
La Alexandria, în
a n i i ` 7 0 - ` 8 0 , î n
actualul loca l a l
Liceului Pedagogic, a
funcţionat una dintre
cele mai cunoscute
şcoli profesionale din
partea de sud a ţării,
într-o perioadă de mai
bine de 20 de ani
câteva mii de tineri
f i ind pregăt i ţ i în
m e s e r i i l e d e
electrician, strungar,
instalator sanitar,
sudor, zidar etc.
Şcoala frecventată de
copiii teleormănenilor, dar şi de tineri din alte judeţe se numea simplu “Şcoala
Profesională de Ucenici” Alexandria, unitate transformată ulterior în Liceu de
construcţii. O şcoală de meserii în care pregătirea elevilor era asigurată de
profesori, ingineri şi maiştri şcolari cu o îndelungată experienţă profesională la
catedră dar şi în activitatea productivă, iar lecţiile teoretice îşi găseau
aplicabilitate în atelierele şcolii, precum şi în unităţile industriale din municipiu.

(continuare în pagina 4)

Ca şi cum impozitele şi taxele pe care fermierii români le plătesc an de an nu
ar fi fost suficiente, Guvernul a introdus din acest an şi impozitarea construcţiilor
din sectorul agricol.

(continuare în pagina 4)

În cursul zilei de miercuri 29 ianuarie 2014, zi în care
judeţul Teleormanul s-a aflat sub incidenţa codului
portocaliu, echipajele Comandamentului Local pentru
Situaţii de Urgenţă au intervenit rapid alături de drumari
acolo unde au apărut probleme în trafic. Aşa că, în

intervalul orar 10.15 - 12.24, autospeciala Formaţiunii de
Protecţie Civilă (AFAC), din cadrul Inspectoratului pentru
Situaţii de Urgenţă „A.D. Ghica” al judeţului Teleorman a
fost solicitată să intervină pentru scoaterea a două
autoturisme blocate în zăpadă pe D.J. 504, ce leagă
local i tăţ i le Alexandria şi Cernetu. Pasageri i

autoturismelor au ajuns în cele din urmă la destinaţie, în
siguranţă.

În cel de al doilea caz, la care s-a intervenit în jurul
orelor 12.15, personalul Serviciului Teritorial al Poliţiei de
Frontieră Turnu Măgurele a intervenit pentru deblocarea

unui autotren, care a derapat, blocând intersecţia Şoselei
de centură a oraşului. În acest caz misiunea de
dezăpezire şi repunere a autotrenului pe carosabil, fost
executată fără a fi întâmpinate probleme deosebite.

(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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În săptămâna 30 ianuarie – 5 februarie
Ofertă

semnificativă
de locuri de muncă
în Teleorman

La solicitarea fermierilor,

Ministrul Constantin a promis
că va reexamina modul de
impozitare a construcţiilor
din sectorul agricol

În consens cu cerinţele de pe piaţa muncii,

Reinventarea şcolilor de meserii
a devenit o necesitate absolută

Intervenţii pe
timpul codului portocaliu Un sommelier

a degustat vinurile
alexăndrenilor
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M.M.

Reprezentanţii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă precizează faptul că toate urgenţe medicale din judeţ
au fost preluate în condiţii normale, iar pacienţii au fost
transportaţi la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate.

Având în vedere avertizarea meteorologică şi evoluţia
fenomenelor meteo în judeţul nostru, se menţin recomandările
făcute în această perioadă către populaţie.

Şi pentru că se anunţă în continuare temperaturi extrem de
scăzute la nivelul judeţului nostru, în următoarele zile
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „A. D. Ghica” al judeţului
Teleorman recomandă în continuare cetăţenilor să verifice
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.

De asemenea se recomandă utilizarea doar a mijloacelor de
încălzire fără defecţiuni sau improvizaţii pentru încălzirea
locuinţelor.

Se interzice suprasolicitarea instalaţiilor electrice din
locuinţe sau de la locul de muncă, iar amplasarea mijloacelor de
încălzire trebuie să se facă departe de materialele combustibile.

Şi chiar dacă judeţul Teleorman a ieşit de sub incidenţa
codului portocaliu, persoanele în vârstă, copiii, femeile gravide
şi pe cei cu probleme de sănătate trebuie a fi protejaţi în
continuare de ger.

Concursul de vinuri atrage tot mai puţini
concurenţi. Dacă la ediţiile trecute juriul a fost
nevoit să deguste peste 50 de soiuri de vin, iată
că la cea de-a şasea ediţie numărul
participanţilor a scăzut aproape la jumătate.

Cel mai bun vin roşu din Alexandria îi
aparţine lui Dumitru Comănescu, iar marele
premiu la categoria vin alb a fost câştigat de
Anghel Bulumac.

La ediţia din acest an a concursului „Cel mai
bun vin alb/roşu“ s-au înscris 29 de viticultori, 24
la categoria vin roşu şi doar 5 participanţi pentru
vin alb.

Cea de-a şasea ediţie a concursului
alexăndrean „Cel mai bun vin alb/roşu” şi-a
desemnat câştigătorii. Concursul, dar şi
decernarea premiilor au avut loc la clubul

pensionarilor dinAlexandria.
Vreme de o oră, juriul, format din specialişti

viticoli, dar şi sommelieri a degustat cele 29 de
sortimente intrate în concurs.

Vinurile analizate au fost împărţite în două
secţiuni – albe şi roşii. Cele mai mari note din
concurs le-a obţinut vinul roşu al lui Dumitru
Comănescu, iar cel al lui Anghel Bulumac a fost
declarat cel mai bun dintre cele albe.

Licoarea lui Bachus a fost verificată de un
juriu de specialitate, în frunte cu preşedintele
sommelier Andrei Orbeşteanu. Alături de acesta

au mai degustat ingineri viticoli şi foşti câştigători
ai concursului: Gheorghe Manda, Corpul de
Control al Primarului, Florian Matei, Asociaţia
Zărezan, Eugen Capeţ, câştigător 2013
categoria vin roşu şi Ştefan Grigore, câştigător
2013 categoria vin alb.

”Este un concurs pentru producătorii de vin
din Alexandria. La această ediţie au putut să
participe doar producători de vin din Alexandria,
adică cei care figurează în evidenţele de la
registrul agricol. Cele mai bune soiuri de vin vor
fi şi răsplătite. Câştigătorul locului I pleacă acasă
cu un premiu de 500 lei. Locul 2 câştigă 300 lei,
iar locul 3 primeşte 200 lei. Ca o noutate de
premiere în acest an, conducerea Primăriei, la
sugestia producătorilor de vin, a adăugat două
premii noi: premiul pentru cel mai tânăr
producător de vinuri şi cel mai în vârstă”, a
declarat Ştefan Tăbăcitu, administratorul public
al municipiului.

Cel mai tânăr participant a fost declarat
Mircea Icu în vârstă de 44 ani, iar cel mai
vârstnic participant are onorabila vârstă de 84
de ani,Anghel Bulumac.

Juriul a gustat pe rând toate cele 29 de
sortimente de vin intrate în concurs. După ce au
măsurat tăria vinului, au dat o notă fiecărui
sortiment, pentru aromă, culoare, limpezime şi
gust.

Podiumul categoriei vin alb a fost întregit de
Marcel Capeţ, locul al doilea şi Ion Olteanu, al
treilea.

În privinţa vinului roşu, poziţia secundă a fost
ocupată de către Spirea Neagu, iar pe ultima
treaptă a podiumului a urcatAnghel Bulumac.

Pentru cei mai puţin familiarizaţi trebuie spus
că tăria licorii bahice este dată de cantitatea de
zahăr din boabele de struguri. Cu cât strugurii
sunt mai dulci, cu atât vinul este mai tare.

Premierea câştigătorilor se va face,
sâmbătă, 01 februarie, de la ora 11:00 în cadrul
ceremoniei dedicare Zărezanului, în sala de
şedinţe a PrimărieiAlexandria.

C. DUMITRACHE

Ofiţeri i Serviciului de
Investigare a Fraudelor au
început urmărirea penală
împotriva lui D. Dragomir de 61
d e a n i d i n m u n i c i p i u l
Alexandria, administrator la o
societate comercială pentru
săvârşirea infracţiunii de
evaziune fiscală, stabilindu-se
că în perioada 2007-2009
a c e s t a a a p r o v i z i o n a t
s o c i e t a t e a p e c a r e o
administrează cu marfă în
valoare de 68.156, de la un
număr de 11 ent i tă ţ i
comerciale radiate sau cu
întrerupere temporară de
activitate, pe baza a 11 facturi
fiscale false, prejudiciind
bugetul consolidat al statului
cu suma de 10.874 lei.

Un caz similar a fost
d e s c o p e r i t d e o f i ţ e r i i
Serviciului de Investigare a
Fraudelor care au început
urmărirea penală împotriva lui
S. Ionuţ de 27 de ani din
municipiul Giurgiu pentru
săvârşirea infracţiunilor de
e v a z i u n e f i s c a l ă ş i
desfăşurarea de activităţi în
domeniul jocurilor de noroc
fără licenţă şi autorizaţii, fapte
prev. şi ped. de art. 9 alin. 1, lit.
a, din Legea 241/2005 si art.
23, alin.1, din O.U.G. 77/2009.

P o l i ţ i ş t i i d i n c a d r u l
Serviciului de Investigare a
Fraudelor, însoţiţi de poliţiştii
din cadrul Secţiei 12 Poliţie
Zimnicea, dar şi inspectori din
cadrul Oficiului Naţional pentru

Jocuri de Noroc – Direcţia
Generală de Supraveghere şi
Control – Serviciul Teritorial
Sud au efectuat 2 percheziţii
d o m i c i l i a r e î n b a z a
au tor iza ţ i i l o r em ise de
Tribunalul Teleorman, ocazie
cu care au fost ridicate în
v e d e r e a c o n t i n u ă r i i
cercetărilor trei aparate de
jocuri electronice, exploatate
de învinuit fără licenţă şi
autorizaţii de exploatare, piese
de schimb aferente acestora şi
înscrisuri care interesau
cauza. Prejudiciul cauzat
statului este estimat la suma
de 49.000 lei.

B.P.

Intervenţii pe timpul
codului portocaliu

Evaluarea activităţii
Inspectoratului Situaţiilor
de Urgenţă “A.D. Ghica” al
judeţului Teleorman s-a
desfăşurat ieri, la sala mare
de şedinţe a Consiliului
Judeţean Teleorman.

Pentru că evenimentul
respectiv a continuat cu
videoconferinţa privind
a n a l i z a a c t i v i t ă ţ i i
desfăşurate de C.J.S.U. Teleorman, aici au fost prezenţi Adrian
Ionuţ Gâdea, preşedintele C.J. Teleorman, Liviu Dumitraşcu,
prefectul judeţului, Carmen Daniela Dan în calitate de
subprefect, Victor Drăguşin, primarul Alexandriei, dar şi alţi şefi
ai deconcentratelor M.A.I. şi un numai.

Referitor la bilanţul activităţii I.S.U. “A.D. Ghica” al judeţului
Teleorman, şeful instutuţie Liviu Sandu Sorinel, a predat ştafeta,
adjunctului său colonel Remus Mârlogeanu, care în prima parte
a vorbit despre obiectivele strategice, inspecţia de prevenire şi
serviciul de prevenire.

Referitor la desfăşurarea serviciului de prevenire, desfăşurat
pe anul de referinţă 2013, în această perioadă s-a acţionat
pentru stingerea a 358 de incendii, faţă de cele 445 incendii la
care s-a intervenit cu un an în urmă, ceea ce arată o scădere cu
20 la sută, a evenimentelor de acest fel. Practic, de aici
rezultând eficienţa serviciului de prevenire.

În acest sens, statisticile mai arată faptul că, pentru stingerea
a 280 de incendii, a acţionat numai unitatea. Numărul incendiilor
la care unitatea a acţionat în cooperare cu alte servicii precum
SVSU şi SPSU a fost 60 în anul 2013. Şi aici s-a înregistrat o
scădere, de numai 12 la sută, comparativ cu anul precedent.

În ce priveşte localităţile urbane, aici, în decursul anului 2013
s-au produs 104 incendii, iar în 2012 numărul acestora a fost de
133, în concluzie, în 2013, scăderea numărului acestora a fost
cu circa 22 la sută.

În zona rurală, numărul incendiilor a fost de 254,
reprezentând o scădere cu aproximativ 19 la sută, faţă de cele
care s-au produs în mediul rural în 2012, atunci când au fost
semnalate 312 astfel de evenimente.

Un alt aspect important, de semnalat, se referă la faptul că în
anul 2013, a scăzut şi numărul persoanelor decedate ca urmare
a incendiilor, astfel că în anul 2013 dintr-un număr total de 19
persoane decedate, (17 adulţi şi doi copii), cinci persoane au
decedat ca urmare a producerii unui incendiu sau efectelor
acestuia, ceea ce reprezintă, comparativ cu anul 2012 o
scădere cu circa 26 la sută.

Pentru anul 2013, Serviciul de Prevenire a planificat şi 1968
controale tehnice de specialitate, patru controale colective, cu
reprezentanţii Comisariatului Judeţean Teleorman al Gărzii
Naţionale de Mediu la operatori economici precum S.C. Donau
Chem S.A. Turnu Măgurele; S.C. Rom Bau S.R.L., Roşiorii de
Vede şi S.C. Biofuel Energy S.R.L.Zibnicea.

În urma acestor controale au fost descoperite nu mai puţin de
4682 deficienţe şi încălcări, ale normelor de prevenire a
incendiilor, din care 2175 au fost înlăturate operativ, iar din
neregulile constatate 1764 au fost sancţionate conform
prevederilor legale.

Despre celelalte tipuri de activităţi desfăşurate de specialiştii
departamentelor din cadrul I.S.U. “A.D. Ghica” al judeţului
Teleorman, vor reveni în alte ediţii.

M.M.

Mai multă prevenţie
înseamnă mai puţină

intervenţie

Un sommelier a
degustat vinurile alexăndrenilor

Dosare penale pentru comiterea
infracţiunii de evaziune fiscală
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Guvernul a adoptat în
ş ed in ţa de mie rc u r i o

ordonanţă de urgenţă prin
c a r e s - a î n f i i n ţ a t
Departamentul pentru situaţii
d e u r g e n ţ ă î n c a d r u l
Ministerului Afacerilor Interne,
informează un comunicat al
Executivului. Departamentul
va fi condus de RaedArafat.

'Avem un act normativ prin
care îmbunătăţim sistemul de

coordonare în situaţii de
urgenţă în cadrul Ministerului

de Interne. Vom construi
D e p a r t a m e n t u l p e n t r u
intervenţii la situaţii de
urgenţă, departament care va
avea în mod s igu r în
coordonare ISU, Inspectoratul
General de Aviaţie, dar şi
coordonarea operativă a ceea
ce înseamnă Ambulanţă,
unităţile de primiri urgenţe.

Deci, ceea ce practic are, în
mod clar, în coordonare din
prima secundă când avem
situaţii de urgenţă.

Departamentul va fi sub
conducerea unui secretar de
stat şi, evident, cred că astăzi
cel mai potrivit este domnul
Arafat, pe care-l voi şi numi
astăzi în funcţie', a anunţat
premierul Victor Ponta la
începutul şedinţei de guvern.

În fruntea Departamentului
pentru situaţii de urgenţă a fost
numit medicul Raed Arafat,
care devine astfel secretar de
stat în Ministerul Afacerilor
Interne.

P e l â n g ă a c e s t
departament s-au înfiinţat şi
două comitete naţionale, unul
pentru intemperii şi calamităţi
şi unul internaţional, pentru
situaţii speciale de urgenţă.

Vicepremierului Gabriel
Oprea a anunţat în şedinţa de
guvern că cele două comitete
preiau atribuţiile comitetului
actual pentru situaţii de
urgenţă.

Autoritatea Electorală Permanentă a amendat PSD,
PPDD şi PER pentru încălcarea Legii finanţării partidelor
politice, fiind confiscate sume între 30 de lei şi 260.887 de lei
şi aplicate amenzi între 10 şi 20 de mii de lei, conform unui
comunicat remis Mediafax.

AEP precizează că a efectuat 12 controale la sediile
partidelor şi organizaţiilor locale în ultimele luni ale anului
2013, respectiv la USL, PER, UNPR, PPDD, PSD, PRM, PNL
şi PDL.

În cazul PER, oficialii AEP au aplicat o amendă de 20.000
de lei şi a confiscat 260.887 de lei, după ce au constatat
încălcarea în anul 2012 a Legii finanţării partidelor politice.

În cazul PSD, AEP a aplicat o amendă de 10.000 de lei,
similară cu cea aplicată PPDD. În plus, de la PPDD a fost
confiscată suma de 167.200 de lei.

O amendă de 10.000 de lei şi confiscarea sumei de
193.806 lei s-au aplicat în cazul PDLCaraş-Severin, în vreme
ce în cazul PRM Galaţi au fost aplicate trei avertismente şi au
fost confiscaţi 30 de lei.

Legea finanţării
partidelor, încălcată

Preşedintele PDL Vasile Blaga a explicat miercuri în ce
condiţii formaţiunea pe care o conduce va colabora cu nou-
înfiinţatul Partid Mişcarea Populară.

Vasile Blaga a transmis că îşi doreşte o dublă colaborare
cu Partidul Mişcarea Populară la alegerile europarlamentare,
însă cu o singura condiţie: PMP să nu “agreseze” PDL.

“Era previzibilă înscrierea. Au îndeplinit condiţiile, este în
regulă. Mai departe, relaţiile dintre Partidul Mişcarea
Populară şi Partidul Democrat Liberal vor depinde mai mult
de Partidul Mişcarea Populară. Dacă vor agresa PDL şi
structurile lui, sigur că vom fi adversari. Asta ar însemna, de
altfel, să-şi încalce şi manifestul cu care au pornit la drum, că
ei se adresau oamenilor nemulţumiţi de politică, care nu s-au
prezentat la vot. Asta au declarat la început. În continuare,
temperatura relaţii lor dintre noi va depinde de
comportamentul lor”, a spus liderul democrat-liberal, citat de
pesurse.ro.

Întrebat dacă există posibilitatea ca PDL să colaboreze cu

PMP la europarlamentare, Blaga a ţinut să precizeze că
susţine “la fel de apăsat” liste separate, dar există totuşi două
paliere pe care se poate colabora – anume un pact de
neagresiune şi monitorizare comună în secţiile de vot.

“Putem nu numai cu Partidul Mişcarea Populară, dacă
relaţiile sunt normale, cu toate forţele de pe dreapta să avem
o colaborare, în sensul să nu avem atacuri reciproce şi, mai
mult, în tot ceea ce înseamnă o zi electorală care nu este
simplă, cu oameni în secţii de votare, astfel încât să nu se
poată întâmpla lucruri nelegale în secţiile de votare”, a mai
explicat preşedintele PDL.

În ce condiţii
va colabora PDL cu
Mişcarea Populară

Partidul Mişcarea Populară a fost înregistrat
miercuri ca partid politic, preşedintele
formaţiunii, Eugen Tomac, afirmând că PMP se
va consolida pe eşichierul politic românesc în
zona de centru-dreapta, un partid al clasei de
mijloc.

"Astăzi, la mai bine de şase luni de la
depunerea actelor la Tribunal pentru
înregistrarea juridică drept partid politic, Curtea
de Apel Bucureşti a respins apelurile la Decizia
de înregistrare a PMP. Pe cale de consecinţă,
Decizia Tribunalului rămâne definitivă şi
irevocabilă. Data de 29 ianuarie 2014 va
rămâne în istorie ca dată de naştere a Partidului
Mişcarea Populară! De astăzi, PMP este,
oficial, partid politic şi trece la o nouă etapă, cea
a consolidării şi dezvoltării sale ca partid de
centru-dreapta pe eşichierul politic al
României", spune Tomac, potrivit unui
comunicat de presă remisAgerpres.

Preşedintele PMP face apel, totodată, la
"toţi românii de bună credinţă, vrednici şi

cinstiţi" să se alăture formaţiunii sale politice "în
lupta noastră ca partid al clasei de mijloc, în
slujba binelui comun".

"Ne reafirmăm acum ca fiind un altfel de
partid, care îşi propune o altă cultură politică ca
alternativă la actuala lipsă de viziune din spaţiul
politic", adaugăTomac.

F o s t u l m i n i s t r u a l
Transporturilor Relu Fenechiu,
în prezent deputat PNL, a fost

condamnat, joi, de Înalta Curte
de Casaţie şi Justiţie, la 5 ani
de închisoare cu executare, în
"Dosarul transformatorul".
Fratele lui Relu Fenechiu,
Lucian Fenechiu, primit
aceeaşi pedeapsă. Decizia a
fost luată în unanimitate de

Completul de cinci judecători
al ÎCCJ. Sentinţa Înaltei Curţi
este definitivă.

Depu ta tu l PNL Re lu
Fenechiu a fost trimis în
judecată de procurorii DNA în
iun ie 2012, în dosaru l
c u n o s c u t c a
"Transformatorul", fiind acuzat
că prin firmele sale a vândut
t r a n s f o r m a t o a r e ş i

întrerupătoare uzate şi vechi la
preţuri de produse noi către
Sucursala de Întreţinere si
Servicii Energetice Electrice
( S I S E E ) M o l d o v a , c u
complicitatea fostei conduceri
a instituţiei.

Fratele acestuia, Lucian
Fenechiu, şi Mihai Bogdan
Damian, asociat unic şi
administrator la SC Euro Plus
SRL Iaşi şi acţionar al SC Fene
Grup SA, au fost acuzaţi de
complicitate la abuz în serviciu
î n f o r m ă c a l i f i c a t ă ş i
continuată şi complicitate la
abuz în serviciu contra
intereselor publice.

Procurorii anticorupţie i-au
trimis în judecată şi pe foştii
directori generali ai SISEE
Moldova Ioan Turbatu şi Ion
Mărghidan şi pe fostul director
comercial Petru Andronache,
pentru abuz în serviciu în
formă calificată şi continuată şi
abuz în serviciu contra
intereselor publice.

Guvernul a aprobat
înfiinţarea Departamentului pentru

situaţii de urgenţă

Partidul Mişcarea Populară a fost
înregistrat juridic

Relu Fenechiu,
condamnat la 5 ani de închisoare

cu executare
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George ZAVERA

Potrivit Ordonanţei de Urgenţă 102/2013,
fermierii români sunt impozitaţi pentru
următoarele tipuri de construcţii speciale:
clădiri agrozootehnice; construcţii agricole
uşoare (barăci, magazii, şoproane, cabane);
depozite de îngrăşăminte minerale sau
naturale (construcţii de compostare); silozuri
pentru furaje sau pentru cereale; pătule pentru
porumb; construcţi i pentru creşterea
animalelor şi păsărilor, padocuri; heleştee,
iazuri, bazine; ecluze şi ascensoare; baraje;
jgheaburi pentru piscicultură; sere, solarii,
răsadniţe şi ciupercării, indiferent că sunt din
zidărie, beton, metal sau lemn şi sticlă;
construcţie uşoară din lemn şi folie din masă
plastic, dar şi alte construcţii agricole
neregăsite în această listă, cum sunt gardurile.
Impozitul pe construcţii speciale se calculează
prin aplicarea unei cote de 1,5% asupra valorii
construcţiilor din inventar, la data de 31
decembrie a anului anterior celui în care se
plăteşte taxa, care poate fi achitată în două
tranşe.

Nemulţumirile exprimate de către fermieri
faţă de o asemenea măsură fiscală aberantă l-
au determinat pe ministrul Agriculturii, Daniel
Constantin, să promită reexaminarea

respectivului mod de taxare. Ministrul a anunţat
că a solicitat ca, în perioada imediat următoare,
la Ministerului de Finanţe să se rediscute
faimosul impozit “pe stâlp”. Constantin a arătat
totodată că ”ministrul Chiţoiu a fost foarte
deschis” la o regândire a impozitării în sectorul
agricol.

“Eu sper ca săptămâna viitoare, dacă nu
peste două săptămâni, să putem să definim
foarte clar ce poate fi impozitat, pentru că acolo
(în Ordonanţă n.n.) sunt trecute mai multe
coduri CAEN. Din punctul nostru de vedere, în
mod greşit. Să vedem ce putem să scoatem din
acea ordonanţă de urgenţă şi să rămânem cu o
impozitare corectă, şi nu, aşa cum s-a propus, a
tuturor activelor existente în agricultură, în
acest moment unele dintre ele fiind chiar
neproductive”, a declarat Daniel Constantin la
unul din posturile naţionale de televiziune. ”Noi
am discutat deja cu fermierii. A rămas ca şi
dânsul (ministrul Chiţoiu n.n.) să aibă consultări
interne. Ne vom aşeza împreună la masă şi
sper să găsim soluţia cea mai bună, fie la
aprobarea ordonanţei prin lege în Parlament,
fie prin amendarea respectivei ordonanţe”, a
explicat Constantin modul în care impozitarea
fermierilor poate fi schimbată.
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George ZAVERA

De pe băncile şcolii au
ieşit în fiecare an câteva sute
de muncitor i cal i f icaţ i ,
absolvenţii de aici fiind
c ă u t a ţ i d e t o a t e
întreprinderile din judeţ care
aveau nevoie de forţă de
muncă, pentru că aceştia
“ştiau meserie şi se integrau
foarte uşor în activitatea
productivă”.

Mii de teleormăneni pot
mărturisi şi astăzi că drumul
în viaţă, existenţial, le-a fost
asigurat de meseria, o
adevărată “brăţara de aur',
î n s u ş i t ă l a Ş c o a l a
Profesională de Ucenici.
C e v a m a i t â r z i u , î n
Alexandria, au apărut liceele
afiliate Fabricii de Rulmenţi şi
Întreprinderii de Panouri şi
Tablouri Electrice. La fel de
bine au fost instruite zeci de
generaţii de elevi în cadrul
Şcolii Tehnice Agricole, în
meserii precum tehnician
agricol şi tehnician veterinar,
mecanic utilaje agricole şi
mecanizator. Din păcate, în
anii postdecembrişti, şcolile
de meserii din Alexandria şi
d i n c e l e l a l t e o r a ş e
teleormănene, aşa cum s-a
întâmplat în toată ţara, au
fost închise una câte una, pe
motiv că respectivele profesii
nu mai au căutare pe piaţa
forţei de muncă. Ca urmare a
desfiinţării unor astfel de
unităţi de învăţământ, astăzi,
pentru foarte mulţi dintre
agenţ i i economici e o
adevărată aventură să
găsească personal calificat
în meserii cum ar fi cele de
sudor electric şi autogen,
electr ician, macaragiu,
mecanic auto, măcelar,
ospătar, şofer profesionist,
tehnician agricol, tehnician
veterinar, tractorist etc.

Cerinţele de pe piaţa forţei
de muncă au determinat
M i n i s t e r u l E d u c a ţ i e i ,

Cercetării şi Tineretului să
pună în practică un program
de reînfiinţare a şcolilor
profesionale, din cele 473 de
şcoli de meserii prevăzute
pentru întreaga ţară, 5
urmând să-şi desfăşoare
activitatea în judeţul nostru.
Practic e vorba de înfiinţarea
unor clase pe specificul
anumitor meserii, în cadrul
celor cinci grupuri şcolare
teleormănene urmând să fie
pregătiţi 280 de elevi. La
Colegiul “Anghel Saligny”
Roşiorii de Vede, 84 de elevi
se pregătesc în meseriile de
c o n f e c ţ i o n e r t e x t i l e ,
confec ţ ioner tâmplăr ie
a l u m i n i u ş i p v c ş i
electromecanic utilaje şi
instalaţii. La Colegiul Tehnic
“G-ral David Praporgescu”
Turnu Măgurele programul
şcolar prevede calificarea a
28 de elevi în meseria de
ospătar, iar la Liceul Tehnic
“ N i c o l a e B ă l c e s c u ”
Alexandria (liceul agricol)
pregătirea a 56 de elevi în
profesiile de horticultor şi
zootehnist. La Grupul Şcolar
T e h n i c A l e x a n d r i a
organigrama din acest an
prevede pregătirea a 28 de
e l e v i î n m e s e r i a d e
electromecanic utilaje şi
instalaţii industriale, iar la
Grupul Şcolar Auto Roşiorii
de Vede reînfiinţarea unei
clase de mecanici auto. E un
pas înainte, dar destul de
t imid, re înf i in ţarea cu
a d e v ă r a t a ş c o l i l o r
profesionale rămânând încă
o problemă a cărei rezolvare
nu poate suferi amânare. E
nevoie reală de personal
calificat, şi asta cu atât mai
mult cu cât foarte mulţi dintre
actualii meseriaşi, într-o
bună zi, prin pensionare, vor
lăsa libere sute şi sute de
locuri de muncă.

La solicitarea fermierilor,

Ministrul Constantin a promis că va
reexamina modul de impozitare
a construcţiilor din sectorul agricol

În consens cu cerinţele de pe piaţa muncii,

Reinventarea şcolilor
de meserii a devenit o
necesitate absolută

AJOFM Teleorman anunţă că în evidenţa sa sunt
înregistrate 92 de locuri de muncă, oferită de 17 dintre agenţii
economici din Teleorman, din diverse domenii de activitate:
industrie, construcţii civile, confecţii textile, agricultură,
medicină, vânzări, protecţie şi gardă, comerţ şi servicii.

Din punct de vedere al studiilor pentru patru dintre locurile
de muncă oferite se cer studii superioare, 61 de locuri de
muncă pot fi ocupate cu studii medii şi profesionale iar pentru
27 de locuri de muncă nu există condiţionări privind studiile
(muncitori necalificaţi).

Cea mai mare ofertă de locuri de muncă se regăseşte în
Roşiorii de Vede, 34 de locuri de muncă în domeniul
confecţiilor textile, din care 13 pentru persoane cu studii
profesionale, iar 21 pentru persoane necalificate. Locurile de
muncă sunt oferite de doi agenţi economici.

Urmează Zimnicea, unde trei agenţi economici oferă 26
locuri de muncă în domeniile bancar, activităţi de protecţie şi
gardă şi industrial, pentru care se cer studii medii şi
profesionale.

Municipiul reşedinţă de judeţ, Alexandria, are o ofertă de
18 locuri de muncă, de la 10 agenţi economici din domeniile
industrial, servicii şi comerţ, construcţii civile şi vânzări-
servicii. Patru posturi sunt pentru persoane necalificate,
pentru alte patru se cer studii superioare, iar 10 locuri de
muncă necesită studii medii şi profesionale.

Cei care sunt în căutarea unui loc de muncă se pot adresa,
pentru informaţii suplimentare, agenţiilor locale sau punctelor
de lucru din raza de domiciliu, sau pot accesa pagina web a
AJOFM Teleorman ( ).www.teleorman.ajofm.ro

M.M.

În săptămâna 30 ianuarie – 5 februarie

Ofertă semnificativă
de locuri de muncă
în Teleorman

Revenirea treptată a
economiei europene, după
criza majoră din ultimii ani,
face ca în ţările membre ale
U.E. să apară oportunităţi de
angajare în diverse domenii,
de care pot beneficia şi
cetăţenii români.

Pentru facilitarea liberei
circulaţiei a lucrătorilor în
Spaţiul Economic European
există o reţea de cooperare
care include serviciile publice
de ocupare a forţei de muncă,
organizaţii sindicale şi
patronale, coordonate
d e C o m i s i a
Europeană.

La nivelul AJOFM
T e l e o r m a n
f u n c ţ i o n e a z ă
c o m p a r t i m e n t u l
EURES, în cadrul
căruia se acordă
persoanelor aflate în
căutarea unui loc de
m u n c ă d a r ş i
eventualilor angajatori
s e r v i c i i g r a t u i t e
precum obţinerea unui
loc de muncă în condiţii sigure,
dar şi informarea şi consilierea
p r o f e s i o n a l ă p r i v i n d
încadrarea în muncă în
s t r ă i n ă ta te , , i n f o r ma ţ i i
detaliate cu privire la locurile
de muncă din ofertă şi despre
condiţiile de viaţă şi de muncă
din statele respective.

Compartimentul EURES
organizează şi burse ale
locurilor de muncă dacă
partenerii EURES externi o

cer.
În cei opt ani care au trecut

d e l a î n f i i n ţ a r e a s a ,
compartimentul EURES de pe
lângă AJOFM Teleorman, a
p u s l a d i s p o z i ţ i a
teleormănenilor locuri de
muncă în străinătate pentru
care s-au întocmit 870 de
dosare pentru angajare pe o
perioadă determinată.

Pentru această perioadă, la
nivel naţional există o ofertă de
282 locuri de muncă pentru

care pot opta şi cetăţeni din
Teleorman.

Cele mai multe sunt cele
din domeniul agriculturii,
Danemarca solicitând 100 de
persoane care să lucreze în
cadrul fermelor care cultivă
mazăre. Urmează Irlanda,
care oferă 40 de posturi de
ciontolitor de carne.

O paletă mai largă de
o f e r t e , d e ş i n u p r e a
numeroase, se remarcă în
cazul Austriei şi Germanie.

Cea mai importantă economie
din UE are nevoie de 10
barmani, 20 de ospătari, 40 de
bucătari, şi 10 posturi de
supraveghetori de noapte. În
total 80 de locuri de muncă.

În Austria e nevoie de un
zugrav, un zidar, un tencuitor,
un tâmplar, un sudor, un
organizator de şantier, un
operator CNC, un montator
prefabricate, un mochetar
parchetar, un macaragiu, un
instalator, un electrician, un

dulgher, un ajutor în
lucrări metalice, un
montator acoperiş
ţiglă, un faianţar. În
total 16 posturi şi toate
î n d o m e n i u l
construcţiilor.

Franţa are cea mai
selectă ofertă, dacă ne
gândim că în hexagon
e nevoie de 30 medici,
un post de terapeut
ocupaţ ional, două
p o s t u r i d e
k i n o t e r a p e u t . L a
acestea se adaugă

posturi de sudori. Oferta cea
mai săracă vine din partea
Norvegiei, care solicită doar
un asistent de brutar. Întrucât
oferta europeană de locuri de
muncă este într-o dinamică
permanentă, aceste cifre se
pot modifica aşa că cei
interesaţi pot urmări evoluţia
acestei dinamici accesând
site-ul www.eures.anofm.ro

M.M.

Medicii români au mare căutare
în Europa

Firmele care prezintă Fiscului venituri mai
mici cu până la 10% decât valoarea reală vor fi
penalizate cu 10% din diferenţa nedeclarată,
iar cele care anunţă venituri mai mici cu peste
10% decât valoarea reală vor fi penalizate cu
25% din diferenţă.

Sistemul va fi introdus de Guvern ca parte a
unui set de măsuri pentru combaterea evaziunii
fiscale, au declarat agenţiei Mediafax surse

oficiale.
"Prin noul sistem, firmele care declară

administraţiei fiscale un anumit venit care se
dovedeşte însă a fi cu până la 10% mai mic
decât valoarea reală vor fi penalizate cu 10%
din diferenţă, iar cele care declară venituri mai
mici cu peste 10% comparativ cu suma reală
vor fi penalizate cu 25% din diferenţa
nedeclarată", au afirmat sursele.

Guvernul vrea să introducă
penalităţi pentru firmele care declară

venituri mai mici



5

M M M MM M M MM M M
M M M MM M M MM M M
M M M MM M M MM M M
M M M MM M M MM M M
M M M MM M M MM M M
M M M MM M M MM M M
M M M MM M M MM M M
M M M MM M M MM M M
M M M MM M M MM M M
M M M MM M M MM M M

S.C S.R.L.. MARA PROD COM
Loc. Alexandria - Teleorman

E-mail: maraflorica@yahoo.com

Tel./Fax: 0247 312 854
0247 314 575

Str. Abatorului nr. 1 bis

M M M MM M M MM M M
M M M MM M M MM M M
M M M MM M M MM M M
M M M MM M M MM M M
M M M MM M M MM M M
M M M MM M M MM M M
M M M MM M M MM M M
M M M MM M M MM M M
M M M MM M M MM M M
M M M MM M M MM M M

M M M MM M M MM M
M M M MM M M MM M
M M M MM M M MM M
M M M MM M M MM M
M M M MM M M MM M
M M M MM M M MM M
M M M MM M M MM M
M M M MM M M MM M
M M M MM M M MM M
M M M MM M M MM M

V ofer zilnică ă

M M M MM M M MM M M
M M M MM M M MM M M
M M M MM M M MM M M

M M M MM M M MM M M
M M M MM M M MM M M
M M M MM M M MM M M

M M M MM M M MM M
M M M MM M M MM M
M M M MM M M MM M

M M M MM M M MM M M M M M MM M M MM M M M M M MM M M MM M



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



Înscrierea în învăţământul
profesional cu durata de trei ani,
organizat după clasa a VIII-a,
începând cu anul şcolar 2014 -
2015, se va desfăşura după
informarea şi consilierea elevilor
cu privire la oportunitatea de a-şi
continua astfel studiile, potrivit
metodo logiei Minis terului
Educaţiei.

M i n i s t e r u l E d u c a ţ i e i

N a ţ i o n a l e a e l a b o r a t
m e t o d o l o g i a c a r e
reglementează organizarea şi
funcţionarea învăţământului
profesional de stat cu durata de
trei ani, începând cu anul şcolar
2014 - 2015, inclusă într-un
proiect lansat în dezbatere
publică, miercuri.

Învăţământul profesional
este organizat după clasa a VIII-
a, ca parte a învăţământului
secundar superior ş i ca
învăţământ cu frecvenţă, cursuri
de zi, şi se poate desfăşura şi în
limbile minorităţilor naţionale.
P e n t r u î n s c r i e r e a î n
învăţământul profesional pot
opta şi elevii din învăţământul

special.
Calendarul admiterii prevede

că, în perioada 7 aprilie - 18 mai,
are loc informarea şi consilierea
e l e v i l o r c u p r i v i r e l a
oportunitatea de continuare a
stud i i lo r în învăţământul
profesional.

Pentru promovarea ofertei
loc a le a învă ţămân tu lu i
profesional este obligatorie

r e a l i z a r e a u r mă t o a r e l o r
a c t i v i t ă ţ i : " S ă p t ă m â n a
meseriilor", în perioada dedicată
activităţilor de consiliere şi
orientare profesională a elevilor,
"Târgul meseriilor", pentru
prezentarea ofertei la nivel
r e g i o n a l / j u d e ţ e a n ş i
promovarea învăţământului
profesional şi a numărului de
locuri disponibile în mijloacele
locale de comunicare în masă.

Inspec tora te le şco lare
judeţene/ al municipiului
Bucureşti publică lista cu
unităţile de învăţământ care
o r gan i ze az ă înv ă ţ ămân t
profesional cu durata de trei ani
şi oferta de pregătire a acestora

în b r o ş u r a adm i te r i i î n
învăţământul liceal de stat. În
scopul unei bune şi complete
informări a elevilor şi a părinţilor
acestora, broşura admiterii va
conţine atât informaţiile legate
de admiterea în învăţământul
liceal de stat cât şi în cel
p r o fe s i on a l , î n s e c ţ i u n i
separate.

Învăţământul profesional se
finalizează cu examen de
c e r t i f i c a r e a c a l i f i c ă r i i
profesionale.

Absolvenţii învăţământului
profesional care promovează
examenul de certificare a
calificării profesionale pot
continua studiile în clasa a XI-a a
învăţământu lui l iceal , în
c o n d i ţ i i l e l e g i i ş i a l e
reg lementăr i lo r spec i f ice
stabilite de MEN.

Elevii din învăţământul
profesional beneficiază de
sus ţ i ne re f i nanc ia r ă , î n
conformitate cu prevederile
legale, prin Bursa Profesională,
aprobată prin HG nr. 1062/2012
p r i v i n d m o d a l i t a t e a d e
subvenţionare de către stat a
costurilor pentru elevii care
frecventează această formă de
învăţământ.

Distinct de sprijinul financiar
acordat prin Bursa Profesională,
elevii pot beneficia şi de
susţinere financiară, stimulente
şi alte forme de sprijin acordate
de partenerul de practică, în
condiţiile legii şi în conformitate
cu prevederile contractului de
practică.
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Stetoscopul, acest instrument emblematic pentru
medicină, ar putea fi înlocuit prin generatoare de
ultrasunete, prognozează experţi în domeniu, potrivit
cotidianului francez Le Figaro.

Stetoscopul clasic a fost inventat în 1816 de către
medicul francez Rene Laennec. De aproape 200 de ani,
el este un instrument emblematic al practicii medicale.
Ultrasunetele şi generatoarele acestora au fost, la rândul
lor, 'inventate' în 1917, de către Paul Langevin, un fizician
francez. Va fi nevoie să se ajungă în anii 1950 pentru ca
ultrasunetele să-şi găsească loc în sectorul medical. Ele
sunt utilizate pentru diagnosticarea prin ecografie, care
explorează ţesuturile moi ale organismului şi care poate
calcula viteza circulaţiei arteriale şi venoase.
Ultrasunetele sunt folosite, de asemenea, în scop
terapeutic, pentru a trata ţesuturile moi sau pentru a
distruge calculii, mai ales cei renali, pe cale externă.

Ultrasunetele sunt utilizate în calitate de stetoscop în
situaţiile în care acesta din urmă nu poate fi folosit, cum ar
fi în elicoptere, în ambulanţe, în zone de război sau în
timpul unor catastrofe naturale. Ultrasunetele au fost
experimentate în jungla amazoniană, în Himalaya la

atitudine înaltă, în Haiti după cutremurul din 2010 şi chiar
pe Staţia Spaţială Internaţională (ISS). De fiecare dată cu
o eficacitate reală, mai bună decât în cazul aparatului
clasic.

Fabricanţii unor asemenea aparate au reuşit, în numai
câţiva ani, să reducă în mod considerabil dimensiunea lor,
care au ajuns în prezent să fie aproape cât un pachet de
cărţi de joc. Aceste aparate livrează imagini, sunete,
analizează frecvenţa cardiacă şi circulaţia sangvină.

Aceste fişiere pot fi trimise uşor, în mod electronic,
către alţi medici. În aceste condiţii, de ce astfel de aparate
nu se găsesc în buzunarele tuturor medicilor?, se
întreabă cei doi cardiologi. În primul rând, pentru că
aceste instrumente rămân scumpe, dar preţul lor ar urma
să scadă. Apoi, pentru că numeroşi medici practicieni nu
ştiu să utilizeze şi să interpreteze datele transmise de
ultrasunete.

Însă, la fel cum s-a trecut de la discul de vinil la casete,
apoi la CD şi MP3, stetoscopul clasic este pe cale să fie
înlocuit de cel cu ultrasunete.

Manualele digitale nu vor ajunge pe băncile elevilor
nici în septembrie 2014, aşa cum anunţa ministrul
Educaţiei, Remus Pricopie. Editorii de manuale
avertizează că, pentru a doua oară consecutiv,
responsabilii din domeniul educaţiei nu îşi respectă
termenele pe care tot ei le-au stabilit. Au trecut deja două
luni de când licitaţia pentru noile manuale trebuia
demarată, iar ministerul nu a dat încă nici un semnal în
acest sens, spun editorii.

Elevii care intră anul acesta în clasele I şi a II-a ar
trebui să aibă, pe lângă manualele tipărite, şi varianta lor
digitală. Ambele formate ar trebui să fie gata, conform
calendarului, până pe 5 septembrie, un termen imposibil
de respectat potrivit editorilor.

„Cu manualele, după părerea mea, suntem într-o
fundătură. Deja este prea târziu. Ar trebui să se renunţe
cel puţin la varianta digitală cu termen de realizare 1
septembrie. Adică să se împingă aşa cum fusese iniţial
ideea, la început printul iar, pe parcursul anului şcolar, să
vină şi varianta digitală”, declară la Digi24 Claudiu Istrate,
preşedintele Uniunii Editorilor din România.

Din calendarul făcut de specialiştii din minister şi
publicat pe 13 noiembrie, reiese că pe 22 noiembrie ar fi
trebuit ca ministrul Remus Pricopie să aprobe varianta
programei pentru noile manuale. În aceeaşi zi trebuia
lansată şi licitaţia, dar nu s-a întâmplat nimic.

Stetoscopul clasic
va fi înlocuit de cel pe
bază de ultrasunete

Încă un an
fără manuale digitale

C o m p a n i a
GlaxoSmithKline a anulat
l i v r ă r i l e , l a n i v e l
internaţional, a două tipuri
de vaccin anti-varicelă
pentru copii, după ce a
descoperit că două loturi
produse în fabrica din
Belgia nu erau conform
standardelor.

C e a m a i m a r e
companie farmaceutica din
Marea Britanie şi unul
dintre primii producători de
vaccinuri la nivel mondial a
anunţat că se aşteaptă ca
livrările să fie reluate abia la

sfârşitul lunii martie, scrie
Reuters.

Problemele de calitate au
fost depistate în cazul a două
tipuri de vaccin, respectiv

Priorix-Tetra şi Varilrix.
Medicii germani au fost

deja sfătuiţi să folosească
aceste vaccinuri cu raţia, în
condiţiile în care loturile
furnizate până acum sunt
sigure, potrivit Agenţiei de
Vaccinuri din Germania.

Vaccinul anti-varicelă se
găseşte si în farmaciile din
România, cu toate că
acesta nu este inclus în
pachetul obligatoriu de

imunizare, potrivit Evenimentul
Zilei. În acest caz, părinţii sunt
ce i care decid dacă îş i
vaccinează copiii.

Ceaiul verde este recunoscut încă din
antichitate pentru proprietăţile sale detoxifiante şi
benefice asupra organismului. Se spune despre
ceaiul verde că ar fi elixirul frumuseţii şi al
longevităţii. Cu ajutorul acestei diete poţi pierde
chiar şi 5 kg pe lună, fără să te înfometezi şi fără să
sari peste mese. Să vedem cum!

Pentru a înţelege pe deplin efectele acestei
diete, ar trebui în primul rând să cunoaştem
beneficiile ceaiului verde: Tonifică sistemul
nervos; Sporeşte atenţia prin conţinutul de
cafeină (deci îl poţi bea în loc de cafea); Previne
apariţia cancerului de piele şi ovarian; Combate
constipaţia; Reduce nivelul colesterolului; Ajută la
menţinerea siluetei; Este benefic în afecţiunile
renale; Scade riscul apariţiilor cariilor dentare;
Îmbunătăţeşte digestia; Ameliorează durerile de
s tomac; Pro te jează împot r i va bo l i l o r
cardiovasculare; Elimină senzaţia de oboseală;
Tratează afecţiunile prostatei; Reglează
tensiunea arterială;Are efect antiinflamator.

Se recomandă un consum moderat de ceai
verde pe zi (2-3 căni pe zi), deoarece, în cantităţi
prea mari, deshidratează organismul. Dieta

presupune doar introducerea ceaiului verde în
alimentaţia zilnică, având în vedere şi câteva
restricţii alimentare: dulciurile, pastele făinoase,
pâinea, alcoolul şi sucurile carbogazoase, fast
food-ul şi chipsurile.

Cu 20 de minute înaintea micului dejun şi a
prânzului se va bea o cană de ceai verde,
neîndulcit. Se recomandă şi câteva exerciţii fizice
pentru tonifiere în această perioadă.

Elevii din clasa a VIII-a
vor fi informaţi şi consiliaţi privind

învăţământul profesional

Dieta cu ceai verde!

Vaccinuri anti-varicelă, retrase
din toată lumea



Alexandria, 29 ianuarie 2014

Un nou proiect al Instituţiei Prefectului – Judeţul Teleorman, destinat modernizării şi eficientizării
serviciilor furnizate cetăţenilor

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL TELEORMAN implementează, începând cu data de 27
septembrie 2013, proiectul PERSONAL COMPETENT PENTRU O ADMINISTRAŢIE MODERNĂ ŞI
EFICIENTĂ. Conferinţa de lansare a proiectului va avea loc în data de 3 februarie, a.c.

Proiectul este cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Dezvoltarea
Capacităţii Administrative 2007-2013, având codul SMIS 22228.

Valoarea totală eligibilă a proiectului (fără TVA) este de 1.095.495 lei, din care:
• 931.170.495 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European;
• 164.324,25 lei – cofinanţarea eligibilă a beneficiarului

Obiectivul general
Proiectul îşi propune să contribuie la ridicarea nivelului de cunoştinţe şi competenţe al personalului din
administraţia publică locală, necesare consolidării unei administraţii moderne, performante, eficiente şi
eficace, în beneficiul socio-economic al comunităţilor pe care le deserveşte.
Scopul proiectului
Profesionalizarea activităţilor desfăşurate în INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢUL TELEORMAN şi 15
servicii deconcentrate, prin dezvoltarea capacităţii personalului, de conducere şi execuţie, funcţionari
publici şi contractuali, indiferent de vârstă, sex, etnie, de a utiliza metode, tehnici şi proceduri
caracteristice unui management public modern, bazat pe performanţă.

Acest lucru se va realiza prin:
1. Dezvoltarea unei capacităţi manageriale specifice unei administraţii moderne.
2. Furnizarea de cunoştinţe şi dezvoltarea de competenţe care să permită personalului să

implementeze un management public modern, în toate componentele acestuia, şi să continue în ritm
accelerat reforma de modernizare instituţională.

3. Schimbarea valorilor şi a modului de acţiune a personalului prin transfer direct de experienţă, idei şi
bune practici în cadrul a două vizite de studiu în instituţii publice europene.

Grupul ţintă al proiectului este format din:

- 66 de persoane din INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢULUI TELEORMAN;
- Instituţiile publice coordonate şi partenere în procesul de dezvoltare locală (Serviciile

Deconcentrate, Consiliul Judeţean, Primării, structuri asociative, ONG) – 15 instituţii vizate direct
(220 de persoane) şi aproximativ 150 de instituţii/ organizaţii vizate indirect, în măsura în care
vor participa la sondarea opiniei stakeholderilor în ceea ce priveşte activitatea derulată de Instituţia
Prefectului Teleorman şi de cele 15 servicii publice deconcentrate , implicate în proiect (în vederea
realizării analizei diagnostic).

- 60 de firme care îşi au sediul sau îşi desfăşoară activitatea pe raza JUDEŢULUI TELEORMAN –
chestionate în vederea realizării analizei diagnostic a instituţiilor direct implicate

Comunicat de presă

Principalele activităţi ale proiectului sunt:
1. Pregătirea implementării proiectului.
2. Promovarea proiectului.
3. Organizarea şi desfăşurarea moduleleor de instruire prevăzute în proiect.
4. Realizarea de analize/diagnoze instituţionale pentru toate instituţiile implicate în proiect.
5. Organizarea a 2 vizite de studiu.
6. Organizarea a 3 seminarii pentru administraţia publică din judeţul Teleorman.
7. Monitorizare şi evaluare
8. Auditarea proiectului.

Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 16 luni: 27 septembrie 2013 – 27 ianuarie 2015.
Locul de desfăşurare al proiectului: Alexandria, localităţile în care vor avea loc cursurile şi seminariile, două
state membre ale Uniunii Europene în care se vor derula cele două vizite de studiu.

Prin implementarea proiectului se vor obţine următoarele rezultate:

- 20 de persoane instruite în domeniul Managementui serviciilor publice
- 40 de persoane instruite în domeniul Managementului strategic
- 40 de persoane instruite în domeniul Managementului proiectelor
- 40 de persoane instruite în domeniul Managementului calităţii în instituţiile publice
- 20 de persoane instruite în domeniul Managementului performanţei
- 20 de persoane instruite în domeniul Managementului funcţiei publice
- 25 de persoane instruite şi certificate în domeniul ECDL complet
- 105 persoane informate în domeniile „Mangementul riskului – element cheie în atingerea

obiectivelor strategice la nivelul instituţiilor publice”, „Dezvoltare Durabilă ” şi „Transparenţă
decizională în instituţiile publice şi egalitate de şanse”.

- 16 Analize diagnostic realizate la nivelul Instituţiei Prefectului Teleorman şi la nivelul celor 15 servicii
publice deconcentrate.

- 500 chestionare pentru Sondarea opiniei stakeholderilor în ceea ce priveşte activitatea derulată de
Instituţia Prefectului Teleorman şi de cele 15 servicii publice deconcentrate , implicate în proiect

- 16 Planuri de îmbunătăţire instituţională la nivelul Instituţiei Prefectului Teleorman şi la nivelul celor
15 servicii publice deconcentrate.

- 16 revizuiri structurale în contextul realizării de analize diagnostic la nivelul a 16 instituţii şi, pe baza
lor, a elaborării de planuri de îmbunătăţire/dezvoltare instituţională;

- 2 Vizite de Studiu organizate în două state europene dezvoltate pentru schimb de bune practici.
- 30 participanţi la Vizitele de studiu - 15 participanţi/ Vizită de studiu
- Echipamente IT şi mobilier de birou:
- Materiale de promovare:

Rezultate de impact

- 286 de persoane la nivelul Instituţiei Prefectului Teleorman şi la nivelul celor 15 servicii publice
deconcentrate vor fi capabili, la sfârşitul proiectului să implementeze un management public modern, în
toate componentele acestuia, şi să continue în ritm accelerat reforma de modernizare instituţională.

- 286 de persoane la nivelul Instituţiei Prefectului Teleorman şi la nivelul celor 15 servicii publice
deconcentrate vor fi capabili să faciliteze conducerea eficientă a schimbărilor necesare, pentru a
ajunge la o compatibilitate necesară de valori, de principii şi de rezultate cu administraţiile moderne
europene.

Persoana de contact , pentru relaţii în legătură cu acest proiect, este Mirela Cofaru, manager de proiect.
Tel. 0247/311150, int.29023; fax. 0247/314005; mirelacofaru@gmail.com. Informaţii în legătură cu proiectul se
găsesc pe site-ul instituţiei: www.prefectura-teleorman.ro.

R O M Â N I A

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢUL TELEORMAN

Specialiştii trag un semnal de alarmă şi subliniază faptul că
produsele cosmetice sunt extrem de dăunătoare pentru
sănătatea omului. În această categorie intră şampoanele,
cremele, loţiunile de corp, fardurile sau parfumurile.

Înainte de a cumpăra un produs, ar trebui să ştim ce conţine
fiecare în parte. După cum puteţi vedea, numărul substanţelor
chimice variază de la un produs la altul.

Şamponul. Număr mediu de chimicale: 15, iar cele mai
nocive sunt lauril sulfat de sodiu (Sodium Lauryl Sulphate),
tetrasodiu şi propilen glicol. Posibile efecte adverse: iritaţii,
afectări ale ochilor.

Fardul de pleoape. Număr mediu de chimicale: 26, cel mai
nociv fiind polythylene terephthalate. Posibile efecte adverse:
tulburări hormonale cu afectarea unor organe interne şi
infertilitate.

Rujul. Număr mediu
de chimicale: 33, cea
m a i n o c i v ă f i i n d :
p o l y m e t h y l
methacrylate. Posibile
efecte adverse: alergii,
dar unele studii asociază
această substanţă cu
riscul de formare a
tumorilor canceroase.

Oja. Număr mediu de
chimicale: 31, iar cele mai nocive sunt ftalaţii. Posibile efecte
adverse: expunerea îndelungată poate duce la probleme de
fertilitate sau, în cazul femeilor însărcinate, la tulburări în
dezvoltarea fătului.

Parfumul. Număr mediu de chimicale: 250, iar cele mai
nocive sunt benzaldehidă, ftalaţi. Posibile efecte adverse:
iritaţii ale căilor respiratorii superioare, ale gurii, ale gâtului şi
ale ochilor, dar şi stări de ameţeală şi de greaţă.

Loţiunea de corp. Număr mediu de chimicale: 32. Cele mai
nocive dintre acestea sunt: methylparaben, propylparaben,
polyethylene glycol. Posibile efecte adverse: eczeme, iritaţii şi
tulburări hormonale.

Gelurile de duş. Număr mediu de chimicale: 10, iar cele mai
nocive sunt: lauril sulfat de sodiu (Sodium Lauryl Sulphate) şi
„parfum“ Posibile efecte adverse: iritaţii, agravare a
simptomelor astmului şi risc de cancer.

Fondul de ten. Număr mediu de chimicale: 24, iar cea mai
nocivă este polymethyl methacrylate. Posibile efecte adverse:
alergii, slăbirea sistemului imunitar, în unele cazuri, risc de
tumori canceroase.

88

Într-o dimineaţă, soţia pregăteşte două ouă ochiuri. La
unmoment dat, apare soţul în bucătărie: Ai grijă cu ochiurile
alea, vezi să nu le arzi! Am zis ai grijă! Întoarce-le, să nu le
arzi! Da' întoarce-le odată! Nu uita să pui şi sare,
întotdeauna uiţi să pui sare!
Soţia: – Ce ai dragă, ai înnebunit de tot?
Soţul: – Nu, doar voiam să îţi demonstrez cum îmi faci tu

mie când sunt la volan …
***

Ţiganul Ilie, spărgător de meserie, se plânge unui
prieten:
- Poţi să faci şi pe dracu-n patru, că nevestele astea tot

nemulţumite îs. Uite, Paraschiva mea nu vrea să poarte blana
de care i-am făcut rost. Zice că ce, aia-i blană?
- Cumaşa?
- Păi am luat numa' patru luni pe ea.

***
Bulă, la reuniunea de 20 de ani, se adresează foştilor lui

dascăli:
- Stimaţii mei profesori, mă tot frământă o întrebare:

chiar atât de imbecil eram, demă tot lăsaţi corijent?
- Vaaai, se poate, domnuleministru?

Pastila de râs

privind decizia etapei de încadrare
„Anexă gospodărească”

Nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi
nu se supune evaluării adecvate

„Anexă gospodărească”

Pisică Florea, titular al proiectului
anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare
de cătreAPM Teleorman:

în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului,
pentru proiectul , amplasat în com.
Ţigăneşti, jud. Teleorman.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează
pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului
Teleorman din municipiul Alexandria, în zilele de luni-joi, între orele
8:00-16:00, vineri între orele 8:00-14:00, precum şi la următoarea
adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro şi la sediul titularului.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul
deciziei de încadrare la sediul APM Teleorman în termen de 5 zile de
la data publicării.

Anunţ

Câte chimicale
aplicăm zilnic pe piele
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1797:

1854:

1868:

1923:

1933:

1937:

1938:

1944:

1987:

Se termină reconstrucţia podului peste Dunăre (cu
o lungime de 1135 m) la Drobeta, de către Apolodor din
Damasc.

S-a născut Franz Schubert, compozitor austriac
(d. 1828).

S-a născut David Emmanuel, matematician
român (d. 1941).

S-a născut Theodore William Richards, chimist
american, laureat al Premiului Nobel pentru chimie (d.
1928).

S-a născut Norman Mailer, prozator american (d.
2007).

A murit John Galsworthy, scriitor englez, laureat
al Premiului Nobel pentru Literatură pe anul 1932 (n.
1867).

S-a născut Mircea Micu, poet, prozator şi
dramaturg român (d. 2010).

S-a născut Lucia Mureşan, actriţă româncă de
teatru şi film (d. 2010).

A murit Jean Giraudoux, scriitor francez (n.
1882).

Amurit Nicolae Velea, prozator român (n. 1936).
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07:00 Telejurnal matinal 09:00
Preţuieşte viaţa! 12:15 Oameni care
au schimbat Lumea 12:30 Descoperă
Europa ta! 13:00 România deşteaptă
13:30 M.A.I. aproape de tine 14:00
Telejurnal 15:30 Oameni ca noi 16:00
Pe urmele lui Avraam 16:50
Superconsumatorul 17:25 Legendele
palatului 18:45 Clubul celor care
muncesc în România 18:50 Calea
europeană 19:45 Sport 20:00
Telejurnal 21:10 Piratul yankeu 22:45
Mongol 00:50 Tezaur folkloric 01:45
Calea europeană

N u e z i t a t i s a
incheiati contracte
sau sa semnati acte
oficiale! Relatiile cu
cei din jur sunt foarte
bune si aveti succes in
afaceri. Aveti ocazia
sa luati hotarari bune
pentru camin.

Aveti succes in
afaceri si spor la tot ce
faceti in gospodarie.
Prietenii si familia va
sustin. Dupa-amiaza
v a v i z i t e a z a o
persoana mai in
varsta pe care nu ati
vazut-o de mult.

Va sfatuim sa nu
calatoriti si sa evitati
intalnirile cu prietenii.
Cei din jur nu sunt
dispusi sa va accepte
ideile. Puteti sa va
transpuneti in practica
proiectele legate de
viata casnica.

Acordati mai multa
atentie problemelor
ce tin de camin. S-ar
putea ca planurile de
i m b u n a t a t i r e a
situatiei financiare sa
n u f i e r e a l i s t e .
Limitati-va la activitati
de rutina.

S-ar pu tea sa
p r i m i t i o s u m a
considerabila de la o
femeie mai in varsta
din familie. Pastrati-va
calmul si nu va certati
cu partenerul de viata
din cauza cheltuielilor
inevitabile.

Sunteti preocupat
s a r e z o l v a t i
problemele casei. S-
ar putea sa faceti rost
de bani pentru a
cumpara aparatura
electrocasnica. Spre
seara ar fi bine sa va
pregatiti de musafiri.

Desi aveti multe de
rezolvat, odihniti-va
mai mult. Impreuna
cu partenerul de
viata, faceti schimbari
in camin. Nu ezitati!
Va recomandam sa fiti
mai atent la cheltuieli.

Dimineata aflati ca
vi se anuleaza o
delegatie. Va sfatuim
sa nu va enervati. Este
momentul sa preluati
initiativa in problemele
casei. Spre seara,
prietenii va invita la o
petrecere.

Puteti avea succes
in activitati casnice.
Dimineata castigati o
suma importanta de
pe urma unei afaceri.
Seara s-ar putea sa
aflati ca un prieten s-a
imbolnavit si ii sariti in
ajutor.

Daca dorit i sa
faceti schimbari in
casa, este momentul.
Va puteti baza pe
ajutorul prietenilor si
al familiei. Va sfatuim
sa nu va certati cu
partenerul de viata
din cauza unei rude.

Sunteti original si
va hotarati brusc sa
schimbati ceva prin
casa. Pentru aceasta,
sunteti nevoit sa faceti
c a t e v a d r u m u r i
s c u r t e . V a
recomandam sa va
organizati eficient.

Va s fatu im sa
amanati intalnirile de
afaceri. Nu va ocupati
probleme importante,
care necesita putere
d e c o n c e n t r a r e .
Puteti avea succes in
activitatile legate de
camin.

Semnificaţii istorice pentru

07:00 Ştirile Pro Tv 10:05
Tânăr şi Neliniştit 11:00 Nea
Mărin Miliardar 13:00 Ştirile
Pro Tv 14:00 Masterchef
16:00 La Maruţă 17:00 Ştirile
Pro Tv 17:30 La Maruţă 19:00
Ştirile Pro Tv 20:30 Războiul
minţii 22:30 VirginaAmericană
00:00 Războiul minţii 02:00
Virgina Americană 03:30
Apropo Tv 04:30 La Maruţă

08:00 Neata cu Răzvan şi
Dani 10:50 În gura presei 12:00
Mireasă pentru fiul meu 13:00
Observator 14:00 Mireasă
p e n t r u f i u l m e u 1 6 : 0 0
Observator 17:00 Acces direct
19 :00 Obser va to r 20 :00
Observator special 20:30 Ultimul
războinic al aerului 22:30 Lupta
cu zombi 00:30 9 luni şi o crimă
02:15 Lupta cu zombi 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 Pe
banii părinţilor 21:30 Cizme
deocheate 23:30 Faci faţă, faci
bani 00:30 Ştirile Kanal D 01:30
Te o S h o w 0 3 : 1 5 C i z m e
deocheate 05:00 Pastila de râs
05:30 Inima nu respectă reguli
06:30 Neveste de piloţi

07:00 Danni Lowinski 08:00
Regina cumpărăturilor 09:30
Anchetă militară 10:30 Fii pe fază!
12:00 Sport, dietă şi o vedetă 12:30
Teleshopping 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 Mărul discordiei 22:00
Mondenii 22:30 Trăsniţi din NATO
23:15 Fii pe fază! 00:00 Anchetă
militară 01:00 Mărul discordiei

08:30 Români de succes 08:45
Acasă în bucătărie 09:45 Cum am
cunoscut-o pe mama voastră
10:45 Earl 12:00 Unitatea 13:00
Români de succes 13 :15
Teleshopping 13:30 La Maruţă
15:00 Bine, dragă! 16:00 Unitatea
17:00 La bloc 18:00 M.A.S.H.
19:00 Cum am cunoscut-o pe
mama voastră 20:00 Gurul
dragostei 21:45 Zoom in 10 22:00
Vocea morţii 00:00 Cititorii de oase
01:00 Norii negri 01:45 Vocea
morţii 03:15 Cititorii de oase

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 19:00Aktualitatea B1
20:00 Bună seara, România!
21:30 Talk B1 23:00 Lumea lui
Banciu 00:00 Ştirile B1

07:30 Suflet de gheata 08:30
Poveşt i r i 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 20:30 Furtuna din adâncuri
22:30 Iţi ordon să mă iubeşti! 00:30
Poveştiri adevărate 01:30 Furtuna
din adâncuri 03:00 Iţi ordon să mă
iubeşti! 04:30 Poveştiri adevărate
05:30 Casa Ibacka
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Actualitatea într-un zâmbetÎn vreme ce unele sporturi, de tradiţie,
îşi pierd din public şi practicanţi, altele,
de-a dreptul ciudate au mari şanse să fie
incluse în viitorul apropiat printre probele
Jocurilor Olimpice.

Există o Federaţiei Internaţională a
Alimentaţiei Competitive, care are grijă de
concursurile de mâncat din întreaga
lume. Bascii se laudă cu viteza unui sport
de-al lor, iar fanii lui Harry Potter au adus
în lumea reală un sport pe nume
quidditch.

Sportul este în permanenţă în
căutarea noului. "Următorul Maradona",
"Viitorul Michael Jordan", următorul
campion şi chiar sporturile viitorului.
Există însă în diverse colţuri ale lumii
sporturi uitate până şi de istorie, pe care
practicanţii insistă că la un moment dat
vor cuceri lumea. De asemenea, există
unele extrase din povestiri SF sau unele
dictate de evoluţia tehnologică, dar toţi
practicanţii lor visează într-o zi la
celebritatea unui Rafael Nadal, Cristiano
Ronaldo sau Michael Schumacher. Iată
un top al celor mai ridicole sporturi care se
practică şi visează să fie cele mai
populare măcar în 2100.

Îşi are originea în Ţara Bascilor, unde
s-a jucat în premieră în urmă cu patru
secole. Guvernul basc susţine că este cel
mai rapid sport din lume, mingea
circulând cu viteze între 150 şi 300
km/oră. În Jai Alai mingea este lansată în
aer, spre terenul advers, cu o împletitură
de răchită lungă de aproape un metru şi o
cavitate de 15 cm. În linii mari regula este
că se obţin puncte dacă echipa cealaltă
nu prinde mingea. Viteza este principalul
atu invocat de fanaticii acestui sport,
obligaţi de altfel să poarte căşti în timpul
partidelor, pentru a nu se răni. În SUA
jocul s-a bucurat de o bună popularitate,
fiind privit ca alternativă la jocurile de
noroc. Face obiectul foarte multor pariuri
şi chiar jucătorii înşişi au dreptul de a
paria pe meciurile în care joacă.

Major League Gaming, Liga nord-
americană profesionistă a videojocurilor,
susţine că acesta va fi sportul secolului
XXI. Problema şefilor de la MLG este că
pe cât de mulţi practicanţi se vor aduna să
joace, pe atât de puţini spectatori se vor
strânge, statutul de privitor într-o astfel de
situaţie fiind destul de plictisitor.

Jocul este incredibil de lent, poate fi
sportul secolului XXIII sau XXIV.

Este un sport inventat de JK Rowling
pentru cărţile sale cu Harry Potter, iar cum
personajul are o popularitate incredibilă
s-au găsit destui fani care să transforme
acest sport fictiv într-unul real. Regulile
sunt cele stabilite în cărţile SF ale
autoarei şi dezvoltate pe măsura
imaginaţiei, spunându-se despre ele că
au f os t s t ab i l i t e î n 17 50 , de
Departamentul de Jocuri şi Sporturi
Magice. Faptul că în istoria jocului se
spune că prima finală a Cupei Mondiale a
opus, în 1473, Transilvania şi Flandra, iar
în 1538 a fost interzisă folosirea baghetei
magice contra echipei adverse indică
multe şi despre marele viitor al acestui
sport.

Jon Bon Jovi s-a angajat să
promoveze acest sport, însă încercările
sale au eşuat în ridicol. În 1987 a fost
fondată o Ligă profesionistă, care a dat
însă faliment anul trecut. Acum câteva
luni a fost refondată şi se bucură de
susţinerea canalului de televiziune al Ligii
de FotbalAmerican, NFL.

În filmul Rollerball (1975) ne este
prezentat ca un sport ultra-violent al
anului 2018. În 2010 era un sport
american de contact, care se practica pe
patine cu rotile, pe un teren de formă
ovală. Un meci se joacă între două echipe
a câte cinci jucători. Reprizele sunt de
câte două minute şi sunt permise oficial
toate loviturile. Se spune că numai
varianta feminină are 500 de ligii, în 16
ţări, dar din punct de vedere tehnologic
sportul nu a evoluat din 1922 încoace.

Se tot vorbeşte de un sport ecologic,
dar maşinile alimentate cu energie solară
se deplasează lent, astfel că nu pot
satisface pretenţiile privitorilor. În plus,
fiind acoperite cu panouri solare nu lasă
loc pentru logo-urile sponsorilor.

Poate nici un sport nu a crescut în
ultimii ani atât de mult, precum acesta.
Există chiar şi o federaţie internaţională,
iar Takeru Kobayashi este un star, el
deţinând timp de şase ani recordul
mondial la mâncat hot-dog. Se mai
remarcă la masă Joey Chestnut, un tânăr
de 26 de ani, din Vallejo (California),
numărul 1 mondial, foarte bun pe mai
mul te secţ iun i : hot-dog, p izza,
macaroane cu brânză sau chiar coaste de
porc.

JaiAlai

Jocurile video

Sporturile cu roboţi

Quidditch

Fotbal american în sală

Roller Derby

Cursele cu maşini solare

Concursurile de mâncat

- Mă duc, mamă, lângă moşu’, că se-anunţă codu roşu!’

- Sărăcia-i pe făraş, azi luăm masa în oraş!

- Ia oferta, neamule, bomboane agricole!

- Dacă nu te-ngraşi, măcar să ajungi... parlamentar!

Sporturi ale ”viitorului”


