Un ziar care nu tace, nu minte, nu iartă şi spune lucrurilor pe nume

Anul VIII, serie nouă, nr. 1882, Joi 6 Februarie 2014, preţ 0,75 lei

Ziarul tuturor teleormănenilor care au ceva de spus
E-mail: ziarulmara@email.com

www.ziarulmara.ro

Spitalul de Urgenţă Alexandria
a scos din uz o parte din aparatura
medicală foarte veche

La Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexandria se află în
derulare un amplu program de reabilitare, cu finanţare din
fonduri europene nerambursabile şi cofinanţare din
partea Consiliului Judeţean. Un program ambiţios, de
peste 15 milioane de euro, în urma căruia Spitalul

medicală de ultimă generaţie şi mobilier nou, ceea ce va
permite crearea condiţiilor necesare pentru desfăşurarea
la cel mai înalt nivel a activităţii medicale.
În consens cu programul derulat pentru modernizarea
spitalului şi cel pentru achiziţionarea de aparatură
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Garda de Mediu
Teleorman, la ora
bilanţului
Judeţean va deveni, începând chiar din vara acestui an,
una dintre cele mai moderne unităţi spitaliceşti din partea
de sud a ţării. Se refac aproape în totalitate secţiile
medicale, se asigură izolarea termică a clădirii, se refac
toate instalaţiile tehnico-sanitare şi cele pentru
asigurarea agentului termic. Printr-un alt proiect, se va
asigura dotarea acestei unităţi spitaliceşti cu aparatură

medicală modernă, conducerea acestei unităţi
spitaliceşti de interes judeţean a făcut şi demersurile
necesare pentru a scoate din uz bună parte din mobilierul
şi aparatura medicală care au depăşit perioada normală
de funcţionare.

Un an bogat în activităţi
cultural-artistice

Peste 11 miliarde lei vechi. Atât se cheltuieşte din bugetul Municipiului
Alexandria în acest an pentru activităţile cultural-artistice, sportive şi de tineret.
Cei mai mulţi bani se duc pe manifestările dedicate Zilelor Municipiului
Alexandria, 2 miliarde lei vechi.
(continuare în pagina 2)

(€) 1 EUR
4.4556 lei

($) 1 USD
3.2978 lei

(continuare în pagina 4)

Înjumătăţirea ratelor la
bănci ar putea stimula consumul
şi creşterea economică
Una din măsurile cu
impact economic multiplu,
propusă de Guvern şi
agreată de FMI, a fost
anunţată luni de premierul
Victor Ponta. Este vorba
despre un sprijin
guvernamental acordat
persoanelor fizice (salariaţi
şi pensionari) care au rate
restante la bănci,
condiţionat de veniturile de
până la 1610 lei şi de
nedepăşirea termenului de
90 de zile de la plata ultimei
rate. Din punct de vedere al
cuantum ului, s prij inul
viz ează înjum ătăţirea
dobânzii, dar nu poate depăşi suma de 500 lei.
Cei care ar putea să beneficieze de această înlesnire trebuie să ştie că
înjumătăţirea ratei nu se referă la întreaga sumă pe care debitorul trebuie s-o
plătească lunar băncii creditoare, ci doar la „principal”, adică la ce rămâne după
ce se scade dobânda, care se plăteşte integral, fiind sursa de profit a băncii.
(continuare în pagina 4)

(Ł) 1 GBP
5.3685 lei

1 XAU (Gramul
de aur)
133.2738 lei
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Un an bogat în activităţi
cultural-artistice

(urmare din pagina 1)
O sumă la fel de mare va fi cheltuită pentru
sărbătorile de iarnă. Mai exact este vorba
despre 1,5 miliarde lei vechi. Tot din aceşti bani
vor fi premiaţi şi elevii cu veleităţi artistice.
O sumă deloc de neglijat, care pune mari
semne de întrebare, este destinată Clubului
Pensionarilor. Este vorba despre 1,4 miliarde lei
vechi. Banii sunt cheltuiţi pe activităţile
desfăşurate pe parcursul anului în incinta cu
pricina.
”Pe parcursul anului 2014 se vor organiza în
municipiul Alexandria o serie de manifestări
cultural-artistice, sportive şi de tineret, precum
şi a unor evenimente organizate de
municipalitate.
Aprobarea principalelor manifestări culturalartistice, sportive şi de tineret care se
desfăşoară în Alexandria în anul 2014, este
necesară şi oportună deoarece viţa culturală din
municipiu este diversificată prin acţiuni care
marchează momente importante din istoria
acestei localităţi”, se arată în raportul de
specialitate al Compartimentului Cultură Sport
Tineret din cadrul Primăriei Alexandria.
Principalele manifestări cultural-artistice,
sportive şi de tineret care se desfăşoară în
Alexandria în 2014: 24 ianuarie – Ziua Unirii
Principatelor Române – 200 milioane, 1
februarie – Zărezan, sărbătoare tracică de
cinstire a viei şi pământului – 250 milioane, 1-8
martie – acţiuni pentru copii dedicate
mărţişorului – 100 milioane, Festivalul de
muzică ”Mărţişorul pentru copii” – ediţia a doua
– 150 milioane, tineri care au împlinit 18 ni –

acordare de diplome şi alte acţiuni – 50
milioane, Sărbători pascale – concurs cozonaci
şi expoziţii – 100 milioane, Concert de folclor
religios – ”Hristos a înviat” – 200 milioane,
Susţinere Festivalul naţional de muzică uşoară
”Primăvara în Teleorman” premiat cu trofeul
”Ghiocelul de aur” – 250 milioane, Concurs de
idei şi soluţii ”Alexandria peste 50 ani – viziunea
mea” – 400 milioane, Concurs de pescuit – 2
ediţii – 300 milioane, cupa Alexandriei la înot –
100 milioane, Susţinere festival pentru elevi –
”În paşi de dans” – 150 milioane, 1 Iulie – ”Ziua
copilului„ – acţiuni culturale şi sportive – 200
milioane, Susţinere spectacole (film, teatru,
concerte) – 150 milioane, Susţinere Festival
concurs de muzică populară ”Pe deal la
Teleormănel” – 250 milioane, Spectacole de
promenadă – Fanfara ”Dealul Spirii” – 250
milioane, 1 Decembrie – ”Ziua Naţională a
României” – 500 milioane, 6 Decembrie –
spectacol pentru copii şi tineret – 300 milioane,
Revelion 2015 – 300 milioane, Susţinere
Festivalul de teatru tânăr ”Ideo Ideis” – 800
milioane, Susţinere Consiliul Local al tinerilor
din Municipiul Alexandria – 500 milioane,
”Nunta de aur” – acordare de diplome şi premii
pentru familiile care au 50 de ani de căsătorie –
300 milioane, Depuneri de coroane diverse
evenimente - 100 milioane, Susţinere Concurs
interjudeţean de fizică ”Liviu Tătar” – 120
milioane, Alte manifestări temeinic justificate şi
aprobate de Primarul Municipiului Alexandria –
330 milioane.
C. DUMITRACHE

Şoferii începători ar putea
fi obligaţi să aibă însoţitor la deplasări
pe timp de noapte
Şoferii începători ar putea fi
obligaţi să fie însoţiţi, la
deplasările pe timp de noapte,
de o persoană adultă care are
permis de conducere de cel
puţin cinci ani, potrivit unui
amendament adoptat în acest
sens în comisiile parlamentare
la modificarea Codului rutier.
Senatorii din Comisiile
senatoriale juridică, pentru
Apărare şi Administraţie publică
au adoptat, în acest sens, un
amendament al senatorului
Nicolae Moga la proiectul de
modificare a Codului rutier
propus de Guvern.
Potrivit amendamentului
adoptat, conducătorul de
aut ov ehi c ul e poses or al
categoriilor B1 si Β care are o
vechime mai mică de un an de
la obţinerea permisului de
conducere are obligaţia "să nu
conducă vehicule din categoria
Β sau BE cu o putere a

motorului mai mare de 110 kw"
şi "să nu conducă vehicule din
categoriile A1, A2 (daca nu a
posedat anterior A1), B1, Β si
BE pe timpul nopţii pe drumurile
acoperite cu gheaţă, zăpadă,
polei".
Amendamentul mai
prevede obligaţia pentru
această categorie de
c onducăt or aut o " să nu
conducă vehicule din
categoriile A1, A2 (dacă nu a
posedat anterior A1), B1, Β, BE
pe autostrăzi pe timpul nopţii
sau pe timpul zilei când
vizibilitatea este redusă sub
100m" şi să fie "însoţit de o
persoană adultă, membru al
f am i l i ei s au po s e s o r a l
permisului de conducere cu o
vechime de cel puţin 5 ani de
zile, în deplasarea pe timp de
noapte pentru vehiculele din
categoria Β sau BE".
La propunerea aceluiaşi

senator, membrii celor trei
Comisii au decis să se
introducă diferenţieri în funcţie
de grupa de vârstă a
conducătorului auto în ceea ce
priveşte perioada de
valabilitate a permiselor de
conducere.
Astfel, valabilitatea
permiselor de conducere
pentru va fi de cinci ani pentru
persoanele de până la de până
la 60 ani şi de trei ani pentru cei
cu vârsta peste 60 ani în cazul
autovehiculele cu mai multe
locuri (C1, C1E, C, CE, D1,
D1E, D, DE, Tr, Tb şi Tv).
Valabilitatea permisului
pentru autoturisme şi
motociclete (AM, A1, A2, A, B,
BI şi BE) pentru conducătorii
auto de până la 60 de ani ar
urma să fie de 10 ani, de cinci
ani pentru cei până la 70 de ani
şi de trei ani peste această
vârstă.

Poliţia în acţiune
”Spărgători” de duzină
Nici ”meseria” de spărgător nu mai este ce a fost. Dacă până
acum câţiva ani spărgătorii vizau doar locuinţele luxoase de
unde puteau să fure bani şi obiecte de valoare, iată că mai nou
aceştia se mulţumesc şi cu alimentele şi murăturile găsite prin
casă.
Un cetăţean din comuna Drăgăneşti Vlaşca a sesizat
poliţiştilor faptul că persoane necunoscute au pătruns în
locuinţa sa de unde au furat alimente şi bunuri în valoare totală
de 400 lei.

În urma cercetărilor şi investigaţiilor efectuate a fost
identificat autorul furtului în persoana unui tânăr de 19 ani din
comună. Mai mult decât atât, prin extinderea cercetărilor s-a
documentat şi probat o altă infracţiune de furt calificat, comisă
de acelaşi persoană. În perioada 18 ianuarie – 4 februarie 2014,
a pătruns prin efracţie într-o casă nelocuită aparţinând unei
persoane din Bucureşti, pe care o deţine în comuna Drăgăneşti
Vlaşca, de unde a sustras diferite bunuri în valoare totală de
800 lei. Toate bunurile sustrase au fost recuperate şi predate
părţii vătămate. În ambele cazuri s-au întocmit dosare penale.

Zăpada provoacă victime
Drumurile necurăţate ne pun vieţile în pericol. A simţit-o pe
propria piele un tânăr de 20 de ani din Alexandria. Din cauza
trotuarului necurăţat de zăpadă, acesta a ales să meargă pe
şosea. Din nefericire a fost o alegere neinspirată şi asta pentru
că a fost acroşat de o maşină şi a ajuns la spital.
”Poliţia a fost sesizată prin sistemul 112, cu privire la faptul
că, pe strada 1 Decembrie, din Alexandria, s-a produs un
accident de circulaţie cu vătamarea corporală a unei persoane.
Numitul C. Costin, din comuna Nanov, în timp ce conducea
autoturismul marca “Dacia”, pe strada 1 Decembrie, a acroşat
cu oglinda laterală dreaptă pe numitul N. A., de 20 ani, din
Alexandria, care se deplasa neregulamentar, pe partea
carosabilă, în aceeaşi direcţie de mers. În urma producerii
accidentului rutier a rezultat vătămarea corporală uşoară a
pietonului, care a fost transportat la Spitalul Judeţean
Alexandria, unde i-au fost acordate îngrijiri medicale, fără a fi
necesară internarea. S-a întocmit dosar penal”, se arată într-o
informare a IPJ Teleorman.

La ”braconat” de braconiei
4 tineri din comuna Bujoru au vrut să-şi rotunjească
veniturile, dar s-au ales cu dosare penale pentru braconaj. Mai
exact, în ziua de 4 februarie, între orele 20.00 - 24.00, lucrători
de la Posturile de poliţie Bujoru aflaţi în acţiune de prevenire au
prins în flagrant 4 persoane, C. G. de 23 ani, A. D. de 26 ani, P. G.
de 24 ani şi P. V. de 17 ani, toţi din comuna Bujoru care au
săvârşit ”infracţiunea de braconaj cinegetic”. Tinerii au pătruns
fără autorizaţie pe fondul de vânătoare nr. 61 Făţana - Bujoru,
unde au prins cu ajutorul unor capcane (laţuri) un număr de
patru fazani.
Păsările au fost predate paznicului de vânătoare.

”Furăcioşi” de mici
Urmare la sesizarea unui cetăţean din comuna Găleteni,
privind furtul unui cazan de fabricat rachiu de la locuinţa sa, de
către autori necunoscuţi, poliţiştii au reuşind identificarea
autorilor în persoanele numiţilor: M.S, V.A. şi R.I., toţi de 17 ani,
din localitate. Împotriva suspecţilor s-a întocmit dosar penal
pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat.
B.P.

COMPLEX TURISTIC MARA
RESTAURANT RIVIERA
ANGAJEAZĂ OSPĂTARI ŞI PICOLI
RELAŢII LA TELEFON: 0723.148.613
SAU LA SEDIUL COMPLEXULUI
(ZONA ŞTRAND PECO)
SC MARA PROD COM SRL angajează
contabil cu experienţă.
Relaţii la telefon 0767.149.304.
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Despre care “Fundaţie pentru
Tineret” o fi vorba?
Consilierii judeţeni au aprobat, la finele
săptămânii trecute, o serie de hotărâri, printre
acestea aflându-se şi cea referitoare la
“Programul activităţilor, manifestărilor,
competiţiilor şi acţiunilor cultural-sportive şi de
tineret, religioase, educative şi de divertisment
care se organizează şi finanţează de către
Consiliul Judeţean Teleorman în anul 2014”. Ca
şi în anii trecuţi, în respectivul program, într-un
capitol aparte, se face referire la “finanţarea
activităţii de tineret a structurilor
neguvernamentale de utilitate publică de şi
pentru tineret, precum şi a unor activităţi de
tineret de interes local, stabilite prin
consultarea Fundaţiei Judeţene pentru Tineret,
precum şi a organizaţiilor neguvernamentale
de tineret şi pentru tineret din judeţul
Teleorman”. Este vorba despre activităţile
destinate tinerilor din judeţ ce vor fi finanţate de
către Consiliul Judeţean din fondul constituit în
baza Legii 350/2006, şi care vor fi derulate în
colaborare cu organizaţiile neguvernamentale
pentru tineret. Banii vor fi acordaţi acelor
organizaţii de tineret din judeţ ale căror proiecte
vor fi declarate câştigătoare. Aşa cum e firesc şi
legal.

Revizuirea Constituţiei:

Ceea ce surprinde este faptul că într-un
astfel de program este cuprinsă şi Fundaţia
pentru Tineret Teleorman. O fundaţie
(judeţeană?!) care, de ani buni, a intrat într-un
nedorit anonimat, de ea amintindu-se doar
atunci când se organizează o nouă ediţie a
“Oscarului teleormănean”. Cu un preşedinte
lipsit de orice iniţiativă, aşa zisa fundaţie
judeţeană pentru tineret trăieşte azi doar din
exploatarea unei părţi din patrimoniul fostei
organizaţii judeţene a Uniunii Tineretului
Comunist. Adică de pe urma banilor primiţi din
închirierea Casei de Cultură a Tineretului din
municipiul Roşiorii de Vede şi a Casei de
Cultură a Tineretului din oraşul Zimnicea, două
instituţii de cultură pentru tineret ale căror
active au fost
însuşite, pe nedrept, din
patrimoniul UTC. Două clădiri de cultură, cu o
arhitectonică modernă, care, astăzi, datorită
neglijenţei celor ce se erijează în proprietari, au
ajuns într-o stare jalnică. De activităţile
destinate tineretului, în organizarea acestei
Fundaţii, e greu de spus dacă a auzit cineva. Şiatunci, de ce o fi fost cuprinsă în respectivul
program judeţean?
Ioana NEDELCU

Dacă nu vor deschide ochii,
magistraţii vor deschide portofelele
Până acum, pentru toate
procesele pierdute la CEDO,
în care petenţii solicitau şi
daune materiale, numai Statul
era bun de plată, adică noi,
contribuabilii, care n-aveam
nici o vină că un magistrat
distrat, din exces de zel sau
incompetenţă, a încălcat
legislaţia europeană pentru
apărarea drepturilor omului,
care prevalează în faţa
legislaţiei interne.
Zilele trecute, Comisia
pentru revizuirea Constituţiei a
adoptat un amendament care
prevede că „Statul răspunde
patrimonial pentru prejudiciile
cauzate prin erorile judiciare.
Răspunderea statului este
stabilită în condiţiile legii şi nu
înlătură răspunderea

magis tr aţi lor care ş i-au
exercitat funcţia cu reacredinţă sau gravă neglijenţă.
Statul exercită dreptul de
regres, în condiţiile legii”.
Adică să ceară de la
magistratul care a greşit să-i
înapoieze suma pe care a
plătit-o în locul lui.
Dacă va fi introdusă în
Constituţia revizuită, această
p r e v e d e r e v a d r e g r ev a
bugetul de sume
semnificative, care ar putea fi
folosite chiar pentru nevoile
Justiţiei, aflată în criză de
personal, de spaţii şi de
logistică.
38.540.369 de euro a plătit
România în perioada 20052012 ca urmare a
condamnărilor suferite la

Curtea Europeană a
Drepturilor Omului de la
Strasbourg.
Judecătorii europeni văd în
România un stat în care se
încalcă sistematic dreptul la un
proces echitabil, la exprimare,
la libertate, la viaţă privată,
numai în primul semestru al
anului trecut 10.000 de români
adresându-se CEDO prin
petiţii împotriva statului.
Să sperăm că această
prevedere îi va îndemna la mai
multă prudenţă şi
jurisprudenţă pe magistraţi.
Altfel, lefurile lor, uriaşe faţă de
salariile de rând, se vor
apropia de cele ale miilor de
nedreptăţiţi.
C.R.

Revizuirea Constituţiei:

Preşedintele nu va mai conduce
şedinţele CSM

Preşedintele Com isiei
pentru revizuirea Constituţiei,
Crin Antonescu, a declarat
marţi că din noua Lege
fundamentală a fost eliminat
articolul care prevede că şeful
statului prezidează şedinţele
Consiliului Superior al
Magistraturii.

prezidat de cineva din afara
sa, reprezentant al altei puteri
sau reprezentant al sistemului
po l i ti c în f aţ a j us t i ţi e i .
Chestiunea privitoare la
preşedinte şi la golirea funcţiei
prezidenţiale de conţinut se
dovedeşte neadevărată.
Preşedintele păstrează toate

"Articolul acela care spune
că preşedintele ţării
prezidează şedinţele CSM a
fost eliminat. Dacă acest CSM
este reprezentantul şi
apărătorul independenţei
justiţiei atunci el nu poate fi

puterile semnificative pe care
le-a avut, sunt doar două
lucruri clarificate, se spune
foarte clar cum dă şi cui dă
preşedintele după alegeri
mandatul pentru a încerca să
formeze Guvernul", a spus

Antonescu, la finalul şedinţei
Comisiei pentru revizuirea
Constituţiei.
El a adăugat că forma
revizuită a Legii fundamentale
stabileşte că preşedintele
î nc r e d i nţ e a z ă m a nd a t u l
pentru formarea Guvernului
persoanei propuse de partidul
sau alianţa politică situată pe
locul întâi la alegeri, aceea
primeşte mandatul şi se duce
în Parlament unde îşi verifică o
majoritate. În cazul în care el
nu primeşte votul de
învestitură depune mandatul
şi procedura continuă.
"Alte clarificări făcute de noi
se referă la reprezentarea la
Consiliul European a ţării
noastre. Atunci când sunt
reuniuni care ţin de discutarea,
de negocierea unor tratate
internaţionale sau ale Uniunii
Europene, când e vorba de
politica externă a UE, de
politica de securitate,
România e reprezentată de
preşedinte, când e vorba de
celelalte chestiuni care ţin de
obişnuitul guvernării, chestiuni
financiare, economice,
sociale, este reprezentată de
primul-ministru", a menţionat
Antonescu.

Preşedintele poate dizolva
Parlamentul dacă acesta
nu votează învestirea
a trei guverne succesive
Comisia pentru revizuirea Constituţiei a decis că
Parlamentul poate fi dizolvat de către preşedinte în cazul în
care Legislativul nu a acordat votul de încredere pentru
învestitura a trei guverne succesive şi că şeful statului nu este
obligat să consulte Parlamentul pentru a cere poporului să-şi
exprime voinţa prin referendum.
"După consultarea preşedinţilor celor două camere şi a
preşedinţilor partidelor, a formaţiunilor sau a alianţelor
politice parlamentare, preşedintele României dizolvă
Parlamentul dacă acesta nu a acordat votul de încredere
pentru învestitura a trei guverne succesive, în termen de 60
de zile de la prima solicitare şi numai după respingerea a cel
puţin trei solicitări de învestitură", se arată în amendamentul
aprobat.
Preşedintele dizolvă Parlamentul şi în situaţia în care o
hotărâre în acest
sens este adoptată
cu votul a două treimi
dintre membrii
fiecărei Camere.
U n
a l t
amendament
adoptat de membrii
comisiei spune că
preşedintele
României sau cel
puţin 250.000 de
cetăţeni cu drept de
vot pot cere populaţiei să-şi exprime prin referendum voinţa
cu privire la probleme de interes naţional, cu excepţia
revizuirii Constituţiei, fără a mai cere acordul Parlamentului,
aşa cum prevedea textul iniţial.
Parlamentarii din comisie au decis, de asemenea, că
numai Camera Deputaţilor, Senatul şi preşedintele României
au dreptul să ceară urmărirea penală a membrilor Guvernului
pentru faptele săvârşite în exerciţiul funcţiei lor. Dacă s-a
cerut urmărirea penală, preşedintele României poate
dispune suspendarea acestora din funcţie. Trimiterea în
judecată a unui membru al Guvernului atrage suspendarea
lui din funcţie. Competenţa de judecată aparţine Înaltei Curţi
de Casaţie şi Justiţie.
Deputaţii şi senatorii din comisie au eliminat articolul care
prevedea că ministrul a cărui revocare a fost solicitată prin
intermediul unei moţiuni simple adoptate de către cele două
Camere ale Parlamentului este revocat din funcţie la
propunerea prim-ministrului.

Cezar Preda şi-a
dat demisia din toate
funcţiile de partid
Deputatul Cezar Preda şi-a anunţat miercuri demisia din
toate funcţiile deţinute în PDL, cea de vicepreşedinte regional
şi respectiv cea de preşedinte al organizaţiei judeţene Buzău,
declarând că rămâne în PDL "simplu membru de partid".
Cezar Preda a precizat că decizia "este luată la rece şi
vine pe fondul frământărilor din PDL". De asemenea, el a
afirmat că "face pasul înapoi pentru a nu mai fi citat ca un
membru din conducerea PDL care-şi neagă propria istorie".
"Sâmbătă, la Braşov, la reuniunea Colegiului Director şi a
grupurilor parlamentare s-a discutat şi despre viziunea
politică a PDL. Unul din motivele pentru care anumiţi colegi ai
noştri au părăsit partidul ar fi cel legat de Traian Băsescu ca
preşedinte şi de guvernarea PDL 2008-2012. Conducerea
PDL nu-şi mai asumă guvernarea PDL 2008-2012 şi relaţia
cu Traian Băsescu. Adevărul este pe undeva la mijloc, însă
unul dintre oamenii care fac parte din echipa de conducere şi
care îşi exprimă destul de des poziţiile faţă de guvernarea
PDL şi de asumarea anumitor greşeli pe care le-a făcut şi în
relaţia cu preşedintele eram eu. Şi tot timpul eram citat ca un
membru din conducerea PDL care-şi neagă propria istorie', a
mai spus Cezar Preda.
El a subliniat că nu vrea să fie găsit tot timpul "ţap ispăşitor
şi Acarul Păun" pentru că refuză să-şi asume "întreaga
guvernare PDL" şi pentru că "îi cere lui Emil Boc să-şi ia rolul
în serios".
"Nu-mi schimb părerile, am făcut greşeli enorme în
guvernare, n-am guvernat, în primul rând, echitabil în toată
ţara, am dus toţi banii în câteva judeţe, am luat măsuri fără să
le explicăm - necesare de altfel - dar ne încăpăţânăm să nu
creăm un nou PDL care are o ofertă - căci populaţia nu ne va
vota dacă noi explicăm ceea ce am făcut, populaţia ne va vota
dacă spunem ce vom face (...) Nu eu i-am cerut demisia lui
Emil Boc când era prim-ministru, nu eu i-am spus lui vreodată
"Pleacă, piticule, de aici!" Eu l-am susţinut, dar ca să mă
găsească pe mine ţap ispăşitor şi Acarul Păun, nu accept şi
mă retrag", a spus deputatul.
Fostul vicepreşedinte al PDL a precizat că îl va însoţi pe
Cătălin Predoiu în campania prezidenţială şi speră să devină
"mâna dreaptă" a acestuia.
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Garda de
Mediu Teleorman,
la ora bilanţului
Comisariatul Gărzii de Mediu Teleorman este instituţia
care are ca obiectiv principal efectuarea controalelor şi
inspecţiilor privind asigurarea securităţii mediului, prin acţiuni
de prevenire a riscurilor şi limitarea ameninţărilor de ordin
ecologic.
În cursul anului 2013, Comisariatul Judeţean Teleorman al
Gărzii Naţionale de Mediu a efectuat un număr de 1635
controale şi inspecţii, din care 515 au fost controale
planificate iar restul de 1120 au fost controale neplanificate.
Trei din inspecţiile neplanificate au vizat în special
respectarea condiţiilor impuse în actele de reglementare
pentru proiecte şi activităţi noi; cinci sau fost autosesizări; 66
–identificarea de obiective noi, iar alte 44 de controale s-au
efectuat în urma unor reclamaţii.
Acolo unde în cadrul unor societăţi comerciale au fost
semnalate accidente sau incidente cu impact asupra
mediului, s-au aplicat un număr de opt inspecţii neplanificate.
Cele mai multe inspecţii (439) s-au efectuat în colaborare
cu alte autorităţi. 290 inspecţii au fost tematice, iar alte 194
inspecţii au vizat în special verificarea măsurilor impuse.
De precizat faptul că, principalele controale tematice
efectuate de comisarii Gărzii Naţionale de Mediu sau în
colaborare cu reprezentanţii altor autorităţi au vizat şi
exploatările forestiere, ariile protejate, Natura 2000, CITES.
De asemenea comisarii de mediu au urmărit în activităţile
de control şi staţiile de epurare orăşeneşti; depozitele
neconforme de deşeuri; modul de efectuare al transferului
deşeurilor dintr-un punct în altul.
Incendiile manifestate la mirişti şi vegetaţia uscată au fost
monitorizate, precum şi modul de salubrizare al localităţilor,
cursurile de apă şi căile de comunicaţii.
Nici modul de aplicare al prevederilor Legii 54/2012
(Legea picnicului) nu a fost trecut cu vederea.
Controlul modului de comercializare, depozitare şi
neutralizarea acumulatorilor şi bateriilor intră tot în sarcina
Gărzii de Mediu, ca şi verificarea, întocmirii şi depunerii la
termen a Declaraţiilor către Administraţia Fondului pentru
Mediu de către gestionarii fondurilor de vânătoare.
De vizita inopinată a comisarilor Gărzii de Mediu nu au
scăpat nici agenţii economici care desfăşoară activităţi de
bioremediere a solului contaminat cu hidrocarburi şi produse
petroliere. Pentru a fi în regulă, aceştia trebuie să respecte
prevederile legale.
Şi cum era de aşteptat, nu puţine au fost cazurile de
nerespectare a prevederilor legale, aşa că au fost constatate
o serie întreagă de neconformităţi în urma cărora au fost
aplicate un număr de 84 sancţiuni contravenţionale, din care
cele mai multe (73), au fost amenzi contravenţionale în
valoare totală de 1.100.100 lei şi numai 11 avertismente.
Referitor la natura neregulilor depistate, au fost constatate
situaţii în care lipseau solicitările obţinerii actelor de
reglementare din punct de vedere al protecţiei mediului;
nerespectarea prevederilor Autorizaţiei de mediu;
nerealizarea în totalitate şi la termen a măsurilor stabilite în
timpul controalelor anterioare; nepunerea la dispoziţie a
documentelor solicitate în timpul controlului; neîntocmirea
evidenţei gestiunii deşeurilor; lipsa colectării selective a
deşeurilor; neprezentarea formularelor de încărcare
descărcare a deşeurilor; lipsa prevederii deteriorării calităţii
mediului geologic; neinformarea trimestrială a publicului
despre consecinţele activităţii desfăşurate asupra mediului.
Până la stabilirea noilor coordonate ale activităţii Gărzii de
Mediu Teleorman, pentru perioada anului curent, preconizăm
faptul că comisarii Gărzii de Mediu îşi vor continua activitatea
de verificare şi control, cel puţin cu aceeaşi vigilenţă cu care
s-a acţionat în decursul anului precedent.
M.M.

Românii care opresc
caloriferele ar putea fi
obligaţi să plătească
Autorităţile caută o modalitate pentru a-i face pe românii
care opresc caloriferele să plătească pe motiv că fură căldură
de la vecini.
Dacă un apartament în care nu se opreşte acel robinet
termostatic este înconjurat de patru apartamente în care se
opreşte căldura complet, 40% din căldura acelui proprietar se
transferă către ceilalţi”, susţine Costel Stanciu, preşedintele
Asociaţiei pentru Protecţia Consumatorului, scrie
antena3.ro.
“În reglementările existente, temperatura este astăzi de
20 de grade. Mulţi dintre noi avem 14, 16 grade în casă fără
să avem sursă de energie. Pe aceste considerente căutăm
să corectăm aceste reglementări în aşa fel încât temperatura
de confort să fie asigurată şi impusă prin reglementare”, a
declarat Doru Ciocan, preşedintele Autorităţii Naţionale de
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi
Publice.
Din 2017, Uniunea Europeană obligă toţi proprietarii să
instaleze repartitoare la calorifere.

Spitalul de Urgenţă Alexandria
a scos din uz o parte din aparatura
medicală foarte veche
(urmare din pagina 1)
Propunerea echipei manageriale a
Spitalului Judeţean de a scoate din funcţiune
mobilierul cu perioada de funcţionare expirată
şi aparatura medicală foarte veche a fost
însuşită şi aprobată de către Consiliul
Judeţean. Astfel, în şedinţa aferentă lunii
ianuarie, ţinută săptămâna trecută, consilierii
judeţeni au adoptat hotărârea prin care se
aprobă scoaterea din uz a aparaturii medicale
şi a mobilierului foarte vechi, în baza listelor de
inventar propuse de către conducerea

Spitalului Judeţean de Urgenţă. Este vorba
despre mobilier şi aparatură medicală care a
depăşit de mult perioada normală de
funcţionare, de 10 ani, bună parte din
respectivele mijloace fixe aflându-se în
funcţiune de mai bine de 30 de ani. Au fost
curăţate de o parte din vechituri secţiile : ATI,
Radiologie, Pediatrie, Boli Infecţioase,
Recuperare şi Farmacia. Aparatura şi
mobilierul vechi scoase din funcţiune vor fi
valorificate conform legislaţiei în vigoare.
George ZAVERA

Înjumătăţirea ratelor la
bănci ar putea stimula consumul
şi creşterea economică
(urmare din pagina 1)
Această restructurare a
creditelor se face pe termen de
doi ani şi este rodul
negocierilor între client şi
bancă, instituţiile financiare
nefiind obligate să
implementeze această
măsură, pentru că Executivul
n-a încheiat deocamdată vreo
înţelegere cu ele.
Totuşi, având în vedere
puzderia de credite
neperformante şi dificultăţile în
e x e c u t a r e a g a r a n ţ i i l o r,
probabil că cele mai multe
dintre bănci vor accepta
această restructurare a
creditelor, garantată de stat.

De menţionat faptul că o
persoană nu poate beneficia
decât de o singură
restructurare, fie că e vorba de
unul sau mai multe credite, dar
suma totală amânată la plată
nu poate depăşi 500 lei.
După doi ani clientul va
reveni la ratele din contractul
iniţial, dar va putea beneficia
de o reducere de impozit de
cel mult 200 lei pe lună, care
va constitui un credit fiscal,
acordat de stat contribuabilului
până când iese din impasul
financiar. Deci nu este o
ştergere a plăţii, ci o mutare a
ei în viitor, cea ce nu este puţin
lucru în actualele condiţii

economico-financiare în care
se zbat românii.
Prin această măsură,
Guvernul intenţionează să
introducă în buzunarele
persoanelor fizice circa 4
miliarde de lei, care bălteau în
bănci, generând o creştere
economică de 1% în fiecare
an.
S e es ti m eaz ă c ă de
reeşalonarea împrumuturilor
ar putea să beneficieze
aproape 1 milion de români,
care se încadrează în
condiţionările propuse pentru
înjumătăţirea temporară a
ratelor la bănci.
Şt. B.

Dacă participă la activitatea economică

Soţii şi soţiile persoanelor
fizice autorizate se pot asigura pentru
pensii, şomaj şi sănătate

Este inevitabil ca soţia sau soţul, după caz,
care desfăşoară activităţi economice ca
persoane fizice autorizate, în întreprinderi
individuale sau familiale, să apeleze la ajutorul
celui de alături cu care împarte şi binele, şi răul,
chiar dacă acesta nu este salarizat şi nici nu e
înscris în registrul comerţului.
Până de curând, aceste ajutoare de nădejde
nu puteau beneficia nici de pensii, nici de
asistenţă medicală şi nici de ajutor de şomaj.
Apariţia Legii nr. 4/2014, care vine să
completeze Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea

activităţilor economice de către persoanele
fizice autorizate, întreprinderile individuale şi
întreprinderile familiale, le dă posibilitatea
soţilor şi soţiilor titularilor care participă în mod
obişnuit la activităţile desfăşurate să se asigure
în sistemul public de pensii pe bază de contract
de asigurare socială, în sistemul asigurărilor
pentru şomaj, precum şi în sistemul asigurărilor
de sănătate, în condiţiile prevăzute de lege.
În anul 2014, nivelul minim lunar asigurat
înscris în contractul de asigurare socială este
de 804 lei, iar nivelul maxim de 11.490 lei.
M.M.

De anul viitor se vor vinde doar
centrale cu condensare
UE vrea ca din septembrie
2015 să fie comercializate
doar centralele cu condensare
În prezent acestea nu
reprezintă nici o zecime din
piaţă
Directivele europene
privind creşterea eficienţei
energetice şi reducerea
consumului de gaze vizează
renunţarea la centralele de
apartamente clasice şi
impunerea celor cu
condensare, care sunt mai
eficiente. Mai eficient nu
înseamnă şi mai ieftin şi nu
înseamnă lipsit de
dezavantaje.
Aceste centrale
reutilizează o parte din căldura
de condensare existentă în
gazele arse şi o reintroduc în
sistem. Mai exact, cu ajutorul
unui schimbător de căldură
special creat, recuperează o
parte din căldura latentă
rezultată din vaporizarea
vaporilor de apă din fum.

Astfel, randamentul unei
astfel de instalaţii este, după
cum se laudă producătorii,
106% şi chiar 110%, în timp ce

cu condensare fiind mai
scumpe decât celelalte.
Directivele europene
elimină posibilitatea

centralele clasice au un
randament de doar 90%.
Obţinerea acestui
randament vine cu un cost
suplimentar. Prima creştere a
costului este dată de
tehnologie în sine, centralele

cumpărării de centrale de
apartament clasice, prin
urmare, cel puţin teoretic,
investiţia într-un sistem de
încălzire independent va
creşte.
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ORGANIZĂM:

NUNŢI, MESE FESTIVE, SIMPOZIOANE, RECEPŢII

CAZARE ÎN CAMERE DOUBLE
REZERVĂRI LA:

Mobil: 0721.391.471; 0723.148.613 Tel/Fax: 0247.312.854

Mail: maraflorica@yahoo.com

www.motel-restaurant-mara.ro

Îţi doreşti
o limuzină
pentru
nuntă sau
pentru o
aniversare?
Cu noi
acest lucru
va deveni
realitate!

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 75 m.p., şi 12 apartamente cu 3 camere – suprafaţă
utilă 105 m.p. Dintre acestea mai sunt disponibile la vânzare 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.
Cei interesaţi pot obţine relaţii detaliate
de la Dan Marin, administrator,
la telefon 0788.620.681; 0788.014.400
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Reducerea CAS se va discuta cu FMI
la misiunea din aprilie
Ministrul de Finanţe,
Daniel Chiţoiu, a anunţat
marţi că reducerea CAS
va fi discutată cu
reprezentanţii FMI la
ur m ăto are a m i s i une ,
programată pentru
sfârşitul lunii aprilie.
"La următoarea
misiune de la sfârşitul lunii
aprilie (n.r. se va discuta
reducerea CAS), pe baza
unui studiu care se face
împreună cu Banca
Mondială - este aproape
finalizat", a afirmat Chiţoiu la

Parlament.
El a susţinut că această

măsură se va concretiza,
întrebat dacă a primit
asigurări de la delegaţia
FMI în acest caz.
Preşedintele PNL, Crin
Antonescu, şi miniştrii
liberali ai Economiei,
Andrei Gerea, Finanţelor,
Daniel Chiţoiu,
Transporturilor, Ramona
Mănescu, Sănătăţii,
Eugen Nicolăescu, s-au
întâlnit, marţi, la
Parlament cu delegaţia
comună a FMI, CE şi BM.

Noi formulare de reţetă din februarie

Noile reţete care sunt folosite începând cu 1
februarie de către toţi medicii prescriptori vor

cuprinde unele date de contact ale doctorilor care
au prescris tratamentul, a declarat marţi, într-o
conferinţă de presă, preşedintele Casei Naţionale
de Asigurări de Sănătate, Cristian Buşoi.
Datele de contact pot fi un număr de telefon de
la unitatea medicală sau de la cabinet sau o
adresă de mail. Nu este obligatoriu ca reţeta să
cuprindă şi numărul de telefon personal al
medicului, a precizat Buşoi.
Noul tip de reţetă prevede şi posibilitatea de a
prescrie tratamentul pe baza denumirii
comerciale, caz în care se va completa şi
justificarea medicală, iar medicul trebuie să
susţină de ce pacientul are nevoie de acel
medicament în cazul în care pe piaţă există mai
multe medicamente cu aceeaşi substanţă activă.

Aproximativ 5,4 milioane
carduri electronice, realizate până luni
Preşedintele CNAS, Cristian
Buşoi, a declarat marţi, într-o
conferinţă de presă, că au fost
realizate până la începutul
acestei săptămâni aproximativ
5.400.000 de carduri electronice
şi a susţinut că restul de 9,5
milioane vor fi finalizate în
următoarele şase-şapte luni.
Buşoi a precizat că ritmul de
fabricare este de 55.000 de
carduri pe zi şi se lucrează
"şapte zile din şapte".
"Înseamnă că ritmul de un
milion de carduri pe lună va
creşte la 1,5 milioane. La un ritm
de 1,5 milioane de carduri pe
lună s-ar putea ca în şase-şapte
luni să fie realizate şi cele 9,5
milioane de carduri care au mai
rămas. Până la sfârşitul lunii
august se poate vorbi de
finalizarea producţiei", a afirmat
reprezentantul CNAS.
El a adăugat că în luna
s e p t em b r i e v o r p ut e a f i
distribuite toate cardurile iar din
luna octombrie sau în ianuarie

2015, toate serviciile medicale
vor fi decontate numai pe baza
folosirii cardului.
Buşoi a făcut apel către
furnizorii de servicii medicale săşi achiziţioneze în perioada iunie
- august cititoare de carduri.
Şeful CNAS a mai anunţat
că, cel mai probabil în cursul
săptămânii viitoare, folosirea
cardurilor va fi testată printr-un

proiect-pilot pe 10.000 de
pacienţi aflaţi în hemodializă,
aparţinând tuturor categoriilor
sociale.
Referindu-se la dosarul
electronic, Buşoi a precizat că
din 21 aprilie proiectul va fi
disponibil pe infrastructură şi
medicii vor putea încărca date
pe acesta.

Acordarea de
echipament sportiv elevilor
şi bani pentru uniformă şi
rechizite, respinsă
Senatorii au respins, marţi, două iniţiative legislative
prin care se propunea ca elevii să primească gratuit
echipament sportiv complet - pantofi sport, şort, tricou,
jambiere, trening -, respectiv 600 de lei pentru uniformă şi
rechizite.
Potrivit primei iniţiative legislative, din bugetul de stat
ar fi urmat să fie achiziţionate la nivel naţional 200 de mii
de echipamente sportive, costul acestora ridicându-se la
24 de milioane de euro.
Prin proiect se propunea achiziţionarea de către
fiecare unitate şcolară, la începutul anului şcolar, din doi
în doi ani, a câte unui echipament sportiv complet - pantofi
sport, şort, tricou, jambiere, trening, maiou de partajare,
rucsac şi geantă -, în valoare de 124 de euro pentru
fiecare elev.
"În cazul în care un elev a beneficiat de acest
echipament şi a lipsit nemotivat de la mai mult de un sfert
din orele de educaţie fizică ale unui semestru va fi obligat
să îl returneze sau să achite contravaloarea lui", mai

prevede proiectul, care îi are ca iniţiatori, printre alţii pe
senatorul Alexandru Cordoş (PSD), deputatul Bogdan
Ciucă (PC) şi Petru Movilă (ex-PDL).
Senatorii au respins, de asemenea, o propunere
legislativă privind acordarea tichetelor de rechizite
şcolare, avându-i ca iniţiatori pe senatorii Verestoy Attila
şi VeghAlexandru.
Potrivit acestui proiect, angajatorii ar fi urmat să
acorde personalului tichete pentru achiziţia de rechizite
şcolare în valoare de 600 de lei. Aşa cum mai arată
proiectul, contravaloarea acestor tichete ar fi fost dedusă
de angajator din sumele datorate către bugetul statului
reprezentând impozitul pe veniturile din salarii.
Iniţiatorii propuneau ca aceste tichete să poată fi
utilizate doar pentru achiziţionarea de rechizite şcolare,
manuale didactice şi uniforme şcolare.
Cele două proiecte urmează să fie dezbătute de
Camera Deputaţilor, care este Cameră decizională.

Învăţământul preşcolar
garantat, introdus în
legea fundamentală
Comisia pentru revizuirea Constituţiei a introdus în
textul legii fundamentale prevederile referitoare la
garantarea dreptului la educaţie prin învăţământul
preşcolar şi acordarea burselor de merit.

Spitalele, obligate să elibereze pacientului,
la externare, decontul de cheltuieli

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de
Sănătate (CNAS), Cristian Buşoi, atenţionează
unităţile sanitare că au obligaţia să elibereze
pacientului, la externare, documentul de cheltuieli
şi sugerează bolnavilor să solicite acest act.
"Direcţia generală de monitorizare, control şi

antifraudă a CNAS a efectuat mai multe controale
inopinate la 10 spitale din ţară. În multe situaţii, am
constatat că nu există, la foile de observaţie,
decontul de cheltuieli care se eliberează
pacienţilor la externare", a spus Buşoi.
Preşedintele CNAS a subliniat că există un
ordin al ministrului Sănătăţii, respectiv Ordinul nr.
1100/2005, care prevede introducerea decontului
de cheltuieli ce se eliberează pacientului pentru
serviciile primite.
În acest context, Cristian Buşoi recomandă
tuturor pacienţilor să solicite decontul de cheltuieli
atunci când unitatea sanitară "a uitat să le
elibereze, din proprie iniţiativă, acest document
legal".
Potrivit Ordinului 1100/2005, începând cu 1
ianuarie 2006, unităţile sanitare publice şi
cabinetele medicale trebuie să elibereze
pacienţilor un decont de cheltuieli, pentru
valoarea serviciilor medicale acordate.

Articolul 32 alin. 2 care enumera formele de
învăţământ prin care era garantat dreptul la educaţie a
fost completat cu învăţământul preşcolar.
"Dreptul la educaţie este garantat, în condiţiile legii, şi
se asigură prin învăţământul preşcolar, învăţământul
general obligatoriu, prin învăţământul liceal şi prin cel
profesional, prin învăţământul superior, precum şi prin
alte forme de instrucţie şi perfecţionare prevăzute de
lege", se arată în textul modificat al art. 32.
"Învăţământul de stat este gratuit, potrivit legii. Statul
acordă burse sociale de studii copiilor şi tinerilor proveniţi
din familii defavorizate şi celor instituţionalizaţi, precum şi
burse de merit, în condiţiile legii", se arată în textul
modificat.
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Planul lui Dumnezeu
sau gânduri din scaunul
cu rotile…

Uneori
Cel mai mult mă doare clipa suspendată în ochiul lunii.
Lumea tinde să marginalizeze persoanele cu handicap,
viaţa socială poate fi în bună măsură afectată, sunt mulţi care
nu vor să aibă de a face cu persoane cu handicap, le e groază şi
se simt nelalocul lor în compania acestor persoane. Dar există
şi o veste bună: handicapul acţionează ca un filtru. Nu se vor
apropia de o persoană handicapată cei care nu merită să-i fie
prieteni. Va avea prieteni puţini, dar prieteni adevăraţi!
Îmbucurător este faptul că şansele de dezvoltare spirituală
sunt în mod clar mai multe decât la un om obişnuit (aşa zis
“normal”), pentru faptul că handicapul este acea palmă grea
care te scutură din temelii şi care te face să te gândeşti mai bine
la ce anume este mai important în viaţă. Evident, pentru ca să
se ajungă la dezvoltare spirituală reală persoana cu handicap
trebuie să treacă de stadiul primitiv în care are gânduri de
genul: “De ce a trebuit să mi se întâmple tocmai mie? Cu ce am
greşit să merit aşa ceva? Îi urăsc pe cei doi tineri care se plimbă
de mână prin parc şi se sărută în timp ce eu zac în acest
blestemat scaun cu rotile!” Dar nimeni nu cunoaşte planul lui
Dumnezeu…
Mihail TĂNASE

Am intrat în
Anul Calului, marcat de
conflicte şi dezastre
Conform zodiacului chinezesc anul 2014 este Anul Calului,
începând cu 1 februarie. Calul face parte dintr-un ciclu al
animalelor ce se întinde pe 12 ani. Anul Calului va fi unul plin de
conflicte, preţul imobiliarelor va scădea, iar "energiile de foc vor
fi puternice".
Anul 2014 este Anul Calului de lemn, care preia ştafeta de la
Anul Şarpelui de apă. Acest an va fi unul plin de conflicte,
potrivit astrologilor, care văd lemnul şi furnizarea de
combustibil ca nişte semne ale calului.
Ultima parte a Anului Calului este marcată de "focul ying",
care are potenţialul aprinderii unor conflicte foarte mari.
"Venirea Anului Calului este, de asemenea, şi anul 'lemnului
yang', când oamenii vor ţine la principiile lor şi vor fi fermi.
Este greu să negociezi sau să faci un compromis, deoarece
există mai multe tendinţe ca oamenii să lupte pentru idealurile
lor", spune specialistul în tehnica Feng shui, Raymond Lo.
În Anul Calului vor merge afacerile care implică lemnul sau
focul, conform expertului canadian Paul Ng. Acestea includ
firmele de cherestea, agricultura sau media. Companiile
imobiliare nu vor merge bine, calul va galopa, fiind un semn al
scăderii preţurilor imobiliarelor în primele şase luni ale anului.
Cu toate acestea, susţinut de elementul de foc, aceste
preţuri îşi vor reveni în a doua parte a anului. Metalele şi apa vor
avea de suferit: acest lucru va afecta mineritul şi metalele
preţioase, precum şi pescuitul. Afacerile financiare au un
potenţial instabil.
Ţările din emisfera sudică, precum Australia şi cele din
America de Sud, se pot confrunta cu mari probleme legate de
erupţiile vulcanilor, deoarece "energiile de foc vor fi puternice",
conform astrologului chinez Lok Tin.

Pastila de râs
Bulă este trimis de firmă să vândă frigidere în Alaska.
Peste o săptămână, mai cere Bulă 200 de frigidere. După
încă o lună, mai cere 2.000 de frigidere. Atunci este sunat şi
întrebat cum reuşeşte să vândă atâtea frigidere în Alaska.
Răspunsul a venit prompt:
- Ei, a fost mai greu la început, până i-am convins pe
eschimoşi că în frigider e mai cald decât afară.
***
Un politician vorbea la o întrunire electorală:
- Adversarul meu v-a furat pe rupte timp de 4 ani... Daţimi şi mie o şansă!
***
Agentul de circulaţie pândeşte în faţa unui club. La un
moment dat, iese un grup de tineri, în stare avansată de
ebrietate, se urca în maşini şi pleacă în diferite direcţii.
Agentul l-a observat pe cel mai beat şi a decis să-l
urmărească.
Îl opreşte:
- Suflaţi în etilotest.
Suflă tânărul, rezultatul zero. Mai suflă o dată, iarăşi –
zero alcool. Poliţistul nedumerit:
- Păi cum se poate una ca asta?
- Azi a fost rândul meu să fiu momeala.

Descoperire plină de mister în Egipt
Arheologii au făcut o
descoperire remarcabilă în
apropiere de aşezarea antică
de la Edfu, Egipt: o piramidă
care datează de aproximativ
4.600 de ani. Aceasta este mai
veche decât Marea Piramidă
de la Giza.
Piramida descoperită a
avut înălţimea de 13 metri şi
este una dintre aşa-zisele
şapte piramide "provinciale"
construite de faraonii Huni
(2.635-2.610 î.Hr.) sau Snefru
(2.610-2.590 î.Hr.), potrivit
Live Science.
De-a lungul timpului,
blocurile de piatră au fost
jefuite, iar monumentul a fost
supus intemperiilor, astfel că
piramida de astăzi nu mai are
decât 5 metri înălţime.
Împrăştiate de-a lungul
centrului şi sudului Egiptului,
piramidele din provincie sunt
situate lângă aşezări
importante, nu au camere
interioare şi nu au fost
destinate pentru
înmormântarea faraonilor.
Şase din cele şapte
piramide de acest gen au

dimensiuni aproape identice,
inclusiv cea nou descoperită
la Edfu, care are baza cu
l at ur i l e d e 1 8, 4 m et r i ,
respectiv 18,6 metri.
Scopul acestor piramide
rămâne un mister nedezlegat
de mii de ani. Ele ar fi putut fi
folosite ca nişte monumente
simbolice dedicate cultului
regal în provinciile egiptene
din sud.
"Asemănările de la o
piramidă la alta sunt cu
adevărat uimitoare şi există cu

siguranţă un plan comun", a
declarat Gregory Marouard,
cercetător la Universitatea din
Chicago a Institutului Oriental.
Echipa de arheologi a găsit
şi hieroglife pe feţele
exterioare ale piramidei.
Inscripţiile sunt situate lângă
resturile unor copii care au fost
înmormântaţi la baza
piramidei. Cercetătorii cred că
inscripţiile şi mormintele
datează cu mult timp după ce
a fost construită piramida.

Cabliştii, obligaţi să retransmită
o nouă televiziune de ştiri

Consiliul Naţional al Audiovizualului a decis,
în şedinţa de marţi, că Digi24 va fi inclus în lista

“must-carry” a televiziunilor ce trebuie
retransmise obligatoriu în 2014 de către toţi
cabliştii din România. Lista mai cuprinde alte
două nume noi, anume Mynele Tv şi Trinitas
Tv.
În lista televiziunilor obligatorii la
retransmisie pentru cablişti în anul 2013 se
regăsesc programele Societăţii Române de
Televiziune (TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR News
şi studiourile teritoriale din Cluj, Craiova, Iaşi,
Târgu-Mureş şi Timişoara), dar şi TV5, un
program inclus obligatoriu în grilele
operatorilor de cablu în baza unui acord
internaţional între România şi Franţa, scrie
Mediafax.

Colectarea selectivă a deşeurilor
este obligatorie
Camera Deputaţilor a
adoptat, marţi, proiectul de
lege privind salubrizarea, care
stabileşte obligativitatea
colectării selective a
deşeurilor, proiect iniţiat în
2010 de senatorul Petru Filip.
As tfe l, po tri v i t
p r o i ec t u lu i ,
autorităţile locale au
obligaţia să
implementeze un
sistem de colectare
separată a deşeurilor
cel puţin pentru:
hârtie, mase plastice,
metale şi sticlă. La
nivelul unităţilor
administrativteritoriale, transportul
deşeurilor colectate
separat se face numai de
către operatori licenţiaţi care
au contracte de delegare
încheiate cu autorităţile sau au
hotărâre de dare în
administrare a acestei
activităţi.
Unităţile administrativteritoriale au calitate de

deţinător legal al deşeurilor
depozitate în recipientele
amplasate în aria lor
teritorială, iar preluarea lor de
către alte persoane decât
operatorii licenţiaţi constituie
furt şi se sancţionează potrivit

legii.
Operatorii licenţiaţi de
către ANRSC pentru
p r es t ar ea a c ti v i tă ţi i d e
selectare separată şi transport
separat al deşeurilor au
obligaţia să ţină evidenţa şi să
raporteze lunar autorităţilor
administraţiei locale cantităţile

predate operatorilor
economici care desfăşoară
activităţi de tratare a
deşeurilor, pe fiecare tip de
deşeu.
Aceşti operatori au
obligaţia să colecteze şi
d e ş e u r i l e
abandonate şi în
cazul în care
producătorul acestor
deşeuri este
nec unosc ut,
cheltuielile fiind
suportate de
autoritatea locală.
Operatorii au
obligaţia să pună la
d i s p o z i ţ i a
deţinătorilor de
deşeuri containerele,
sacii necesari activităţii de
precolectre separată,
costurile fiind incluse în tarif.
Deputaţii au mai stabilit că,
prin derogare de la Legea
administraţiei publice locale,
Camera Deputaţilor este forul
decizional la acest proiect de
lege.

Anunţuri

Vând apartament 2 camere, central (piaţă), str. Libertăţii, bl. T4, et. 3/8. Relaţii la telefon:
0760.609.446
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Semnificaţii istorice pentru
6 Februarie
Un prieten va
propune sa va asociati
intr-o afacere ce pare
profitabila. Nu va
grabiti sa luati o
decizie! Ar fi bine sa
tineti cont de sfaturile
unei rude, cu
experienta in domeniu.

A v e t i re z u l t a t e
deosebite pe plan
social si afaceri. Va
sfatuim sa dati
dovada de rabdare si
sa nu fortati lucrurile.
Spre seara primiti o
veste buna de la
persoana iubita.

Este posibil sa
plecati intr-o calatorie
in interes de serviciu.
O p e r s o a n a
importanta va
des tai nuie c ateva
secrete in domeniul
a f ac e r i l o r. E v i t a t i
speculatiile financiare!

Partenerul de viata
Relatiile cu anturajul
Zi favorabila
sunt favorizate astazi. schimbarilor majore, va ofera un cadou de
In cursul diminetii va pe plan social si care va bucurati foarte
intalniti cu o veche s en ti m en ta l. S u nt mult. Un prieten va
cunostinta. Este o zi favorizate intalnirile cu invita sa petreceti
buna pentru rezolvarea persoane importante, d u p a - a m i a z a
p r o b l e m e l o r consolidarea relatiilor impreuna. Capacitatea
sentimentale care va d e p r i e t e n i e s i de comunicare este
sentimentale.
framanta.
excelenta.

Aveti posibilitatea
sa faceti schimbari
importante pe plan
social si in privinta
r e l a t i i l o r
sentimentale. Este un
moment bun pentru a
incheia contracte.
Evitati speculatiile!

Faceti cunostinta
cu o persoana mai in
varsta, care va va ajuta
in afaceri. Puteti obtine
beneficiile materiale
scontate, daca evitati
speculatiile de orice
fel, mai ales cele
financiare.

In cursul diminetii
primiti bani dintr-o
a c t i v i t a t a
extraprofesionala. In
partea a doua a zilei,
impreuna cu persoana
iubita, faceti planuri de
viitor. Nu va pripiti in
luarea deciziilor!

Sunteti hotarat sa
incepeti o noua etapa
in viata sociala si
profesionala. Azi sunt
f a v o r i z a t e
comunicarea, relatiile
cu persoanele tinere
si calatoriile in interes
personal.

Zi buna pentru a
Capacitatea de
incepe noi activitati si c o m u n i c a r e e s t e
pentru a face planuri excelenta. Puteti sa
d e v i i t o r. D u p a - i n c e p e t i o n o u a
amiaza sunteti tentat afacere, cu conditia
sa cheltuiti mai mult sa finalizati mai intai
decat va permite l u c r a r i l e d e j a
bugetul familiei. Fiti incepute. Nu luati
cumpatat!
decizii de unul singur!

1465: S-a născut Scipione del Ferro, matematician
italian, cunoscut pentru faptul că a fost primul care a
găsit o metodă de rezolvare a ecuaţiilor cubice (d. 1526).
1695: S-a născut Nicolaus
II Bernoulli, matematician
elveţian (d. 1726). În 1724 a
reuşit să rezolve ecuaţia
Riccati.
1793: A murit Carlo
Goldoni, dramaturg italian
(n. 1707).
1886: Chimistul german
Clemens Winkler a
descoperit un alt element
chimic, pe care l-a numit
germaniu.
1891: S-a născut Adrian
Maniu, poet român (d.
1968).
1908: S-a născut Geo Bogza, scriitor şi ziarist român,
membru al Academiei Române (d. 1993).
1916: S-a născut Gabriel Ţepelea, istoric literar român,
membru al Academiei Române (d. 2012).
1945: S-a născut Bob Marley, interpret jamaican de
muzică reggae (d. 1981).
1992: A murit Caius Iacob, matematician român,
membru al Academiei Române şi al Societăţii Matematice
Franceze (n. 1912).
1993: A murit Dan Constantinescu, compozitor român
(n. 1931).

Joi 6 Februarie 2014
07:00 Telejurnal matinal 09:00
Legendele palatului 10:20 Oameni
care au schimbat Lumea 10:30 Când
s e z id e a u c a t e d r a l e l e 11 : 3 0
Superconsumatorul 12:00 Europa
mea 12:30 Descoperă Europa ta!
13:00 De joi până joi 14:00 Telejurnal
15:30 Akzente 16:50 Lozul cel mare
17:45 Dispăruţi fără urmă 18:15
Maşini, teste şi verdicte 18:45 Clubul
celor care muncesc în România 19:45
Sport20:00 Telejurnal 21:00 Festivalul
Naţional de Folclor Ioan Macrea 23:45
Independentul 01:15 Ora de business

07:00 Ştirile Pro Tv 10:05
Tânăr şi Neliniştit 11:00 Cum să
pierzi banii Mafiei 13:00 Ştirile
Pro Tv 14:00 Tânăr şi Neliniştit
15:00 Ultimul zbor 17:00 Ştirile
Pro Tv 17:30 La Maruţă 19:00
Ştirile Pro Tv 20:30 Beverly
Hills Ninja 22:30 Ştirile Pro Tv
23:05 Lie to Me 00:00 CSI: New
York - Criminaliştii 01:00 Ştirile
Pro Tv 02:30 Masterchef 04:30
Lie to Me 05:30 La Maruţă

08:00 Neatza cu Răzvan şi
Dani 10:50 În gura presei 12:00
Mireasă pentru fiul meu 13:00
Observator 14:00 Mireasă pentru
fiul meu 16:00 Observator 17:00
Acces direct 19:00 Observator
20:00 Observator special 20:30
Comoara Na ţ ional ă : Cartea
Secretelor 23:00 Un show
păcătos 01:00 Observator 02:00
Knight Rider 03:30 Observator
special 04:00 Acces direct 06:00
Observator

08:30 Campionul 10:00 Draga
mea prietenă 12:30 Ştirile Kanal
D 13:15 Te vreau lângă mine
15:30 Inima nu respectă reguli
16:45 Teo Show 18:45 Ştirea
zilei 19:00 Ştirile Kanal D 20:00
Iancu Jianul, zapciul 21:45 Asta-i
România! 22:15 WOWBiz 00:30
Ştirile Kanal D 01:30 Teo Show
03:15 WOWBiz 04:45 Pastila de
râs 05:15 Inima nu respectă
reguli 06:15 Poveste de familie

07:00 Vacanţă şi terapie 08:00
Re gin a cu mp ă r ă turi lor 09 :30
Anchetă militară 10:30 Cireaşa de pe
tort 12:00 Poveşti din jurul lumii 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
Da lovitura si fugi 22:00 Mondenii
22:30 Trăsniţi din NATO 23:15 Focus
Monden 23:45 Fii pe fază! 00:30
Anchetă militară 01:30 Frumoasa
Ceci

07:15 Aventurile lui Jackie Chan
07:45 Cum am cunoscut-o pe
mama voastră 08:45 Norii negri
09:45 Earl 10:45 Unitatea 11:45
Români de succes 12:00
Aventurile lui Jackie Chan 12:30 La
Maruţă 14:00 Norii negri 15:00 Earl
16:00 Unitatea 17:00 La bloc 18:00
M.A.S.H. 19:00 Cum am cunoscuto pe mama voastră 19:55 La bloc
20:55 M.A.S.H. 22:00 Virgina
Americană 23:45 Cititorii de oase
00:45 Prison Break 01:30 Virgina
Americană 03:00 Cititorii de oase

07:00 Ştirile dimineţii 07:55
Business B1 la zi 08:00 Ştirile
dimineţii 09:00 Ştirile dimineţii
09:55 Business B1 la zi 10:00
Ştirile dimineţii 11:00 Evenimentul
Zilei 12:00 Ştirile B1 13:00 Talk B1
14:00 România, acum 15:00 Ştirile
B1 16:00 România, acum 17:00
Butonul de panică 18:00 Ştirile B1
19:00 Aktualitatea B1 20:00 Bună
seara, România! 21:30 Sub semnul
întrebării 23:00 Lumea lui Banciu
00:00 Ştirile B1 01:00 Sub semnul
întrebării 02:20 Butonul de panică

07:15 Abisul pasiunii 08:15
Poveştiri adevărate 09:45
Diamantul nopţii 11:00 Cununa de
lacrimi 12:00 Santa Diabla 13:30 O
noua viaţă 14:30 Intrigi şi seducţie
15:30 Abisul pasiunii 16:30 Poveştiri
adevărate 17:30 Diamantul nopţii
18:30 Cununa de lacrimi 19:30
Santa Diabla 20:30 O noua viaţă
21:30 Regina 22:30 Poveştiri de
noapte 23:00 Cancan.ro 23:30
Chelsea Settles 00:00 O noua viaţă
01:00 Regina 02:00 Pove ştiri
adevărate 02:45 Poveştiri de noapte
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Cotidianul MARA vine la tine acasă

Vrei să fii zilnic la curent cu cele mai importante ştiri din judeţul tău, dar nu ai timp de
pierdut pentru a sta la coadă la chioşcurile de ziare? De acum cotidianul MARA vine la
tine acasă. Decupează talonul de abonament din ziar, achită în contul
RO52RNCB0245036735460001, deschis la Banca Comerciala Română suma
aferentă lunilor de abonament alese şi expediază talonul de abonament + copia
chitanţei de plată pe adresa cotidianului MARA: Alexandria, Str. Libertăţii, nr. 271, Bl.
L4 sau pe fax. 0347/80.44.48 sau poţi veni direct la sediul cotidianului şi de luna
următoare ziarul MARA vine la tine la uşă.

Talon de abonament
Persoana fizică: Numele _______________ Prenumele ________________
Vârsta ______ Profesia __________________________________________
Persoană juridică: Nume firmă ___________________________________
Domeniul de activitate __________________________________________
CUI _____________ Cont __________________ Banca ________________
Vei primi abonamentul la adresa:
Str. _______________ nr ______ Bl. ______ Sc. ______ Et. _____ Ap. _____
Localitatea ________________ Cod poştal ____________ Judeţul _______
Tel _______________Fax _____________E-mail______________________
Doresc să achiziţionez un abonament la cotidianul MARA începând cu luna
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Se pregătesc de europene
5 jucătoare de baschet
de la CSS Alexandria se
pregătesc pentru
Campionatele Europene
din această vară. Pentru a
face o figură cât mai bună
l a ac es te E uropene,
pe r s ona lul di n
Departamentul Tehnic al
Federaţiei Române de
Baschet a demarat
pregătirile loturilor
naţionale de juniori.
În ac es t s ens, î n
perioada 02 - 08 februarie
2014, se desfăşoară în
Gheorgheni stagiul comun
de pregătire al loturilor
naţionale U16 (masculin +
feminin) şi U18 (masculin
+ feminin).
Din lotul U16 feminin
fac parte şi 5 jucătoare ale
CSS Alexandria, dar şi
antrenorul Mădălin
Piperea.
Lot U16 (feminin):
Armanu Ecaterina – CSU
Brasov, Bot Roberta –
NBS Cluj-Napoca, Tamas
Diana – NBS Cluj-Napoca,
I an a Vi o l et a – C S S

Alexandria, Sandu Ioana CSS Alexandria, Afumatu
Diana - CSS Alexandria,
Turcu Iuliana - CSS
Alexandria, Podar Alina CSS Alexandria, Enache
Irina – CSS Ploiesti,

C S U B r a s o v, B u r z
Andreea – ACS
Champions, Bucur Alina –
ACS Champions, Stoica
Patricia – CSS Sibiu şi
Moldoveanu Diana – CSS
Ploiesti.

Neagu Larisa – CSS Bega
Timisoara, Serrie Zahra –
CSS Bega Timisoara, Nini
Bianca – LPS Phoenix
Galati, Cretu Andreea –
LP S Phoenix Gal ati ,
Bogateanu Andreea –

Staff-ul tehnic pentru
această pregătire este
format din Mădălin Piperea
( C S S A l ex a n dr i a ) ş i
Alexandru Șerban (ACS
Champions).
C. DUMITRACHE

Anul VIII, nr. 1882 Joi 6 Februarie 2014

Actualitatea într-un zâmbet

Ecuaţie cu o singură necunoscută

Se vede finala
Meci facil pentru echipa
alexăndreană în
semifinala cupei României
la Baschet feminin, ediţia

2 0 1 3 - 2 0 1 4 .
Te l e o r m ă n e n c e l e a u
”evitat” la tragerea la sorţi
cele mai bune echipe ale
momentului: ICIM Arad şi
CSM Târgovişte.
Pentru prima dată în

ultimii ani alexăndrenele
au şansa de a juca finala
Cupei României la
Baschet feminin. Elevele

lui Mădălin Piperea au
picat la tragere la sorţi cu
echipa din Sfântu
Gheorghe pe care au
învins-o în acest sezon pe
teren propriu.
În acest sezon, cele

două echipe s-au întâlnit
de două ori, iar scorul este
de 1 la 1. Dacă
alexăndrencele au
câştigat disputa de pe
teren propriu şi jucătoarele
din Sfântu Gheorghe au
reuşit să se impună pe
teren propriu.
Turneul Final 4 al Cupei
României Feminin se va
desfăşura în sala
Sporturilor din Târgovişte
în perioada 27 – 28 martie.
Orele şi ordinea de
desfăşurare ale jocurilor
semifinale vor fi stabilite de
comun acord între
conducerea federaţiei de
Baschet, clubul
organizator şi televiziunile
care vor transmite
partidele.
Cel mai tare meci al
semifinalei arată mai mult
ca o finală şi se va disputa
între CSM Târgovişte şi
ICIM Arad.
C. DUMITRACHE

Ca-n Vestul Sălbatic

Rezultate ”sferturi” de finală
BCM Danzio Timişoara - ACS Sepsi SIC (tur 51:83, retur 46:82)
CS M. Târgovişte - Olimpia CSU Braşov (tur 77:75, retur 80-41)
Univ Goldiş ICIM Arad - CS Univ Alba Iulia (tur 72:52, retur 72:77)

Victorioşii îşi cinstesc strămoşii

CS Municipal Satu Mare - CSBT Alexandria (tur 53:79, retur 51:82)

Martorii

