
Deşi tânără şi aflată
la primul ei mandat,
Cătălina Ştefănescu,
u n u l d i n t r e
r e p r e z e n t a n ţ i i
Te l e o r m a n u l u i î n
Camera Deputaţilor,
reuşeşte o performanţă
pe care n-au realizat-o
n i c i u n u l d i n t r e
r e p r e z e n t a n ţ i i
Te l e o r m a n u l u i î n
Parlament, de-a lungul
t im pu lu i . Ma r ţ i , 4
februarie 2014, Comisia
pentru învă ământ a
Camerei Deputa ilor a
aprobat, cu 20 de voturi pentru şi două abţineri, Legea practicii pentru elevi şi
studenţi, un act normativ care porneşte de la o realitate românească dură: 57%
dintre cei cu studii superioare nu î i pot găsi un loc de muncă după absolvire, pe
motiv că n-au experienţă.
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(continuare în pagina 3)

Pentru fluidizarea circulaţiei auto în zona Pieţei Centrale din Alexandria,
primăria a amenajat aici una din cele mai mari parcări auto cu plată din municipiu,
precum şi două staţii destinate taximetrelor pentru călători şi taximetrelor pentru
transportul de mărfuri.

(continuare în pagina 4)

Plimbări cu bărcuţa, drumeţii cu bicicleta şi mult aer
curat. De toate acestea vor putea avea partea
alexăndrenii dacă primarul Alexandriei, Victor Drăguşin
găseşte bani pentru finanţarea unui alt proiect de
amenajare a parcului Pădurea Vedea.

Una din marile ambiţii ale lui Dăguşin a fost, încă din
vremea când era viceprimar, transformarea parcului
Pădurea Vedea într-o adevărată oază de verdeaţă şi de
petrecere a timpului liber.

Şi cum acest lucru nu s-a întâmplat nici până acum,
primarul mai trage încă speranţe că poate până la
terminarea acestui mandat planurile sale pentru
înfrumuseţarea zonei respective să fie aproape realizate.

În timpul campaniei electorale din anul 2008 pentru

Primăria Alexandria, Drăguşin a promis să schimbe
radical faţa pădurii în doar 4 ani.

(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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În Teleorman
Doar două locuri
de muncă vacante
pentru persoanele
cu studii superioare

Un nou plan pentru
amenajarea Pădurii Vedea

Taximetriştii alexăndreni,
dar şi pietonii, deranjaţi
de aglomeraţia auto din
zona Pieţei Centrale

Viorica Dăncilă
are asigurat al
doilea mandat de
europarlamentar

Cătălina Ştefănescu
îşi leagă numele de o lege
impusă de realitate



Procedurile de cooperare dintre structurile Ministerului
Afacerilor Interne (MAI) şi alte autorităţi sau instituţii, în
gestionarea situaţiilor de urgenţă, sunt în curs de reanalizare,
simplificare şi clarificare, informează MAI, după intervenţia
pentru găsirea bărbaţilor rătăciţi în Constanţa.

"Pentru evitarea oricăror disfuncţii privind comunicarea
operativă dintre instituţiile cu atribuţii legale în gestionarea
situaţiilor de urgenţă, odată cu înfiinţarea Departamentului
pentru Situaţii de Urgenţă, procedurile de cooperare dintre
structurile Ministerului Afacerilor Interne şi alte autorităţi sau
instituţii din afara MAI sunt în curs de reanalizare, simplificare şi
clarificare", se arată într-un comunicat remis Mediafax, miercuri
seară, de MAI.
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Amenzile aplicate transportatorilor rutieri pentru lipsa
licenţei, folosirea unor documente expirate sau suspendate,
precum şi pentru alte contravenţii au fost reduse de Guvern în
medie cu 50%, ca urmare a crizei care afectează sectorul de
profil şi a încasărilor slabe.

"Actul normativ adoptat de Guvern diminuează amenzile
contravenţionale aplicate transportatorilor rutieri, ca urmare a
situaţiei apărute în practică, unde criza economică a determinat
un nivel scăzut de colectare a sumelor respective şi o
tergiversare a punerii în executare a amenzilor. De asemenea,
ca urmare a dialogului social s-a constatat că amenzile
contravenţionale ridicate elimină mulţi operatori de transport de
pe piaţă şi determină scăderea volumului de schimburi şi a
veniturilor generale ale societăţii. În acest sens, amenzile
contravenţionale prevăzute de HG nr.69/2012 au fost reduse,
pe diversele categorii de contravenţii, în medie cu 50%", a
anunţat Executivul.

HG 69/2012 stabileşte care sunt încălcările prevederilor
legislaţiei europene şi naţionale în domeniul transportului rutier,
pe care le împarte în "foarte grave", "grave" şi "minore", precum
şi cuantumul aferent al amenzilor.

Ministerul Transporturilor a propus la finele anului trecut
reducerea limitelor amenzilor contravenţionale pentru faptele
considerate foarte grave de la 14.000 lei - 18.000 lei la 9.000 lei -
12.000 lei. Printre contravenţiile din această categorie se
numără efectuarea transportului rutier fără licenţe, cu
documente expirate sau suspendate şi cu vehicule care
prezintă defecţiuni tehnice sau sustragerea de la controale.

Pentru faptele grave, cuantumul amenzilor este diminuat la
4.000 lei - 6.000 lei, faţă de 8.000 lei - 12.000 lei, iar în cazul
celor minore, nivelul sancţiunilor scade la 500 lei - 2.000 lei, de
la 3.000 lei - 6.000 lei.

În plus, pentru cele din urmă este inclusă şi sancţiunea
avert ismentului, amenda urmând să f ie aplicată
contravenienţilor care au primit avertisment pentru o faptă
minoră în ultimele şase luni.

Reducerea acestor amenzi a fost una dintre solicitările
firmelor de profil adresate autorităţilor. O parte dintre
transportatorii de mărfuri au oprit activitatea în decembrie,
acuzând că autorităţile nu îşi respectă angajamentele.

Activităţile din industria
extractivă desfăşurate pe
teritoriul judeţului nostru, atât
în subteran cât şi în cariere la
suprafaţă, nu sunt lipsite de
riscuri, aşa că, astfel de
activităţi necesită o instruire
adecvată şi o monitorizare
permanentă, astfel încât
activităţile de inspecţie să
p e r m i t ă o c r e ş t e r e a
siguranţei locului de muncă.

În sectorul extractiv,
riscurile se referă la incendii
p r o v o c a t e l a b e n z i l e
t r a n s p o r t a t o a r e a l e
substanţelor minerale utile;
riscuri de natură electrică şi
al te r iscuri apărute în
activităţile de mentenanţă
ocazionale.

Statisticile ultimilor ani
(2009 - 2013), arată o scădere
de la an la an, a numărului de
accidente de muncă.

În anul 2009, au fost
înregistrate cele mai multe
astfel de evenimente (307).
Un an mai târziu, în 2010
numărul acestora s-a redus
până la 261, pentru ca în
2011, acestea să ajungă la
220. În anul 2012, numărul
accidentelor de muncă a
simţit o şi mai mare diferenţă,
înregistrându-se doar 175 de
accidente de muncă, pentru
ca în 2013 acestea să
reprezinte doar jumătate din

cele înregistrate în urmă cu
trei ani. În 2013 s-au
înregistrat doar 128 accidente
de muncă.

O scădere semnificativă s-
a înregistrat şi în cazul
persoanelor care în urma
unor accidente din sectorul
extractiv, s-au ales cu
incapacitate temporară de
muncă. 299 astfel de cazuri s-
au înregistrat în 2009, 257 în

2010 şi doar 208 în 2011.
Numărul persoanelor aflate în
incapacitate temporară de
muncă a scăzut până la 170 în
2012 , ajungând până la 128
în 2013.

Referitor la accidentele de
muncă soldate cu pierderi de
vieţi omeneşti, în cei cinci ani
de referinţă, în Teleorman au
fost înregistrate 29 de decese
apărute în urma activităţilor

desfăşurate în sectorul
extractiv.

Cele mai multe accidente
mortale au fost înregistrate în
anul 2011, opt în 2009, patru
în 2010, cinci în 2012, iar în
2013 nu a fost vorba de vreun
accident mortal.

În vederea creş ter i i
gradului de conştientizare
atât a angajatorilor cât şi a
lucrătorilor, a cerinţelor de

sănătate şi securitate în
muncă, în vederea prevenirii
producerii accidentelor de
muncă şi a îmbunătăţirii
profesionale, ITM Teleorman
va efectua în perioada 10
februarie 14 martie acţiuni de
control în unităţile care
desfăşoară activităţi din acest
domeniu.

M.M.

Comisia Europeană a cerut
SUA să ridice vizele pentru
Polonia, România, Bulgaria,
Cipru şi Croaţia, ţări ai căror
cetăţeni încă au nevoie de viză
pentru a călători în această
ţară, susţine EurActiv, citând
surse diplomatice.

Cetăţenii unor ţări membre
noi ale UE încă au nevoie de
vize pentru a călători în ţări precum SUA,
Canada şiAustralia.

Un Regulament care a intrat în vigoare la
20 decembrie cere ţărilor UE "o reacţie
comună" în problema vizelor, în special în
cazurile în care ţările străine "aplică tratament
diferit cetăţenilor (UE)".

Potrivit EurActiv, Comisia a avertizat că,
dacă în decurs de şase luni problema nu este

rezolvată, UE ar putea
introduce vize pentru diplomaţii
SUA.

Pe de altă parte, diplomaţi ai
ţărilor în cauză au precizat
pentru EurActiv că vor continua
să negocieze la nivel bilateral
pentru a rezolva problema.

C o n f o r m n o u l u i
Regulament, Comisia poate

impune temporar vize pentru cetăţenii ţărilor
care nu ridică vizele pentru statele europene,
în decurs de şase luni.

EurActiv mai scrie că CE a avertizat în
trecut că aceste reguli i-ar putea obliga pe
diplomaţii americani să aplice pentru vize
atunci când călătoresc în UE, dacă
Washingtonul nu ridică vizele pentru unele ţări
din spaţiul comunitar.

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

Numărul accidentelor de muncă,
în continuă scădere

UE oferă SUA un termen
de şase luni pentru ridicarea
vizelor pentru români

Guvernul a aprobat
reducerea unor amenzi
aplicate transportatorilor

rutieri

Procedurile pentru
situaţii de urgenţă, în curs

de reanalizare
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G u v e r n u l a a d o p t a t

miercuri o ordonanţă de
u r g e n ţ ă p r i v i n d
operaţionalizarea Registrului
electoral, modificarea Legii nr.
33/2007 privind organizarea şi
desfăşurarea alegerilor pentru
Par l amen tu l Eu ropean ,
precum şi unele măsuri pentru
b u n a o r g a n i z a r e ş i
desfăşurare a alegeri lor
pentru Parlamentul European
din anul 2014.

Actul normativ stabileşte că
listele electorale permanente
se întocmesc şi se tipăresc de
către primari, pe baza datelor
şi informaţiilor cuprinse în
Registrul electoral.

Autori tatea Electorală
P e r m a n e n t ă a s i g u r ă
administrarea şi suportul
tehnic necesar funcţionarii
R e g i s t r u l u i e l e c t o r a l ,
coordonarea şi îndrumarea
metodologică a persoanelor
autorizate să opereze în
Registrul electoral, precum şi
c o n t r o l u l r e s p e c t ă r i i
dispoziţiilor legale incidente în
domeniu.

În nota de fundamentare a
OUG, se prevede astfel
" a b r o g a r e a e x p r e s ă a
dispoziţiilor legale privind
utilizarea Registrului Naţional
de Evidenţă a Persoanelor ca
sursă a listelor electorale
permanente".

Potrivit textului ordonanţei,
Registrul electoral este definit
ca un 'sistem informatic
naţional de înregistrare şi
actualizare a datelor de

identificare a cetăţenilor
români cu drept de vot şi a
informaţiilor privind arondarea
acestora la secţiile de votare'.

Autori tatea Electorală
Permanentă administrează şi
Registrul secţiilor de votare din
ţară, care reprezintă o bază de
date centralizată privind
delimitarea, numerotarea,
sediile şi dotarea secţiilor de
votare. Registrul secţiilor de
votare este public.

Delimitarea secţiilor de

votare din ţară şi stabilirea
s e d i i l o r a c e s t o r a s e
actualizează anual, până cel
mai târziu la data de 1 martie,
de că t r e p r imar i , p r i n
dispoziţie, fără ca acestea să
poată depăşi limitele teritoriale
ale colegiilor uninominale
pentru alegerea Camerei
Deputaţilor.

Modificările intervenite
până la data de referinţă se
comunică Autorităţii Electorale
Permanente, în formatul

stabilit de aceasta, în cel mult
48 de ore de la emiterea
dispoziţiei primarului.

După data de 1 martie a
fiecărui an, modificările pot fi
efectuate numai cu avizul de
conformitate al Autorităţii
Electorale Permanente.

Potrivit unui comunicat de
presă emis de Autoritatea
Electora lă Permanentă ,
Registrul electoral va fi utilizat
la toate tipurile de procese
electorale, şi nu doar la

alegerile parlamentare, cum
se prevedea până acum.

A c e e a ş i s u r s ă m a i
precizează că ordonanţa de
urgenţă a Guvernului adoptată
miercuri nu aduce nicio
îngrădire sau restrângere
dreptului alegătorilor de a fi
înscrişi în listele electorale.

'Toţi cetăţenii cu drept de
vot sunt înscrişi în Registrul
electoral şi vor figura în listele
electorale permanente', se
arată în comunicatulAEP.

(urmare din pagina 1)

Şt. B.

Propunerea Cătălinei tefănescu vine cu multe noutăţi
faţă de Legea 258/2007, care guvernează în prezent practica
elevilor şi studenţilor, cea mai importantă fiind introducerea
„contractului individual de practică” în locul vechii convenţii
de practică, ceea ce va oferi o mai mare accesibilitate a
agenţilor economici de a participa la programele de practică
şi va încuraja relaţia directă dintre elev/student şi angajator,
păstrând în acelaşi timp dreptul unităţilor de învăţământ de a
verifica respectarea condiţiilor de calitate.

Prin flexibilizarea programului de practică, studenţii şi
elevii vor negocia cu agenţii economici programe de practică
ce le vor permite să-şi urmeze cursurile şi să-şi susţină
examenele, iar prin prelungirea acestora pe durata întregului
an şcolar se va asigura continuitatea relaţiei dintre practicant
şi angajator, fapt care va creşte şansa tânărului absolvent de
a obţine un loc de muncă în firma la care a făcut practică.

O noutate absolută o reprezintă introducerea „stagiului
preliminar de practică”, care se organizează în cadrul unităţii
de învăţământ şi în urma căruia viitorii practicanţi vor fi
orientaţi către domeniul în care pot performa cel mai bine.

La finalul stagiului integral de practică, unităţile de
învăţământ vor elibera un certificat de practică, care va atesta
că absolvenţii au o experienţă anterioară şi îi va ajuta să se
angajeze mai uşor.

Pentru asigurarea calităţii practicii, un coordonator de
practică nu va putea avea sub observaţie mai mult de 4 elevi
sau studenţi.

Proiectul legislativ al Cătălinei Ştefănescu clarifică şi
raportul dintre conceptul de practică şi cel de muncă. Astfel,
activitatea practică va fi exclusă total din categoria
raporturilor de muncă, stabilindu-se în schimb trei categorii
de activitate practică. Activitate educativă, în care studentul
sau elevul se familiarizează cu cerinţele teoretice ale
profesiei pe care şi-a ales-o; prestaţia în vederea formării
profesionale, adică activităţi practice efective, care va fi
remunerată în mod obligatoriu cu cel puţin 80% din valoarea
salariului minim pe economie şi voluntariatul, în cadrul căruia
studentul sau elevul desfăşoară activităţi practice
suplimentare, di iniţiativă personală şi în afara programului
stabilit prin contract.

Pentru a creşte interesul agenţilor de a se implica în acest
proces de formare a viitorilor specialişti, aceştia vor fi
stimulaţi fără a creşte cheltuielile de la bugetul de stat.

Astfel se va menţine cota de 5% acordată de Ministerul
Educaţiei pentru studenţii şi elevii aflaţi în practică, dar
aceasta se va acorda numai pentru perioada în care practica
e considerată activitate educativă.

În cazul în care practica devine prestaţie în scopul formării
profesionale, angajatorii vor primi o primă financiară care va
acoperi impozitul aferent remuneraţiei negociate cu
practicantul

O platformă online de promovare a practicii va fi
administrată de Ministerul Educaţiei.

Urmează ca legea Cătălinei Ştefănescu să fie votată în
Camera Deputaţilor, după care va intra în dezbaterea
Senatului, care este cameră decizională în acest caz.

Ș

Cătălina Ştefănescu îşi
leagă numele de o lege
impusă de realitate

Ieri, Comitetul Executiv Naţional al PSD a validat lista
candidaţilor pentru Parlamentul European, mizând pe 13
locuri eligibile, din care două vor fi cedate colegilor de alianţă,
PC şi UNPR.

Dacă asta era opţiunea lor până în ziua desfăşurării
şedinţei, se pare că „pretenţiile” au crescut, în urma apariţiei
unui sondaj de opinie care plasează PSD în fruntea
preferinţelor electoratului, cu circa 41%, urmat la mare
distanţă de PNL şi PDL. Ei au considerat că pot spori lista cu
locuri eligibile de la 13 la 15, la care s-au mai adăugat încă 3
locuri cu mare grad de probabilitate a validării electorale.

Actualul europarlamentar Corina Creţu deschide lista
PSD la alegerile europarlamentare. Pe locul doi, surprinzător,
senatorul social-democrat Ecaterina Andronescu, care va
renunţa la fotoliul din Parlamentul României, în schimbul
unuia mai puţin comod, dar mai important. Se confirmă astfel
faptul că ea n-a reuşit să se impună în faţa tuturor
organizaţiilor de sector din Capitală şi pentru a nu avea
surprize a preferat această variantă.

Al treilea pe listă, actualul europarlamentar, Cătălin Ivan,
purtător de cuvânt al PSD.

De remarcat faptul că dintre foştii parlamentari, doar doi
nu se mai regăsesc pe listă. Astfel Daciana Sârbu, Viorica
Dăncilă, Victor Boştinaru, Mircea Paşcu şi Claudiu
Tănăsescu sunt plasaţi pe locuri eligibile. Tot pe locuri
considerate, în mod sigur, eligibile se mai regăsesc Maria
Grapini, Dan Nica, Damian Drăghici şi Sorin Moisă.

C.R.

Viorica Dăncilă are
asigurat al doilea mandat
de europarlamentar

Executivul a modificat legea electorală

Guvernul a avizat favorabil proiectul de lege
prin care Serviciul de Telecomunicaţii Speciale
(STS) este reorganizat într-un departament
care va funcţiona în structura Ministerului de

Interne.
Avizul a fost acordat în şedinţa de miercuri a

Executivului.
Duminică seara, premierul Victor Ponta a

anunţat, după şedinţa Consiliului Suprem de

Apărare a Ţării în care preşedintele Traian
Băsescu a precizat că nu se impune să
sch imbe conducerea Serv ic iu lu i de
telecomunicaţii Speciale (STS) pentru
intervenţia în accidentul aviatic din Munţii
Apuseni, că USL va iniţia un proiect de lege prin
care STS va trece la Ministerul de Interne şi în
coordonarea Departamentului pentru Situaţii
de Urgenţă.

Proiectul de lege stabileşte reorganizarea
serviciului ca Departament în cadrul MAI şi are
cinci articole, primul dintre acestea prevăzând
că STS se reorganizează ca Departament de
Telecomunicaţii Speciale în cadrul MAI şi
devine o structură cu personalitate juridică
condusă de un secretar de stat ajutat de trei
subsecretari de stat, care sunt numiţi şi eliberaţi
din funcţie de către premier.

Proiectul de lege privind STS va fi dezbate la
Camera Deputaţilor în procedură de urgenţă, el
urmând să fie analizat în Comisia de apărare a
acestui for legislativ, a declarat, marţi,
secretarul Camerei, Niculae Mircovici.

Guvernul a modif icat,
miercuri, prin ordonanţă de
urgenţă, Codul de Procedură
Penală intrat în vigoare la 1
februarie. Este vorba despre
„ luarea unor măsur i de
imp lementa re necesare
aplicării Legii nr. 135/2010
privind Codul de Procedura
P e n a l ă ş i p e n t r u
implementarea altor acte
n o r m a t i v e ” , c o n f o r m
Execu t i vu lu i . M in is te ru l
Justiţiei transmite că OUG
adoptată de Guvern priveşte
„ a c e l e m o d i f i c ă r i
indispensabile implementării
noilor Coduri, modificări făcute
ca urmare a propunerilor
înaintate de către Înalta Curte

de Casa ţ ie ş i Jus t i ţ ie ,
Ministerul Public şi Consiliul
Superior al Magistraturii”.

“Ceea ce este absolut
urgent şi de «bucătărie
internă» a sistemului de
justiţie, sunt de acord şi vom
adopta prin ordonanţă de
urgenţă, pentru că e legat de
bucătăria lor internă – cum îşi
o r g a n i z e a z ă a n u m i t e
proceduri de funcţionare în
cadrul sistemului de justiţiei”, a
declarat premierul Victor Ponta
înaintea şedinţei de Guvern,
potrivit gandul.info.

Ministerul Justiţiei a mai
anunţat că în şedinţa de
Guvern de miercuri Executivul
a aprobat „şase acte normative

prin care se vor asigura, pe de
o parte, resursele umane,
respectiv, un plus de câteva
sute de posturi de magistraţi şi
grefieri prin mărirea schemelor
de personal, degrevarea
ins ta n ţe lo r de anumi te
activităţi şi raţionalizarea
instanţelor cu volum mic de
activitate, iar pe de alta, cele
legislative”.

Printre altele, s-a aprobat
suplimentarea cu 90 de posturi
a personalului auxiliar de
spe c ia l i t a t e d i n ca d ru l
instanţelor judecătoreşti, în
timp în cadrul ICCJ vor fi
adăugate 10 de posturi de
grefier şi două posturi de
magistrat-asistent.

Guvernul a avizat favorabil proiectul
de lege prin care STS este trecut la MAI

Guvernul a modificat prin
OUG Codul de Procedură Penală



(urmare din pagina 1)

C. DUMITRACHE

Mai exact primarul dorea ca
în Pădurea Vedea să fie
amenajate ”piscine tip aqua-
land”, terenuri de ”bowling,
popice, carting”, ”amenajarea
unui lac pentru pescuit
sportiv”, „amenajarea unui
pavilion expoziţional”, „piste
pentru biciclete şi role”,
„înfiinţarea unor micropuncte
de alimentaţie publică” şi nu în
ultimul rând „amenajarea unui
lac de agrement cu bărcuţe şi
hidrobiciclete”.

Din păcate timpul a trecut,
proiectele au rămas doar pe
hârtie, dar din fericire primarul
n-a renunţat la visele sale şi ori
de câte ori are ocazia mai
”zideşte” câte o pietricică la
proiectul său.

După ce a reuşit să
amenajeze mai multe terenuri
de sport (fotbal, baschet),
primarul s-a gândit şi la
pasionaţii sportului alb. În
acest sens, trei terenuri de
tenis vor fi amenajate în
Pădurea Vedea. Consilierii
alexăndreni au aprobat în
penultima şedinţă din 2013
propunerea edilului-şef, Victor
Drăguşin de amenajare a trei
terenuri de tenis de câmp în
Pădurea Vedea.

Pentru această investiţie
este nevoie de doar 562.663
lei. Din fericire, dacă se vor
găsi aceşti bani, în această
vară pasionaţii de tenis de
câmp vor putea să joace pe
noile terenuri.

Potrivit proiectului de
hotărâre, fiecare teren de tenis
va avea dimensiunile standard
de 37×18 metri pătraţi.

De asemenea, ele vor fi
realizate cu suprafaţă sintetică
modular performantă. Pentru
c a p a s i o n a ţ i i s ă n u
investească prea mulţi bani în
procurarea echipamentului
fiecare teren va fi dotat cu fileu
şi va fi împrejmuit cu plasă
metalică.

Mai mult decât atât, în zilele
tor ide de vară, iubitor ii
sportului alb nu vor avea
probleme cu soarele şi asta
deoarece toate cele trei
terenuri vor beneficia de
instalaţie de iluminat nocturn.

Şi pentru ca tabloul să fie
complet, primarul Alexandriei
vrea să acceseze fonduri
europene, în parteneriat cu
bulgarii din Veliko Târnovo,
p e n t r u i m p l e m e n t a r e a
proiectului ”creare zone
e c o u r b a n i s t i c e î n
Euroregiunea Dunărea de jos -
modele de dezvoltare urbană
durabilă”.

Pe scurt este vorba despre
două zone asemănătoare una
din Bulgaria (Veliko Târnovo) şi
c e a l a l t ă d i n R o m â n i a

(Alexandria) pe care edilii
intenţionează să le amenajeze
într-un mod identic.

În Alexandria vizat este,
desigur, tot Parcul Pădurea
Vedea.Aici primarul vrea

să transforme malul într-o
zonă de promenandă. Şi nu
doar pentru pietoni va fi
amenajat un traseu de
plimbare, ci şi bicicliştii vor
avea piste pe care să simtă
a d r e n a l i n a s p o r t u r i l o r
”montane”.

Planul nu se opreşte doar la
acest aspect. Se doreşte şi

i n t rod uce rea na v ig a ţ ie i
sportive pe râul Vedea prin
crearea unui ponton. În toată
zona se vor planta arbori noi şi
va fi înlocuit mobilierului urban
degradat.

Din păcate, deocamdată nu
se ştie o dată la care acest
proiect ar putea să fie
implementat şi asta pentru că
autorităţile n-au făcut nici
p r i mu l p as : depu nerea
proiectului privind accesarea
de fonduri europene.
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George ZAVERA

În acelaşi timp, a fost direcţionată deplasarea
autoturismelor, prin introducerea sensului unic, pe strada

Constantin Brâncoveanu, din zona Pieţei Centrale şi până la
intersecţia acesteia cu strada Cuza Vodă. Două măsuri
corect aplicate, dar care, din păcate, nu au condus la
decongestionarea circulaţiei rutiere în zona Pieţei Centrale în
măsura pe care şi-au dorit-o alexăndrenii şi, desigur,
autorităţile locale. Datorită conducătorilor auto care ţin cu
orice preţ să vină cu autoturismele sau autoutilitarele pentru
transportul de mărfuri cât mai aproape de piaţă şi pe care, de
foarte multe ori, le lasă în afara parcărilor cu plată,
aglomeraţia auto este în continuare într-atât de mare încât îi
nemulţumeşte foarte mult pe pietoni, dar şi pe taximetriştii
autorizaţi să opereze în această zonă.

Cel mai mult îi nemulţumeşte pe taximetrişti parcarea
ilegală, permanentă, a unor autovehicule pentru transportul
mărfurilor în imediata vecinătate a Pieţei Centrale, în locul
unde strada Confederaţiei se intersectează cu strada
Constantin Brâncoveau, dar şi staţionarea neautorizată a
multor autovehicule pe strada Confederaţiei, pe segmentul
cuprins între strada Brâncoveanu şi aşa zisa zonă Lipscani.
Nefiind supravegheat de către organele de ordine publică,
respectivul perimetru este ocupat pe tot parcursul zilei de
către autovehiculele parcate aici, ilegal, de către unii dintre
alexăndrenii care ţin cu tot dinadinsul să încalce legea,
pentru ei semnele de circulaţie şi normele de bun simţ
neavând practic nici-o valoare. În condiţiile în care şi zăpada
căzută din abundenţă nu a fost strânsă şi ridicată nici până
acum, iar foarte multe autoturisme şi autoutilitare sunt
parcate alandala pe trotuare şi pe partea carosabilă,
circulaţia pietonală se face cu foarte mare greutate, devenind
un adevărat coşmar pentru alexăndrenii care au ales să
tranziteze respectiva zonă. Pietonii sunt nevoiţi să facă
slalom printre maşini şi să încerce să parcurgă în deplin
echilibru potecile croite prin zăpada ce mai acoperă încă
trotuarele şi partea carosabilă, deşi au trecut câteva zile de la
oprirea ninsorii.

O intervenţie în zonă a organelor abilitate să asigure
ordinea publică şi siguranţa circulaţiei auto şi pietonale în
municipiu, dar şi luarea măsurilor necesare pentru
deszăpezirea respectivei porţiuni de pe strada Confederaţiei
se impun a fi puse în practică deîndată, ceea ce şi credem că
se va întâmpla, dată fiind receptivitatea cu care conducerea
administraţiei publice locale a răspuns întotdeauna la
solicitările alexăndrenilor.

Un nou plan pentru amenajarea
Pădurii Vedea

Taximetriştii alexăndreni,
dar şi pietonii, deranjaţi
de aglomeraţia auto din
zona Pieţei Centrale

Oferta locurilor de muncă din judeţul
Teleorman, rămâne în continuare săracă, chiar
mai săracă decât perioada anterioară.

Începând de ieri şi până în ziua de 12
februarie 2014, prin Agenţia Judeţeană de
Ocupare a Forţei de Muncă Teleorman, sunt
oferite persoanelor aflate în căutarea unui loc
de muncă doar 68 de posturi, ceea ce
reprezintă o scădere destul de semnificativă în
comparaţie cu posturile vacante din perioada
anterioară, atunci când şomerii puteau alege
din cele 92 de locuri de muncă.

În perioada respectivă, posturile sunt
concentrate doar pe trei zone, Alexandria,
Roşiorii de Vede şiTurnu Măgurele.

Dacă în anii anteriori, în judeţul Teleorman
cele mai multe locuri de muncă erau vacante în
zona Alexandriei, începând din acest an
situaţia s-a schimbat, acestea fiind concentrate
în celelalte localităţi, ca urmare a extinderii
activităţilor în rândul dezvoltatorilor din
industria textilă. Cele mai multe posturi sunt
vacante în zona Turnu Măgurele (29), alte 27
de posturi sunt disponibile la Roşiorii de Vede şi
doar 12 locuri de muncă sunt vacante la
Alexandria.

Defalcat pe zone, La Roşiorii de Vede toate
posturile se adresează persoanelor care
doresc să muncească în industria textilă, în
meseria de confecţioner asamblor articole
textile ori ca muncitor necalificat în industria
textilă.

În zona Turnu Măgurele, 12 posturi, atât cât
cuprinde oferta de la Alexandria, se adresează
doar persoanelor care vor să ocupe un post la
Spitalul Municipal. Aici sunt vacante şase
posturi de asistent medical generalist, pentru
care se cere şase ani vechime în câmpul
muncii. Dar, atenţie, în cazul acestora
contractul de muncă se va semna pentru o

perioadă determinată. Celelalte posturi
vacante în domeniul sanitar sunt pentru patru
îngrijitoare la unităţi de ocrotire sanitară şi alte
două posturi de infirmiere.

Restul ofertei de 17 posturi, se adresează
persoanelor care doresc să muncească în
domeniul industriei textile. Dintre acestea doar
două posturi sunt pentru muncitori necalificaţi
în domeniul agricol.

Iar la Alexandria, oferta s-a limitat la 12
posturi. Dintre acestea doar două se adresează
persoanelor aflate în căutarea unui loc de
muncă. Posturile respective sunt oferite de
aceeaşi societate, care impune viitorilor
angajaţi să facă dovada vechimii în câmpul
muncii de un şi până la trei ani. Restul ofertei
cuprinde posturi de operator introducere,
validare şi prelucrare date, electrician auto,
agent de vânzări, comisioner, manipulant
mărfuri, cosmetician, femeie de serviciu,
ospătar.

În cazul ofertelor vacante în această
perioadă, angajatorii impun o vechime în
câmpul muncii de la zero şi până la şase ani, iar
marea majoritate a contractelor încheiate între
angajat şi angajator se vor semna pentru o
perioadă nedeterminată.

În raport cu celelalte judeţe, oferta posturilor
vacante pentru această perioadă, menţine
Teleormanul, printre judeţele cu cele mai puţine
locuri de muncă. Situaţie din care judeţul nostru
nu va ieşi prea curând, atâta timp cât în zona
noastră economia e la pământ.

Ţinând cont de faptul că, în această
săptămână, 7 – 14 februarie, cea mai bogată
ofertă de locuri de muncă (1355 posturi) este
vacantă la Bucureşti, o posibilă soluţie ar putea
fi naveta.

M.M.

P r i n t r - u n
comunicat remis
ş i r e d a c ţ i e i
ziarului nostru,
r e f e r i t o r l a
încasările nete la
bugetul general
c o n s o l i d a t
înregistrate în
luna ianuarie
2 0 1 4 ,
Admin is t ra ţ i a
J u d e ţ e a nă a
F i n a n ţ e l o r
PubliceTeleorman informează:

Totalul veniturilor bugetare nete realizate în luna ianuarie
2014 au fost de 42,40 milioane lei, înregistrându-se un grad
de realizare a programului de încasare pe luna respectivă de
102,71%.

La bugetul de stat, în luna ianuarie 2014, încasările au fost
de 13,83 milioane lei, depăşindu-se programul cu 0,20
milioane lei, gradul de realizare a programului fiind de
101,46%.

La bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări de
Sănătate s-au colectat 8,39 milioane lei, depăşindu-se
programul cu 1,28 milioane lei, gradul de realizare a
programului fiind de 118,00%.

La bugetul asigurărilor sociale de stat s-au încasat 19,74
milioane lei, cu 0,45 milioane lei mai puţin decât programul,
gradul de realizare a programului fiind de 97,74%.

La bugetul asigurărilor pentru şomaj sumele încasate au
fost de 0,74 milioane lei, depăşindu-se programul cu 0,09
milioane lei, gradul de realizare a programului fiind de
113,85%.

B.P.

În Teleorman
Doar două locuri de

muncă vacante pentru persoanele
cu studii superioare

În Teleorman,

Încasările nete la
bugetul general consolidat,
în ianuarie, au însumat
42,40 milioane lei
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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



De s p r e n e nu m ăr a t e l e
p r o b l e m e d i n s i s t e m u l
educaţional au tot vorbit atât
reprezentanţii ministerelor, cât şi
profesorii şi părinţii nemulţumiţi.
Acum a venit momentul să
ascultăm şi părerea elevilor
despre cum ar trebui să fie
coala ideală, în cadrul

concursului naţional de creaţie
în limba engleză Shakespeare
School Essay Competition.
Participarea la concurs este
gratuită şi deschisă tinerilor între
11 şi 20 de ani din toată ţara, iar
marile premii sunt tabere de
engleză în Marea Britanie, unde
câştigătorii vor lua contact cu

sistemul de educaţie britanic.
Asociaţ ia Shakespeare

School pentru Educaţie, în
parteneriat cu Inspectoratul
Şcolar al Municipiului Bucureşti,
provoacă elevii din toată ţara să
îşi pună creat iv i tatea la
încercare şi să-şi imagineze
sistemul educaţional ideal.

Tema edi ţ ie i a 6-a a
concursului

porneşte de la discursul TED al
unui adolescent de 13 ani,
Logan LaPlante, ce consideră
că şcoala ar trebui să ne înveţe
să fim fericiţi şi sănătoşi şi să
încurajeze creativitatea.

Tinerii între 11 şi 20 de ani
buni cunoscători ai limbii
engleze sunt invitaţi să scrie un
text de 200 sau 250 de cuvinte
despre un sistem educaţional
ideal. Ei pot înscrie eseul online
pe pagina concursului până pe
31 martie. Concursul este
organizat pe două categorii de
vârstă, 11-14 ani şi 15-20 de ani,
iar după selecţia celor mai bune
eseuri au loc interviuri cu
finaliştii.

Autorii celor mai originale
eseuri vor fi premiaţi cu aparate
foto, mp3playere, cursuri de
engleză, taxe de examene
Cambridge, cărţi şi multe
su prize. Toţi cei care se înscriu
p r i m e s c o d i p l o m ă d e
participare.

Marii câştigători vor petrece
două săptămâni în Marea
Britanie, unde vor experimenta
sistemul englez de învăţământ,
într-un campus de top, la Clifton
College sau University College
London.

premiaţi: profesorul cu cei mai
mulţi elevi înscrişi merge gratuit
ca însoţitor de grup într-o tabără
de engleză din Marea Britanie,
iar profesorii cu minim 10 elevi
înscrişi primesc un Certificat de
Merit pentru îndrumarea oferită.

ș

Shakespeare
School Essay Competition

r

Profesorii sunt de asemenea

B.P.
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Ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, a declarat la
începutul acestei săptămâni că spitalele care nu respectă
condiţiile igienico-sanitare vor fi închise, pentru ca
pacienţii să nu mai fie trataţi în condiţii inadecvate.

"Acolo unde deficienţele igienico-sanitare nu pot fi
remediate, iar măsurile propuse nu pot fi aplicate, să se
dispună închiderea unităţilor, a secţiilor sau găsirea unor
soluţii de modificare a structurii unităţii sanitare, astfel
încât pacienţii să nu mai fie trataţi în condiţii inadecvate,
care pot pune în pericol starea de sănătate a acestora",
le-a transmis ministrul direcţiilor de sănătate publică
judeţene.

În perioada 1 martie -31 mai 2014, Ministerul Sănătăţii
a dispus o acţiune amplă de control în toate unităţile
sanitare publice, care vizează, în principal, verificarea
condiţiilor igienico-sanitare în care sunt acordate
serviciile medicale şi, totodată, instituirea unui standard
elementar de curăţenie.

"Mă aştept să trataţi aceste acţiuni de control cu
maximă responsabilitate, profesionalism şi perseverenţă,
astfel încât, la
s f â r ş i t u l
per ioade i de
c o n t r o l ,
manageri i să
aplice în mod
c o r e c t ş i
c o n s t a n t
p r e v e d e r i l e
n o r m e l o r
sanitare şi să
în ţe leagă că
rea l i zarea şi
întreţinerea unei
stări optime de
c u r ă ţ e n i e î n
unitatea sanitară pe care o conduc reprezintă o condiţie
esenţială, care demonstrează respectul atât faţă de
profesioniştii din sistem, cât şi faţă de pacienţi", a
continuat Eugen Nicolăescu.

El a explicat că vrea ca aceste acţiuni să reprezinte
doar controale de constatare a unor situaţii care au loc în
spitalele publice din România.

Acolo unde este necesar, se vor recolta probe (teste
de sanitaţie, probe apă, probe alimente etc) pentru
verificarea calităţii acestora.

"Vă repet: Această acţiune de control nu are ca scop
principal sancţionarea unităţilor sanitare, ci în principal
impulsionarea managerilor de spitale, a directorilor de
îngrijiri pentru aplicarea corectă a prevederilor normelor
sanitare şi efectuarea unor activităţi pentru care este
nevoie în primul rând de respect pentru pacienţi", a atras
atenţia ministrul.

Potrivit lui, se vor aplica prevederile legale în cazul
celor care nu îndeplinesc şi nu respectă normele.

Concurs de creaţie în limba engleză

Sistemul de învăţământ, aşa
cum îl visează elevii

Spitalele care nu
respectă condiţiile
igienico-sanitare vor

fi închise

Cadrele medicale, dar şi organizaţiile de pacienţi, vor
trebui să declare sponsorizările şi orice alte cheltuieli
acoperite în beneficiul lor de producătorii de
medicamente, dispozitive medicale şi materiale sanitare,
potrivit proiectului de modificare a Legii privind reforma în
sănătate.

Aceeaşi obligaţie o au producătorii, deţinătorii de
autorizaţii de punere pe piaţă sau reprezentanţii acestora
în România şi distribuitorii angro şi en detail de
medicamente, dispozitive medicale şi materiale sanitare.

Sponsorizările trebuie declarate, conform proiectului
de act normativ, la Ministerul Sănătăţii şi Agenţia
Naţională a Medicamentului.

Proiectul de OUG se află în dezbatere publică până la
26 februarie.

Medicii trebuie să
declare sponsorizările
de la companiile de
medicamente

Asiguraţii care se deplasează într-un stat
membru al Uniunii Europene pentru a primi
tratament medical au dreptul de a beneficia, la
cerere, de rambursarea contravalorii serviciilor
medicale. Lista ţărilor membre UE în care românii
pot beneficia de această facilitate a fost
completată recent.

Asiguraţii români pot beneficia de servicii
medicale în toate ţările Uniunii Europene, în baza
Directivei Europene 24/2011 privind aplicarea
drepturilor pacienţilor în cadrul asistenţei
medicale transfrontaliere.

Lista ţărilor în care te poţi trata medical pe banii
statului român: Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia,
Cipru, Danemarca, Elveţia, Estonia, Finlanda,
Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia,
Lituania, Luxemburg, Marea Britanie, Malta,
Olanda, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia,

Spania, Suedia, Ungaria, la care s-au adăugat
Islanda, Liechtenstein, Norvegia.

Ţările din UE în care te poţi trata
pe banii statului român

Ca să ne ţinem departe de
viruşi, nu e de ajuns să ne
spălăm cu religiozitate pe mâini
sau să punem mâna la gură
atunci când tuşim. Câteva
lucruri surprinzătoare din rutina
noastră zilnică, precum numărul
de prieteni sau modul în care ne
certăm cu partenerul de viaţă, îşi
pun amprenta mai mult decât

ne-am aştepta asupra sănătăţii.
C e r c e t ă r i l e a r a t ă c ă

persoanele singuratice tind să
se îmbolnăvească mai des
decât cele sociabile. Concret,
cei care au cel puţin şase
prieteni au o imunitate de patru
ori mai puternică decât cei cu
puţini amici.

Oamenii care merg la culcare

abia după miezul nopţii îşi
distrug imunitatea cu mâna lor.
Oamenii de ştiinţă de la
Universitatea din Chicago au
realizat un experiment în urma
căruia au descoperit că bărbaţii
care au dormit numai patru ore
p e n o a p t e , t i m p d e o
săptămână, au produs jumătate
din cantitatea de anticorpi
destinaţi să lupte cu o eventuală
gripă.

S o ţ i i c a r e n u s e
exteriorizează şi preferă să-şi
ascundă sub preş problemele
sunt de asemenea vulnerabili în
faţa viruşilor gripali. Cercetătorii
americani au observat că atunci
când un cuplu are un conflict
deschis, tensiunea sanguină şi
r i tmul i n im i i c reş te , i a r
organismul obţine aceleaşi
beneficii ca şi în cazul exerciţiilor
fizice. Totuşi, este important să
existe nişte limite. Folosirea
sarcasmului şi insultele nu fac
decât să înrăutăţească starea
de sănătate.

Obiceiuri banale care îţi pun
la pământ imunitatea



Mai mulţi primari din ţară au decis să nu acorde sprijin
financiar pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului,
după ce Patriarhia Română a adresat o scrisoare
reprezentanţilor autorităţilor locale pentru sprijin la construirea
edificiului.

Primarul din Târgu Mureş, în dispută cu BOR pe tema
banilor pentru Catedrala Mântuirii Neamului. Florea reclamă
"partizanatul" cu iz politic al Bisericii.

Conflictul primarului Florea cu reprezentanţii Bisericii
Ortodoxe Române (BOR) a plecat de la declaraţii ale edilului
publicate de presa locală în 30 ianuarie.

Astfel, într-un articol cu titlul "Dorin Florea: BOR este
complicele politicienilor", primarul din Târgu Mureş afirmă, în
contextul solicitării BOR pentru fonduri destinate Catedralei, că
"adevărata mântuire a neamului înseamnă în momentul ăsta
să te implici să scoţi acest popor dintr-un derapaj uriaş spre
mediocritate, spre subcultură, spre lipsă de educaţie".

"Astea mi se par acum problemele cele mai mari pe care
Biserica ar trebui să şi le asume, nu să fie partizană, parteneră
sau să se creeze culpabilizări din astea: - dă-mi nişte bani sau
ţi-am dat nişte bani, dar vii să îmi faci campanie sau îmi faci nu

ştiu ce", a adăugat Dorin Florea, citat de presa locală.
"Nu dăm bani la Catedrala Mântuirii Neamului, avem alte

priorităţi în oraş. Avem solicitări de la Catedrala Mitropolitană şi
de la alte biserici din Timişoara de diverse culte. Lor le-am
alocat în buget anumite sume de bani", a afirmat Nicolae Robu,
primarul Timişoarei.

Acesta a adăugat că a primit o solicitare din partea
Patriarhiei Române, la sfârşitul anului 2013, prin care Primăriei
Timişoara i se cerea să doneze Catedralei Mântuirii Neamului
suma de 200.000 de lei.

Nici Consiliul Judeţean Buzău nu va aloca bani pentru
Catedrala Mântuirii Neamului, deşi Biserica Ortodoxă Română
a solicitat instituţiei buzoiene 300.000 de lei.

Şi Consiliul Judeţean Prahova a primit o solicitare în acest
sens din partea Patriarhiei, însă nici această instituţie nu va da
curs solicitării.

Asemenea lor, primarii din Târgovişte şi Călăraşi au
declarat că au priorităţile lor, printre care nu se numără
Catedrala Mântuirii Neamului.
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Şeful le spune subalternilor săi poliţişti să meargă la
Operă, să semai cultive.
- Dar să vă îmbrăcaţi frumos, că vine numai lume bună.

Mâine veniţi şi raportaţi.
A doua zi:
- Să trăiţi şefu, raportăm… Ne-am îmbrăcat frumos…

Frumos a fost şi acolo – muzică bună… Nouă ne-a plăcut, dar
celorlalţi… Lor nu prea le-a plăcut…
- Cumaşa?
- Păi din toată lumea, numai noi dansam…
***
Un mecanic-auto ajunge în cer şi i se plânge Sfântului

Petru:
- Cum se poate sămor la 38 de ani?
- Uite, noi am adunat toate orele de manoperă de pe

chitanţele eliberate de tine şi reiese că ai 90 de ani.
***
Doi nemţi într-un showroom din România admirau Dacia

Duster…
- Ia uite, ce gardă la sol, tracţiune 4×4, e solidă!
- Da, şi uite ce roţi mari şi late are!
- Bă, ai dracu' români, ăştia ar face orice numai să nu-şi

repare drumurile!

Pastila de râs

România va avea, în
sfârşit, o şosea de coastă,
paralelă cu marea. Drumul va
face legătura între faleza din
Constanţa şi s ta ţ iunea
Mamaia, iar primii doi kilometri
si jumătate vor fi gata în
primăvara anului viitor.

Primul tronson a
primit autorizaţiile de
construcţie după opt
ani, timp în care a fost
desenat şi proiectat
de nenumărate ori.
P r o i e c t u l e s t e
f inanţa t cu bani
europeni.

Ş o s e a u a d e
coastă va începe din
Portul Tomis, mai
e x a c t d i n f a ţ a
Comandamentului
Forţelor Navale. Potrivit
şefului de proiect, lucrările vor
începe în toamna acestui an.

Şo fe r i i v o r av ea la
dispoziţie, pe o distanţă de 10
kilometri, o bandă de circulaţie
pe fiecare sens de mers. La fel
cei care vor dori să facă o
plimbare cu bicicleta de-a
lungul mării.

La intrarea în staţiunea
Mamaia va fi capătul şoselei
de coastă, respectiv al treilea
tronson. Însă, turiştii vor mai
avea de aşteptat câţiva ani
buni până când se vor plimba
pe aici, pentru că primul
tronson al şoselei va fi gata în

iunie 2015.
De o parte şi de alta a

drumului vor fi şi locuri de
parcare, dar şi stâlpi de
iluminat. Planurile sunt măreţe
pe hârtie.

„ Pe n t r u f a c i l i t a r ea
a c c e s u l u i p e r s o a n e lo r
vârstnice, a copii lor, a
persoanelor cu dizabilităţi,

vom monta un lift pe plan
înclinat, un funicular. Va avea
o pasarelă care va traversa
p e s t e ş o s e a ” , e x p l i c ă
managerul de proiect.

Constăneţenii, care vara
sunt copleşiţi de traficul
aglomerat, abia aşteaptă

demararea lucrărilor.
„Sper că va aduce
mai mulţi turişti. E o
veste bună şi pentru
constănţeni, o să
avem unde să ne
plimbăm vara şi
iarna”, spune un
localnic.

Admin ist ra tor i i
o r a ş u l u i n u a u
anunţat o dată exactă
pentru finalizarea
întregii şosele. Nici

nu au cum să o facă, pentru că
întâi, Uniunea Europeană
trebuie să aprobe celelalte
proiecte pentru tronsoanele
doi şi trei şi abia apoi să aloce
banii. Însă, odată terminată,
ş o s e a u a d e c o a s t ă a
României va putea concura
cea din Trogir, Croaţia sau
Coasta deAzur, în Franţa.

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

Anunţuri

privind decizia etapei de încadrare
ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ ARGEŞ-VEDEA reprezentată prin SC HIDRO

OLT SRL Alexandria „Decolmatare râu Vedea cu exploatare de
nisipuri şi pietrişuri în perimetrul Peretu, comuna Peretu, judeţul Teleorman”

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

„Decolmatare râu Vedea cu exploatare de nisipuri şi pietrişuri în perimetrul Peretu,
comuna Peretu, judeţul Teleorman”

http//:apmtr.anpm.ro

de 5 zile

, titular al proiectului
, anunţă

publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de cătreAPMTeleorman:

în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul

, propus a fi amplasat în comuna Peretu, jud. Teleorman.
1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul

Agenţiei pentru Protecţia Mediului din mun. Alexandria, str. Dunării nr. 1, judeţul Teleorman, în
zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30 şi vineri 8:00-14:00, precum şi la următoarea adresă de
internet:

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în
termen de la data publicării prezentului anunţ.

Anunţ public

privind decizia etapei de încadrare
SC OMV PETROM SA Asset IV Moesia Sud „Amplasare conductă

de ţiţei Parc 66 – Parc 40 – Parc 10 Videle”

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

„Amplasare
conductă de ţiţei Parc 66 – Parc 40 – Parc 10 Videle”

http//:apmtr.anpm.ro

5 zile

, titular al proiectului
propus a fi amplasat în extravilanul oraşului

Videle, judeţul Teleorman, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare
de cătreAPMTeleorman:

în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul
propus a fi amplasat în extravilanul

oraşului Videle, judeţul Teleorman.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul

Agenţiei pentru Protecţia Mediului din mun.Alexandria în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30
şi vineri 8:00-14:00, precum şi la următoarea adresă de internet:

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în
termen de de la data publicării prezentului anunţ.

Anunţ public

privind decizia etapei de încadrare
SC OMV PETROM SA - Asset IV Moesia Sud „Amplasare conductă

de ţiţei Parc 55 – Magistrala Petrol Sud”

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

„Amplasare
conductă de ţiţei Parc 55 – Magistrala Petrol Sud”

http//:apmtr.anpm.ro

5 zile

, titular al proiectului
, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei

etapei de încadrare de cătreAPM Teleorman:

în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul
propus a fi amplasat în extravilanul

oraşului Videle, judeţul Teleorman.
1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul

Agenţiei pentru Protecţia Mediului din mun.Alexandria în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30
şi vineri 8:00-14:00, precum şi la următoarea adresă de internet:

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în
termen de de la data publicării prezentului anunţ.

Anunţ public

Mai mulţi primarii
din ţară au alte

priorităţi decât Catedrala
Mântuirii Neamului

România va avea o şosea
chiar pe malul mării



1478:

1736:

1741:

1777:

1812:

1885:

1915:

1931:
1934:

1960:
1984:

S-a născut Thomas
Morus, savant umanist
e n g l e z , u n u l d i n t r e
întemeietorii socialismului
utopic (d. 1535).

A murit Stephen
Gray, astronom englez (n.
1666).

A apărut "Marele
Hrisov al lui Constantin
Mavrocordat" ce stabileşte o
serie de reforme fiscale şi
administrat ive în Ţara
Românească.

S-a născut Dinicu
Golescu, cărturar şimemorialist român (d. 1830).

S-a născut Charles Dickens, scriitor englez (d.
1870).

S-a născut Sinclair Lewis, scriitor american,
laureat al Premiului Nobel pentru literatură pe anul 1930
(d. 1951).

S-a născut Teoctist Arăpaşu (Prea Fericitul
Părinte Teoctist), patriarhul Bisericii ortodoxe Române (d.
2007).

Amurit IonVidu, compozitor (n. 1863).
S-a născut FlorinMugur, prozator şi eseist român

(d. 1991).
Amurit Igor Kurchatov, fizician rus (n. 1903).
A murit Constantin Macarovici, chimist,

academician (n. 1902).
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07:00 Telejurnal matinal 10:15
Pre uie te via a! 12:15 Oameni care
au schimbat Lumea 12:30 Descoper
Europa ta! 13:00 România de teapt
13:30 M.A.I. aproape de tine 14:00
Telejurnal 14:55 Clubul celor care
muncesc în Român ia 15 :00
Teleshopping 15:30 Parlamentul
României 16:20 Superconsumatorul
16:45 Vine Olimpiada Alb ! - Sochi
2014 18:00 Jocurile Olimpice de iarn ,
Sochi 2014 21:00 Sport 21:30
Telejurnal 22:30 Dog Pound 00:20
Jocurile Olimpice de iarn , Sochi 2014
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ă
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Nervozitatea v-ar
putea pune in situatii
n e p l a c u t e . V a
recomandam sa va
pastrati calmul si sa
t e rm i n a t i c e a t i
inceput. Va sfatuim sa
fiti mai tandru cu
persoana iubita.

Aveti de facut mai
multe drumuri scurte,
in interes personal.
Sunteti mai sensibil
decat de obicei si
aveti tendinta sa
exagerati. Incercati
sa acordati mai mult
timp odihnei!

Sunteti plin de
e n e r g i e s i i d e i .
Sunteti apreciat in
societate. Din cauza
entuzismului, riscati
sa depasiti anumite
limite. Nu provocati
d i s c u t i i i n
contradictoriu!

Aveti ocazia sa
obtineti cu usurinta mici
castiguri financiare.
Dupa-amiaza este
posibil sa va confruntati
c u p r o b l e m e
sentimentale, daca
refuzati sa mergeti o
petrecere.

Sunt favorizate
intalnirile de afaceri si
r e l a t i i l e c u c e i
aprop i a t i . Dupa -
amiaza va ocupati de
probleme de familie.
Tineti cont si de
dorintele celor mai
tineri din familie.

Aveti mici dificultati
in camin, dar se vor
rezolva rapid. Puteti
s a d e t e n s i o n a t i
atmosfera cu o vorba
buna. Va regasiti
buna dispozitie cu
prilejul unei vizite la
prieteni.

O p r o b l e m a
sent imen ta la d in
trecut poate reveni in
actualitate. Nu este
exclus sa va certati cu
partenerul de viata. Ar
fi bine sa analizati bine
situatia si sa lamuriti
orice problema!

P r o b l e m e l e
sentimentale ar putea
sa va creeze o stare
de confuzie. Tineti
cont de sfaturile unei
persoane mai in
varsta, care va ajuta
sa aplanati un conflict
in familie.

Primiti musafir i
sau mergeti in vizita la
rude. O persoana mai
in varsta va da sfaturi
utile intr-o problema
sent imentala. Nu
faceti afirmatii ce
s tarnesc ge loz ia
persoanei iubite!

N u e s t e o z i
favorabila calatoriilor
sau investitiilor. Vorbiti
mai clar, ca sa nu fiti
inteles gresit! Relatiile
cu persoana iubita
sunt armonioase, dar
n u e x a g e r a t i
importanta relatiei.

O ruda apropiata
va cere un imprumut.
Va sfatuim sa o ajutati.
Dupa-amiaza, primiti
o veste care va pune
serios pe ganduri. Va
recomandam sa va
pastrati calmul.

Comunicati usor
cu cei din jur si puteti
cast iga bine din
tranzactii comerciale.
Ave t i o ca z i a sa
p l e c a t i i n t r - o
calatorie, ceea ce ar
putea trezi gelozia
persoanei iubite.

Semnificaţii istorice pentru

07:00 tirile Pro Tv 10:05
Tân r i Nelini tit 11:00
Ultimul zbor 13:00 tirile Pro
Tv 14:00 Masterchef 16:00 La
Maru 17:00 tirile Pro Tv
17:30 La Maru 19:00 tirile
Pro Tv 20:30 The Grey: La
limita supravie uirii 22:45
Punctul limit 00:45 The Grey:
La limita supravie uirii 02:45
Punctul limit 04:30 La Maru

Ş
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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 Prin ul
Persiei: Nisipurile timpului 22:45
Crocodilul 00:45 Thor: Ciocanul
zeilor 02:30 Crocodilul 04:00
Acces direct 06:00 Observator
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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 Pe
banii p rin ilor 21:30 La întâlnire
cu pericolul 23:30 Faci fa , faci
bani 00:30 tirile Kanal D 01:30
Teo Show 03:15 Draga mea
prieten 05:00 Pastila de râs
05:30 Inima nu respect reguli
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07:00 Vacan i terapie 08:00
Regina cump r turilor 09:30
Anchet militar 10:30 Cirea a de
pe tort 12:00 Sport, diet i o
vedet 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 M rul discordiei
22:00 Mondenii 22:30 Tr sni i din
NATO 23:15 Fii pe faz ! 00:00
Mediumul 01:00 M rul discordiei
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07:15 Aventurile lui Jackie Chan
07:45 Cum am cunoscut-o pe
mama voastr 08:45 Nori i negri
09:45 Earl 10:45 Unitatea 11:45
R o mâ n i d e s u c c e s 12 : 0 0
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. 18:30 Cum am cunoscut-
o pe mama voastr 20:00 O
d dac musculoas 21:45 Zoom
în 10 22:00 Ironia sor ii 00:45
Prison Break 01:45 Cititorii de oase
02:30 Prison Break
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07:00 tirile dimine ii 07:55
Business B1 la zi 08:00 tirile
dimine ii 09:00 tirile dimine ii
09:55 Business B1 la zi 10:00

tirile dimine ii 11:00 Evenimentul
Zilei 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 tirile
B1 21:00 Talk B1 23:00 Lumea lui
Banciu 00:00 tirile B1 01:00 Talk
B1 02:40 Butonul de panic
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07:15 Abisul pasiunii 08:15
Pove t i r i adev ra te 09:45
Diamantul nop ii 11:00 Cununa de
lacrimi 12:00 Santa Diabla 13:30
O noua via 14:30 Intrigi i
seduc ie 15:30 Abisul pasiunii
16:30 Pove tiri adev rate 17:30
Diamantul nop ii 18:30 Cununa de
lacrimi 19:30 Santa Diabla 20:30
Furtuna din adâncuri 22:30 Forta
destinului 23:00 Cancan.ro 23:30
Chelsea Settles 00:00 Pove tiri
adev rate 01:00 Furtuna din
adâncuri 02:45 Forta destinului
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Actualitatea într-un zâmbetAntrenorul Unirii Ţigăneşti, Florea
Voicilă joacă ”dur” cu fosta lui ”iubire”.
Voicilă este dispus să cedeze un jucător
al Unirii în schimbul a trei juniori de la
FCMAlexandria.

Mijlocaşul Unirii Ţigăneşti, Florin
Pârjolea este omul pe care au pus ochii
antrenorii clubului alexăndrean. Mai mult
de câ t a tâ t , î n a ce as tă pa uz ă
competiţională dintre tur şi retur,
mijlocaşul s-a aflat mai mult în vestiarul
FCM-ului acolo unde încearcă să ajungă
din primăvară.

Fostul preşedinte al FCMAlexandria şi
actual antrenor al Unirii Ţigăneşti, Florea
Voicilă nu se împotriveşte acestei mutări,
dar vrea la schimb trei jucători de la
echipa alexăndreană. Voicilă a pus deja
ochii pe Marius Olteanu şi Cosmin Moraru
pe care îi vrea în echipa sa încă din
debutul returului de campionat.

Până la finalizarea acestor tranzacţii,

Unirea Ţigăneşti vrea să câştige
campionatului judeţean de futsal. Cu doar
o etapă înainte de încheierea turneului,
Unirea Ţigăneşti se află pe prima poziţie
în clasament, dar ultimul meci pe care îl
au de disputat este chiar împotriva
ocupantei locului secund, CS Vârtoape.

Campionatul judeţean de fotbal în sală
se va încheia la finalul acestei săptămâni.
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Educaţie prin comerţ

FCM Alexandria a rămas fără
golgeterul din tur, Cătălin Bădăuţă. Cu
toate acestea, echipa alexăndreană nu
dă deocamdată semne de slăbiciune din
pricina acestei pierderi. Mai mult decât
atât, în primul meci amical disputat de
FCM Alexandria în acest an fără Bădăuţă
pe teren, alexăndrenii au reuşit să se

impună, la limită, în urma unui joc foarte
bun.

FCM Alexandria a învins-o pe
Juventus Bucureşti cu scorul de 1-0, într-
un meci amical disputat pe terenul sintetic
din Colentina. Jucătorii alexăndreni au
făcut un meci foarte bun şi au pus reale
probleme primei clasate din Liga a 3-a,
seria a 3-a.

Diferenţa de o ”o clasă” dintre cele
două echipe nu s-a văzut practic şi pe
teren. Tot greul alexăndrenilor a fost dus
de către mijlocaşi care au recuperat tot şi
au furnizat baloane pentru atac. Din
păcate lipsa lui Bădăuţă la finalizare s-a
văzut, dar Florin Radu a reuşit să
introducă pentru prima şi singura dată
balonul în plasă în minutul 53.

Golgeterul FCM-ului nu a aplecat la
Dinamo, aşa cum s-a vehiculat şi era
normal, fiind sub contract cu acest club
până în vară, ci a ajuns în cele din urmă în
Liga a 2-a laACS Berceni.

Nu este pentru prima dată când echipa
din Berceni împrumută jucători de la
Dinamo. Cele două cluburi au avut o
colaborare destul de strânsă de-a lungul
anilor.

Contractul cu echipa din Berceni a fost
deja semnat, el urmând să petreacă
următorul an şi jumătate pe terenul celor
din Ilfov.

Cătălin Bădăuţă a înscris de 13 ori în
turul campionatului judeţean şi este cel
mai în formă atacanţi teleormăneni în
acest moment.
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Jucătorul 3 în 1

Golgeterul a plecat,
FCM Alexandria rezistă

N o u l a n t r e n o r a l
Sportingului Roşiori, Cristi
Neagu nu-şi lasă jucătorii
nici să ”respire”. Venit la
e c h i p ă d o a r d e 2
săptămâni, Neagu este
decis să scoată tot ce
”untul” din jucătorii săi. În
acest sens, jucătorii au
antrenamente aproape
zilnice, iar în fiecare
weekend au ”rezervat”
câte un amical.

D a c ă l a s fâ r ş i t u l

săptămânii trecute pe
terenul din roşiorii de Vede
s-a af lat echipa din
b u z e s c u , î n a c e s t
weekend o altă echipă tare
din campionatul judeţean,
Un i rea Brânc en i v a
încerca să ţină piept
echipei lui Neagu.

Partida dintre liderul
ligii a 4-a şi ocupanta
locului 4 va avea loc
sâmbătă, 8 februarie de la
ora 11:00.

Returul campionatului
judeţean de fotbal ediţia
2013-2014 se reia pe data
de 1 martie, iar ultimul
meci din acest sezon va
avea loc pe 7 iunie.

L a f i n a l u l t u r u l u i
Sporting Roşiori a încheiat
pe p r im a p oz i ţ i e a
clasamentului, la doar 3
puncte de Pamimai Videle
şi la 4 de FCMAlexandria.
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Meciuri de antrenament pentru
Sporting Roşiori

Aici şi-a rupt foamea gâtul

- Trebuie să-l însoţesc, are carnet de trei luni!

Mecanizare


