecţii ale
tractului urinar şi genitale.

În plus, tot la categoria „riscant“ intră şi lenjeria tip burtieră,
care le ajută pe femei să pară mai suple într-o rochie strâmtă.
Motivul? Circulaţia sângelui este îngreunată şi efectul de
subţiere a taliei are drept consecinţă o comprimare a organelor
digestive, astfel că nu este neobişnuit ca doamnele care poartă
astfel de lenjerie să sufere de tulburări digestive şi de reflux
gastro-esofagian, potrivit specialiştilor.Aceleaşi probleme apar
şi din cauza curelelor prea strânse. La bărbaţi, problema este
lenjeria prea strâmtă, care comprimă organele genitale, astfel
că temperatura de la nivelul ţesutului testicular creşte şi, în
timp, este dată peste cap producerea de spermatozoizi viabili.
Aceasta ar putea fi una dintre explicaţiile numărului tot mai

mare de cazuri de infertilitate masculină.
Un sutien care strânge pieptul prea mult, care „intră“ în

piele, lăsând urme adânci, care are sârme ce mai ies din
material poate compromite serios sănătatea sânilor.

Tot din cauza comprimării ţesuturilor, şi blugii prea mulaţi pe
trup sunt nocivi. Ei comprimă nervii coapselor, lezându-i.

„Tratamentele“ aplicate hainelor în industria textilă pentru
ca acestea să nu se şifoneze, să nu se păteze uşor, să nu se
electrizeze, să nu intre la apă şi să fie plăcute la atingere se fac
cu substanţe chimice care pot provoca probleme mai ales
persoanelor sensibile. Printre chimicalele utilizate la finisarea
articolelor de îmbrăcăminte se folosesc adesea formaldehidă
(încadrată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii în categoria
substanţelor cancerigene), sodă caustică, acid sulfuric, răşini
ureice (adezivi), toate cu efect iritant asupra pielii şi toxice
pentru organism.

„Este obligatoriu să spălăm orice obiect vestimentar nou
sau de la second hand care va veni în contact direct cu pielea.
Materialele sintetice şi substanţele chimice, respectiv coloranţii
folosiţi în procesul tehnologic, sunt cele care pot crea
probleme, mai ales în cazul copiilor mici, al persoanelor cu
piele uscată sau predispuse la alergii“, atrage atenţia medicul
dermatolog Oana Clătici.

Îmbrăcămintea nouă poate fi toxică
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Codexul Gigas, cel mai
mare manuscris din lume,
numit şi "Biblia diavolului",
rămâne şi cel mai ciudat
v o l u m m e d i e v a l g ă s i t
vreodată.

Cartea uriaşă conţine
traducerea bibliei şi mai multe
texte medievale, iar legenda
spune că a fost scrisă de un
călugăr într-o singură noapte,
cu ajutorul diavolului.

Codexul a fost scris în
limba latină şi, chiar dacă
originea manuscrisului este
necunoscută, o notă scrisă
afirmă că el a fost realizat într-
o mănăstire din Cehia în anul
1295, potrivitAncient-Origins.

Povestea din spatele
conceperii manuscrisului
spune că el a fost lucrarea
unui călugăr, condamnat la
moarte prin zidirea de viu. În
urma unui pact cu diavolul,
acesta ar fi fost gata într-o
singură noapte.

D in anal i za tex tu l u i
Codexul reiese că ar fi fost
scris într-adevăr de o singură
persoană, având în vedere
scrisul uniform.

Potrivit legendelor Codexul
Gigas a adus dezastre sau

boli oricui l-ar fi posedat de-a
lungul istoriei. El este găzduit
în prezent de către Biblioteca
Naţională din Suedia, la
Stockholm.

Codexul Gigas conţine o

traducere latină completă a
Bibliei, precum şi alte cinci
texte importante. Manuscrisul
începe cu Vechiul Testament
şi continuă cu "Antichităţile
iudaice" de Flavius Josephus,
"Enciclopedia etimologica" de
Isidor din Sevilla şi o colecţie
de lucrări medicale ale lui
Hipocrate şiTeofil.

U r m e a z ă a p o i N o u l
Tes tamen t ş i "Cron ica
Boemiei" de Cosmas de la
Praga, pr ima istor ie a
Boemiei.

P o t r i v i t N a ţ i o n a l

Geographic, ar fi nevoie ca o
persoană să lucreze zi şi
noapte, timp de cinci ani,
pentru a recrea conţinutul
Codexului Gigas, cu excepţia
ilustraţiilor. În mod realist, unui
scrib din secolul al XIII-lea i-ar
fi luat 25 de ani pentru a
concepe Codexul.

Soţia îşi loveşte soţul iar acesta se ascunde sub pat.
- Ieşi de acolo, îi spune soţia.
-Nu, răspunde acesta.
- Ieşi!
-Nu!
- Ieşi!
- Auzi, în casa asta eu sunt stăpânul. Amzis nu, rămâne nu.

***
Doi ţărani, tată şi fiu, merg la oraş. Ajung în faţa unui

hipermarket şi se opresc. Se uită uimiţi la modul în care
funcţionau uşile: cum se deschid şi se închid singure.
La un moment dat, tatăl vede că intră pe uşă o bătrânică,

apoi se închid uşile, se deschid din nou şi iese o blondă
frumoasă. Bărbatul îi spune fiului său:
- Fugi acasă şi adu-o pemaică-ta!

***
Doi scoţieni în compartimentul unui tren:
- Ştiţi, sunt în voiaj de nuntă, fac o călătorie în Italia,

spune unul.
- Dar soţia dv. unde este? întreabă celălalt.
- A, pe soţie am lăsat-o acasă, ea a mai fost măritată şi a

mai văzut Italia…

Pastila de râs

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

Anunţuri
Vând apartament 2 camere,

ţii la telefon: 0746.098.394; 0744.379.724
Et. 3/4, Str. Ion Creangă.

Rela

privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
Pisică Florea anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de

mediu pentru proiectul „Anexa gospodărească”, propus a fi amplasat în comuna Ţigăneşti, judeţul
Teleorman.

Informaţiile privind proiectul pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului
Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman, în zilele de luni-joi, între
orele 8:00-16:00, vineri între orele 8:00-14:00 şi la sediul titularului din comuna Ţigăneşti, jud.
Teleorman.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediulAgenţia pentru Protecţia Mediului Teleorman.

Anunţ public

Cel mai mare şi mai ciudat
manuscris din lumeCum îl îmbolnăveşte

haina pe om

Femeile sunt preocupate
de aspectul fizic, motiv pentru
care preferă ca dimineaţa să
îşi aranjeze părul şi să se
machieze, decât să ia micul
dejun, iar kilogramele în plus
reprezintă un alt factor din
cauza căruia acestea nu
mănâncă dimineaţa, se arată
într-un nou sondaj.

Sondajul, efectuat pe un
eşan t i on de 2 .000 de
persoane, a fost realizat
online de One Poll Survey,
pentru a marca Farmhouse
Breakfast Week (26 ianuarie -
1 f e b r u a r i e ) , p o t r i v i t

dailymail.co.uk.
În urma cercetării, s-a

c o ns t a t a t c ă c e a ma i
importantă masă a zilei este
ignorată de una din trei femei,
pentru că acestea sunt
preocupate de aspectul fizic.
Astfel, 29% dintre femeile
participante la sondaj au spus
că sunt prea ocupate să-şi

aranjeze părul şi să se
machieze ca să mai aibă timp
să mănânce dimineaţa.

De asemenea, una din
şase femei nu ia micul dejun
din dorinţa de a pierde în
g r e u t a t e , 1 4 % d i n t r e

participantele la sondaj
declarând că nu mănâncă
dimineaţa pentru că vor să
slăbească.

Un sfert dintre femei sar
peste micul dejun, o dată sau
d e m a i m u l t e o r i p e
săptămână, în timp ce 12% au
recunoscut că nu iau niciodată
micul dejun.

Totodată, una din patru
femei a spus că nu are timp să
mănânce pentru că doarme
mai mult.

Durerile abdominale, dar şi
alte efecte sunt resimţite de
aproape jumătate dintre
femeile care sar peste micul
dejun.

Două din cinci femei
recunosc că le este foame în
mijlocul dimineţii, 29% au
spus că se simt obosite şi fără
energie, iar 15% dintre femei
a u p r o b le m e î n a s e
concentra.

Printre priorităţile femeilor
d i m i n e a ţ a s e n u m ă r ă
aranjarea părului, urmată de
îngrijirea corporală şi alegerea
h a i n e l o r p e n t r u z i u a
respectivă.

În sch imb, în cazu l
bărbaţilor, micul dejun ocupă
un loc important pe lista
priorităţilor, fiind al doilea lucru
pe care îl fac dimineaţa.

Motivele pentru care femeile
nu iau micul dejun



1616:

1810:

1838:

1860:

1866:

1896:

1926:

2006:

Navigatorul olandez Willem Cornelis Schouten a
fost primul explorator care a ocolit Capul Horn, în
expediţia pentru căutarea unui nou drum spre Oceanul
Pacific.

S-a născut Ernst Kummer,matematician german
(d. 1893).

S-a născut Edward
Williams Morley, chimist şi
fizician american (d. 1923).

S-a născut Anton
Cehov, medic, prozator şi
dramaturg rus (d. 1904).
De o sută de ani spectacole
după piesele sale sunt
prezente, practic, în fiecare
stagiune pe afişele teatrelor
din România.

S-a născut Romain
Rolland, scriitor francez,
laureat al Premiului Nobel
pentru Literatură pe anul
1915 (d. 1944).

Doctorul Emile
Grubbe a utilizat pentru prima oară radiaţiile pentru a
tratata cancerul de sân al pacientei sale Rose Lee din
Chicago.

S-a născut Tudor Vornicu, jurnalist român (d.
1989).

Amurit Ludovic Spiess, tenor român (n. 1938).
Ziua invenţiei automobilului.

9

Miercur 29 Ianuarie 4i 201

07:00 Telejurnal matinal 09:00
Legendele palatului 10:20 Oameni
care au schimbat Lumea 10:30 Când
se zideau catedralele 11:30 Dispăruţi
fără urmă 12:00 Beneficiar România
12:30 Vreau să fiu sănătos 13:00 Opre
Roma 14:00 Telejurnal 15:30
Convieţuiri 16:50 Europa mea 17:25
Legendele palatului 18:45 Clubul celor
care muncesc în România 18:50 La
vârf 19:45 Sport 20:00 Telejurnal 21:00
Moştenirea clandestină 22:00 Şerif în
Arizona 22:30 Biziday 23:20 Oameni
care au schimbat Lumea 23:30
Dragoste interzisă 01:15 La vârf

Este momentul sa
va folositi inspiratia si
creativitatea la locul
de munca sau in
afaceri. Ar fi bine sa
tineti cont de sfaturile
unei persoane mai in
varsta din familie.

Zi buna pentru
realizari importante
pe plan social si
material. Profitati de
ocaziile care apar,
pentru ca aveti sanse
sa obtineti castiguri
frumoase! Lasati totul
sa curga de la sine!

S-ar putea sa
intampinati dificultati
la serviciu, din cauza
ca sunteti stresat de
problemele banesti.
Ascultat i sfaturile
unui prieten care
incearca sa va redea
buna dispozitie!

Simtiti nevoia sa
faceti ceva deosebit.
Incercati, este mai
bine decat sa va
pierdeti timpul cu
nimicuri! Nu investiti
sume mari fara sa va
c o n s u l t a t i c u
partenerul de viata.

Aveti ocazia sa
faceti o schimbare
importanta pe plan
p r o f e s i o n a l .
Partenerul de viata nu
este multumit, pentru
ca va trebui sa munciti
mai mult. Nu luati
hotarari in graba.

Aflati o veste rea cu
privire la o persoana
cunoscuta si sunteti
nevoit sa va schimbati
programul. Partenerul
de viata reuseste sa
va linisteasca si sa va
limpeziti gandurile.

A v e t i o s t a r e
confuza la serviciu si
la o intalnire cu
prietenii. Va sfatuim
sa nu incepeti mai
multe treburi deodata.
Fiti mai prudent cand
vorbiti! Evitati cearta
cu o femeie!

O ruda apropiata
v a i n v i t a l a o
petrecere. Cheltuielile
pe care sunteti nevoit
s a l e f a c e t i v a
depasesc. Nu va
faceti probleme, totul
se rezolva mai usor
decat credeti.

P l e c a t i i n t r - o
calatorie in care aveti
mari satisfactii pe plan
social si financiar.
Intalniti o persoana
care va propune o
c o l a b o r a r e
a v a n t a j o a s a . Va
sfatuim sa acceptati
oferta.

La serviciu au loc
s c h i m b a r i
neasteptate. Este
posibil sa se manifeste
n e m u l t u m i r i l e
acumulate in timp. Va
recomandam sa nu
semna t i l i s te de
adeziuni.

Sunteti nevoit sa
f a c e t i c h e l t u i e l i
neprevazute, cu care
partenerul de viata nu
este de acord. Spre
seara, primit i un
t e l e f o n c a r e v a
schimba programul
pentru a doua zi.

Dimineata primiti o
v e s t e d e s p r e o
mostenire si deveniti
agitat. Dupa-amiaza
va pregatiti sa plecati
i n t r - o c a l a t o r i e .
C o n c e n t r a t i - v a
asupra problemelor
urgente!

Semnificaţii istorice pentru

07:00 Ştirile Pro Tv 10:05
Tânăr şi Neliniştit 11:00 Mihai
Viteazul 13:00 Ştirile Pro Tv
14:00 Tânăr şi Neliniştit 15:00
Paradisul furat 17:00 Ştirile Pro
Tv 17:30 La Maruţă 19:00 Ştirile
Pro Tv 20:30 Răzbunatorul 22:15
Ştirile Pro Tv 22:45 Inamicul
nevazut 00:30 CSI: New York -
Criminaliştii 01:30 Ştirile Pro Tv
02:30 Răzbunatorul 04:00
Promotor 04:30 România, te
iubesc! 05:30 La Maruţă

08:00 Neatza cu Răzvan şi
Dani 10:50 În gura presei 11:40
Teleshopping 12:00 Mireasă
pentru fiul meu 13:00 Observator
14:00 Mireasă pentru fiul meu
16:00 Observator 17:00 Acces
direct 19:00 Observator 20:00
Observator special 20:30 Te Pui
Cu Blondele 22:30 Un show
păcătos 01:00 Observator 02:00
Nikita 03:30 Observator special
04:00 Acces direct 06:00
Observator

08:30 Campionul 10:00
Draga mea prietenă 12:30
Ştirile Kanal D 13:15 Te vreau
lângă mine 15:30 Inima nu
respectă reguli 16:45 Teo Show
18:45 Ştirea zilei 19:00 Ştirile
Kanal D 20:00 Jumătatea mea
ştie 22:15 WOWBiz 00:30
Ştirile Kanal D 01:30 Teo Show
03:15 WOWBiz 04:45 Pastila
de râs 05:15 Inima nu respectă
reguli 06:15 Poveste de familie

07:00 Vacanţă şi terapie 08:00
Regina cumpărături lor 09:30
Anchetă militară 10:30 Cireaşa de pe
tort 12:00 În formă 13:00 Mondenii
14:00 Vacanţă şi terapie 15:00 Focus
15:30 Focus Monden 16:00 Regina
cumpărăturilor 17:00 Trăsniţi din
NATO 18:00 Focus 18 19:00 Focus
Sport 19:30 Cireaşa de pe tort 20:30
Killer Karaoke 22:00 Mondenii 22:30
Trăsniţi din NATO 23:15 Focus
Monden 23:45 Fii pe fază! 00:30
Anchetă militară 01:30 Frumoasa
Ceci 03:00 Focus 03:30 Regina
cumpărăturilor

08:30 Români de succes 08:45
Acasă în bucătărie 09:45 My Name
Is Earl 10:15 How I Met Your Mother
1 0 :4 5 B i n e , d r a g ă ! 11 : 4 5
Teleshopping 12:00 The Unit 13:00
Români de succes 13:15 Zoom în
10 13:30 La Maruţă 15:00 Bine,
dragă! 16:00 The Unit 17:00 La bloc
18:00 M.A.S.H. 19:00 How I Met
Your Mother 19:55 La bloc 20:55
M.A.S.H. 22:00 Hallowed Ground
23:45 Cititorii de oase 00:45 Norii
negri 01:30 Fim artistic 03:00
Cititorii de oase 03:45 Norii negri

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
Sub semnul întrebării 23:00
Lumea lui Banciu 00:00 Ştirile
B1 01:00 Sub semnul întrebării

07:30 Suflet de gheata 08:30
Poveştiri adevărate 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 21:30
Regina 22:30 Poveştiri de noapte
23:00 Cancan.ro 23:30 Iţi ordon să
mă iubeşti! 00:30 Regina 01:30
Poveştiri adevărate 02:30 Poveştiri
de noapte 03:00 Cancan.ro 03:30 Iţi
ordon să mă iubeşti!
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Actualitatea într-un zâmbet
Cele 6 echipe înscrise

cu greu în Campionatul
Judeţean de fotbal în sală
au rămas doar 5. Din
cauza vremii, dar şi a
drumurile înzăpezite, una
dintre echipele înscrise în
competiţie nu a putut face
deplasarea la Alexandria
pentru a juca cele două
meciuri programate pentru
ziua de duminică.

Această ”lipsă” nu a fost
o p r o b l e m ă p e n t r u
conducerea Asociaţiei
Judeţene de Fotbal care a
refăcut programul primelor
două etape astfel încât să
nu existe pauze între
partide.

După primele două
etape, pe primul loc s-a
instalat confortabil CS
Vârtoape. Echipa a reuşit
să se impună în ambele
partide, motiv pentru care

a acumulat maximum de
puncte.

Poziţ ia secundă a
c l a s a m e n t u l u i e s t e
o c u p a t ă d e U n i r e a
Ţigăneşti. Cele 6 echipe
înscrise la ediţia din acest
an sunt Universitatea
A l e x a n d r i a , U n i r e a
Ţigănesti, Viaţă Nouă
Olteni, Atletic Orbeasca,
CS Vârtoape şi Uda

Clocociov.
Turneul se dispută în

sistem campionat, fiecare
cu fiecare. La ediţia
precedentă s-au înscris 12
echipe, iar campioană
j u d e ţ e a n ă a f o s t
UniversitateaAlexandria.

Urmă toare le două
etape se vor disputa la
finalul acestei săptămâni.

C. DUMITRACHE

Surpriză nea ă, mai există ăşteptat şi lopat

Maşina asta e securizată,
că nu prea pune nimeni mâna pe lopată

Handbalul a intrat în ”pauză”. Nici n-a
început bine returul campionatului diviziei
A de handbal că deja primele două etape
au fost ”compromise”. Conducerea
Federaţiei Române de Handbal a decis
ca a doua etapă din retur să fie amânată
din cauza zăpezii. Această decizie a fost
luată după ce şi prima etapă a avut mai
multe meciuri reprogramate. Printre
acestea s-a aflat şi partida echipei
alexăndrene.

Debutul lui Liviu Candidatu ca
antrenor al echipei ACS Teleorman
Alexandria se lasă amânat. Deşi trebuia

ca prima partidă oficială a echipei
alexăndrene cu noul antrenor pe bancă
să aibă loc la sfârşitul săptămânii trecute,
disputa a fost amânată din cauza zăpezii.

Echipa din Târgovişte a încercat să
vină la Alexandria pentru această
confruntare, dar drumurile închise au
făcut practic imposibilă deplasarea. Şi
pentru că partida a fost amânată în ultima
clipă, iar echipa lui Liviu Candidatu se afla
deja pe terenul din Sala Sporturilor în
momentul în care a fost anunţată de
reprogramarea partidei, noul antrenor n-a
vrut să-şi lase jucătorii să plece decât
după un ”scurt” antrenament de 2 ore.

Dacă alexăndren i i n-au avut
adversari, meciurile de la Iaşi, Vaslui şi
Câmpina au putut să se desfăşoare fără
probleme.

Şi pentru că vremea se înrăutăţeşte,
conducerea Federaţiei de Handbal a luat
decizia ca şi etapa a 15-a să fie
reprogramată.

C.DUMITRACHE

Vremea rea a creat
probleme şi Campionatului

Judeţean de futsal

Rezultatele primelor
două etape ale Campionatului

Judeţean de fotbal în sală:

Clasamentul Campionatului
Judeţean de fotbal în sală:

Atl Orbeasca – Univer Alexandria 5 – 2
Unirea Ţigăneşti Viaţă Nouă Olteni 8 4
Atletic Orbeasca – CS Vârtoape 6 – 8
Univer Alexandria – U Ţigăneşti 6 – 6
CS Vârtoape – Viaţă Nouă Olteni 7-4

1. CS Vârtoape 6p (gm/gp 15/10)
2. Unirea Ţigăneşti 4p (gm/gp 14/10)
3. Atletic Orbeasca 3p (gm/gp 11/10)
4. Univer Alexandria 1p (gm/gp 8/11)
5. Viaţă Nouă Olteni 0p (gm/gp 8/15)
6. Udinese Uda Clocociov 0p (fara
jocuri)

.
- -

. .
.

Etapa III

Etapa IV

Etapa V

1. AS Atletic Orbeasca - CS Vârtoape
2. CS Unirea Ţigăneşti - FC Udinese
Uda Clocociov
3. CS Viaţă Nouă Olteni - CS
Universitatea Alexandria

CS Vârtoape - CS Universitatea
Alexandria
FC Udinese Uda Clocociov - CS Viaţă

Nouă Olteni
AS Atletic Orbeasca - CS Unirea
Ţigăneşti

1. CS Unirea Ţigăneşti - CS Vârtoape
2. CS Viaţă Nouă Olteni - AS Atletic
Orbeasca
3. CS Universitatea Alexandria - FC
Udinese Uda Clocociov

Zăpada şi vântul amână
debutul returului

HC Vaslui – LPS Piatra Neamţ 51-18 (24-9)
HCM Câmpina – CSM Călăraşi 20-48 (8-24)
POLI Iaşi – HC UNIVERSITAS Iaşi 30-25 (14-10)
CSH Alexandria – U Târgovişte – Reprogramat
CSM Focşani 2007 – U Galaţi – Reprogramat
HC Buzău 2012 – ŞTIINŢA II Bacău – Reprogramat
CSM Ploieşti a stat

POLI Iaşi - HCM Câmpina
HC UNIVER Iaşi - CSM Focşani 2007
U Galaţi - CSH Alexandria
U Târgovişte - HC Vaslui

LPS Piatra Neamţ - HC Buzău 2012
CSM Ploieşti - CSM Călăraşi
ŞTIINŢA II Bacău – Stă

.

Rezultatele înregistrate în etapa a 14-a:

Meciurile din etapa a 15-a au fost reprogramate:

... ă-i bărbatşi se crede c

- Dacă-i pun plug fac un ban grămadă!


