
Cu o suprafaţă agricolă însumând 473.000 de hectare şi o populaţie stabilă
de 383.139 persoane, conform situaţiei existente la data de 1 iulie 2013 privind
evidenţa populaţiei, Teleormanul se înscrie printre judeţele de mărime medie din
România.

(continuare în pagina 4)

Din cauza zăpezilor
abundente şi a viscolului,
care au lovit şi Teleormanul,
au generat mari probleme
care în cele din urmă au dus
la izolarea unor localităţi,
î n t r e r upe rea ener g i e i
electrice în unele zone şi
blocarea traficului pe alte
sectoare de drum.

După mai multe zile de
luptă cu nămeţii, din partea

autorităţilor locale şi judeţene s-a reuşit doar ameliorarea situaţiei, în sensul că în
Teleorman opt localităţi sunt încă izolate parţial, energia electrică distribuindu-se
la parametri normali, iar pe alte 12 drumuri judeţene, fie nu se circulă pe anumite
sectoare, fie se circulă doar pe un singur sens.

Buletinul de presă emis ieri de către Comitetul Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă Teleorman, arată faptul la nivelul judeţului nostru sunt izolate parţial
localităţile: Negreni, Belciug, Gândeşti, Necşeşti, Gărăgău, Albeni, Răsmireşti şi
Drăceşti.

(continuare în pagina 2)

Pe un ger de au crăpat pietrele, alexăndrenii l-au
sărbătorit pe ocrotitorul viţei-de-vie, Sfântul Mucenic
Trifon. Sărbătoarea tradiţională a viţei-de-vie şi a vinului,
“Zărezan”, a fost marcată şi laAlexandria. Evenimentul s-
a desfăşurat în prezenţa mai multor oficialităţi

teleormănene, în frunte cu preşedintele CJ Teleorman,
Adrian Gâdea, senatorii Timotei Stuparu şi Florinel
Dumitrescu, deputatul Valentin boboc, dar şi a
europarlamentarului Viorica Dăncilă, dar şi a unor oaspeţi
de seamă, veniţi în Teleorman de pe celălalt mal al
Dunării. Printre aceştia s-au numărat prefectul districtului
Pleven, dar şi primarul oraşului Belene din Bulgaria,
Momchil Spasov.

Deşi evenimentul era programat să înceapă în jurul
prânzului, oficialităţile bulgare n-au putut traversa
Dunărea cu bacul şi din această cauză au întârziat
aproape 2 ore.

În prima parte a manifestaţiilor dedicate acestei zile,

reprezentanţi ai Asociaţiei de prietenie româno-bulgare
din Alexandria, dar şi oaspeţii din Bulgaria, s-au referit la
semnificaţia acestei sărbători milenare.

Primul care a luat cuvântul, aşa cum era normal, a fost
primarul municipiului Alexadria, Victor Drăguşin. În
discursul său, edilul-şef a făcut referire la tradiţiile care îi
leagă pe români şi bulgari.

(continuare în pagina 4)

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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O administraţie
modernă şi
eficientă

Ziua Sfântului Trifon, ”Zărezan”,
sărbătorită şi în Alexandria

Un judeţ eminamente agrar

Peste 66 la sută
dintre teleormăneni trăiesc

în mediul rural

Ambulanţa,
solicitată pentru
377 de urgenţe

În Teleorman

Opt localităţi temporar
izolate şi tot atâtea drumuri

blocate parţial
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Şi chiar dacă vineri, situaţia localităţilor izolate din judeţul
Teleorman a fost rezolvată, în sensul că s-a reuşit deblocarea
accesului din spre şi în spre localităţile respective, în ultima zi a
lunii ianuarie apelurile de urgenţă au continuat, aşa că în cursul
acestei zile, echipele de intervenţie au sărit în ajutorul a doi
cetăţeni, care în jurul orelor 16.00 s-au rătăcit pe câmp între
localităţile Ghimpeţeni judeţul Olt şi Dobroteşti.

În urma apelului la numărul unic de urgenţă 112 şi a
discuţiilor purtate cu dispecerii unităţii, aceştia din urmă au
realizat că cei do cetăţeni dezorientaţi se aflau la o distanţă de 3-
4 km de localitatea Dobroteşti, motiv pentru care, în cel mai
scurt timp, au fost alertate autorităţile locale pentru demararea
misiunii de căutare în direcţia Ghimpeţeni.

Operaţiunea de localizare a celor doi cetăţeni rătăciţi pe
câmp, a durat aproximativ 45 de minute, şi a fost executată de
către poliţiştii din localitatea Dobroteşti împreună cu un localnic
care a acţionat cu tractorul din proprietatea sa.

Primele îngrijiri medicale au fost acordate celor două
persoane de către paramedicii SMURD din cadrul
Detaşamentului de Pompieri Roşiorii de Vede, care au ajuns la
timp în localitatea Dobroteşti cu o ambulanţă. În cele din urmă
pacienţii au fost transportaţi în siguranţă la Spitalul Municipal
Roşiorii de Vede.

În jurul orelor 12.00, s-a intervenit de asemenea în cazul unei
ambulanţe care a derapat într-un şanţ. Autoturismul din
subordinea Serviciului de Ambulanţă Teleorman se afla într-o
misiune de preluare a unui pacient din localitatea Orbeasca.

La înapoiere, aceasta oprindu-se într-un şanţ. Pentru
rezolvarea acestei situaţii, dispecerii au luat legătura cu
Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă al localităţii
Orbeasca, care ajunşi în zonă cu mijloacele proprii de
deszăpezire, au repus pe carosabil ambulanţa, aceasta
reluându-şi traseul către spital. Pacientul a fost predat la

Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Municipal Alexandria, în
condiţii de siguranţă.

Un alt caz la care s-a intervenit în jurul orelor 11.00, a fost
acela dat de un autoturism derapat într-un şanţ pe raza localităţii
Vârtoape.

Pentru repunerea în circulaţie a autoturismului au intervenit
membrii CLSU, astfel cetăţenii reluându-şi traseul în condiţii de
iarnă.

Un alt caz asemănător, a fost dat de şoferul unei autoutilitare
ce aproviziona cu pâine un magazin din zonă. Acesta a pierdut
controlul volanului, şi a rămas înţepenit într-un şanţ cu
autoturismul. Incidentul s-a produs în apropierea localităţii
Copăceanca, pe DJ 703.

În acest caz, pentru repunerea pe carosabil a
autovehiculului, au intervenit membrii C.L.S.U. al localităţii, în
jurul orei 09.00. Iar persoana a ajuns la destinaţie fără alte
evenimente nedorite.

În aceeaşi zi, în satul Comoara, comuna Drăgăneşti Vlaşca,
o altă ambulanţă a Serviciului de Ambulanţă Teleorman, care se
îndrepta către un pacient a rămas blocată în zăpadă.

Membrii Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă au
trimis imediat în zonă un utilaj de deszăpezire propriu, care a
condus ambulanţa până la pacient şi înapoi până la ieşirea pe
DN6, către Alexandria. Aşa că pacientul a ajuns pe mâna
medicilor specialişti fără prea mari întârzieri.

Iar pe raza localităţii Ciuperceni, satul Poiana, o maşină ce
aproviziona cu pâine localitatea a derapat, rămânând blocată în
zăpadă. În acest caz, s-a luat legătura cu primarul, care a trimis
imediat un utilaj de deszăpezire. Autovehiculul a fost scos din
zăpadă, iar aprovizionarea localităţii cu pâine s-a realizat în
condiţii normale.

M.M.

(urmare din pagina 1)

M.M.

Iar acolo unde au fost
probleme, s-a reluat şi
al imentarea cu energie
electrică, care în prezent se
face la parametrii normali.

Din punct de vedere al
traficului, în prezent pe toate
drumurile naţionale se circulă
în condiţii de iarnă. Iar în ceea
c e p r i v e ş t e d r u mu r i l e
judeţene, acestea sunt în
con t inua re înch i se pe
anumite tronsoane. Este
v o rba des p re DJ 504
Alexandria - Cernetu, DJ 506
Cervenia - Beiu, Bujoru -
Bragadiru, Talpa - Scurtu -
Drăceşti, Negreni - Tătărăştii
de Jos, DJ 506A Siliştea -
Răsmireşti, DJ 612 Orbeasca
- Călineşti, Sfinţeşti - Săceni,
DJ 679B Socetu - lim. Jud.
Olt, DJ679E Tătărăşti -
Siliştea Gumeşti, DJ 701
Ciolăneşti - Zâmbreasca şi DJ

703 Vârtoape - Ciolăneşti.
Ia r pe a l te d rumur i

judeţene, c i rcu laţ ia se
realizează pe un singur fir.

În această situaţie sunt: DJ
703 Sil iştea Gumeşti -
Ciolăneşti, lim. Jude. Olt -
Tecuci - Balaci, DJ 612A
Văcăreşti - Săceni, Spital
TBC - Balta Sărată, DJ 612
Săceni - Ciolăneşti, Călugăru
- Băbăiţa şi Călineşti -
R ă d o i e ş t i , D J 6 1 2 B
Drăcşenei - Beuca.

Potrivit aceleiaşi surse, în
continuare reprezentanţii
SDN acţionează pentru
îndepărtarea zăpezii de pe
carosabil cu 43 de mijloace şi
68 de persoane, iar pe
drumurile judeţene, 130 de
persoane intervin cu 74 de
mijloace specifice şi materiale
antiderapante.

Hotărârea de închidere a
drumurilor judeţene s-a luat în

cadrul Comitetului Judeţean
pentru Situaţii de Urgenţă
pentru a evita pericolul
blocării autoturismelor pe
anumite tronsoane, precum şi
î n v e de r ea ex e c u t ă r i i
acţiunilor de deszăpezire de
către drumari.

La nivelul Comitetului
Judeţean pentru Situaţii de
U r g e n ţ ă s e c o n t i n u ă
mon i to r i za rea s i t uaţ ie i
operative, s-au luat măsuri
p e n t r u i d e n t i f i c a r e a
persoanelor fără adăpost şi
transportarea lor în spaţiile
special amenajate, pentru
asigurarea continuităţii în
al imentarea cu energie
electrică, gaze, apă şi alte
utilităţi, cât şi pentru sprijinirea
autorităţilor locale în vederea
degajării zăpezii din curţile
oamenilor.

Într-o perioadă în care deplasarea pe
drumurile din judeţ n-a fost tocmai uşoară
Serviciul Judeţean de Ambulanţă Teleorman a
trebuit să facă faţă unei avalanşe de solicitări.
Numai în perioada 31 ianuarie – 3 februarie 377
de teleormăneni au solicitat ambulanţa pentru
diverse afecţiuni mai mult sau mai puţin grave
din punct de vedere strict medical, dar suficient
de acute pentru a necesita asistenţă medicală de
urgenţă. Cele mai multe solicitări au fost pentru
dureri abdominale (44) din care 40 pentru
afecţiuni de gradul1. Pentru dificultăţi de
respiraţie au apelat la sprijinul Ambulanţei 34 de
persoane, din care 33 s-au încadrat în gradul 1
de dificultate.

Într-un clasament al numărului de solicitări

urmează cefaleele, cu un număr de 29 de
solicitări, din care 27 de gradul 1, căderi şi alte
accidente (28), apoplexie (19), obstretică
ginecologie (13), dureri toracice (12), sincope
gradul “0” şi “1” (24) şi sângerări (10).

Se remarcă faptul că au fost şase cazuri de
suicid pe fondul unor boli psihice şi şase cazuri în
care s-a solicitat ambulanţa pentru hipotermie.

Se mai observă o reducere a numărului de
solicitări pentru stări de ebrietate ori intoxicaţie
etilică, doar cinci cazuri în perioada respectivă.
Celelalte intervenţii ale Serviciului Judeţean de
Ambulanţă au fost solicitate pentru alte boli şi
stări acute, între care diabet zaharat, alergii,
pusee de temperatură etc.

M.M.

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

COMPLEX TURISTIC MARA
RESTAURANT RIVIERA

ANGAJEAZĂ OSPĂTARI
ŢII LA TELEFON: 0723.148.613

SAU LA SEDIUL COMPLEXULUI
(ZONA )

ŞI PICOLI
RELA

ŞTRAND PECO

În Teleorman

Opt localităţi temporar izolate
şi tot atâtea drumuri blocate parţial

Ambulanţe,
blocate în nămeţii

de zăpadă

Noul Cod penal, intrat în
vigoare de la 1 februarie,
alături de Codul de Procedură
Penală, aduce schimbări şi
pentru şoferi, care se vor
confrunta cu sancţiuni mai
uşoare în anumite cazuri.

Una dintre modificări se
r e fe r ă la p e r i oad a de
spitalizare a victimei unui
accident rutier. Astfel, daca

v e c h e a r e g l e m e n t a r e
prevedea că un şofer poate fi
acuzat de vătămare corporală
dacă persoana rănită era
internată 10 zile, acest lucru se
va întâmpla de acum doar
dacă victima va sta în spital
timp de 90 de zile, potrivit
Realitatea TV.

Şeful Direcţiei Rutiere,
Lucian Diniţă, nu este de acord

cu modificarea, susţinând că
aceasta ar trebui reanalizată
de către specialişti. "Aici este o
modificare majoră şi, în
s i t u a ţ i a î n c a r e s e
reanalizează, aici trebuie
intervenit. În cazul unei
persoane rănite, să se ajungă
la împăcarea părţilor înainte
90 de zile, aici e un pic forţat", a
lămurit comisarul-şef.

Sancţiuni mai uşoare
pentru şoferi, în noul Cod Penal

Ambulanţa, solicitată pentru
377 de urgenţe



3

A l e g e r i l e
europarlamentare de anul
acesta vor avea loc pe data de
25 mai, iar cele două tururi de
scrut in pentru alegerea
preşedintelui - pe 2 şi 16
noiembrie, a anunţat premierul
V i c t o r P o n t a . D a t a
r e f e r e n d u m u l u i p e n t r u
r e v i z u i r e a C o n s t i t u ţ i e i
urmează să fie stabilită de
către Parlament.

"Am decis împreună ca
da t a a le ge r i l o r p en t r u
Parlamentul European să fie
data de 25 (n.r. - mai). Ştiţi
f o a r t e b i n e , c o n f o r m
reglementărilor europene, se
pot organiza alegeri oricând
între 22 şi 25, noi am decis că
du min i c ă e s te t r a d i ţ i a
democratică românească să
fie ziua de alegeri. De
asemenea, în baza articolului
5, alineatul 1 din Legea privind

a l eg e r e a p r eş e d i n t e l u i
370/2004, care spune foarte
clar că alegerile prezidenţiale
se organizează în luna
precedentă celei în care expiră
mandatul preşedintelui în
funcţie, am decis ca cele două

date - turul unu şi turul doi - să
f ie 2 no iembr i e ş i 16
noiembrie", a declarat Ponta.

Premierul a mai spus că
data referendumului pentru
modificarea Constituţiei este
stabilită de Parlament.

Parlamentarii se întorc la muncă de mâine, iar pe agenda
lor sunt legi importante, rămase restante de anul trecut.

Printre priorităţile parlamentarilor se află revizuirea
Constituţiei. USL intenţionează să organizeze un referendum
privind modificarea Constituţiei în mai, în acelaşi timp cu
alegerile europarlamentare, astfel că parlamentarii trebuie să
grăbească acest proiect.

De asemenea, aleşii trebuie să hotărască ce vor face cu
proiectul controversat al LegiiAmnistiei, care a fost scoasă de
pe ordinea de zi la sfârşitul anului trecut. Liberalii au anunţat
că, dacă proiectul va fi repus pe ordinea de zi, vor vota
împotrivă. Proiectul de lege prevedea amnistierea
infracţiunilor cu pedepse mai mici de şapte ani.

după ce a fost adoptată în
Comisia juridică a Camerei, la miezul nopţii, într-o şedinţă
secretă, şi introdusă apoi pe ordinea de zi a plenului.

Parlamentarii trebuie să discute şi Codul Rutier, o altă lege
care a stârnit discuţii în USL, din cauza amenzilor mai mari
prevăzute pentru şoferii care încalcă legea.

Nu în ultimul rând, pe listă este şi legea care permite
străinilor să cumpere terenuri agricole în România. Legea,
care ar fi trebuit să intre în vigoare la 1 ianuarie 2014,

.
Acesta a afirmat că în document existau mai multe formulări
greşite sau ambigue.

Legea a

generat o serie de controverse

a fost
retrimis la Parlament de pre edintele Traian B sescuă ăş

Euroalegerile vor avea
loc pe 25 mai, prezidenţialele

pe 2 şi 16 noiembrie

Ce proiecte sunt
pe agenda aleşilor în noua
sesiune parlamentară

Liderul senatorilor PSD, Ilie Sârbu, a declarat, luni, că "s-a
convenit" ca referendumul pentru revizuirea Constituţiei să
fie organizat într-o singură zi, simultan cu alegerile
europarlamentare, el spunând însă că în Parlament se mai
pot schimba lucrurile.

"S-a convenit asupra unei singure zile şi va avea loc odată
cu alegerile europarlamentare. Au fost discuţii pro şi contra,
ca întotdeauna, şi atunci s-a ajuns la concluzia că cei care
sunt interesaţi, cei care doresc pot să vină într-o zi. Asta nu
înseamnă că nu s-ar putea schimba lucrurile în Parlament,
venind alţii cu alte argumente. Cred eu că de asta a şi rămas
puţin neclară sau neexplicată sută la sută decizia. În
Parlament se mai pot schimba lucrurile, aţi văzut că de-a
lungul timpului au mai fost decizii care au infirmat deciziile
Guvernului, ale USL, sunt dezbateri, oamenii vin cu
argumente, din teren
lucrurile se văd de
multe ori altfel", a
afirmat Ilie Sârbu la RFI,
potrivit Mediafax.

Î n t r e b a t d a c ă
e s t i m e a z ă c ă
Parlamentul va întoarce
decizia, Ilie Sârbu a
răspuns: "Nu, eu nu văd
de ce. Am experienţa
celor două zile, dacă vă
amintiţi, în 2003, când
alergam noi pe străzi şi prin comune după alegători. Cine e
interesat ca ţara lui să meargă bine, să aibă un sistem
constituţional pus la punct, să rezolve problemele de care ne-
am lovit în perioada asta, face efortul să iasă la vot. Dacă nu
există interes, putem noi să facem şi o săptămână, că tot nu
vor veni".

Declaraţia lui Sâbu vine după ce preşedintele PNL, Crin
Antonescu, a declarat, luni, că la nivelul USL nu s-a stabilit
până în prezent dacă referendumul pentru revizuirea
Constituţiei va avea loc pe parcursul a două zile, precizând că
declaraţiile anterioare ale liderilor USL precizau posibilitatea,
şi nu o decizie în acest sens.

Preşedintele PSD, premierul Victor Ponta, a declarat,
duminică seară, după şedinţa USL, că la nivelul Uniunii s-a
decis ca euroalegerile să aibă loc duminică, 25 noiembrie.

Întrebat când se va organiza referendumul pentru
Constituţie, Ponta a răspuns că acest lucru este decis de
către Parlament.

Referendumul pe
Constituţie va fi într-o

singură ziPartidul Mişcarea Populară va organiza,
până la jumătatea lunii martie, un congres la
Bucureşti, în cadrul căruia va fi aleasă
conducerea formaţiunii, a anunţat, sâmbătă, la
Sighişoara, vicepreşedintele PMP Adrian

Papahagi.
La Sighişoara s-a desfăşurat Colegiul

Naţional al PMP, iar preşedintele partidului,
Eugen Tomac, declara, vineri, că unul dintre
obiectivele formaţiunii este ca partidul să
propună un candidat la Preşedinţie care să
ducă mai departe proiectul preşedintelui Traian
Băsescu.

"Obiectivul nostru e să consolidăm partidul,
iar în 9 noiembrie candidatul PMP să fie cel care
urmează să ducă mai departe proiectul
preşedintelui Traian Băsescu. Avem resursele
pentru acest obiectiv. Dacă nu exista vocea
preşedintelui Traian Băsescu, USLar fi prăbuşit
România la această oră", susţinea Tomac.

El anunţa că formaţiunea are acum 15
parlamentari.

PMP va avea, până la
jumătatea lunii martie, un congres

pentru alegerea conducerii

Preşedintele PNL, Crin
Antonescu, a spus că la nivelul
Parlamentului va fi promovată
urgent iniţiativa legislativă
care va modifica Codul penal
în ceea ce priveşte libertatea
de exprimare faţă de actele
justiţiei şi care ar îngrădi
libertatea presei.

"Al doilea subiect (al
discuţiilor din USL, n.r.), care
este urgent şi care va fi
abordat mâine şi care sper să
fie rezolvat cât mai repede
este articolul 276 din Codul
penal (...) Vom interveni în
Parlament, unde vom susţine
un proiect de lege care exista
deja semnat de mai mulţi
parlamentari privitor la art. 276
care în opinia noastră aduce o

inacceptabilă a îngrădire a
libertăţii presei înainte de toate
şi pe care dorim să-l remediem

în spiritul cel democratic", a
susţinutAntonescu.

Crin Antonescu:
Vom aborda urgent modificarea Codului
penal în cazul libertăţii de exprimare

Dacă duminica viitoare ar fi alegeri pentru
Parlamentul European, 41% dintre români ar vota
cu PSD şi cu aliaţii acestuia, PC şi UNPR, arată un
sondaj realizat de CSCI.

De asemenea, PNL ar obţine 16% din voturi, în
timp ce PDL s-ar plasa pe locul trei, cu 14% din
sufragii. UDMR (7%) se plasează pe locul patru,
urmat de PPDD (6%).

Faţă de sondajele precedente, realizate de alte
institute abilitate, se observă un reviriment al
partidului lui Dan Diaconescu. În urmă cu o lună,
acesta scăzuse până la 2% în opţiunile românilor.

Sondajul a fost realizat în intervalul 30 ianuarie
– 2 februarie 2014.

Cum ar vota românii dacă duminică
ar fi alegeri pentru PE
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C. DUMITRACHE

”În Alexandria se depus
eforturi mari pentru a continua
tradiţia dintre români şi bulgari.
Vă asigur că atât cât legea ne
permite şi ne ţin buzunarele
vom continua tradiţia de
Zărezan. Avem multe în
comun cu prietenii bulgari şi
am convingerea că vom reuşi
să punem la punct şi câteva
proiecte”, a precizat Drăguşin.

La rândul său, prefectul
districtului Pleven s-a arătat
ext rem de încânta t de
municipiul Alexandria despre
care spune că s-a schimbat
foarte mult în ultimii 20 de ani.

”Pentru mine este o onoare
să fiu aici cu dumneavoastră în
această zi. Este pentru a doua
oară când sunt prezent în
Alexandria. Prima dată s-a
întâmplat în urmă cu 20 de ani.
Pe drum am constat destul de
multe schimbări în oraşul
dumneavoastră, dar mă bucur
că un lucru nu s-a schimbat,
căldura şi ospi tal i tatea
dumneavoastră”, a menţionat
prefectul din Pleven.

Din sala de şedinţe a
primăriei, sărbătoarea a
continuat în plaiul viilor din
vecinătatea Alexandriei, acolo
unde un sobor de preoţi a
sfinţit viile alexăndrenilor,
b i n e c u v â n t â n d , a s t f e l ,
lucrările agricole care au în
prim-plan viţa-de-vie.

A urmat un ritual în care s-
au tăiat câteva cozi de viţă-de-
vie şi s-au stropit cu vin,
“pentru ca să primească via

semn de vin bun”.
Între timp, cazanele cu vin

fierbeau, pentru a le ţine
sângele cald invitaţilor, iar
iarnea de porc şi cârnaţii se
frigeau pe grătar.

M a n i f e s t ă r i l e d e l a
Alexandria au continuat la un
restaurant din municipiu, acolo
unde ansambluri folclorice au

oferit un frumos program
artistic.

În trecut, viticultorii şi
pomicultorii ţineau post în
această zi pentru ca Sfântul
Trifon, considerat de ei drept
patron al viilor şi al livezilor, să-
i ajute să aibă un an bun, bogat
în recolte de struguri şi fructe.
Sfântul Trifon este sărbătorit
pe data de 1 februarie atât de
biserica românească, dar şi de
cea bulgărească. Se spune că
Sfântul Trifon este patronul
viticultorilor, al producătorilor
de vin şi al cârciumarilor.

În Bulgaria, sărbătoarea

este cunoscută ca Zărezan,
adică tăierea viţei-de-vie.
Bulgarii sărbătoresc această
zi cu ritualuri folclorice, în
satele viticole din întreaga
ţară. Bărbaţii tund viţa-de-vie,
iar femeile coc pâini festive şi
pregătesc friptură de pui,
umplut cu orez.

Fiecare cultivator de viţă-

de-vie pleacă spre podgorie cu
pâinea şi carnea de pui într-o
traistă nouă, ţesută colorat şi
cu un vas, umplut cu vin roşu.
Înainte de a începe tăierea
viţei, bărbăţii se întorc cu faţa
către soare şi fac semnul crucii
de trei ori. După ce primele trei
ramuri sunt tăiate, ei le spală
cu vin roşu, apă sfinţită şi
cenuşa de lemn pe care au
p ă s t r a t - o d i n A j u n u l
Crăciunului. La sfârşitul zilei,
toa tă lumea se adună
împreună pentru a mânca, bea
vin, cânta şi dansa.
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În acest an Sărbătoarea Zărezanului a fost un pic mai
aparte din cauza zăpezii căzute săptămâna trecută. Mai
precis, oaspeţii bulgari au ajuns cu o întârziere de aproape
două ore, după ce au avut dificultăţi la traversarea Dunării.

Nebănuind ce se va întâmpla, unii dintre cei care participă
în mod tradiţional la această sărbătoare, s-au grăbit să urce pe
Ruscă, un deal plantat cu viţă de vie din apropierea
municipiului reşedinţă de judeţ. Cum gerul era amplificat de un
vânt subţire, oamenii au aprins focul, au fiert vin şi au stat la
taclale în aşteptarea oficialităţilor. S-a cântat pe mai multe
voci, s-a dansat şi s-a fluierat haiduceşte şi chiar s-au recitat
poezii. Timpul a trecut astfel pe nesimţite iar vinişorul de
poamă rară, “s-a suit în cap fără scară”, vorba cântecului. Aşa
că atunci când au apărut reprezentanţii autorităţilor locale şi
judeţene, împreună cu oaspeţii bulgari, nu mai exista nici
măcar o umbră de supărare. Dimpotrivă, s-a lăsat cu
îmbrăţişări şi pupături, iar cum chercheleala este o stare

universală s-au spart toate barierele lingvistice, iar voia bună a
fost generală. Slujba de pomenire a Sfântului Trifon, patronul
viei şi vinului şi stropirea viţelor de vie cu agheasmă n-au mai
avut solemnitatea din alţi ani, în aceste condiţii. Pentru că
aproape toată lumea abia aştepta să se înfrupte din fripturile şi
din cârnaţii care sfârâiau pe grătar şi să se încălzească cu
vinul fiert.

Nu ştim dacă întârzierea autorităţilor a fost de vină pentru
absenţa tradiţionalului berbec la proţap, dar în voia bună
generală nimeni n-a mai avut timp să observe acest lucru.

Cu această ocazie cei prezenţi au putut să remarce talentul
de recitator şi virtuozitatea de dansator ale consilierului local
Stelian Tălpigă, de la PP-DD, care a fost unul dintre liderii
primei părţi a serbării, desfăşurată în aşteptarea oficialilor.

Ca în fiecare an, a fost o sărbătoare reuşită, de ţinut minte.
Iar dacă la un moment dat, vinul a dezlegat limbile, la final
multora dintre participanţi le-a împleticit în aşa hal încât nu se
mai putea mişca nici pe ritmurile limbi materne.

Dar, aşa-i românul, când se-nveseleşte.
Mirel MANAFU

Ziua Sfântului Trifon, ”Zărezan”,
sărbătorită şi în Alexandria

Un judeţ eminamente agrar

Peste 66 la sută dintre teleormăneni
trăiesc în mediul rural

(urmare din pagina 1)

George ZAVERA

Din cei 383.139 teleormăneni aflaţi în
evidenţele oficiale, 187.936 sunt persoane de
sex masculin, iar 195.203 persoane de sex
feminin, numărul femeilor fiind mai mare decât
cel al bărbaţilor cu 7.267 persoane. Din totalul
teleormănenilor, doar 33,75 la sută trăiesc în
mediul urban, iar 66,25 la sută în mediul rural.
Din cei 129.306 orăşeni, 47.662 locuiesc în
Alexandria, 28.770 în Roşiorii de Vede, 26.979
în Turnu Măgurele, 11.495 în Videle şi 14.400 în
Zimnicea.

Procentul de 66,25 la sută dintre
teleormănenii care locuiesc în mediul rural
înseamnă 253.833 persoane, ale căror familii
compun comunităţile locale din 92 de comune. O
populaţie care trăieşte preponderent din
veniturile destul de scăzute obţinute din
agricultura de subzistenţă, gradul mare de
sărăcie punându-şi amprenta negativă şi asupra
nivelului veniturilor la bugetele unităţilor
administrativ teritoriale. Dacă nu ar exista
sprijinul financiar din partea statului pentru
sătenii cu venituri extrem de reduse şi mai ales
pentru funcţionarea unităţilor administrativ
teritoriale, mai mult de jumătate dintre primăriile
teleormănene ar putea intra în faliment.

Comunele cu un număr mare de locuitori sunt
şi localităţile rurale cel mai bine dezvoltate din

punct de vedere economic. Cele mai mari
comune din judeţ sunt : Orbeasca – 7.555
locuitori, Peretu – 7.222, Plosca – 6.774,
Botoroaga – 5.553, Izlaz – 5.352, Ţigăneşti –
5.020, Dobroteşti – 4.576, Poroschia – 4.520,
Buzescu – 4.351, Măldăeni – 4.371, Drăgăneşti
Vlaşca – 4.122, Srioaştea – 3.948 şi Mârzăneşti
– 3.951 persoane. Comuna cu cel mai mic
număr de locuitori este Răsmireşti – 805
persoane. În clasamentul comunelor mici se
înscriu şi comunele : Bujoreni – 1.018 locuitori,
Sfiinţeşti – 1.223, Săceni – 1.233, Dideşti –
1.283, Crângu – 1.446, Sârbeni – 1.459 ,
Moşteni – 1.503, Ciuperceni – 1.610, Slobozia
Mândra – 1.651, Purani – 1.705.

După revoluţia de acum 24 de ani, locuitorii
unora din satele teleormănene au avut ambiţia
ca acestea să redevină centre de comună, cum
au mai fost înainte de reforma administrativ
teritorială din anul 1968. Au fost reînfiinţate
comunele Beciu, Uda Clocociov, Saelele,
Dracea, Fântânele, Purani, Frăsinet. Toate
localităţile rurale din Teleorman sunt axate
exclusiv pe agricultură, la care se adaugă
necesarele activităţi de comerţ şi servicii,
activităţile de tip industrial în mediul sătesc, pe
total judeţ, fiind nesemnificative.

În slujba cetăţeanului printr-
o administraţie modernă şi
eficientă. Spre acest ideal tinde
prefectul judeţului Teleorman,
Liviu Dumitraşcu. În acest
sens, instituţia pe care o
conduce a implementat un
proiect destinat modernizării şi
eficientizării serviciilor furnizate
cetăţenilor. Proiectul este
c o f i n a n ţ a t d i n f o n d u r i
europene, iar valoarea totală se
ridică la impresionanta sumă
de peste 10 miliarde lei vechi.

Proiectul are ca obiectiv
ridicarea nivelului de cunoştinţe
şi competenţe al personalului
din administraţia publică locală,
necesare consolidării unei
a d m i n i s t r a ţ i i m o d e r n e ,
performante, eficiente şi
eficace.

Grupul ţintă al proiectului
este format din 66 de persoane
din Inst i tuţ ia Prefectulu i
J u d e ţ u l u i Te l e o r m a n ,
aproximativ 220 de persoane
din instituţii publice coordonate

şi partenere în procesul de
dezvoltare locală (servicii
deconcentrate, Consi l iu l
Judeţean, Primării, ONG-uri) şi
60 de firme care îşi au sediul
sau îşi desfăşoară activitatea
pe raza judeţului Teleorman.

Proiectul se desfăşoară pe o
perioadă de 16 luni. Mai exact
de pe data de 27 septembrie
2013 şi până pe 27 ianuarie
2015.

C. DUMITRACHE

O administraţie modernă şi eficientă

În zilele de 14 şi 15 mai 2014, în Germania, la Berlin, va
avea loc Forumul bussines al preşedinţiei COGECA, la care
vor participa reprezentanţi ai cooperativelor agricole din toate
statele membre ale Uniunii Europene. După cum informează
conducerea Federaţiei Naţionale Pro Agro, singura federaţie
din ţara noastră cu drepturi depline afiliată la COPA-COGECA,
la la forumul de la Berlin vor avea acces gratuit şi
reprezentanţii cooperativelor agricole din România. Accesul
gratuit se datorează apartenenţei Federaţiei Naţionale Pro
Agro la COPA COGEPA, fiind membru al acesteia din
septembrie 2013.

COGECA (Cooperative agricole europene) a fost înfiinţată
în anul 1959, reuneşte 31 de organizaţii ale cooperativelor
agricole din Uniunea Europeană, fiind una dintre cele mai mari
şi mai active structuri de reprezentare a intereselor fermierilor
din cele 26 de state europene.la Bruxelles. O organizaţie
foarte puternică, cu un cuvânt important în elaborarea politicilor
agricole de către organismele europene de la Bruxelles.

Potrivit comunicatului Federaţiei Naţionale Pro Agro,
forumul business de la Berlin al Preşedinţiei COGECA este o
bună ocazie de a desfăşura un schimb privilegiat de opinii între
reprezentanţii organizaţiilor membre ale Cogeca şi liderii unor
cooperative agricole de succes din UE. Dezbaterea se va
concentra pe modul în care cooperativele agricole europene
fruntaşe fac faţă condiţiilor economice dificile. Directorii
generali vor explica modul în care vor continua procesul de
integrare în piaţa globală, pentru a dezvolta economiile,
punând în practică cele mai rentabile soluţii, asigurând totodată
factorii de producţie necesari agricultorilor.

Prof. Dr. Harald Von Witzke, de la Humboldt Universitatea
din Berlin, va prezenta “evoluţiile de pe piaţa agroalimentară şi
problemele de strategie comercială pentru cooperativele
agricole”.

George ZAVERA

Reprezentanţii cooperativelor
agricole pot participa
gratuit la Forumul
business al COGECA

De Zărezan
Vinul fiert a dezlegat ,
mai întâi, limbile, apoi

le-a împleticit
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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



Nutriţioniştii spun despre ciocolată că este
desertul premium, iar copiii o adoră. Istoria ei
începe cu două mii de ani în urmă, în America de
Sud, când era considerată „mâncarea zeilor”. În
zilele noastre, ciocolata este un desert căruia nu-i

poate rezista nimeni.
Gustul dulce al ciocolatei este adorat de orice

puşti şi nu numai. Consumată cu moderaţie,
ciocolata are doar efecte benefice asupra
organismului, spun nutriţioniştii.

„Ciocolata are foarte mulţi antioxidanţi, sunt
acele molecule care luptă cu procesele oxidative,
cu tot ce înseamnă îmbătrânire, îmbolnăvire în

organismul nostru, are foarte multe minerale -
magneziu, zinc, chiar şi calciu în momentul în care
ciocolata este cu lapte”, explică Mihaela Bilic,
nutriţionist.

În plus, ciocolata conţine mai multe substanţe
care ne fac să ne simţim bine. În topul celor mai
căutate ciocolate sunt cea neagră, albă sau cu
lapte. Dar în lume există sute de feluri de
ciocolată. Care este însă cea mai sănătoasă?

„Cu cât este mai mare conţinutul de cacao, cu
atât calitatea ciocolatei este superioară, însă,
atenţie, dacă nu le place copiilor gustul acesta
amărui, trebuie să ne adaptăm şi să-i dăm pentru
moment, ciocolata care îi place, chiar dacă are şi
lapte, pentru ca uşor, uşor, cu vârsta va învăţa să-i
placă şi gustul amărui”, spune Mihaela Bilic.

„Nu faceţi greşeala să consideraţi că ciocolata
albă este superioară. Din contra, acolo se găseşte
mai multă grăsime şi din cauza aceasta este un
sortiment, să spunem, inferior. Mai degrabă
consumaţi ciocolată cu lapte”, mai spune
nutriţionistul.

Care este însă porţia perfectă de ciocolată pe
care ne-o recomandă specialiştii?

„Două-trei cubuleţe de ciocolată pot constitui o
gustare corectă”, afirmă Mihaela Bilic.

Pentru că toţi nutrienţii şi substanţele din
ciocolată sunt extrem de concentrate, ciocolata
nu trebuie consumată în exces.
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Oamenii de ştiinţă afirmă că toate persoanele mai
vârstnice de 50 de ani ar trebui vaccinate antigripal.
Specialiştii au ajuns la această concluzie după ce un nou
studiu a arătat că acest vaccin înjumătăţeşte riscul de a
suferi de un atac cardiac.

Cercetarea publicată în jurnalul ştiinţific Heart arată că
vaccinul protejează de atacuri de cord persoanele ce
suferă de artere îngustate.

În Marea Britanie, persoanele ce suferă de afecţiuni
cronice ale inimii sunt deja vaccinate anual antigripal,
alături de persoanele mai vârstnice de 65 de ani. În urma
acestui studiu, cercetătorii au lansat un apel la autorităţi
pentru a extinde programul de vaccinare la toate
persoanele cu vârsta de peste 50 de ani, deoarece
problemele cardiace sunt foarte răspândite.

Studiul realizat de cercetătorii australieni asupra unui
grup de persoane în vârstă cu probleme cardiace a ajuns
la concluzia că vaccinul antigripal poate înjumătăţi riscul
de atac de cord. Cercetarea a fost realizată pe 559 de
pacienţi cu vârste mai mari de 40 de ani, dintre care
jumătate suferiseră un atac de cord.

Mai multe studii mai vechi sugerau că gripa poate
încuraja îngroşarea sângelui sau poate genera o reacţie
inflamatorie în arterele deja îngustate, ceea ce poate
duce la un blocaj şi la un atac de cord. Cercetătorii de la
Universitatea New South Wales intenţionau să
investigheze această legătură.

Oamenii de ştiinţă au concluzionat că gripa nu creşte
riscul de atac de cord, însă vaccinul antigripal pare să
aibă un efect protector, reducând riscul de atac de cord cu
45%.

Persoanele mai
vârstnice ar trebui
vaccinate antigripal

În plin sezon al virozelor respiratorii, România riscă să
rămână fără vaccin antigripal. Din dozele cumpărate din
străinătate de Ministerul Sănătăţii mai sunt doar câteva
mii, iar întreaga producţie de la Institutul Cantacuzino
zace în depozit.

Ministerul Sănătăţii a anunţat anul trecut că în
sesiunea 2013 - 2014 vor fi vaccinate gratuit un milion de
persoane.

600 de mii de doze de vaccin au fost cumpărate din
import, iar restul de 400 de mii trebuiau livrate de Institutul
Cantacuzino.

Până pe 26 ianuarie, la nivel naţional, au fost
consumate deja 550 de mii de doze.

Nici până acum reprezentanţii Ministerului Sănătăţii
nu au anunţat dacă Institutul Cantacuzino poate livra
restul de doze şi dacă aceste doze de vaccin au primit
toate aprobările necesare.

Iniţial, Ministerul Sănătăţii a anunţat că vaccinul
autohton va fi gata în decembrie, apoi în ianuarie.

Chiar când a venit iarna

România riscă să
rămână fără vaccin

antigripal

Dacă dimineaţa vă treziţi cu
buzele uscate şi cu senzaţia de
sete înseamnă că în camera în
care dormiţi nivelul umidităţii este
prea mic. Nici atunci când sunt
prea mulţi vapori de apă în mediu
nu este un semn bun.

U m i d i t a t e a r e p r e z i n t ă
totalitatea vaporilor de apă din
aer. Valoarea normală într-o
încăpere este între 40 şi 60%.
Atunci când aerul nu are suficienţi
vapori de apă, dimineaţă vă veţi
trezi cu nasul, buzele, gâtul şi
pielea uscate şi cu o senzaţie
permanentă de sete. Cei mai
afectaţi sunt bebeluşii.

„Dacă, de exemplu, este aerul
prea uscat în cameră, fac cruste în
nas, dacă au diferite afecţiuni
nazale şi respiră pe gură, la fel, se
usucă foarte tare mucoasele şi
atunci au senzaţie de iritare, de
usturime”, explică dr. Cezara
Danciu, medic primar ORL.

A ş a d a r , c a u z a m u l t o r
probleme de sănătate ale
bebeluşilor este umiditatea din
cameră. Primul pas pentru a
preveni bolile este măsurarea
umidităţii.

„Fiecare locuinţă ar trebui să

aibă un termohigrometru care vă
arată umiditatea şi temperatura
din cameră”, spune Ciprian
Iordache, manager de proiect al
unei firme producătoare de astfel
de echipamente.

Un alt pas important este
aerisirea camerei chiar şi de trei
ori pe zi. Veţi observa că valoarea
umidităţii revine la normal. O altă
metodă folosi tă de mul te
persoane este recipientul cu apă
pus pe calorifer.

La extrema cealaltă sunt
locuinţele cu o umiditate mult prea
mare. Acest lucru se poate vedea
dintr-o simplă privire pe pereţi.

„Dacă este foarte umed se
dezvoltă şi în încăperi ciupercile,
apare mucegaiul, care are efect

asupra sănătăţii noastre”, spune
Cezara Danciu.

„Provoacă alergii foarte urâte
copiilor cu rinite, faringite,
amigdali te, bronşite, astm
bronşic, deci tot ce e prea mult
strică”, arată şiAna Culcer.

Iar efectele nocive ale
umidităţii în exces nu se opresc
aici.

„Apar micozele, apar infecţiile
tractului respirator într-un mediu
foarte umed. Cel mai rău e pentru
cei care au TBC, favorizează
eliminarea sputelor hemoptoice”,
adaugă medicul.

În plus, un mediu foarte umed
f a v o r i z e a z ă d e z v o l t a r e a
microbilor.

„Organ ismulu i î i scade
imunitatea, îi scade capacitatea
de adaptare şi atunci nu mai
reacţionează cum reacţionează în
mod obişnuit la o temperatura
normală şi la o umiditate normală
şi atunci favorizează dezvoltarea
acestor infecţii”, spune Cezara
Danciu.

În acest caz sunt indicate
d e z u m i d i f i c a t o a r e l e . D e
asemenea, există şi aparate 3 în
1.

În ce cantităţi este benefic consumul
de ciocolată la copii

În perioada 4-7 februarie 2014 se desfăşoară, la
Braşov, Adunarea Generală a Consiliului Naţional
al Elevilor, care reuneşte peste 200 de
reprezentanţi ai elevilor din cele 41 de judeţe ale
ţării, dar şi din municipiul Bucureşti. Evenimentul
este organizat de către Biroul Executiv al
Consiliului Naţional al Elevilor şi de către Consiliul
Judeţean al Elevilor Braşov cu sprijinul Ministerului

Educaţiei Naţionale, al Inspectoratului Şcolar
Judeţean Braşov şi al altor parteneri locali şi
naţionali.

Deschiderea oficială a Adunării Generale va
avea loc în data de 5 februarie 2014.

În cadrul evenimentului se va stabili planul

strategic de acţiune al Consiliului Naţional al
Elevilor pentru anul 2014-2015, se va prezenta
raportul de activitate al organizaţiei, vor avea loc
alegeri pentru funcţiile de Preşedinte, Secretar al
Departamentului de Organizare Internă şi Secretar
al Departamentului de Comunicare şi Educaţie
(Relaţii Externe).

De asemenea, pe lângă alegerea noului board
al organizaţiei, vor mai avea loc diverse sesiuni de
formare în vederea dezvoltării substructurilor,
respect iv a s is temulu i de comunicare
interjudeţeană/ interregională şi stabilirea
strategiei de dezvoltare a Consiliului Naţional al
Elevilor pe termen scurt, mediu şi lung.

Direcţiile strategice de dezvoltare ale
organizaţiei vor fi dezbătute în cadrul celor patru
ateliere de lucru, şi anume „Politici educaţionale,
sociale şi de tineret”, „Organizare internă şi Human
Resources (HR)”, „Relaţii externe şi Public
Relations (PR)”, respectiv „Statutul Elevului”.
Totodată, se va concretiza un plan strategic şi
eficient în vederea aprobării Statutului Elevului,
document ce conţine nu doar drepturile elevilor, ci
şi obligaţiile acestora.

În cadrul celei de-a patra zi a Adunării Generale
a Consiliului Naţional al Elevilor va avea loc o
dezbatere între reprezentanţii Ministerului
Educaţiei Naţionale şi cei ai Consiliului Naţional al
Elevilor.

Ce boli pot provoca excesul
de umiditate sau aerul prea uscat

Elevii îşi aleg noii lideri la nivel naţional



Am mai scris mai nu ştiu pe unde despre formele vieţii
precum o găsesc eu în mintea mea privind în jurul meu
formându-mi până la urmă o părere din două existenţe deja. M-
am luat pe mine anatomic în comparaţie cu celelalte vieţuitoare
cu sânge rece sau nu. Toate sunt plecate de la un tipar comun:
fie că zboară sau se mişcă în apă sau pe pământ. Luând ca
evoluţie a trebuit timp îndelungat să ajungă la forma actuală.
Numai lumea microscopică se pare că a apărut mai târziu.
Lumea vegetală a apărut prima prin microvegetaţie marină sau
terestră. Şi la toate acestea apărute şi trecute şi existente încă
se bâjbâie de către aleasa specie să răspundă cum au apărut
pe această bucată de pământ rotundă, etc, etc! Şi totuşi există
o forţă creatoare, invizibilă, fără masă, eu i-am zis: ”Existenţa”,
religia mea o numeşte Dumnezeu. Dar totul, prezent şi în viitor
ţin de evoluţie în timp. Problema asta, a ”Existenţei” e foarte
mistică în aparenţă. Planeta aceasta a mai trecut prin
catastrofe cosmice şi viaţa şi-a urmat cursul ei. Povestea
noastră va continua în discuţie şi când ce purtăm pe umeri va
cântări ceva mai mult ca acum, după cum arată prognoza. Ce
ştiu prin proprie deducţie, nu prin instinct şi intuiţie ştiu unde voi
merge răspunzându-mi singur la întrebarea: ”Cine sunt Eu!”.

Mihail TĂNASE
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Soţia se apropie de soţul care sta la calculator:
- Dă-mi şi mie voie sămă joc un pic!
- Dragă, ai un pic de respect. Ţi-am cerut eu vreodată

buretele când spălai vasele?
***

Discuţie între două prietene:
- Sunt foarte îngrijorată, soţul meu nu a întârziat

niciodată aşa demult! Cred că şi-a găsit altă femeie...
- Vai, tu, de ce te gândeşti la ce e mai rău! Poate l-a călcat

vreomaşină...
***

Soţul vine neanunţat acasă, după o lungă deplasare. Intră
în casă, caută sub pat, în şifonier, în baie. Nimeni. Resemnat,
îi spune nevestei:
- Ai îmbătrânit, femeie!

***
- Dumnezeu mi-e martor că sunt nevinovat, spune

inculpatul.
- Îmi pare rău, spune judecătorul, dar am încheiat deja

audiereamartorilor.

Pastila de râs

Locuitorii din zona Moldovei
alocă cel mai puţin timp pentru
somn, urmaţi de cei din
regiunea Sud-Muntenia şi de
bucureşteni, iar la polul opus
sunt românii din vestul ţării,
potrivit unui studiu al Institutului
Naţional de Statistică (INS).

Cel mai puţin dorm salariaţii
(8:32 ore) şi muncitorii care nu
lucrează în agricultură (8:34
ore). Patronii alocă somnului în
medie 8:41 ore pe zi, elevii şi
s tuden ţ i i 9 :47 or e , i a r
pensionarii 9:35 ore.

Persoanele cu un nivel
scăzut de instruire dorm 9:30
ore, faţă de românii cu studii
superioare, care dorm în medie
8:47 ore.

Cei din regiunea Sud-

Muntenia (Argeş, Prahova,
D âm bov i ţa , Te leo r ma n ,
Giurgiu, Ialomiţa şi Călăraşi)
dorm în medie 9:02 ore pe zi,
faţă de 9:16 ore în regiunea
Vest (Arad, Timiş, Caraş-
Severin şi Hunedoara). În
Bucureşti-Ilfov, timpul destinat
somnului este 9:05 ore, dar cel
mai puţin, respectiv 8:56 ore,
dorm cei din regiunea Nord-Est
(Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ,
Suceava şi Vaslui).

To ţ i r o m â n i i d e d i c ă
somnului mai mult timp în zilele
de odihnă faţă de restul
săp tămân i i . D i fe ren ţe le
variază între un minim de 15
minute zilnic la pensionari şi
1:36 ore la salariaţi.

Astfel, persoanele ocupate

dorm în medie 7:57 ore în zilele
lucrătoare, faţă de 9:15 ore în
zilele de odihnă (cu 1:18 ore
mai puţin). Cea mai mare
diferenţă se constată la cei cu
vârste între 25 şi 44 de ani
(1:26 ore de somn mai puţin în
zilele lucrătoare).

În oraşe se doarme cu 1:07
ore mai mult în zilele de odihnă,
diferenţa reducându-se la 42
de minute în cazul locuitorilor
de la sate.

Pe regiuni, cea mai mică
diferenţă între durata somnului
din zilele de odihnă şi cele
lucrătoare este de 48 de
minute - în regiunea Sud-Vest
Oltenia, valoarea maximă fiind
în regiunea Vest, de 1:15 ore.

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

Anunţuri

Românii au ales anul trecut nume tradiţionale pentru copiii
lor. Andrei şi Maria sunt, în clasamentul din 2013, cele mai
populare nume de botez date de părinţi nou-născuţilor.

Datele furnizate de Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor
din cadrul MAI arată că şi în 2013, cei mai mulţi părinţi au ales
numele deAndrei pentru băieţi.Aproape 13.000 de bebeluşi au
fost botezaţi cu acest nume anul trecut. Pe locul al doilea s-a
clasat David, iar pe locul al treilea Alexandru. Mai puţini părinţi
au ales însă pentru băieţii nume ca Rareş, Denis sau Robert.

Datele obţinute de arată că aproape 22.000 de
fetiţe au primit anul trecut numele de botez Maria. Pe
următoarele locuri, la o distanţă relativ mică găsim nume ca

Elena sau Ioana. Mai puţini părinţi au optat însă pentru Alexia,
Bianca sau Cristina.

În ceea ce-i priveşte pe băieţi, nu toţi părinţii din ţară au ales
numele de Andrei. Ieşenii de exemplu au preferat să-şi boteze
copiii cu numele de Ionuţ, iar braşovenii au optat pentru David.
De asemenea, bucureştenii, ieşenii şi clujenii au preferat
numele de Maria pentru fetiţe, în timp ce braşovenii s-au
orientat spreAna.

Nici în 2013 nu au lipsit din clasament numele ciudate date
nou-născuţilor. 16 au primit numele de Mercedesa şi un singur
copil a fost botezat cu numele de Împărăteasa.

gandul.info

România reală
Cine sunt eu?

Andrei şi Maria,
cele mai populare nume
de botez în 2013

privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
Barbulescu Dan Florin Întreprindere Individuală

Modernizare şi echipare
fermă găini ouătoare

anunţă publicul interesat asupra
depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul

propus a fi amplasat în comuna Uda Clocociov, sat Uda Clocociov,
judeţulTeleorman

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Teleorman din municipiul Alexandria str. Dunării, nr.1, jud. Teleorman în zilele de luni
până joi, între orele 8.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00 şi la sediul titularului din comuna
Uda Clocociov sat Uda Paciurea, judeţul Teleorman.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţia pentru Protecţia Mediului
Teleorman.

Anunţ public

privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Conductă ţiţei Parc 66 – Parc 40 – Parc 10 Videle
SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a

acordului de mediu pentru proiectul – ,
propus a fi amplasat în extravilanul oraşului Videle, judeţulTeleorman.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Teleorman din municipiulAlexandria, str. Dunării nr. 1, jud. Teleorman, în zilele de luni-
joi, între orele 8:00-16:30 şi vineri 08:00-14:00 şi la sediul titularului din oraşul Videle, str.
Republicii nr. 17, jud. Teleorman.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului
Teleorman.

Anunţ public

privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Conductă ţiţei Parc 55 – Magistrala petrol Sud
SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a

acordului de mediu pentru proiectul – , propus
a fi amplasat în extravilanul oraşului Videle, judeţulTeleorman.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Teleorman din municipiulAlexandria, str. Dunării nr. 1, jud. Teleorman, în zilele de luni-
joi, între orele 8:00-16:30 şi vineri 08:00-14:00 şi la sediul titularului din oraşul Videle, str.
Republicii nr. 17, jud. Teleorman.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului
Teleorman.

Anunţ public

Cine doarme cel mai mult şi cel
mai puţin în România

Ce au în comun chipsurile şi detergenţii de
toaletă? Multe dintre produsele pe care le
consumăm conţin resturi animale, precum
gelatina. În plus, ingrediente care sunt folosite în
alimente pot fi găsite şi în detergenţi sau
substanţe pentru dezgheţarea pistelor de pe
aeroporturi.

Celuloza, materia primă din care este
fabricată hârtia, face parte din ingredientele
folosite la fabricarea produselor lactate, cum ar fi
caşcavalul, iaurtul sau îngheţata. Pe etichetă
puteţi identifica celuloza cu denumirea de E460i
sau E460ii. Producătorii o folosesc pe post de
stabilizator. Nu are valoare nutritivă, iar cantităţi
mari din acest tip de ingredient pot duce la
senzaţia de balonare. Pe termen lung, colonul
poate fi afectat.

Sunteţi dezgustaţi de gândaci? Aflaţi că
majoritatea ingredientelor de culoare roşie conţin
o substanţă produsă dintr-o specie denumită
coşenilă. Insecta este înecată, uscată, iar apoi la
temperaturi foarte înalte se extrage un colorant
roşu. Îl găsiţi în îngheţată, suc, iaurt, bomboanele
sau chiar în rujuri. Fiţi atenţi la tot ce conţine
E120, carmin sau coşenilă pe etichetă.

Prezentă în orice conservă sau prăjitură, dar

şi în multe medicamente, gelatina este obţinută
din piele de porc sau de vită şi resturi de oase. De
cele mai multe ori oasele sunt fierte pentru mult
timp şi la temperaturi extrem de mari, până când
este extras colagenul din zeama de oase.

Aţi auzit vreodată de propilenglicol? Este
folosit pentru a dezgheţa pistele aeroporturilor
din întreaga lume. În plus, îl regăsim ca
ingredient principal în vopsele, geluri de duş sau
paste de dinţi, dar şi în îngheţată sau în ţigările
electronice.

Pe lângă o mulţime de substanţe chimice,
guma de mestecat conţine şi lanolină. Cunoscută
că şi un emolient excelent al pielii, lanolina este
de fapt o substanţă secretată de glandele
sebacee ale oilor.

Iar chipsurile, atât de iubite de copii, conţin
bisulfit de sodiu sau E222. Producătorii îl
folosesc pentru a creşte valabilitatea acestor
produse. TBisulfitul de sodiu este folosit nu doar
de fabricanţii de chipsuri, ci şi de cei care fabrică
produse de curăţenie.

Ingrediente ciudate sunt folosite şi de
producătorii de bere. Aspectul galben şi
strălucitor al multor sortimente este dat de un clei
special obţinut din vezici de peşte.

Ingredientele surpriză din alimente



1688:

1769:

1809:

1849:

1872:
1906:

1906:

1910:

1928:

1941:

1967:

S-a născut Pierre
Carlet de Chambain de
Marivaux, dramaturg
francez (d. 1763).

În Marea Britanie
se introducere pedeapsa
cu moar tea pent ru
distrugerea instalaţiilor
industriale.

S-a născut Vasile
Cârlova, poet român (d.
1831).

A murit Costache
Conachi, unul dintre
poeţii reprezentativi ai
perioadei de început a
literaturii noastre (n. 1777).

S-a născutOctav Bancilă, pictor român (d. 1944).
S-a născut Clyde W. Tombaugh, astronom

american; a descoperit, în 1930, planeta Pluto.
S-a născut Eugen Macovschi, biochimist şi

biolog, academician român (d. 1985).
S-a născut Alfred Mendelsohn, compozitor,

dirijor şi pedagog (d. 1966).
Amurit Hendrik Lorentz, fizician olandez, laureat

al Premiului Nobel (n. 1853).
A murit David Emmanuel, matematician român

(n. 1854).
A început construcţia primei autostrăzi din ţară

Bucureşti-Piteşti.

9

Marţi 4 Febru 201arie 4

07:00 Telejurnal matinal 09:00
Legendele palatului 10:20 Oameni care
au schimbat Lumea 10:30 Distractis
Show 11:30 Din ara de Foc la Tijuana
12:00 Ma ini, teste i verdicte 12:30
Descoper Europa ta! 13:00 EURO polis
14:00 Telejurnal 15:00 Teleshopping
15:30 Maghiara de pe unu 16:50
Beneficiar România 17:25 Legendele
palatului 18:45 Clubul celor care
muncesc în România 19:45 Sport 20:00
Telejurnal 21:00 Dinastia Kennedy
22:00
23:20 Oameni care au schimbat Lumea
23:30 Jacknife 01:10 Interes general

Ţ
ş ş

Şerif în Arizona 22:30 Biziday

ă

Sunteti nemultumit
de tot ce se petrece si
aveti tendinta sa-i
criticati pe toti. Va
s f a t u i m s a v a
temperat i sp ir i tu l
critic. Nu este exclus
sa aveti probleme si in
relatiile sentimentale.

Dimineata s-ar
putea sa va simtiti
fara vlaga la serviciu.
Riscati sa primiti
reprosuri din partea
colegilor si chiar sa
apara tensiuni. Nu
provocati discutii in
contradictoriu.

P r o b l e m e l e
s e n t i m e n t a l e v a
indispun. Si relatiile
cu prietenii pot avea
de suferit, daca ii
evitati. Aveti un spor
deosebit in activitati
casnice. Puteti sa va
bazati pe intuitie.

Se pare ca nu
sunteti multumit de
nimic si va enervati
din orice. Nu suportati
g l u m e l e s i v a
aprindeti usor din
orice. Incercati sa nu
exagerati si sa va
pastrati calmul!

S-a r putea ca
dimineata seful sa va
dea o veste care va
schimba complet
planurile pentru azi.
Evi ta t i ca latori i le
lungi. Daca nu aveti
incotro, fiti atent la
bagaje si acte!

S-ar putea sa aveti
d i v e r g e n t e c u
partenerul de viata.
Pentru a evita o
cearta, va sfatuim sa
tineti seama si de
dorintele celorlalti. Nu
va suprasolicitati si
odihniti-va mai mult.

I n t a m p i n a t i
dif icultati pe plan
s e n t i m e n t a l s i
financiar. Pastrati-va
calmul si inarmati-va
cu rabdare! Ar fi bine
sa t ineti cont de
sfaturile prietenilor
apropiati si ale rudelor.

Sunteti agitat din
cauza amanarii unei
intalniri de afaceri. Va
sfatuim sa va temperati
nervozitatea, altfel
puteti ajunge in situatii
neplacute. Discutati
calm cu persoana
iubita.

Sunteti dezamagit,
pentru ca un coleg
i n c e a r c a s a v a
d i s c r e d i t e z e . Va
s f a t u i m s a v a
concentrat i asupra
p r o b l e m e l o r
importante. Relatiile cu
persoana iubita sunt
foarte bune.

Va afecteaza lipsa
de corectitudine a
unui partener de
afaceri. Va sfatuim sa
fiti prudent in tot ce
faceti. Dupa-amiaza,
un vecin va cere sa il
ajutati intr-o problema
de sanatate.

Dimineata aflati ca
o ruda este foarte
bolnava. Nu va puteti
concentra prea bine,
a s a c a n u e s t e
recomandabil sa luati
decizii importante.
Evitati discutiile in
contradictoriu.

Amanati afacerile
s i i n t a l n i r i l e c u
persoane importante!
Dimineata s-ar putea
ca o ruda mai tanara
sa va ceara un
imprumut. Are nevoie
de bani pentru ceva
legat de studii.

Semnificaţii istorice pentru

07:00 tirile Pro Tv 10:05
Tân r i Nelini tit 11:00 Un
Cr ciun de neuitat 13:00 tirile
Pro Tv 14:00 Tân r i Nelini tit
15:00 În pielea celuilalt 17:00

tirile Pro Tv 17:30 La Maru
19:00 tirile Pro Tv 20:30 Silit
s ucid 22:30 tirile Pro Tv
23:05 Lie to Me 00:00 CSI: New
York - Criminali tii 01:00 tirile
Pro Tv 02:30 Masterchef 04:30
Lie to Me 05:30 La Maru
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08:00 Neatza cu R zvan i
Dani 10:50 În gura presei 11:40
Teleshopping 12:00 Mireas
pentru fiul meu 13:00 Observator
14:00 Mireas pentru fiul meu
16:00 Observator 17:00 Acces
direct 19:00 Observator 20:00
Observator special 20:30 Regele
Scorpion 3 22:30 Un show
p c tos 01:00 Observator 02:00
Hercule 03:30 Observator special
04:00 Acces direct 06:00
Observator

ă

ă

ă

ă ă

ş 08:30 Campionul 10:00
Draga mea prieten 12:30

tirile Kanal D 13:15 Te vreau
lâng mine 15:30 Inima nu
respect reguli 16:45 Teo
Show 18:45 tirea zilei 19:00

tirile Kanal D 20:00 Feriha
22:15 WOWBiz 00:30 tirile
Kanal D 01:30 Teo Show 03:15
WOWBiz 04:45 Pastila de râs
05:15 Inima nu respect reguli
06:15 Poveste de familie
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ă
ă

ă

Ş

Ş
Ş

Ş

07:00 Vacan i terapie 08:00
Regina cump r turilor 09:30
Anchet militar 10:30 Cirea a de
pe tort 12:00 În vitez ! 13:00
Mondenii 14:00 Vacan i terapie
15:00 Focus 15:30 Focus Monden
16:00 Regina cump r turilor 17:00
Tr sni i din NATO 18:00 Focus 18
19:00 Focus Sport 19:30 Cirea a
de pe tort 20:30 Provocarea 22:00
Mondenii 22:30 Tr sni i din NATO
23:15 Focus Monden 23:45 Fii pe
faz ! 00:30 Anchet
Frumoasa Ceci 03:00 Focus
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07:15 Aventurile lui Jackie
Chan 07:45 Cum am cunoscut-o
pe mama voastr 08:45 Norii negri
09:45 Earl 10:45 Unitatea 11:45
Români de succes 12:00
Aventurile lui Jackie Chan 12:30
La Maru 14:00 Norii negri 15:00
Earl 16:00 Unitatea 17:00 La bloc
18:00 M.A.S.H. 19:00 Cum am
cunoscut-o pe mama voastr
19:50 La bloc 20:55 M.A.S.H.
22:00 Lipit de tine 00:30 Cititorii de
oase 01:00 Prison Break 02:15
Lipit de tine 04:00 Cititorii de oase

ă
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ţ

07:00 tirile dimine ii 08:00
tirile dimine ii 09:00 tirile

dimine ii 10:00 tirile dimine ii
11:00 InterviurileAdev rul 12:00

tirile B1 13:00 Talk B1 14:00
România, acum 15:00 tirile B1
16:00 România, acum 17:00
Butonul de panic 18:00 tirile
B1 19:00 Aktualitatea B1 20:00
Bun seara, România! 21:30
Sub semnul întreb rii 23:00
Lumea lui Banciu 00:00 tirile
B1 01:00 Sub semnul întreb rii
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07:15 Suflet de gheata 08:15
Pove tiri adev rate 09:45 Diamantul
nop ii 11:00 Cununa de lacrimi 12:00
Santa Diabla 13:30 O noua via
14:30 Triumful dragostei 15:30
Suflet de gheata 16:30 Pove tiri
adev rate 17:30 Diamantul nop ii
18:30 Cununa de lacrimi 19:30
Santa Diabla 20:30 O noua via
21:30 Regina 22:30 Pove tiri de
noapte 23:00 Cancan.ro 23:30
Chelsea Settles 00:00 O noua via
01:00 Regina 02:00 Pove tiri
adev rate 02:45 Pove tiri de noapte
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Actualitatea într-un zâmbet
Una caldă, una rece.

D u p ă o î n f r â n g e r e
z d r o b i t o a r e ,
b a s c h e t b a l i s t e l e
alexăndrene au reuşit să
câştige fără nici o emoţie
meciul de la Craiova.

Baschetbalistele de la
CSBT Alexandria au
câştigat lejer meciul din
deplasare contra celor de
la SCM CSS Craiova.
Fetele lui Mădălin Piperea
s-au impus cu scorul de 45
la 83, conservând astfel
p o z i ţ i a a c i n c e a a
clasamentului Ligii I la
baschet feminin.

Victorie lejeră pentru
b a s c h e t b a l i s t e l e
alexăndrene în deplasarea
de la Craiova.

Teleormănencele nu au
d a t n i c i o ş a n s ă
adversarelor controlând
partida de la un capăt la
celălalt. Fetele lui Mădălin
Piperea au tranşat jocul
încă din prima parte,
intrând la pauză cu un
avans de 17 puncte, 23 la
400.

În partea a doua a
meciulu i di ferenţa a
crescut, la finalul partidei
tabela de marcaj arătând

scorul de 45 la 83.
C e a m a i b u n ă

marcatoare a CSBT au
fost Anca ipoş, cu 16
puncte. Mai mult decât

atât, Anca a reuşit şi 6
assisturi.

CSBT Alexandria are
12 victorii şi 4 înfrângeri,
ocupând astfel poziţia a
cincea a clasamentului cu
28 de puncte, la egalitate
de puncte cu ocupanta
poziţiei a patra, ACS
Sepsi.

Pentru alexăndrence
urmează un weekend de
foc şi asta pentru că au de
disputat două partide în 24

de ore. Din fericire ambele
au loc în Sala Sporturilor
din Alexandria. În meciul
de sâmbătă, fetele lui
Piperea vor da piept cu

una dintre pretendentele la
t i t l u , C S M u n i c i p a l
Târgovişte. Dacă acesta
este un meci extrem de
dificil, a doua partidă se
anunţă mai lejeră în
compania celor de la Nova
Vita. Partida cu Nova Vita
ar fi trebuit să aibă loc în
urmă cu o săptămână, dar
din cauza zăpezii partida a
fost reprogramată.

Ș

C. DUMITRACHE

Vinişorul fiert în tuci, bei trei căni şi te faci muci

D o u ă d i n d o u ă .
Handbaliştii alexăndreni
au reuşit să câştige şi a
doua partidă din returul
campionatului. Juniorii lui
Liviu Candidatu s-au

impus lejer pe teren
propriu în faţa celor de la
Mizil.

A l ex ăndr en i i s - au
încălzit mai greu, iar la
pauză aveau doar un

singur punct avans, 13 la
12. Partea a doua a jocului
a arătat cu totul diferit.
Alexăndreni i au pus
stăpânire pe minge şi pe
joc şi au reuşit să se
distanţeze confortabil.
Juniorii lui Liviu Candidatu
s-au impus cu scorul de 31
la 19 şi au luat o opţiune
clară pentru calificarea în
Turneul Semifinal.

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

C. DUMITRACHE

Victorie de moral pentru
CSBT Alexandria

Nr Echipa V/Î Pct. Nr Echipa V/Î Pct.
1. Univ Goldis ICIMArad 15/1 31
2. CS UniversitateaAlba Iulia 15/1 31
3. CS Municipal Targoviste 13/3 29
4. ACS Sepsi SIC 12/4 28
5. CSBTAlexandria 12/4 28
6. CS Municipal Satu Mare 9/7 25
7. Olimpia CSU Brasov 9/7 25

8. BCM DanzioTimisoara 7/10 24
9. Universitatea CSM Oradea 6/11 23
10. CS Phoenix Galati 7/9 23
11. CS Rapid Bucuresti 5/12 22
12. Universitatea Cluj-Napoca 2/15 19
13. CS Nova Vita 1/15 17
14. SCM CSS Craiova 1/15 17

Sezon Regulat

Handbaliştii alexăndreni
merg ”ceas”

CSS Alexandria - CSS Sf. Gheorghe
CSO Mizil - Gr. Sc. PETROL Moreni

Stă - CSS 2 Bucureşti
CSS DINAMO Bucureşti - CSS 3 STEAUA Bucureşti

CSS Sf. Gheorghe - CSS 3 STEAUA Bucureşti,

CSS 2 Bucuresti - CSS DINAMO Bucuresti 0-10

CSS Alexandria - CSO Mizil 31-19 (13-12)

reprogramat pentru ziua de 3 februarie

Lipsă asistenţă medicală Arbitri: Pârvu/Stămătoiu – B

Arbitri: Dumitru/Ionescu - DJ

Etapa a X-a

Următoarea etapă are loc sâmbătă,
8 februarie

Deputat european, în plin câmp de Zerezean

- Să trăiască Zerezeanu, să ne-adune şi la anu !’

Numai pâinea este goală


