
Imobilizată la pat
şi fără nici un ajutor,
Eosefina A., în vârstă
de 79 de ani din
oraşul Zimnicea, a
avut parte de o
moar te v io len tă ,
arzând de vie în
propria locuinţă.

Superstiţie sau
nu, cifra şase a fost
una de mare ghinion,
incendiul izbucnind
chiar la data de 6
februarie, în jurul
orelor 21.00.

Incidentul a fost
s e m n a l a t c u
întârziere, de către un cetăţean care a solicitat intervenţia pompierilor militari.

Sosiţi la faţa locului cu o autospecială de lucru cu apă şi spumă, pompierii
militari zimniceni nu au putut face nimic pentru salvarea proprietarei, incendiul
fiind extins cu repeziciune la acoperişul locuinţei, pe o suprafaţă de cca. 30 mp, la
tavanul unui dormitor, realizat din pal, trestie şi pământ, pe o suprafaţă de cca. 25
mp şi la bunurile materiale din două camere de locuit.

(continuare în pagina 2)

LaAlexandria, la restaurantul “Riviera” din cadrul Complexului turistic “Mara”,
un număr foarte mare de fermieri au participat la primul simpozion organizat în
acest an în Teleorman de către compania DuPont Pioneer România.

(continuare în pagina 4)

Şi-a purtat pruncul în pântece timp de 9 luni, dar n-a
mai apucat să-l strângă în braţe pentru că şi-a pierdut
viaţa la doar câteva ore după ce l-a adus pe lume. Este
destinul tragic al unei femei din judeţul Teleorman care a
făcut ”imprudenţa” de a naşte în spitalul dinAlexandria.

Nimic nu prevestea nenorocirea care urma să se
petreacă în familia Şerban. Femeia a fost internată cu
câteva zile înainte de termen, iar sarcina i-a fost urmărită
îndeaproape de medici. Când sorocul a venit, după un

travaliu de câteva ore, a născut, natural, o fetiţă de 3
kilograme şi jumătate.

După ce a adus-o pe lume, la spitalul din Alexandria,
femeia a avut o hemoragie masivă. Medicii au operat-o,
dar din păcate, la 24 de ore de la naştere, a murit.

Familia femeii crede că nenorocirea s-a produs din
cauza medicilor alexăndreni, iar acum sunt decişi să-şi
caute dreptatea în instanţă.

(continuare în pagina 2)

Ziarul tuturor teleorm nenilor care au ceva de spusă

Un ziar care nu tace, nu minte, nu iartă şi spune lucrurilor pe nume
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Lecţie de agricultură modernă
pentru fermierii teleormăneni

Daniel Botănoiu,
secretar de stat
la Ministerul
Agriculturii

Să ne cunoaştem conjudeţenii!

Evoluţia
demografică,
îngrijorătoare la
nivel naţional,
catastrofală în
Teleorman

Moarte violentă pentru
a bătrânică din Zimnicea

A născut cu preţul propriei vieţi
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C. DUMITRACHE

”Din cauza doctoriţei a murit. A decis să o trimită la un spital
din Bucureşti abia după 20 de ore de la naştere, când nu se mai
putea face aproape nimic. Merg cu ea până în pânzele albe, în
judecată. Să nu mai lucreze în spital, iar copilului meu să-i
plătească pensie până o termină studiile”, a spus Adrian
Şerban, soţul femeii decedate.

Medicul ginecolog acuzat de ucidere din culpă spune că nu
are ce să-şi reproşeze şi crede că problemele apărute au fost
cauzate de tutun.

”Nu am ce să îmi reproşez. Era o mare fumătoare. Tutunul
dăunează sănătăţii, produce tromboză”, a precizat medicul
ginecolog,Angelica Pârvan.

Cazul a ajuns şi la urechile directorului Spitalului Judeţean
de Urgenţă dinAlexandria, Valentin Filip. Acesta spune că a fost
deschisă o anchetă.

”Am trimis către oficiul juridic o propunere pentru formarea
unei comisii multidisciplinare pentru a face lumină în acest caz.
Concluziile vor fi trimise către colegiul medicilor”, a precizat
managerul Valentin Filip.

Pe fir au intrat şi oamenii legii care au întocmit, conform
procedurilor, un dosar pentru ucidere din culpă.

Nou-născutul este sănătos şi va purta numele Elena, exact
ca femeia care şi-a pierdut viaţa pentru ca el să poată trăi.

(urmare din pagina 1)

M.M.

Trupul neînsufleţit al
acesteia a fost descoperit într-
unul dintre dormitoarele
locuinţei. Eosefina A., se pare
că era paralizată şi imobilizată
la pat, aceasta aflându-se
s ingură în locu in ţă la

m o m e n t u l i z b u c n i r i i
incendiului. Incendiul a fost
unul destul de violent, atâta
timp cât pentru lichidarea s-a
pompierii militari au acţionat
aproximativ două ore.

Cercetările de la faţa
locului dus la stabilirea cauzei

probabile a incendiului.
Coşul de fum deteriorat, se
pare că a permis scânteilor să
a p r i n d ă m a t e r i a l e l e
combust ib i le d in podul
locuinţei.

D. Ion d in comuna
Chirnogi, judeţul Călăraşi de
43 de ani în timp ce conducea
un autoturism pe DE 70, pe
fondul nepăstrării distanţei în
timpul mersului a intrat în
coliziune cu un alt autoturism
condus de M. Florin de 29 de
ani din comuna Izvoarele,
judeţul Teleorman.

În urma accidentului a
rezultat accidentarea a două
persoane din autoturismul
care circula regulamentar, şi
anume: rănirea gravă a lui R.
Carmen de 42 de ani din
comuna Drăgăneşti Vlaşca,

aceasta fiind transportată la
spital în vederea acordării de
îngrijiri medicale şi rănirea
uşoară a conducătorului
auto.

Ambii conducători auto au
fost testaţi cu aparatul
alcooltest, rezultatul fiind
negativ.

În cauză a fost întocmit
dosar de cercetare penală.

Sâmbătă, L. Marcel de 57
de ani din Alexandria, în timp
ce conducea un autoturism
pe strada Bucureşti din
localitate, a accidentat uşor
pe G.S. de 7 ani care se

deplasa în direcţia opusă în
fugă, aceasta alunecând şi
căzând pe partea carosabilă,
în faţa autoturismului.

În urma accidentului, a
rezultat vătămarea corporală
uşoară a pietonului care a
fost transportat la spital în
vederea acordării de îngrijiri
medicale .

Conducătorul auto a fost
testat cu aparatul alcooltest,
rezultatul fiind negativ.

În cauză a fost întocmit
dosar de cercetare penală.

B.P.

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
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ŞTRAND PECO

Moarte violentă
pentru a bătrânică din Zimnicea

A născut cu
preţul propriei vieţi

Intervenţiile personalului medical de
urgenţă din cadrul Serviciului de Ambulanţă al
judeţului Teleorman au reintrat în normal în
această perioadă, sau cel puţin aceasta este
concluzia în urma analizei ultimului buletin

informativ cu privire la frecvenţa de producere
a unor afecţiuni.

Aşa că, în intervalul 7 -10 februarie 2014,
paramedicii din cadrul Serviciului de
Ambulanţă Teleorman au fost solicitaţi să
intervină la nu mai puţin de 338 de apeluri de
urgenţă prin care pacienţii acuzau diverse
afecţiuni.

În topul afecţiunilor, cele mai multe
probleme au fost în cazul pacienţilor care
acuzau dureri abdominale sau de spate.
Aceştia au fost în număr de 48. Cele mai multe

dintre afecţiuni (42), având gradul I de
dificultate.

Următorul loc în clasament a fost ocupat de
pacienţii care au avut de suferit în urma
pierderii bruşte a cunoştinţei şi a sensibilităţii
din cauza unei hemoragii cerebrale. Aceştia
au fost în număr de 30.

De asemenea dificultăţile de respiraţie
pentru care au intervenit medicii în această
perioadă au ocupat un loc fruntaş în
clasament. Pentru 27 de pacienţi care acuzau
probleme de respiraţie, prezentând un grad
mediu de dificultate, ambulanţele din cadrul
Serviciului de Ambulanţă Teleorman şi-au
activat semnalele acustice, făcând slalom
printre celelalte autoturisme aflate în trafic.

Iar 24 de pacienţi au acuzat dureri de cap,
în perioada menţionată.

Tot în această perioadă s-a mai intervenit şi
pentru alte afecţiuni, precum sincopele şi
durerile toracice, unde s-au înregistrat câte 17
intervenţii, căderile sau alte accidente şi
temperaturile ridicate pentru care s-a
intervenit în câte 16 cazuri.

Număr redus de intervenţii s-a înregistrat în
cazurile de psihiatrie/suicid (5 cazuri). În
cazurile de diabet şi stare de ebrietate, s-au
aflat câte patru pacienţi.

În urma intervenţiilor şi a îngrijirilor
medicale de specialitate, pacienţii sunt în
afara oricărui pericol.

M.M.

Week-end fără incidente grave
la Ambulanţa Teleorman

Două accidente în week-end, trei victime

Comisiile Juridică, pentru Apărare şi Administraţie din Senat
propun ca limita maximă de viteză în localităţi să fie de 60 km/h,
potrivit unui amendament la proiectul de lege de modificare a
Codului rutier, adoptat, luni, de membrii acestor comisii.

Ei au aprobat un amendament al preşedintelui Comisiei
pentru administraţie, Darius Vâlcov (PSD), la proiect de lege
pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă 195/2002 privind
circulaţia pe drumurile publice.

Potrivit Codului Rutier în vigoare, limita maximă de viteză în
localităţi este de 50 km/h.

De asemenea,
senatorii au votat ca
limita maximă de
v i t e z ă î n a f a r a
localităţilor să fie de
1 1 0 k m / h p e
drumurile expres,
pentru posesorii de
p e r m i s a u t o
categoria B.

În prezent, limita
d e v i t e z ă p e
drumurile expres,
precum şi pe cele
naţionale europene
(E) este de 100 km/h.

Veşti bune pentru şoferi:

Comisiile senatoriale
propun ca limita de

viteză în localităţi să fie
de 60 km/h
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Faptul că situaţia economică din România a
împins milioane de români, cei mai mulţi tineri,
să ia calea străinătăţii, se reflectă şi în evoluţia
demografică a ţării.

Ultimul buletin al Institutului Naţional de
Statistică relevă faptul că în decembrie 2013 s-a
înregistrat un spor negativ de 9.885 de
persoane. Adică numărul celor decedaţi a fost
mai mare decât al celor nou născuţi vii, exact cu
cifra de mai sus.

Mai precis, s-au născut 14.149 copii vii şi au
decedat 24.013 persoane. Dacă din punct de
vedere statistic se constată o situaţie
aproximativ asemănătoare cu cea din
decembrie 2012, din punct de vedere al evoluţiei
demografice situaţia este îngrijorătoare. Se nasc
tot mai puţini copii iar rata mortalităţii creşte
continuu, de la an la an. Şi e normal să fie aşa în
condiţiile în care peste 35% din populaţie
depăşeşte vârsta pensionării, iar acest proces
de îmbătrânire generală a populaţiei se va
accentua cu fiecare an care trece, atâta timp cât
guvernările trecute, prezente şi viitoare nu vor
aplica politici care să încurajeze tinerii să
rămână în ţară, să întemeieze familii şi să aibă
copii.

În luna decembrie a anului trecut, au fost
înregistrate 4.187 de căsătorii, ceea ce la o
populaţie de circa 20 de milioane de locuitori
este foarte puţin. Iar dacă la asta mai adăugăm
faptul că neînţelegerile generate de lipsurile
locative şi financiare au generat 2240 de
divorţuri, în aceeaşi perioadă, este clar că
perspectivele nu sunt roze pentru România.

Îmbătrânirea populaţiei are, în primul rând, un
impact negativ pentru economia reală, numărul
celor care produc fiind tot mai mic, iar al celor
care primesc pensii de la stat fiind întotdeauna
mai mare, statul fiind nevoit să apeleze la

bugetul centralizat pentru a putea plăti pensiile.
Dacă la nivel naţional situaţia este

îngrijorătoare, din punct de vedere demografic,
în Teleorman ea poate fi definită ca fiind
catastrofală, pentru că raportul dintre populaţia
activă şi pensionari este net superior în favoarea
persoanelor vârstnice, la asta adăugându-se
starea de gravă subdezvoltare economică,
judeţul nostru numărându-se printre cele care n-
ar putea funcţiona fără sprijinul primit de la
bugetul de stat.

Un studiu demografic efectuat în urmă cu
ceva vreme vorbeşte despre un Teleorman
depopulat peste 50 de ani, dacă lucrurile vor
continua să meargă în continuare ca în ultimii
peste 20 de ani. Adică nu se vor face investiţii şi
nu se vor crea locuri de muncă, pentru
stabilizarea populaţiei tinere şi creşterea
speranţei de viaţă a pensionarilor, care la ora
actuală mor cu zile din cauza sărăciei, care-i
văduveşte de hrană corespunzătoare şi de
medicamentele necesare.

Şt. B.

Cei mai mulţi români (29,8%) ar vota cu Victor Ponta dacă
preşedintele PSD ar candida la alegerile prezidenţiale, iar
22,4% cu preşedintele PNL, Crin Antonescu, potrivit unui
sondaj INSCOPremisAgerpres.

În acest clasament, pe poziţia a treia se situează Mihai
Răzvan Ungureanu (Forţa Civică) cu 11,3% din opţiunile
respondenţilor, fiind urmat de Cătălin Predoiu (PDL) cu 5,8%,
Corneliu Vadim Tudor (PRM) cu 4,5%, Kelemen Hunor
(UDMR) cu 4,4% şi Dan Diaconescu (PPDD) cu 1,8%.

Opţiunile a 20% dintre români vizează o altă persoană
pentru funcţia de preşedinte al României, cel mai frecvent
fiind avansate numele lui Mugur Isărescu, Klaus Iohannis,
Sorin Oprescu sau Călin Popescu-Tăriceanu, relevă
cercetarea.

De asemenea, INSCOP precizează că procentele
menţionate la această secţiune sunt calculate din totalul celor
care au exprimat o preferinţă electorală (82,3% din total).
10% din total eşantion au spus că nu ar vota şi 7,7% au ales
nu ştiu/nu răspund.

C e r c e t a r e a
INSCOP a vizat şi
t e s t a r e a u n o r
e v e n t u a l e
c o n f r u n t ă r i
electorale în al doilea
tur de scrutin al
a l e g e r i l o r
prezidenţiale, din
totalul populaţiei
care a exprimat o
o p ţ i u n e , f ă r ă
varianta "nu ştiu/nu
răspund".Astfel, într-
un duel Victor Ponta
- Crin Antonescu,
actualul premier ar
obţine 53,5% faţă de 46,5% ale liderului PNL. CrinAntonescu
ar obţine 50,9% într-o confruntare finală cu Sorin Oprescu,
actualul primar al Capitalei acumulând 49,1%. Victor Ponta ar
obţine 59,2% faţă de 40,8% Mihai Răzvan Ungureanu într-o
finală prezidenţială. Sondajul relevă şi opţiunile românilor şi
în cazul altor confruntări, respectiv Crin Antonescu vs. Mihai
Răzvan Ungureanu - 56,1% la 43,9%; Crin Antonescu vs.
Cătălin Predoiu - 68,4% la 31,6%; Victor Ponta vs. Cătălin
Predoiu - 68,6% la 31,4%; Călin Popescu-Tăriceanu vs.
Mihai Răzvan Ungureanu - 53,6% la 46,4%.

Chestionaţi cu privire la candidatura unui independent
pentru preşedinţia României, 47,4% dintre români au o
părere bună despre Mugur Isărescu. 39,5% dintre români au
o părere bună despre o candidatură a lui Ion Ţiriac, iar
varianta Andrei Pleşu candidat la preşedinţie este receptată
favorabil de către 20% dintre respondenţi.

În ceea ce priveşte posibilitatea ca USL să se prezinte la
alegerile prezidenţiale cu un candidat comun, 34,9% dintre
cei chestionaţi cred că USL va avea un astfel de candidat,
33,8% cred că PSD şi PNL vor avea candidaţi proprii, în timp
ce 31,3% au ales varianta nu ştiu/nu răspund.

Sondajul a fost realizat de INSCOP Research la comanda
cotidianului Adevărul în perioada 16 - 21 ianuarie. Volumul
eşantionului a fost de 1.054 persoane şi este reprezentativ
pentru populaţia României de 18 ani şi peste 18 ani. Eroarea
maximă admisă a datelor este de ą 3%, la un grad de
încredere de 95%, eşantionul fiind de tip multi-stratificat,
probabilistic.

Evoluţia demografică,
îngrijorătoare la nivel naţional,
catastrofală în Teleorman

Numărarea electronică a
voturilor pentru Parlamentul
European în România va costa
în acest an în jur de 1 milion de
euro, cu aproximativ 30% mai
mult decât în urmă cu 5 ani.
Pentru scrutinul din 25 mai,
A u t o r i t a t e a E l e c t o r a l ă
P e r m a n e n t ă ( A E P ) s e
pregăteşte să cumpere ceea ce
oficialiiAEP numesc "un pachet
de servicii informatice" estimat
la aceas tă va loare , cu
argumentul că ap l icaţ ia
software folosită în urmă cu 5
ani, încă funcţională, are
nevoie de "mici ajustări".

În consecinţă, imediat după
ce Guvernul va stabili, cel mai
probabil în şedinţa de miercuri,
data oficială a alegerilor şi
bugetul total alocat acestora,
A u t o r i t a t e a E l e c t o r a l ă
P e r m an en t ă v a î n c ep e
demersurile pentru a cumpăra,
cu aceiaşi bani, fie un soft nou,
fie unul ajustat, plecând de la
aplicaţia folosită în 2009, a

explicat Marian Muhuleţ,
vicepreşedinteleAEP.

Acestui pachet ar urma să i
se adauge încă unul similar
pent ru re ferendumul de
revizuire a Constituţiei dacă

USL rămâne la decizia de a-l
o r g a n i z a s i m u l t a n c u
e u r o p a r l a m e n t a r e l e ,
neoficializată încă.

De ce nu se poate folosit
softul cumpărat în 2009 cu
1.412.632 de lei, potrivit datelor
din Sistemul electronic de
a c h i z i ţ i i p u b l i c e ?

Vicepreşedintele AEP spune
că, deşi funcţional, acesta are
nevoie de "mici ajustări".
"Printre altele, a scăzut
numărul de mandate de la 33 la
32 şi atunci noul program
trebuie să ne spună la final cine
sunt cei 32 de candidaţi care
intră în Parlamentul European.
În plus, noi nu ne putem asuma
cum funcţ ionează acest
program şi nici instalarea lui.
Sunt 42 de birouri judeţene,
este Biroul Electoral Central,
alte şase birouri electorale de
sector. Mai este vorba şi de
stadiu l de prelucrare a
informaţiilor. Firma trebuie să
îşi asume şi partea de instalare
în toate locaţiile şi buna
funcţionare. Şi atunci punem la
dispoziţie în achiziţia pe care
vrem să o facem programul din
2009, cu coduri, cu tot şi
spunem «ori îl luaţi şi lucraţi cu
el dacă aveţi cum, ori faceţi
unul nou». În aceiaşi bani",
explică Muhuleţ.

Primarul Emil Boc a anunţat, duminică, la
Cluj, că a acceptat să facă parte din Fundaţia
Mişcarea Populară, susţinând că, în opinia sa,

poate avea o contribuţie la unificarea dreptei.
"Am acceptat invitaţia profesorului Preda de

a face parte din Fundaţia Mişcarea Populară", a
spus Boc.

El a adăugat că, în opinia sa, poate contribui
la unificarea dreptei, pentru câştigarea alegerilor
din acest an.

"Fundaţia Mişcarea Populară îşi propune să
apere, să susţină şi să promoveze proiectele de
reformă şi de modernizare a statului român.
Cred că acolo pot avea o contribuţie să susţinem
acele proiecte pe care împreună cu preşedintele
Traian Băsescu le-am susţinut dintotdeauna.
Sunt proiecte de care nu m-am dezis niciodată,
împreună cu preşedintele României am trecut
ţara prin criza economică", a mai spus Boc.

Autoritatea Electorală
cumpără, din nou, "un pachet informatic"

pentru alegerile europene

Emil Boc a acceptat să facă parte
din Fundaţia Mişcarea Populară

Preşedintele Traian Băsescu a fost amendat, luni, de
Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD),
pentru declaraţiile făcute în noiembrie 2010, la Ljubljana,
privind romii nomazi. Hotărârea a fost luată în şedinţa de luni
a Colegiului director al CNCD, cu şase voturi "pentru" şi două
"împotrivă".

CNCD a stabilit că afirmaţia preşedintelui Traian Băsescu
din data de 3 noiembrie 2010, conform căreia "mulţi dintre ei,
în mod tradiţional, trăiesc din ce fură" reprezintă discriminare
şi încalcă dreptul la demnitate al persoanelor de etnie romă.

"Afirmaţia domnului preşedinte Traian Băsescu din data
de 3 noiembrie 2010, conform căreia dintre romii nomazi
'foarte puţini vor să muncească. Mulţi dintre ei, în mod
tradiţional, trăiesc din ce fură' reprezintă discriminare şi
încalcă dreptul la demnitate al persoanelor de etnie romă,
conform art. 2, alin. (1) coroborat cu art. 15, din O.G.
137/2000, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare. Reclamatul a fost sancţionat cu amendă
contravenţională în cuantum de 600 lei. Colegiul director a
aplicat aceasta amendă, ţinând cont de faptul că preşedintele
Traian Băsescu nu se află la prima faptă de discriminare", se
arată într-un comunicat al consiliului.

Traian Băsescu
a fost amendat de

CNCD pentru declaraţiile
privind romii nomazi

INSCOP: 29,8%
dintre români ar vota
cu Ponta la prezidenţiale
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George ZAVERA

O întâlnire de
lucru cu caracter
i n t e r a c t i v , o
adevărată lecţie
despre agricultura
modernă, bazată
pe utilizarea noilor
tehnologii de lucru
şi a seminţelor de
cereale şi plante
tehnice din soiuri
d e î n a l t ă
productivitate.

C o m p a n i a
americană DuPont
a fost fondată în
anul 1802, de-a
lungul celor 210 ani de existenţă fiind
permanent preocupată de a pune ştiinţa şi
cercetarea în slujba omenirii. Fiind prezentă în
peste 70 de ţări din întrega lume, DuPont oferă,
pe baza rezultatelor cercetării, un spectru larg
de produse şi servicii în agricultură, alimentaţie,
electronică, comunicaţii, siguranţă şi protecţie,
construcţii, transporturi etc. În domeniul agricol,
DuPont oferă fermierilor exepertiză tehnică,
tehnologii, produsele chimice şi seminţe
necesare obţinerii de culturi agricole
sănătoase, fără boli, buruieni şi dăunători.
DuPont investeşte în fiecare an în cercetare şi
dezvoltare peste 2 miliarde de dolari, în cele
150 de centre de cercetare din întreaga lume
lucrând peste 10.000 de cercetători.

Compania Pioneer Hi-Bred Internaţional
Inc., din SUA, a fost fondată în anul 1926 de
către Henry Walace, unul dintre primii creatori
de noi soiuri de porumb de foarte mare
productivitate. De-a lungul timpului, firma
Pioneer a devenit lider mondial în tehnologia de
ameliorare a plantelor, investind în fiecare an
sute de milioane de dolari pentru a obţine noi
soiuri de hibrizi de cea mai înaltă productivitate.
Compania Pioneer este reprezentată în mai
mult de 63 de ţări din toată lumea, în România
fiind prezentă de aproape 50 de ani.

În urmă cu câţiva ani, cele două mari
companii au fuzionat, DuPont Pioneer
reconfirmându-şi rolul de lider mondial în ceea
ce priveşte soiurile de porumb de mare
productivitate, dar pe acela de lider
internaţional în ceea ce priveşte expertiza
tehnică în agricultură şi eficacitatea
tehnologiilor de combatere a buruienilor, bolilor
şi dăunătorilor care afectează culturile agricole,
îndeosebi la cele de porumb, grâu, floarea
soarelui şi rapiţă, dar şi la culturile de legume,

v i e ş i p o m i
f r u c t i f e r i .
A c t i v i t a t e a d e
c e r c e t a r e
desfăşurată de
către specialiştii
DuPont Pioneer a
condus la crearea
de noi hibrizi de
porumb, floarea
soarelui şi soia de
f o a r t e m a r e
p r o d u c t i v i t a t e ,
s e m i n ţ e l e ,
tehno log i i le de
lucru şi substanţele
f i tosan i ta re de
ultimă generaţie
puse la dispoziţia

fermierilor conducând la obţinerea de producţii
dintre cele mai mari la unitatea de suprafaţă.

Ion Săvulescu, director tehnic în cadrul
DuPont România, a vorbit pe larg fermierilor
prezenţi la această întâlnire despre eficacitatea
substanţelor chimice şi a tehnologiilor aplicate
sub marca DuPont pentru combaterea bolilor şi
dăunătorilor la culturile de cereale păioase,
porumb, floarea soarelui, soia şi rapiţă. Cu
exemplificări, video, din loturile de cercetare ale
companiei, precum şi din culturile agricole
aparţinând fermierilor. Jan Ionescu, unul dintre
specialiştii de marcă ai companiei, a prezentat
toate soiurile de cereale şi plante tehnice de
ultimă generaţie aflate în portofoliul DuPont
Pioneer România, precum şi noile tehnologii
agricole, unele dintre acestea fiind aplicate şi
de către fermierii din Teleorman. Au fost
exemplificare rezultatele foarte bune obţinute
anul trecut de către unii dintre fermierii
teleormăneni care au utilizat seminţe şi
tehnologiile de lucru marca DuPont. Folosind
seminţe de hibrizi de ultimă generaţie, care se
pretează la condiţiile de climă şi sol specifice
zonei de sud a ţării, câţiva dintre fermierii din
Teleorman au obţinut anul trecut producţii de
peste 3.000 de kilograme de floarea soarelui la
hectar, precum şi producţii de peste 12.000
kilograme de porumb la hectar. Ceea ce
demonstrează că sunt premise favorabile
practicării unei agriculturi moderne, de înalt
randament productiv. Pentru aceasta e nevoie
însă de investiţii urgente în ceea ce priveşte
înzestrarea exploatatiilor agricole cu tractoare
şi maşini agricole moderne, de mare
productivitate, dar şi pentru refacerea şi
punerea în exploatare a sistemelor de irigaţii.
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Serviciul European de
Ocupare a Forţei de Muncă –
EURES, este serviciul prin
care se facilitează libera
circulaţie a lucrătorilor în
Spaţiul Economic European,
şi care vine în sprijinul
pe rsoane lor a f l a te în
căutarea unui loc de muncă
ca o completare a ofertei.
Astfel încât, pentru această
perioadă, oferta cuprinde
264 locuri de muncă, pentru
p e r s o a n e l e c a r e a u
deschidere de a munci în
afara graniţelor ţării, pe
perioadă determinată.

Pentru informaţi i de

specialitate privind munca în
s t ră inăta te , în cad ru l
A . J . O . F. M Te l e o r m a n
f u n c ţ i o n e a z ă
Compartimentul EURES.

În această perioadă,
Germania vine cu oferta cea
mai bogată, 93 de posturi în
domeniul industrial, medical
şi hotelier – gastronomic,
ceea ce ne în tăreş te
convingerea că bucătarii
români sunt tot mai apreciată
în Europa.

Dintre acestea, 40 posturi
b u c ă t a r , 2 0 p o s t u r i
ospătar/personal servire
clienţi, 10 posturi barman, 10

posturi supraveghetor de
noapte, 2 posturi asistent
medical, 1 post armurier, 1
post instalator, 1 post frezor,
1 post lucrător în depozit, 1
post lucrător mase plastice, 1
post mecanic auto, 1 post
mecanic construcţii, 1 post
electrician, 1 post îngrijitor
bătrâni, 1 post tâmplar, 1 post
vopsitor.

Următoarea ţară cu ofertă
bogată este Marea Britanie.
Aici sunt vacante 61 posturi
asistent medical, iar pentru
cei care vor să muncească în
Irlanda, oferta cuprinde 40
de posturi de ciontolitor de

carne.
În Franţa sunt vacante 45

posturi, domenii: medical şi
industrial, din care 30 de
posturi de medic în diverse
specializări, 1 post terapeut
ocupaţ ional , 2 posturi
kinetoterapeut, 6 posturi
sudor, 6 posturi strungar.

Iar Austria, vine din urmă
cu 21 de posturi în domeniul
construcţiilor civile.

Ţările cu cea mai mică
ofertă sunt Cehia, cu trei
posturi de tehnicieni IT şi
Norvegia cu un singur post
de asistent brutar.

M.M.

Lecţie de agricultură modernă
pentru fermierii teleormăneni

Daniel Dumitru Botănoiu, în prezent
secretar de stat în Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale, s-a născut la data de 29 mai
1967, în comuna teleormăneană Dideşti. Este
doctor în ştiinţe agricole şi unul dintre
specialiştii de marcă ai Ministerului Agriculturii.
Este absolvent al Facultăţii de ŞtiinţeAgricole şi
al Facultăţii de Drept, precum şi a numeroase
cursuri prin care şi-a desăvârşit pregătirea
profesională.

După încheierea studiilor medii, parcurse
între anii 1982-1985, în cadrul Liceului
Agroindustrial Roşiorii de Vede, Daniel
Botănoiu a urmat cursurile Universităţii de
Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din
Bucureşti (1989-1994), la absolvire obţinând
diploma de inginer. În anul 1993, în cadrul
Universităţii Agricole din Paris, a urmat
cursurile programului Tempus.

Între anii 1994-1995 a urmat şi a absolvit
cursurile de masterat în Genetica Plantelor la
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină
Veterinară Bucureşti, iar în perioada 2002-
2006 a urmat şi a absolvit cursurile Facultăţi de
Drept, din cadrul Universităţii Ecologice
Bucureşti.

În anul 2008, a obţinut titlul de doctor în
ştiinţe agricole, teza de doctorat susţinând-o la
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină
Veterinară Bucureşti.

Conform site-ului M.D.A.R., Daniel Botănoiu

are deja o îndelungată experienţă profesională,
de la simplu inginer agronom ajungând, în
numai câţiva ani, începând cu luna mai 2012, la
funcţia de secretar de stat în Ministerul
Agriculturii.

Experienţă profesională:
Septembrie 1996 – iunie 1997 – inginer

agronom, SC PANICOM Exim SRLBucureşti.
Iunie 1997 – decembrie 2000 – director, SC

Rofran SABucureşti.
Decembrie 2000 – iunie 2001 – director

filiala Balaci, Teleorman , a S.C. PANICOM
Exim SRLBucuresti.

Iulie 2001 – octombrie 2001 – Agenţia
Domeniile Statului (ADS).

Mai 2006 – iunie 2007 – Asociaţia Naţională
a Depozitarilor de Grâu din România

Iulie 2005 – iunie 2007 – preşedinte
executiv, Asociaţia Generală a Producătorilor
Agricoli din România

Aprilie – octombrie 2009 - Ministerul
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale -
director general - Direcţia Generală de Politici
Agricole.

Octombrie 2009 – mai 2012 – consilier, S.C.
DANCOR - VALMEDIAAGENCY S.R.L.

2011- mai 2012 – preşedinte, Confederaţia
Naţională PROAGRO.

Din luna mai 2012 şi în prezent, secretar de
stat, MinisterulAgriculturii şi Dezvoltării Rurale.

George ZAVERA

Anul 2014 vine în sprijinul persoanelor aflate în căutarea
unui loc de muncă cu programe de formare profesională
pentru aproximativ 1000 de teleormăneni care se află în baza
de date a Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de
MuncăTeleorman.

Astfel, prin intermediul agenţiei sunt organizate gratuit, un
număr de 64 de programe de formare profesională, în 18
meserii sau calificări, la care se pot înscrie maxim 966 de
beneficiari.

În această lună, în judeţul nostru au intrat la măsurile de
recalificare, 28 de şomeri, 14 în meseria de instalator şi alţi 14
în meseria de zidar, tencuitor.

Până în prezent, programele de formare profesională, şi-
au dovedit eficienţa, ele contribuind la creşterea şi
diversificarea competenţelor profesionale, în scopul
mobilităţii şi reintegrării şomerilor pe piaţa muncii.

În Judeţul nostru, pentru perioada următoare se fac
înscrieri la programele de formare profesională, în meserii
ca: ospătar, bucătar şi limba engleză.

De reţinut faptul că, beneficiarii pot accesa serviciile de
formare profesională gratuite, o singură dată, pentru fiecare
perioadă în care se află în căutarea unui loc de muncă.

M.M.

Bucătarii români,
tot mai apreciaţi
în Europa

Peste 950 de
teleormăneni pot

beneficia de programele
de formare profesionale

Daniel Botănoiu, secretar
de stat la Ministerul Agriculturii
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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



Semestrul al doilea a început ieri şi se încheie
în 20 iunie, elevii din clasa a VIII-a urmând să
participe la simularea evaluării naţionale, în timp
ce în martie va fi simularea bacalaureatului, iar în
luna mai, în premieră, vor fi evaluări la clasele a II-
a, a IV-a şi a VI-a.

În semestrul al doilea sunt programate
evaluarea naţională de la sfârşitul clasei a VIII-a şi
examenul de bacalaureat, dar şi simulările
acestora.

Astfel, la o săptămână de la revenirea din
vacanţa intersemestrială, respectiv în perioada
18-20 februarie, va avea loc simularea evaluării
naţionale, pentru elevii din clasa a VIII-a.
Simularea examenului de bacalaureat, la care vor
participa, în premieră, şi elevii din clasa a XI-a, va
fi între 3 şi 7 martie.

În perioada 7-11 aprilie a fost programată
săptămâna "Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii
mai bun!", când elevii vor participa la activităţi
extracurriculare şi extraşcolare. La finalul acestei
săptămâni, elevii vor avea vacanţă de primăvară,
care va începe în 12 aprilie şi se va încheia în 22
aprilie, după a treia zi de Paşti.

În perioada 6-29 mai vor fi organizate, în
premieră, evaluări naţionale pentru toţi elevii
claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a. Evaluările vor fi
organizate în două sesiuni, a doua fiind rezervată
elevilor care au absentat, din motive întemeiate, la
prima examinare. Notele obţinute de elevi la
aceste evaluări nu vor fi trecute în catalog.

Tot în luna mai, în perioada 17-30, elevii din
clasele a XII-a şi, respectiv, a XIII-a care fac parte
din loturile naţionale de pregătire pentru

competiţiile internaţionale sau care participă la
olimpiade internaţionale în 2014, vor susţine
bacalaureatul într-o sesiune specială.

Examenele la limba română şi matematică de
la evaluarea naţională pentru elevii clasei a VIII-a
vor avea loc între 23 şi 25 iunie. Ca o noutate
pentru acest an şcolar, la admiterea în liceu,
ponderea mediei de la evaluarea naţională creşte
la 75 la sută, faţă de 50 la sută cât a fost până
acum, iar media notelor din ciclul gimnazial scade
cu 25 la sută.

Probele din prima sesiune a examenului de
bacalaureat vor fi susţinute de absolvenţii claselor
a XII-a în perioada 10 iunie - 7 iulie.

Cursurile pentru elevii care termină liceul în
2014 se încheie în 30 mai, iar pentru cei din clasa
a VIII-a, în 13 iunie. Elevii din celelalte clase vor
intra în vacanţa de vară în 21 iunie, anul şcolar
2014-2015 urmând să înceapă în 14 septembrie.
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Învăţământul în secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea
constituia o importantă problemă a dezvoltării societăţii
româneşti. Însăşi domnii Ţării Româneşti din această
perioadă au avut în vedere înfiinţarea de şcoli săteşti şi au
trimis circulare Eforiei Şcoalelor, forul superior al
învăţământului din acea perioadă, şi ocârmuitorilor de
judeţe, pentru a ajunge la înţelegere cu proprietarii de
moşii să înfiinţeze şcoli pentru cei săraci pe moşiile lor.

Momentul principal în apariţia acestor şcoli îl constituie
deceniul al treilea al secolului XIX. În 1839, Eforia
Şcoalelor trimite un Plan Model de construcţie a acestora
la sate, prin ocârmuitorii de judeţe. În 1855, Domnul Ţării
Româneşti dă act prin care se prevede înfiinţarea de şcoli
în satele cu peste 100 de familii, ca în 1859, la Adunarea
Generală a ţării, să se stabilească la 50 de familii de
cătun.

Timpul de studiu al copiilor din aceste şcoli a fost de la
1 noiembrie la 31 iunie, iar restul timpul să fie folosit de
părinţi la treburi gospodăreşti. Primii dascăli au fost
cântăreţii religioşi sau preoţii, aşa cum a fost şi la Măgura.

De la începutul cursurilor şcolare pe lângă biserici, la
Măgura au fost trei dascăli cântăreţi, la care se adaugă
temporar un învăţător, Toma Mopescu, şi mai târziu Gh.
Copăceanu.

În conformitate cu documentele vremii, în 1861,
proprietara moşiei Măgura, Elisabeta Costris înfiinţează
prima Şcoală Primară de băieţi, unde aduce pe institutorul
Zamfir Bădulesceanu din Basarabia, plătit 300 de lei pe
lună, la care se adaugă 150 lei de la stat. Tot de aici este
adus şi Gh. Pipereanu, alt învăţător care va fi şi primul
director diriginte al şcolii.

Un rol important în dezvoltarea învăţământului la
Măgura l-a avut învăţătorul diriginte Atanase Băsleanu,
care a fost şi deputat al învăţătorilor din judeţul Vlaşca,
redactor de ziare locale.

Acestuia i-au urmat mulţi învăţători temporari, iar ca
directori principali au fost Gh. Petrescu, luptător în anii
1916-1918, ca şi Spiru Gheare, Mănăsescu Alex, cel ce a
reuşit să pună bazele actualului local de şcoală din 1937,
la care s-au făcut adăugiri în 1961-1963.

O contribuţie importantă a avut-o şi prof. Maria Iris
Rizescu, care s-a străduit şi a adăugat local nou de şcoală
pentru meserii în timpul guvernării Tăriceanu.

De asemenea, prof. Lidia Măldăianu, împreună cu
directorul Muzeului Judeţean Teleorman, Ecaterina
Ţânţăreanu, au făcut o Expoziţie în imagini fotografice,
„Măgura în trecut şi prezent”.

Prof. Florea Floarea a adus o contribuţie importantă în
alcătuirea unui micromuzeu în şcoală, care s-a păstrat
până în 2007, la renovarea şcolii. Ea a primit Diploma de
Cetăţean de Onoare al comunei, în 2005, pentru
activitatea de istorie, arheologie şi didactică. A reuşit să
facă cunoscut numele satului Măgura pe plan, nu numai
judeţean şi naţional, ci şi internaţional, iar această muncă
ar fi bine să fie continuată.

P.F.

Apariţia şcolii primare
în comuna Măgura

Emoţiile negative şi stările de anxietate se transmit în
mai puţin de cinci minute de la mamă la făt. Aceasta este
concluzia unui studiu realizat de cercetători din cadrul
Universităţii din California.

„Copilul nu ştie să îţi spună dacă este sau nu stresat
pentru că abia începe să înţeleagă lumea în care trăieşte.
Nu este suficient să maschezi nervii sau stresul acumulat
la serviciu pentru că interacţiunea copil-mamă depăşeşte
contactele sociale normale.

Astfel s-a remarcat că micuţul empatizează într-o
proporţie covârşitoare cu părintele său, înmagazinând
stări care îi fac mult rău şi îi slăbesc sănătatea",
informează raportul publicat în revista americană „Ştiinţă
şi Psihologie". În prezenţa mamelor stresate copiii
sufereau enorm devenind irascibili, nervoşi, cu probleme
de orientare şi dificultăţi în vorbire.

Stresul se poate
transmite copiilor

Dacă va deveni ministru al
Sănătăţii, Cristian Buşoi promite
să majoreze salariile medicilor şi
să rezolve aprovizionarea
spitalelor cu medicamente. Cu o
condiţie, însă: reforma în

sănătate să meargă mai
departe. Declaraţia a fost făcută
la preda rea de ş ta fe tă ,
neoficială, de la Ministerul
Sănătăţii.

Eugen Nicolăescu, actualul

ministru, şi Cristian Buşoi, cel
propus de liberali să preia
această funcţie, s-au întâlnit
as tăz i pent ru a d iscuta
proiectele în derulare.

„Dacă reforma spitalelor
reuşeşte, dacă reuşim să-i
facem să devina mai eficienţi,
spaţiul bugetar nu poate fi
îndreptat decât către salarizare
ş i a p r o v i z i o n a r e a c u
medicamente”, a spus Cristian
Buşoi.

„La 1 aprilie, pe noile reguli ,
pe noua contractare, estimez
ca, odată cu recti f icarea
bugetară, spre sfârşitul verii, ar
trebui să avem şi primele
rezultate”, a adăugat acesta.

Semestrul doi începe cu simulări
pentru clasa a VIII-a

Tigăile moderne, care nu
permit mâncării să se lipească,
conţin o substanţă chimică ce se
află în strânsă legătură cu bolile
tiroidei, susţin cercetătorii
britanici de la Universitatea
Exeter.

Î n p l u s ,
s u b s t a n ţ a ,
cunoscută sub
numele de PFOA
( a c i d
perfluorooctanoic
), se găseşte în
m u l t e d i n t r e
obiectele care se
a f l ă î n t r - u n
c ă m i n , e s t e
c a n c e r i g e n ă ,
p r e c i z e a z ă
o a m e n i i d e
ştiinţă. Aceştia
adaugă că, din
păcate, PFOA se
găseşte şi în
a m b a l a j e l e
alimentelor.

Potrivit studiului, femeile sunt
mult mai sensibile la această
s u b s t a n ţ ă . S p e c i a l i ş t i i
completează că substanţa
devine instabilă la temperaturi

mari. Şi până acum exista
bănuiala că o concentraţie mare
de PFOAduce la un

, însă acest studiu nu a
făcut decât să conf i rme
suspiciunile.

A ten ţ i e la compoz i ţ i a
ustensilelor de gătit!

Mai mult, în Statele Unite ale
Americii s-a decis ca această
substanţă să nu mai intre în

compoziţia obiectelor de uz
c a s n i c p â n ă î n 2 0 1 5 .
Măsurătorile realizate în SUA,
unde în cazul a 4.000 de adulţi s-
a măsurat nivelul PFOA, au scos
la iveală că persoanele cu o

c o n c e n t r a ţ i e
mare în organism
prezentau un risc
dublu de a avea
p e v i i t o r

.
Î n a c e l a ş i

timp, testele pe
animale au arătat
c ă a n u m i ţ i
c o m p u ş i p o t
a f e c t a
f u n c ţ i o n a r e a
tiroidei. Aceasta
este esenţială
p e n t r u m u l t e
dintre funcţiile
organismului, de
la menţ inerea
ritmului cardiac,

până la reglarea temperaturii
c o r p u l u i , m e t a b o l i s m ,
reproducere, digestie sau
sănătate mentală.

dezechilibru
hormonal

p r o b l e m e c u
tiroida

Cristian Buşoi promite salarii mai mari
pentru medici, cu o condiţii

Cum te îmbolnăvesc tigăile moderne



Îmi amintesc, copil fiind, la şcoală ne învăţau să fim mândri
că al nostru drag popor nu a fost un popor de cotropitori. Atunci
mă chinuia o mândrie copilărească, specifică fiinţei inocente
uşor influenţabilă.

Acum, la maturitate, nu pot spune că situaţia este la fel: nu
mai am acea mândrie din copilărie, ci un necaz chinuitor; asta
pentru că am observat un lucru - cotropitorii (acei războinici de
ieri) sunt invadatorii economici de azi, iar aceştia au un
standard de viaţă pe care noi îl invidiem; imperiile lor teritoriale
de altă dată sunt imperiile economice de azi - asupriţii sunt
aceiaşi, adică noi - cu acelaşi trai amărât, iar din când în când
mai primim o ciosvârtă să ne astâmpărăm o posibilă sete de
revoltă!

Sincer, nu pot să-i condamn pe aceşti invadatori, cred că e
în natura biologică a oamenilor să fie împărţiţi precum celelalte
vieţuitoare, în prădători şi rumegători. Nu-mi place să constat
faptul că, într-adevăr, avem comportamentul rumegătoarelor:
speriaţi şi dezbinaţi. Urăsc şcoala pentru faptul că m-a învăţat
să fiu mândru de statutul meu de necotropitor, urăsc şcoala
pentru că mi-a impus statutul de rumegător, dându-mi drept
exemplu înţelepciunea ciobanului mioritic; sincer, omul ăsta,
ciobanul mioritic, trebuie dat ca exemplu negativ în şcoli, cum e
posibil să ştii că unii vin să te omoare pentru a te tâlhări iar tu să
te apuci să faci ordine în gospodărie, ca după episodul morţii
gospodăria să fie ordonată? Să aibă ăia ce să fure mai bine?
Preferam să ştiu că ciobanul mioritic le-a luat-o ălora înainte
trimiţându-i el pe ei în mormânt (parcă unul din principiile
româneşti spune că paza bună trece primejdia rea).

Vă amintiţi episodul din anii '90, când unii dintre ai noştri
strigau: “nu ne vindem ţara?”… Au apărut apoi şi susţinători ai
teoriilor conspiraţioniste care susţineau că împotriva României
există un plan diabolic. Mulţi am râs, alţii am spus răspicat: “ai
dom'le că n-are cum să se întâmple aşa ceva”, pentru că
românul în blândeţea lui nu concepe că omul este predispus
răului.

Mihail TĂNASE
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- Dragulmeu, mai ştii că astă vară ai fost la pescuit?
-Da, şi?
-A sunat ştiuca să-ţi spună că e însărcinată…

***
Un tip cu un Ferari dă peste o cioară. Iubitor de păsări,

omul o ia acasă şi o îngrijeşte.
O pune într-o colivie şi îi lasă nişte pâine şi apă acolo.

Pasărea a fost inconştientă tot timpul acesta.
Când s-a trezit, aceasta s-a gândit:
- Hmm... gratii... apă... pâine... Te pomeneşti că l-am

omorât pe ala cu Ferari!
***

Un tip îşi duce soţia la ginecolog, că nu părea să aibă ceva
în regulă. Doctorul îl expediază pe tip în sala de aşteptare şi
o consultă pe soţie. După un timp, soţia iese afară şi soţul
este chemat înăuntru.
- Dom-le doctor... care e problema?
- Ştiţi... e foarte complicat... va trebui să faceţi dragoste

de3 ori pe zi sau altfel vamuri.
Tipul iese din cameră. Soţia îl întreabă: "Ei, ce a zis

doctorul?" "Că... o sămori."

Pastila de râs

Românii alocă în medie doar o oră şi
jumătate pe lună pentru a participa la spectacole
de teatru, a merge la cinema şi pentru vizite la
galeriile de artă, iar cititul, în timpul liber, ocupă
doar 13 minute pe zi şi timpul dedicat lecturii
scade odată cu vârsta.

Cu vizitele, aniversările, conversaţii în familie
sau cu prietenii şi conversaţii telefonice, românii
consumă în medie 39 de minute zilnic, potrivit
unui studiu al Institutului Naţional de Statistică,
citat de Mediafax.

În schimb, îşi fac timp doar trei minucte pe zi
(90 de minute pe lună) pentru

divertisment şi cultură (spectacole de teatru,
cinema, galerii de artă etc.).

Acelaşi timp, de 3 minute pe zi, potrivit
datelor INS, este dedicat zilnic ascultării
radioului, iar pentru activităţi religioase, întruniri
politice se alocă un sfert de oră.

Dintre celelalte modalităţi de petrecere a
timpului liber, cititul ocupă, în medie, 13 minute
zilnic, durată care scade în funcţie de vârstă.
Astfel, copii de 10-14 ani citesc în timpul liber în
medie 26 de minute zilnic, tinerii de 15-24 ani 19
minute zilnic, iar persoanele de 25 ani şi peste în
medie 10-12 minute zilnic.

Pentru sport şi activităţi în aer liber, românii
dedică în medie 16 minute zilnic, mai mult
bărbaţii (20 de minute), faţă de femei (12
minute).

Copiii fac sport sau au diverse activităţi în aer
liber timp de 41 de minute pe zi, tinerii de 15-24
ani, 37 de minute zilnic, iar persoanele în vârstă
de 65 de ani şi peste nu petrec în medie pe zi mai
mult de 8 minute cu activităţi sportive sau în aer
liber.

În timp ce necăsătoriţii petrec timpul în aer
liber şi cu activităţi sportive în medie 30 de
minute zilnic, persoanele divorţate şi cele
căsătorite alocă numai 10-11 minute zilnic, iar
cele văduve, în medie 6 minute.

Anunţuri
Familie cu 2 copii, casă şi curte, caut menajeră.
Telefon 0744.125.005

Consumcoop Salcia, cu sediul în com. Salcia, jud. Teleorman scoate la vânzare prin licitaţie
clădirea mag.+bufet, suprafaţa 441mp, an 1967, din sat Băneasa, com. Salcia. Licitaţia va avea
loc în data de 24.02.2014 ora11, la sediul Consumcoop. Relaţii la telefon 0247.357.098

Anunţ

Societatea Cooperativă Meşteşugărească „Unirea”, cu sediul în Alexandria, str. Libertăţii,
nr. 267, bl. L4, et. 1, vinde prin licitaţie publică cu strigare spaţiu comercial situat în Alexandria,
str. Independenţei, nr. 48C.

Licitaţia va avea loc în data de 26.02.2014, ora 10:00, la sediul unităţii.
În cazul neadjudecării, licitaţia se va repeta în fiecare zi de miercuri la ora 10:00.
Relaţii suplimentare: la sediul societăţii sau la telefon 0347.804.439.
Persoană de contact: Vîrtopeanu Paul, telefon 0745.704.575.

Licitaţie

Controversatul astrobiolog Richard Hoover, fost angajat
NASA, şi colegii săi de la Centrul de Astrobiologie de la
Universitatea Buckingham vor prezenta ceea ce susţin ei că
sunt dovezi ale existenţei vieţii extraterestre, la o convenţie pe
tema OZN-urilor organizată înArizona pe 13 februarie.

Richard Hoover a ajuns în atenţia mass-media internaţionale
în 2011, pe când încă era astrobiolog la NASA Marshal Space
Flight Center, scrie , citat de Realitatea.net.

După ce a studiat, timp de zece ani, bacteriile din meteoriţii
care au căzut în diverse locuri de pe Pământ, cercetătorul a
conchis că unele dintre ele sunt complet extraterestre.

Richard Hoover meteorii au împrăştiat organisme prin tot
universul şi că viaţa pe Pământ ar fi început de la bacteriile
aduse de asteroizii care au lovit Terra la începuturile sale.

Ulterior, în 2013, Richard Hoover şi colegii săi de la Centrul
de Astrobiologie de la Universitatea Buckingham au folosit
baloane meteorologice pentru a descoperi microorganisme în
stratosferă, mediu în care organismele de pe Terra nu pot
supravieţui.

Richard Hoover a anunţat că va prezenta dovezi ale vieţii
extraterestre pe data de 13 februarie, în cadrul unei conferinţe
organizate la Fountain Hills,Texas.

openminds.tv

România reală
Ciobanul mioritic…

Un fost angajat NASA
va prezenta primele dovezi

ale existenţei vieţii
extraterestre

În ult imii ani, ne-am
mândrit cu viteza noastră la
internet. Se pare însă că, în
timp ce a stagnat la
acest capitol, multe alte state
au câştigat teren la viteze de
internet.

Până de curând, această
performanţă se află printre
cele care ,,puneau România
pe harta”. Este vorba de viteza
la . În urmă cu mai
puţin de un an chiar, ţara
noastră obţinea medalia de
bronz la nivel global când
venea vorba de rata medie de
download/upload de care

profităm cu toţii. Din păcate,
acum nu ne mai aflăm nici în
top 5. Locul al şaselea în
clasament este ocupat de
România cu o viteză medie de
45,4 Mb/s. În comparaţie cu
trimestrul anterior, în care s-a
realizat acelaşi clasament, s-a
înregistrat o scădere de 4,4
procente la capitolul rată de
transfer medie.

Topul pe care se bazează
afirmaţiile de mai sus este
realizat la fiecare trei luni de
Akamai Technologies. În
acelaşi tabel, vedem acum că
Hong Kong ocupă primul loc în

clasament cu 65,4 Mbps, în
timp Coreea de Sud ocupă
locul al doilea cu doar 1,8
Mbps mai jos. Japonia şi
Singapore ocupă locurile trei
şi patru la viteze de internet, în
timp ce concurentul nostru
direct pentru locul al cincilea
este Israel. Acesta din urmă,
în comparaţie cu 2012, a
înregistrat o creştere a vitezei
medii de transfer de 55%. Ca
fapt divers, Statele Unite încă
au probleme mari la acest
capitol, ocupând doar locul al
13-lea.

România

internet

Cele mai vechi urme de paşi umani
descoperite în afara Africii, datând din urmă cu
800.000 de ani, au fost găsite în localitatea
Happisburgh, din estul Marii Britanii, acestea
fiind dovada directă a existenţei celor mai vechi
oameni din nordul Europei, potrivit bbc.co.uk.

Urmele de paşi umani, identificate de Nick
Ashton de la British Museum, au fost descrise
de acesta drept "una dintre cele mai importante
descoperiri, dacă nu cea mai importantă care a
fost făcută pe ţărmurile Marii Britanii".

"Acest lucru va rescrie modul în care
înţelegem răspândirea timpurie a populaţiei în
Britania şi, într-adevăr, în Europa", a precizat
acesta pentru BBC News.

"Amprentele" au fost identificate pentru
prima oară în mai 2013, în timpul refluxului.
Apa dură a mării a spălat nisipul plajei şi a dat la
iveală o serie de scobituri alungite imprimate în
piatră, iar oamenii de ştiinţă au presupus că

este vorba despre urmele de paşi ale unei
familii în căutarea hranei.

Asemenea descoperiri sunt extrem de rare.
Urmele de paşi umani din Happisburgh sunt
singurele cu această vechime în Europa,
existând doar trei seturi de amprente mai
vechi, toate situate înAfrica.

Nu se ştie exact cine erau oamenii care au
lăsat aceste urme. O ipoteză este aceea că ei
aparţin speciei Homo antecessor, despre care
se ştie că a trăit în sudul Europei. Se crede că
aceste populaţii au ajuns în regiunea de azi a
coastei Norfolk parcurgând o fâşie de uscat ce
lega Marea Britanie de restul Europei, în urmă
cu un milion de ani. Această specie ar fi
dispărut cu aproximativ 800.000 de ani în
urmă, în urma răcirii accentuate a climei,
fenomen care a avut loc la scurtă vreme după
ce aceste urme de paşi au fost imprimate în
argilă.

Românii citesc doar 13 minute pe zi

Cele mai vechi urme de paşi umani
descoperite în afara Africii

România nu mai este în top 5
la viteze de internet
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Amurit RenéDescartes, filosof francez (n. 1596).
Inginerul american Robert Fulton a inventat

vaporul cu aburi.
S-a născut Thomas

Alva Edison, inventator şi
cercetător în domeniul
electricităţii. A realizat
telegraful, fonograful şi
microtelefonul, lampa cu
incandescenţă etc. (d.
1931).

Alexandru Ioan
C u z a , d o m n i t o r u l
României, este silit să
abdice.

A murit Leon
Foucault, fizician francez,
cel ce a demonstrat, graţie
pendulei, mişcarea de
rotaţie a pământului (n.
1819).

S - a n ă s c u t
G h e o r g h e C u c u ,
compozitor, cunoscut mai ales datorită muzicii corale şi
prelucrărilor de folclor. (d. 1932).

Ia fiinţă statul Vatican prin acordurile italo-
papale de la Lateran.

Amurit Vasile Niţulescu, actor român (n. 1925).
A murit Whitney Houston, cântăreaţă americană,

actriţă şi producătoare de filme (n. 1963).
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07:00 Telejurnal matinal 09:00
Jocurile Olimpice de iarn 10:00
Legendele palatului 11:30 Metropole
12:00 Ma ini, teste i verdicte 12:30
Tribuna partidelor parlamentare 13:00
EURO polis 14:00 Telejurnal 15:30
Maghiara de pe unu 16:50 Oameni care
au schimbat Lumea 17:00 Jocurile
Olimpice de iarn 18:25 Legendele
palatului 19:40 Clubul celor care
muncesc în România 20:00 Jocurile
Olimpice de iarn 21:30Telejurnal 22:30
Biziday 23:20 Oameni care au schimbat
Lumea 23:30 Clinchetul cuburilor de
ghea 01:00 Jocurile Olimpice de iarn
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Sunteti usor confuz
si este posibil ca la
serviciu sa va miscati
mai incet. Evitati
d i s c u t i i l e i n
contradictoriu cu sefii!
D u p a -a m i a za va
r e c a p a t a t i b u n a
dispozitie la prieteni.

P l e c a t i i n t r - o
delegatie din care va
ve t i i n toarce cu
satisfactii deosebite.
Fiti foarte atent la acte
si bagaje! Spre seara,
o ruda mai in varsta
apeleaza la ajutorul
dumneavoastra.

Cheltuiti o suma
importanta pentru a
repara unui obiect
casnic de care nu va
p u t e t i l i p s i . Va
r e c o m a n d a m s a
acceptati ajutorul celor
apropiati, daca vreti sa
evitati intarzierile.

S-ar putea sa
faceti o greseala la
serviciu si sa fiti
nevoit sa stati peste
program. Nu luati
decizii in graba! Aveti
ocazia sa cunoasteti
persoane care va pot
ajuta mult in viitor.

Nu este exclus sa
va enervati din cauza
d i f i c u l t a t i l o r
materiale. Daca nu va
pastrati calmul, riscati
sa faceti o impresie
gres i ta . Amanat i
e x a m e n e l e
planificate pentru azi.

Nu prea sunteti in
f o r m a s i a v e t i
impresia ca nu va
reuseste nimic. Nu va
ingrijorati! Impreuna
cu partenerul de viata,
puteti sa rezolvati o
problema financiara.

S-ar putea ca o
problema de sanatate
sa va impiedice sa
p l e c a t i i n t r - o
calatorie. Relatiile cu
partenerul de viata
sunt putin tensionate,
din cauza unei rude
mai in varsta.

I n t e n t i o n a t i s a
i n c e p e t i o n o u a
activitate, dar, din cauza
nerabdarii, riscati sa
gresiti. Evitati discutiile
i n c o n t r a d i c t o r i u !
Comunicati foarte bine
cu persoanele mai
tinere.

Dimineata este
pos ib i l sa ave t i
p r o b l e m e d e
comunica re . F i t i
prudent la serviciu
sau in afaceri! Spre
seara primiti o veste
neplacuta de la o ruda
din alta localitate.

T r a v e r s a t i o
perioada mai dificila
d i n c a u z a
neintelegerilor cu sefii.
Nu stati prea bine cu
banii, dar va ajuta un
prieten. Daca aveti
rabdare, veti depasi
toate obstacolele.

S-ar putea sa nu va
iasa o afacere si sa
iesiti in pierdere. Nu
va descurajati! In
scurt timp se vor ivi si
alte posibilitati de
castig. Nu luati decizii
in graba si evitati
speculatiile!

O persoana mai in
varsta va propune o
colaborare. Ar fi bine
sa acceptati, chiar
daca vi se pare ca nu
veti castiga prea mult.
cordati mai multa
atentie partenerului
de viata.

Semnificaţii istorice pentru

07:00 tirile Pro Tv 10:05
Tân r i Nelini tit 11:00 Copilul
furat 13:00 tirile Pro Tv 14:00
Tân r i Nelini tit 15:00 O
mare cump n 17:00 tirile
Pro Tv 17:30 La Maru 19:00

tirile Pro Tv 20:30 Proscrisul
22:30 tirile Pro Tv 23:05 Lie to
Me 00:00 CSI: New York -
Criminali tii 01:00 tirile Pro Tv
02:30 Masterchef 04:30 Lie to
Me 05:30 La Maru
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08:00 Neatza cu R zvan i
Dani 10:50 În gura presei 11:40
Teleshopping 12:00 Mireas
pentru fiul meu 13:00 Observator
14:00 Mireas pentru fiul meu
16:00 Observator 17:00 Acces
direct 19:00 Observator 20:00
Observator special 20:30 Riddick
- B t lia începe 22:30 Un show
p c tos 01:00 Observator 02:00
Riddick - B t lia începe 03:30
Observator special 04:00 Acces
direct 06:00 Observator
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ş 08:30 Campionul 10:00
Draga mea prieten 12:30

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

tirile Kanal D 20:00 Feriha
22:15 WOWBiz 00:30 tirile
Kanal D 01:30 Teo Show 03:15
WOWBiz 04:45 Pastila de râs
05:15 Inima nu respect reguli
06:45 Poveste de familie
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07:00 Vacan i terapie 08:00
Regina cump r turi lor 09:30
Mediumul 10:30 Cirea a de pe tort
12:00 În vitez ! 13:00 Mondenii
14:00 Vacan i terapie 15:00 Focus
15:30 Focus Monden 16:00 Regina
cump r turilor 17:00 Tr sni i din
NATO 18:00 Focus 18 19:00 Focus
Sport 19:30 Cirea a de pe tort 20:30
B.D. în alert 22:00 Mondenii 22:30
Tr sni i din NATO 23:15 Focus
Monden 23:45 Fii pe faz ! 00:30
Mediumul 01:30 Frumoasa Ceci
03 :00 F oc us 03 :30 Reg ina
cump r turilor
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07:30 Aventurile lui Jackie
Chan 08:00 Cum am cunoscut-o
pe mama voastr 09:00 Norii negri
10:00 Earl 10:30 Doi b ie i i o fat
11:00 Ia banii i fugi 12:00
Aventurile lui Jackie Chan 12:30
La Maru 14:00 Norii negri 15:00
Doi b ie i i o fat 16:00 Ia banii i
fugi 17:00 La bloc 18:00 M.A.S.H.
19:00 Cum am cunoscut-o pe
mama voastr 19:50 La bloc 20:55
M.A.S.H. 22:00 Îngerii lui Charlie
00:00 Prison Break 01:00 Cititorii
de oase 01:45 Îngerii lui Charlie
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07:00 tirile dimine ii 08:00
tirile dimine ii 09:00 tirile

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

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

înregistrat o înfrângere categorică pe
teren propriu, în etapa a XVII-a a Ligii
Naţionale de Baschet feminin, cu scorul
de 53 la 73. Chiar dacă la finalul partidei
diferenţa înscrisă pe tabela de marcaj a
fost doar de 20 de puncte în favoarea
CSM Târgovişte, la un moment dat
oaspeţii au avut un avans şi de 41 de
puncte.

Meci prost făcut de baschetbalistele
alexăndrene contra vicecampioanei
României, CSM Târgovişte. În primele 26
de minute ale partidei, echipa antrenată
de Mădălin Piperea a reuşit să înscrie
doar 20 de puncte.

Au existat şi 12 minute ”înfiorătoare”.
Între minutul 14 (sfertul 2) şi 26 (sfertul 3)
în care jucătoarele alexăndrene au reuşit
să înscrie un singur coş de 3 puncte.

Oaspetele din Dâmboviţa, susţinute
de o galerie extraordinară, au dominat
partide aproape de la început şi până la
s f â r ş i t . S i n g u r a ” s c l i p i r e ” a
alexăndrencelor s-a produs în ultimul
sfert şi s-a datorat în mare parte relaxării
adversarelor.

Scorul final a fost de 53 la 73 (10 – 23,

10 – 19, 15 – 21, 18 – 10).
Cea mai bună jucătoare din tabăra

noastră a fost Shanita Arnold cu 12
reuşite şi 4 assist-uri. Din tabăra adversă,
cu 18 puncte, 5 recuperări şi 3 assist-uri,
cel mai bun marcator a fost Chrissy
Givens.

Chiar dacă au pierdut acest meci şi au
ajuns în acest sezon la 5 înfrângeri, fetele
lui Mădălin Piperea şi-au păstrat locul 5 în
clasament, cu 29 de puncte, la doar un
punct diferenţă de ocupanta poziţiei a 4-a,
ACS Sepsi Sic.

Pentru alexăndrence se anunţă un
nou meci foarte greu peste o săptămână
atunci când vor juca în deplasare contra
celor din Satu Mare.

C. DUMITRACHE

Ce frumoase-s fetele când admiră stelele!

- De Ziua Naţională, n-am pe tine nici o boală!
- Da în mai, când e votare, iar suntem „care pe care“!

Meci de infarct în Sala Sporturilor din
Alexandria la partida de handbal dintre
CSH Teleorman Alexandria şi HC
Universitas Iaşi. Dacă înainte de
disputarea acestui meci cele două formaţii
se aflau la egalitate, ambele cu câte 15
puncte, situaţia de egalitate din clasament

a rămas neschimbată şi după cele 60 de
minute efective de joc.

Deşi au început mai slab partida,
alexăndrenii au reuşit totuşi să se
distanţeze pe tabela de marcaj, graţie
portarului Mihai Coveianu care a prins o zi
foarte bună şi a blocat multe dintre
aruncările adversarilor. La pauză, echipa
antrenată de Liviu Candidatu a intrat la
vestiare cu un avans de 3 puncte, scor 18
la 15.

Din păcate, în partea a doua a partidei
pasele nu s-au mai legat, iar pe finalul
meciului echipa moldoveană a reuşit să
restabilească egalarea. Cu 40 de secunde
înainte de fluierul final, scorul era egal, 30
la 30, iar ambele echipe sperau să dea
lovitura. Primii care au avut această şansă
au fost oaspeţii, dar portarul Coveianu a
reuşit să pareze lovitura şi să-şi pună
coechipierii pe contraatac. Mingea a ajuns
la Dragoş Ghencu, dar acesta şi-a bătut
joc de toată munca echipei şi a tras în
portar după ce scăpase singur cu acesta.
Această ratare a fost ultima fază a
meciului, iar ambele echipe au ieşit de pe
teren cu câte un punct.

Cel mai bun marcator al alexăndrenilor
a fost Bogdan Tudorancea. Jucătorul
alexăndrean a reuşit să înscrie de 11 ori,
dar din păcate a şi ratat o aruncare de la 7
metri. Chiar şi în urma acestei remize
echipa antrenată de Liviu Candidatu şi-a
păstrat poziţia a 8-a în clasamentul
DivizieiAde handbal masculin.

Pentru alexăndreni urmează o
deplasare grea. Aceştia vor da tot peste o
echipă din Iaşi, dar mult mai valoroasă
decât adversarii din acest weekend. Este
vorba despre CS Politehnica Ştiinţa
Miroslava Iaşi.

C. DUMITRACHE

CSBT Alexandria a pierdut
CATEGORIC derby-ul etapei

Un egal cât o înfrângere

Nr Echipa V/Î Pct. Nr Echipa V/Î Pct.
1. Univ Goldis ICIMArad 16/1 33
2. CS UniversitateaAlba Iulia 15/1 31
3. CS Municipal Targoviste 14/3 31
4.ACS Sepsi SIC 13/4 30
5. CSBTAlexandria 12/5 29
6. CS Municipal Satu Mare 10/7 27
7. Olimpia CSU Brasov 10/7 27

8. CS Phoenix Galati 8/9 25
9. BCM Danzio Timisoara 7/11 25
10. U. CSM Oradea 6/11 23
11. CS Rapid Bucuresti 5/13 23
12. U. Cluj-Napoca 2/16 20
13. CS Nova Vita 1/16 18
14. SCM CSS Craiova 1/16 18

Sezon Regulat

- Sper să n-apară în stenograme ce ţi-am zis!

- Ăsta cocoş! I-l trimit doamnei Udrea!


