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Odată cu trecere la noul formular al
reţetei electronice, au apărut şi
nemulţumirile din partea medicilor, dar
şi a farmaciştilor în unele cazuri.
Conform ordinului privind modificarea
şi completarea ordinului ministrului
Sănătăţii şi al preşedintelui Casei
Naţionale de Asigurări de Sănătate
674/252/2012 privind aprobarea
formularului de prescripţie electronică
pentru medicamente cu şi fără
contribuţie personală, publicat în
Monitorul Oficial din 20 ianuarie 2014,
din 1 februarie 2014, s-a început
utilizarea formularelor actualizate.

Dublu semnată, ştampilată şi
parafată, ca element de noutate, reţeta
trebuie să mai conţină telefonul sau
faxul medicului, adresa de mail, codul
de ţară dar şi specificaţia cu privire la
necesitatea de a recomanda un anume
tip de medicament, în cazul în care pe
piaţă există şi alte medicamente ce
conţin aceeaşi substanţă activă.

(continuare în pagina 4)

Panică în Alexandria. O vânzătoare din Alexandria
este în stare de şoc după ce a fost ameninţată cu un cuţit.
Totul s-a derulat ca la carte. Mai întâi, bărbatul s-a
asigurat că în magazin nu e nimeni, şi-a tras căciula pe
ochi, iar cu fularul şi-a acoperit gura şi probabil sub

ameninţarea unui cuţit a reuşit să plece din magazin cu
suma de peste 1800 lei.

Un bărbat înarmat a jefuit un magazin de pâine din
Alexandria. Mai întâi bărbatul a ameninţat vânzătoarea
magazinului, după care a fugit cu suma de 1820 lei.

”D. Florentina din Alexandria a sesizat organele de
poliţie cu privire la faptul că în seara zilei de 10 februarie,
în jurul orelor 18:50, în timp ce se afla în magazinul SC
Intim (Germino) de pe strada Libertăţii, situat între
blocurile 1502 – 1503 (zona 1 Mai) a intrat un bărbat

îmbrăcat în haine negre, cu un fes negru cu dungi aurii şi
faţa acoperită până la nivelul nasului cu un fulat închis la
culoare.

(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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( ) 1 EUR
lei4.4723

€ ( ) 1 USD
lei3.2713

$ 1 XAU
lei134.8864

( ) 1 GBP
lei5.3741
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Un magazin de pâine din Alexandria
a fost jefuit



2

Cu depozitul de furaje în flăcări, după lăsarea serii

Atenţie la coşul de fum!

Din neatenţie, ar fi putut să-l coste scump

M.M

Sfârşit de week-end, de coşmar pentru o familie din comuna
Bogdana, care s-a trezit cu depozitul de furaje cuprins de flăcări
în toiul nopţii.

Cazul a fost semnalat duminică 9 februarie în jurul orelor
21.04, pe numărul unic de urgenţă 112, de către un cetăţean
care a solicitat intervenţia rapidă a pompierilor militari din cadrul
Gărzii de Intervenţie Piatra pentru stingerea unui incendiu
izbucnit în gospodăria lui Vasile C., din comuna Bogdana.

Sosiţi la faţa locului cu o autospecială de lucru cu apă şi
spumă, militarii au constatat că incendiul se manifesta violent la
un depozit de furaje, ce conţinea peste 3 t de paie, existând
riscul propagării focului la bunurile din apropiere, depozitul
aflându-se la o distanţă de numai 2 m faţă de locuinţa vecinului.

Incendiul a fost localizat şi lichidat în jurul orei 01.22, fiind
salvate bunuri materiale de peste 50.000 de lei. Valoarea
pagubelor a fost apreciată la suma de 1.000 de lei. Deoarece
cauza probabilă a acestui incendiu a fost stabilită ca fiind
folosirea intenţionată a sursei de aprindere de către o persoană
necunoscută, cazul a fost preluat de către poliţie pentru
cercetări. La acest eveniment nu s-au înregistrat victime.

Se pare că din cauza coşului de fum necurăţat de funingine a
izbucnit şi incendiul din ziua de 07 februarie 2014, de la locuinţa
lui Alexandru P., din comuna Liţa. Pentru stingerea acestuia au
intervenit rapid pompierii militari din cadrul Detaşamentului de
Pompieri Turnu Măgurele, cu o autospecială de lucru cu apă şi
spumă. Flăcările, ce se manifestau la o grindă din lemn aflată în
apropierea coşului de fum, au fost stinse de pompierii turneni în
mai puţin de 30 de minute, fiind salvate astfel bunuri de peste
10.000 de lei, reprezentând întreaga casă de locuit. Valoarea
pagubelor a fost apreciată la suma de 200 de lei. La această
intervenţie nu au fost înregistrate victime.

Î n u r m a
incendiului, două
dintre camerele de
l o c u i t a u f o s t
afectate

Pompierii civili
d i n c a d r u l
Serviciului voluntar
pentru situaţii de
urgenţă al localităţii
C o n ţ e ş t i a u
intervenit în ziua de
04 februarie 2014,
în jurul orelor 17.10,
pentru stingerea unui incendiu izbucnit la locuinţa lui Ion G., din
localitate. La sosirea acestora la faţa locului, focul se manifesta
în două camere de locuit, cu posibilitatea propagării la întregul
imobil. Pompierii civili au reuşit să localizeze şi să lichideze
incendiul cu ajutorul unei autospeciale de lucru cu apă şi spumă,
valoarea bunurilor salvate fiind apreciate la suma de 10.000 de
lei. Au ars ori au fost distruse de foc bunurile materiale din cele
două camere, respectiv tâmplăria de la uşi şi geamuri, mai multe
articole de îmbrăcăminte, un şifonier, un covor, o masă şi un
televizor. Din primele cercetări efectuate pentru stabilirea
cauzei probabile de incendiu, a reieşit faptul că evenimentul s-a
produs din cauza amplasării necorespunzătoare a materialelor
combustibile faţă de mijloacele de încălzit. Nu s-au înregistrat
victime.

În ziua de 07 februarie 2014, în jurul orelor 08.36, pe numărul
unic de urgenţă 112, o persoană a solicitat intervenţia
pompierilor militari pentru stingerea unui incendiu izbucnit la
locuinţa lui Gheorghe E., din municipiul Roşiorii de Vede.

Sosiţi imediat la faţa locului, pompierii militari roşioreni au
constatat că incendiul se manifesta violent într-un dormitor, la
un pat, aproximativ 24 mp de parchet din lemn, la mai multe
articole de îmbrăcăminte şi materiale plastice, flăcările
ameninţând să se propage la întreaga casă de locuit. Incendiul
a fost localizat şi lichidat în mai puţin de o oră, cu ajutorul unei
autospeciale de lucru cu apă şi spumă, fără ca acesta să se
propage şi la bunurile din apropiere. Valoarea pagubelor a fost
apreciată la suma de 700 de lei, iar cea a bunurilor salvate la
peste 5.000 de lei. Din primele verificări efectuate pentru
stabilirea cauzei probabile de incendiu, a reieşit faptul că
evenimentul s-a produs din vina proprietarului, care a depozitat
în apropierea unei sobe metalice, fără acumulare de căldură,
mai multe materiale textile, acestea aprinzându-se.

(urmare din pagina 1)

C. DUMITRACHE

Persoana în cauză, sub ameninţarea unui
obiect dur, despre care femeia nu poate oferi
cu exactitate detalii, a sustras suma de 1820
lei din sertarul mesei de serviciu profitând de
faptul că în magazin nu se aflau şi alte
persoane”, ne-a declarat purtătorul de cuvânt
al IPJ Teleorman, Teodora Dragole.

Vânzătoarea ameninţată este şi acum în
stare de soc, dar încearcă să-i ajute pe
oamenii legii să întocmească un cerc de
suspecţi.

Trebuie precizat faptul că magazinul cu
pricina era dotat cu sistem de alarmă, dar
vânzătoarea n-a reuşit să apese butonul de
panică.

Poliţiştii au întocmit în acest caz un dosar
penal pentru tâlhărie, singura necunoscută
fiind atacatorul.

Ziarul nostru a tras mai multe semnale de
alarmă cu privire la faptul că străzile din judeţul
Teleorman sunt tot mai nesigure. Concluzia
aceasta a fost trasă după numărul tot mai
mare al teleormănenilor prinşi pe stradă
înarmaţi cu arme albe. Cuţite de diferite
dimensiuni, bâte de baseball şi bricege.
Acestea sunt cele mai frecvente “accesorii” cu
care teleormănenii ”precauţi” sau ”războinici”
sunt depistaţi de oamenii legii pe străzile din
judeţ.

În ultimele zile, poliţiştii
teleormăneni au depistat
nouă persoane suspectate de
comiterea unor infracţiuni de
furt. Pe numele acestora au
fost întocmite dosare penale.

Poliţiştii din municipiul
Turnu Măgurele efectuează
cercetări faţă de S. Gabriel de
45 de ani şi I. Gheorghe de 46
de ani, ambii din Turnu
Măgurele, pentru săvârşirea
infracţiunii de „violare de
domiciliu” şi „distrugere”,
motiv pentru care le-a fost
întocmit dosar penal, după ce
P. Mihaela, din localitate, a
sesizat poliţia cu privire la
faptul că în curtea locuinţei
sale se află două persoane
necunoscute.

Poliţiştii din Roşiorii de
Vede, sesizaţi de către C.
Iuliana cu privire de faptul că
fiului său în vârstă de 10 ani i-
a fost furat telefonul mobil, au
efectuat verificări, în urma
cărora a fost identificat
suspectul infracţiunii de furt,
în persoana lui V. Vasile de 48
de ani, din Roşiorii de Vede,
prejudiciul fiind recuperat şi
predat părţii vătămate.

O altă cauză având drept
ob iec t com i te rea une i
infracţiuni de furt a fost
instrumentată de poliţiştii
Secţiei numărul 4 de poliţie
rurală Roşiorii de Vede.
Aceştia au fost sesizaţi de
către S. Gheorghe din
municipiul Alexandria cu
privire la faptul că, în perioada
1-09.02.2014, persoane
necunoscute au pătruns în
locuinţa sa din comuna

Crîngeni, de unde i-au sustras
mai multe bunuri de uz casnic,
provocându-i un prejudiciu de
circa 1000 lei.

În baza celor sesizate,
poliţiştii au efectuat cercetări
în urma cărora au fost
i d e n t i f i c a ţ i i s u s p e c ţ i i
infracţiunii: C. Marian de 36
de ani şi P. Ionuţ de 25 ani,
ambii din comuna Crîngeni.

Prejudiciul a fost recuperat
par ţ ia l şi predat părţ i i
vătămate.

Poliţiştii din municipiul
Turnu Măgurele au surprins în
flagrant pe strada Portului din
localitate trei minori, R.A. de
16 ani, din comuna Furculeşti,
A. I. de 16 ani şi N. V. de 13
a n i , a m b i i d i n Tu r n u
Măgurele, în timp ce dislocau
tablă de pe conductele de
agent termic, asupra lor fiind
găsite 9 bucăţi de tablă
galvanizată. Prejudiciul creat
urmează a fi comunicat
ulterior de către Serviciul
Public de Termie din cadrul
PrimărieiTurnu Măgurele.

Şi poliţiştii din oraşul
Videle au identificat un

suspect furt, în persoana lui
C. Cătălin de 19 ani din
Tătărăştii de Jos. Acesta este
suspect de faptul că, în
perioada 01-25.12.2013, a
spart locuinţa lui N. Cornel din
comuna Tătărăştii de Jos, de
unde a sustras bunuri în
valoare de 1100 lei. O parte
din bunurile sustrase au fost
găsite la locuinţa acestuia şi
restituite părţii vătămate.

Un caz de flagrant au
rezolvat poliţiştii postului de
poliţie din comuna Drăcşănei,
care l-au prins pe M. Costel de
39 de ani din comuna
Drăgăneşti de Vede în timp ce
sustrăgea material lemnos
din Pădurea Dernita, satul
vechi, şi îl transporta cu un
atelaj hipo.

Materialul lemnos a fost
ridicat în vederea continuării
cercetărilor, urmând a fi cubat
pentru stabilirea cantităţii
acestuia de către persoane
competente d in cadru l
Ocolului Silvic Roşiorii de
Vede, prejudiciul urmând a fi
stabilit ulterior.

D.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
RELA

ŞTRAND PECO

Un magazin de pâine
din Alexandria a fost jefuit

Pompierii teleormăneni
la datorie

Tot mai mulţi hoţi, prinşi în ultimele zile
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După ce a stat un an în detenţie, în
penitenciarul din Baia Mare, fostul ministru al
Agriculturii, Traian Remeş, va fi eliberat
condiţionat, magistraţii Tribunalului Maramureş
admiţând deja cererea înaintată de către fostul
demnitar. Deşi nu a stat prea multă vreme la
conducerea Ministerului Agriculturii, Remeş se
bucură şi azi de aprecierea fermierilor, fiind
singurul ministru de resort care a înţeles să-i
sprijine cu sumele de bani necesare, respectiv
cu câte 500 de lei/ha, pentru înfiinţarea
culturilor agricole în primăvara următoare unuia
din cei mai secetoşi ani.

Traian Remeş a fost trimis în judecată în
toamna anului 2007, fiind acuzat de trafic de
influenţă, în dosarul cunoscut drept
“Caltaboşul”, în care au mai fost cercetaţi şi
Ioan Avram Mureş, şi el fost ministru al
Agriculturii, şi omul de afaceri Gheorghe
Ciorbă. Potrivit rechizitoriului DNA, în
septembrie 2007, în calitate de ministru al
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Traian Remeş

ar fi acceptat şi primit produse alimentare în
valoare de 1.500 de lei, precum şi suma de
15.000 de euro de la Gheorghe Ciorbă, acuzat
în respectivul dosar de cumpărare de influenţă,
în formă continuată, prin intermediul lui Ioan
Mureşan. În acest dosar, Decebal Traian
Remeş a fost condamnat la trei ani de
închisoare cu executare în penitenciar.

“Banii şi produsele alimentare au fost primite
în scopul favorizării firmei S.C. Construct
Europromt SRL Certeze la câştigarea a două
licitaţii publice de atribuire de lucrări de
amenajări funciare, prin exercitarea influenţei
pe care ministrul o avea asupra funcţionarilor
însărcinaţi cu derularea procedurilor de
achiziţie publică, din cadrul Inspectoratului
Teritorial de Regim Silvic şi Vânătoare (ITRSV)
Râmnicu Vâlcea – structură aflată în
subordinea Ministerului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale”, după cum au menţionat, la
vremea respectivă, procurorii DNA.

George ZAVERA

Cum scandalurile se ţin lanţ, la toate nivelurile şi în
toate domeniile e greu de luat o decizie în privinţa temei
pe care ai dori s-o abordezi. Dar având în vedere că toată
această vânzoleală politică, cu dure accente
politicianiste e, cel mai adesea, generată de acţiunea sau
inacţiunea procurorilor, de la DNA în special, nu se
poate trece uşor peste ultima ciocnire a reprezentanţilor
parchetului cu una dintre puterile statului, cea
legislativă, şi, prin ricoşeu, cu reprezentantul suprem al
Puterii Executive, Guvernul.
Dar să vedem cum stau lucrurile. Un procuror de la

DNA cere imperativ Camerei Deputaţilor să-i pună la
dispoziţie stenogramele dezbaterilor şi procesele verbale
de numărare a voturilor în cazul unei Ordonanţe de
Urgenţă cu privire la unele modificări care priveau
Autoritatea de Supraveghere Fiscală. În cazul în care
conducerea Camerei Deputaţilor nu se va conforma,
procurorii vor veni cu mascaţii să „aresteze”
documentele.
N-ar fi pentru prima dată că băieţii Codruţei Kovesi

confiscă documente de la o autoritate, aparţinând
puterii executive de această dată, cel mai relevant caz
fiind acela al „arestării voturilor” de la referendum. Mai
ales că acest gen de arestare nu impune decizia unui
judecător. Dar e legală şi constituţională o asemenea
acţiune?
Conform legii fundamentale a ţării, în România există

o democraţie constituţională iar regimul politic este unul
parlamentar, chiar dacă unele din atribuţiile
preşedintelui îl duc spre cel semiprezidenţial. Şi ca în
orice regim democratic, unul din principiile de bază este
separaţia puterilor în stat.
Privind simplist lucrurile, asta ne-ar duce cu gândul

că Justiţia n-are a se amesteca în treburile
Parlamentului şi Guvernului şi aşa cum judecătorii sunt
inamovibili, şi deputaţii, senatorii sau miniştrii sunt
investiţi cu imunitate pe toată perioadamandatului. Dar
lucrurile nu stau deloc aşa şi tot Constituţia pune
lucrurile la punct. Iar pornind de la „biblia” legislativă
demersul procurorilor DNA este unul care ţine mai mult
de abuz decât de drept.
Prima greşeală, descalificantă pentru un procuror

într-un stat democratic, este solicitarea privind votul,
care încalcă flagrant articolul 72, alin. 1 din Constituţie
care spune că „Deputaţii şi senatorii nu pot fi traşi la
răspundere juridică pentru voturile sau pentru opiniile
politice exprimate în exercitarea mandatului.” Prin
urmare, fie că au votat pentru ordonanţa invocată de
procurori, fie împotriva ei, deputaţii n-au a răspunde
juridic, chiar dacă ordonanţa a produs efecte,
considerate deDNA ca fiind nocive pentru stat.
A doua greşeală este încălcarea logicii elementare a

cercetării penale care trebuie să înceapă cu urmărirea
„in rem” sau „in personae” a unei fapte penale.
Investigaţiile nu pot în nici un caz să înceapă de la nişte
acte normative emise de Guvern sau de Parlament, ci de
la stabilirea unor presupuse răspunderi individuale,
care confirmate prin probe directe şi indirecte pot
conduce la devoalarea modalităţii în care au fost emise
aceste acte normative. Mai ales când e vorba de legi sau
ordonanţe de urgenţă despre care se bănuieşte că au fost
emise cu scop privat, în interesul anumitor cercuri, un
lucru extrem de grav şi inacceptabil.
Această nouă acţiune în forţă a DNA nu face altceva

decât să alimenteze suspiciunile că procurorii acestei
structuri acţionează la comandă politică, generând mai
întâi un eveniment mediatic, pentru ca apoi lucrurile să
băltească pânădispar dinmemoria colectivă.
Pentru că nu e de colea să vezi mascaţii pe culoarele

Parlamentului, cu teancuri de dosare în braţe, în timp ce
„bracking news”-urile se derulează pe ecranele
televizoarelor ca la sfârşit de lume iar numele miniştrilor
suspecţi fiind răcnite din toţi bojocii.
Iar cei care se presupune că au pus la cale acest circ

îşi freacă mâinile, cu satisfacţia vânătorului care a
împuşcat doi iepuri dintr-un foc. Pe de o parte a mai
aruncat un pumn de cîrmîz pe obrazul Parlamentului,
iar pe de alta, au mai făcut o gaură în bordajul corăbiei
numităUSL.
Dacă speranţele lor vor fi confirmate de realitate,

rămâne de văzut. Dar un lucru e clar. Procurorii noştri
nu fac altceva decât să-şi bată cuie în talpă în plan
extern, ştiut fiind faptul că în 2003 li s-a luat
posibilitatea de a aresta pentru că nu corespund
exigenţelor de magistrat independent în concepţia Curţii
Europene a Drepturilor Omului de la Strasbourg, care
presupune independenţa faţă de executiv şi faţă de părţi
şi delimitarea funcţiei de urmărire penală de decizia cu
privire la privarea de libertate.
Dacă în legătură cu lipsirea de libertate lucrurile sunt

rezolvate, cu independenţa faţă de executivmai emult de
aşteptat, procurorii de la DNA fiind „supuşi austrieci”
faţă de şefii ierarhici, de la Codruţa la Niţu, iar peste ei,
din punct de vedere formal, ar trebui să troneze
Cazanciuc. Dar într-o „Republică a procurorilor” cum e
în prezent România altcineva e, deocamdată, la butoane.

Şt. B.

Fostul ministru al Agriculturii,
Traian Remeş, eliberat din închisoare

România,
republica procurorilor?

Preşedinţii PSD, UNPR şi
PC au semnat, luni, protocolul
pentru constituirea alianţei
electorale Uniunea Social-
Democrată (USD), pentru
alegerile europarlamentare, la
eveniment fiind prezent şi
primarul Capitalei, Sorin
Oprescu.

La ceremonie au fost
prezenţi şi primarii de sector
Cristian Popescu Piedone şi
Neculai Onţanu.

Preşedintele PSD, Victor
Ponta, a declarat că această
alianţă electorală este formată
din trei din cele patru partide
din USL şi are două din cele
trei litere ale USL, dar îşi
propune să aibă sută la sută
din mesajele cu care USL a
câştigat alegerile.

"Îmi place foarte mult
atunci când reuşim să fim
uniţi. Precizez că avem o
alianţă electorală formată din
trei din cele patru partide din
USL, are două din cele trei
litere ale USL, dar îşi propune
să aibă sută la sută din
mesajele şi promisiunile cu
care ne-am prezentat în
alegeri", a afirmat Ponta, după
semnarea protocolului.

El a arătat că USD trebuie
să reprezinte nu doar o alianţă
electorală, ci şi strângerea
rândurilor.

Preş ed in t e le U NPR ,
Gabriel Oprea, a spus că USD
are cei mai buni candidaţi
pentru PE, iar dec izia
candidaturilor comune este
"naturală".

" C o n s i d e r c ă n o i
împărtăşim aceleaşi valori şi

principii", a afirmat Oprea,
arătând că USD este parte a
USL.

"Avem puterea de a oferi
P a r l a m e n t u l u i ş i
Parlamentului European
soluţii de stânga. O Europă
pentru români şi România", a
adăugat Oprea.

La rândul său, preşedintele
PC, Daniel Constantin, a
afirmat că acest moment
politic important marchează
nu doar începutul campaniei
electorale, ci şi schimbarea
modului în care interesul
României este reprezentat în
PE.

"Avem capacitatea să
apărăm interesele României
în Europa cu mai multă
fermitate", a mai spus
Constantin.

Vicepreşedintele PSD Dan
Şova susţine că Uniunea
Social-Democrată este o
construcţie electorală care îşi
asumă în totalitate mesajul,
acţiunea şi obiectivele USL.

"Doresc să subliniez
importanţa evenimentului de
ieri, respectiv lansarea Uniunii
S o c i a l - D e m o c r a t e , o
construcţie electorală formată
din partide membre USL.
Noua Uniune îşi asumă în
totalitate mesajul, acţiunea şi
obiectivele USL. Aplaud
apariţia Uniunii pe scena
politică românească sub o
cupolă ideologică comună şi
susţin candidaţii PSD, UNPR

şi PC pentru aleger i le
europarlamentare din mai
2014", declară Şova într-un
comunicat de presă remis
marţi.

El susţine că pe lista pe
care USD o propune pentru
P a r la men t u l E u ro pean
a l e g ă t o r i i v o r g ă s i
e u r o p a r l a m e n t a r i c u
experienţă, foşti miniştri,
nume respectate în Europa şi
acasă.

"Obiectivele Uniunii vin în
completarea eforturilor de
campanie pentru alegerile
europarlamentare din 25 mai.
Scopu l aceste i a l ian ţe
electorale este de a întări
reprezentarea românilor în
Par lamentul European,
precum şi în grupul PES.
Valorile social-democrate
s u n t c e l e c a r e d e j a
construiesc fundaţia unei
Românii puternice, în ţară şi în
Europa", mai spune Şova.

El precizează USD va
acţiona la nivel european nu
doar în procesul legislativ, ci şi
în susţinerea politică pentru
Mart in Schulz la şef ia
Comisiei Europene.

"O victorie la europene
pentru familia politică din care
face parte USD înseamnă
alungarea prietenilor lui
Băsescu de la cârma Europei.
Sfârşitul dominaţiei PPE în
Europa înseamnă şi sfârşitul
autoritarismului lui Băsescu în
România. USD vine să aducă
p r o s p e r i t a t e , c r e ş t e r e
economică şi tratament corect
faţă de români în Europa",
susţine Dan Şova.

Dan Şova: USD îşi
asumă în totalitate mesajul,
acţiunea şi obiectivele USL

Miniştrii Robert Cazanciuc, Remus Pricopie
şi Liviu Voinea s-au înscris, luni, în PSD.

Cei trei au depus adeziunile chiar în şedinţa
BPN al PSD de luni, de la Palatul
Parlamentului, potrivit Mediafax.

Robert Cazanciuc este ministrul Justiţiei,
Remus Pricopie deţine portofoliul Educaţiei, iar
Liviu Voinea este ministru delegat pentru
Buget.

Până acum, cei trei nu făceau parte din
niciun partid politic.

Întrebat dacă se modifică structura
Guvernului prin această aderare a celor trei
miniştri, în condiţiile în care aceştia nu vor mai fi
consideraţi tehnocraţi, ci aparţinând PSD,
Ponta a răspuns: "Nici vorbă. Totdeauna sunt
PSD".

"Sigur, e bine să fii tehnocrat, dar la un
moment dat inevitabil îţi asumi avantajele şi
dezavantajele sprijinului politic", a spus Ponta,
despre aderarea celor trei miniştri la PSD.

El a spus că toţi miniştrii trebuie "să pună
umărul" în campania pentru alegerile
europarlamentare.

"Şi în această campanie absolut toţi miniştrii
PSD, toţi vicepreşedinţii, nu doar ai PSD, ai
USD (Uniunea Social Democrată, n.r) acum,
pentru că vorbesc de domnul Constantin, de
domnul Oprea, de doamna Grapini, toţi trebuie
să punem umărul pentru a vorbi despre ce
guvernăm, ce ne dorim să facem pentru
România şi ce ne dorim să facem în Europa", a
spus Ponta.

Miniştrii Justiţiei, Educaţiei şi Bugetului
s-au înscris în PSD

PSD, UNPR şi PC au format alianţa
Uniunea Social Democrată
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George ZAVERA

Astfel, Ministerul Fondurilor Europene
supune consultării publice varianta actualizată
a acestui document, care “stabileşte priorităţile
de finanţare din Fondurile Europene
Structurale şi de Investiţii pentru a susţine
competitivitatea, convergenţa şi cooperarea,
pentru a încuraja dezvoltarea inteligentă,
bazată pe creştere economică şi incluziune
socială”. Punerea pe site a viitorului acord, spre
dezbatere publică, este o simplă formalitate,
conţinutul acestuia fiind de multă vreme stabilit
la Bruxelles. Încă de anul trecut, Buruxelessul a
stabilit pentru România, pentru perioada 2014-
2020, alocarea de fonduri europene în valoare
de 21 de miliarde de euro pentru punerea în
aplicare a politicii de coeziune socială. O sumă
foarte mică, deşi oficialităţile române au arătat
la vremea respectivă că fondurile europene
repartizate pentru perioada următoare
României sunt insuficiente, ţinând seama de
decalajul de dezvoltare economică şi socială
existent între ţara noastră şi alte ţări europene.
Numai că funcţionarii de la Bruxeless, care fac
p e f a ţ ă p o l i t i c a ţ ă r i l o r e u r o p e n e
superdezvoltate, n-au luat în seamă solicitările
venite de la Bucureşti, iar România a rămas cu
fondurile propuse de UE spre a fi repartizate
pentru perioada 2014-2020. Aşa se face că,
raportată la numărul de locuitori, alocarea de

fonduri europene destinate punerea în
aplicarea politicii de coeziune socială este cea
mai mică din Uniunea Europeană, aceasta fiind
de aproximativ 1.000 de euro/locuitor. Practic,
aşa cum reiese şi din tabelul următor, suma
alocată pentru fiecare dintre români este abia la
jumătatea sumei acordate pentru fiecare
locuitor al Cehiei, Ungariei, Portugaliei,
Slovaciei, Poloniei, Lituaniei şi Croaţiei.

O politică incorectă practicată de către
oficialii de la Bruxelles, în spatele cărora stau
guvernele unora dintre ţările europene
superdezvoltate, care dovedesc încă odată că
nu au nici-un interes ca România să
recupereze decalajele existente din punct de
vedere economic şi social, ci să rămână şi de-
acum încolo doar o piaţă de desfacere.
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Plenul Senatului a adoptat, marţi, o serie de observaţii ale
preşedintelui Traian Băsescu la Legea terenurilor agricole,
între care desfiinţarea autorităţii care reglementa piaţa
funciară, dar şi instituirea dreptului de preemţiune în numele
statului.

Senatorii au adoptat, cu 104 voturi "pentru", 13 voturi
"împotrivă" şi 15 abţineri, raportul Comisiei de agricultură prin
care a fost amendat proiectul de lege iniţial propus de
Guvern.

Actul normativ urmează să intre în dezbaterea Camerei
Deputaţilor în calitate de for decizional. Talmeş-balmeş-ul

provocat de noile reţete

Politică discreţionară:

Fondurile europene alocate României
pe cap de locuitor, la jumătatea
celor repartizate altor state

Asociaţia Europeană a Numărului de Urgenţă spune că
legile privind sistemul 112 trebuie schimbate, astfel încât
operatorii de telefonie mobilă să fie obligaţi să transmită
informaţii despre locaţia exactă a apelantului, prevedere
care, probabil, ar fi dus la intervenţia la timp în cazulApuseni.

Directorul executiv al Asociaţiei Europene a Numărului de
Urgenţă (EENA), Gary Machado, a trimis o scrisoare prin
care sprijină sistemul românesc 112, spunând că acesta este
considerat de mulţi ca fiind un punct de referinţă în Europa,
iar experţi ca dr. Raed Arafat sunt consultaţi pe plan
internaţional pentru expertiza şi calităţile lor.

În cazul accidentului aviatic din Munţii Apuseni, Gary
Machado spune că "EENA nu crede că această campanie
împotriva sistemului românesc 112 este echilibrată sau
echitabilă şi românii ar trebui să fie conştienţi de faptul că
înlocuirea mai multor miniştri şi directori nu va schimba
situaţia".

Gary Machado susţine că nu sistemul românesc 112 este
de vină pentru accidentul aviatic din Apuseni, ci legislaţia şi
modul în care 112 este reglementat, care trebuie să fie
schimbat.

"Pe parcursul celor cinci ani de mandat, Vice-Preşedintele
Comisiei Europene, Neelie Kroes, a refuzat să reglementeze
operatorii de reţele de telefonie mobilă pentru a-i forţa să
trimită sistemului 112 informaţii despre locaţia exactă a
apelantului (cum ar fi informaţii GPS). Dacă ar fi făcut acest
lucru, este foarte probabil ca supravieţuitorii teribilului
accident de avion să fi fost salvaţi la timp. Acesta este
mandatul domniei sale şi este responsabilitatea domniei sale
să facă acest lucru în conformitate cu legislaţia UE ", a
precizat directorul executiv al EENA.

Acesta a menţionat că Guvernul României a trimis deja o
scrisoare, în 2013, vicepreşedintelui Neelie Kroes,
îndemnând-o să ia măsuri privind localizarea apelantului în
cazul apelurilor de urgenţă 112.

Carduri Profesionale
Europene, pentru şomeri

(urmare din pagina 1)

M.M.

Această reglementare a
fost adoptată tocmai pentru
transpunerea unei directive
europene.

Nu în puţine rânduri,
medicii au criticat noile reţete,
mai exact rubrica “justificarea
medicală prescriere Denumire
comercială”, în care aceştia
trebuie să specifice situaţiile
pentru care medicamentul a
fost prescris, practic medicii
trebuie să justifice alegerea
medicamentelor prescrise.

Tot medicii mai susţin că, în
urma noilor prevederi, vor
avea de suferit şi pacienţii, în
sensul că aceştia ar putea
primi un alt medicament din
aceeaş i c lasă , med ic i i
considerând a fi “o glumă”
adăugarea noii rubrici cu
privire la justificarea medicală.

Fostul preşedinte al Casei
Naţionale a Asigurări lor
Sociale Cristian Buşoi, a
precizat odată cu introducerea
noilor formulare că medicii
trebuie să le explice pacienţilor
de ce îi prescriu un anume
medicament, acesta fiind
n e v o i t s ă m e n ţ i o n e z e
denumirea comercială şi nu
substanţa activă, folosind

d e n u m i r e a c o m e r c i a l ă
internaţională.

La numai câteva zile de la
intrarea în vigoare a noilor
r e ţ e t e , a u ş i a p ă r u t
nemulţumirile. Iată ce spun o
parte din cei care se simt
afectaţi:

“În primul rând, e o
absu rd i t a te d in par tea
legiuitorilor să transpună
directive. Iar să impui unui
medic să-şi justifice atitudinea
profesională este o măgărie
incomensurabilă”. Alte voci
susţin ideea ca pe reţete să fie
t recu te ma i de g rabă,
substanţele active, lăsându-i
astfel libertatea pacientului de
a alege singur medicamentul
dorit, în funcţie de substanţa
activă. De exemplu, Nurofenul
prescris de marea majoritate a
medicilor este mult mai
scump, ba chiar de patru ori,
faţă de Brufen, în situaţia în
care ambele medicamente
conţin aceeaşi substanţă.

Analizând aceste situaţii
nou create, am putea spune că
soluţiile de eficientizare a
sistemului din România, dacă
îi putem spune aşa, sunt
concepute de birocraţi care
manifestă exces de zel, dar

care nu iau în calcul şi impactul
populaţional al măsurilor pe
care le decid.

Astfel noile formulare, nu
au făcut altceva decât să
îngreuneze situaţia, începând
de la medicul prescriptor,
pacient şi până la farmaciile
cărora Casa de Asigurări de
Sănăta te re fuză să le
deconteze reţetele pe motiv că
nu au fost completate absolut
toate rubricile.

Şi asta pentru că programul
informatic permite medicului
atunci când completează
reţeta, să sară anumite rubrici,
validând totodată documentul.
Însă ajuns la Casa deAsigurări
de Sănătate spre a fi decontat,
aici programul nu permite
validarea întrucât reţeta nu
conţine toate elementele
specifice. În situaţia dată,
farmaciile rămân pe tejghea cu
t e a n c u r i d e r e ţ e t e
nedecontate. De aici rezultă şi
n e c o n c o r d a n ţ e l e î n t r e
sistemele informatice.

S ă s p e r ă m c ă c e i
îndreptăţiţi vor rezolva cât mai
r e p e d e p r o b l e m e l e
semnalate.

Carnetele de şomaj, care atestă faptul că
posesorii acestora au calitatea de şomeri, fiind
înregistraţi în evidenţele filialelor judeţene sau
locale ale Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea
Forţei de Muncă (ANOFM) vor fi înlocuite, în
perioada următoare, cu Carduri Profesionale
Europene. Vor deveni posesori de Carduri
Profesionale Europene şomerii, precum şi
celelalte persoane aflate în căutarea unui loc de
muncă, aflate în evidenţeleANOFM.

Cardul Profesional European va cuprinde
datele reprezentative legate de persoana care îl
posedă, evidenţiind raporturile în care aceasta
se află cu ANOFM, respectiv data la care a fost
luată în evidenţă, perioada cât se află în plata
drepturilor cuvenite, programele de calificare şi
de recalificare la care a luat parte etc. Instrument

modern, inovativ, Cardul Profesional European
emis în România este valabil şi în celelalte ţări
ale Uniunii Europene. Cardul Profesional
European va fi emis de către Agenţia Naţională
pentru Ocuparea Forţei de Muncă, introducerea
unor astfel de documente fiind posibilă în urma
derulări i proiectului european “Cardul
Profesional European - soluţie europeană în
căutarea unui loc de muncă”.

Astfel de carduri vor fi înmânate, în mod
gratuit, şomerilor aflaţi în plată, precum şi tuturor
persoanelor aflate în căutarea unui loc de
muncă, imediat după înregistrarea acestora în
evidenţele filialelor judeţene şi locale ale
Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de
Muncă.

George ZAVERA

Senatul a adoptat
observaţiile preşedintelui
la Legea terenurilor

agricole

Asociaţia Europeană a Numărului de Urgenţă:
Legile privind 112 trebuie

schimbate
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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



Condiţii le de organizare a taberelor,
excursiilor, expediţiilor în sistemul de învăţământ
preuniversitar şi obligaţiile ce le revin profesorilor
şi elevilor au fost aprobate, prin ordinul ministrului
Remus Pricopie şi publicate, vineri, în Monitorul

Oficial. Pentru a realiza acest tip de deplasări,
cadrele didactice vor fi nevoite să obţină avizul
conducerii unităţii de învăţământ şi aprobarea

Inspectoratului şcolar pentru deplasare, iar în
cazul în care elevii provin din mai multe unităţi
şcolare, va fi luat avizul tuturor unităţilor de
învăţământ de la care provin elevii.

De asemenea, vor fi obligatorii semnăturile
tuturor membrilor grupului de luare la cunoştinţă a
p r e v e d e r i l o r r e g u l a m e n t u l u i
taberei/excursiei/expediţiei etc.; adeverinţele
medicale eliberate de medicul de familie/medicul
şcolar, care să ateste faptul că starea de sănătate
îi permite să participe fără riscuri la activităţile
propuse; acordul părinţilor/tutorilor legali, în
funcţie de specificul deplasării, semnat de către
părinţi/tutorii legali.

Printre alte prevederi, este stipulat faptul că
profesorii care organizează excursii sau tabere
şcolare vor fi nevoiţi să asigure existenţa unei
persoane specializate în acordarea primului
ajutor, dacă operatorul economic nu oferă acest
lucru. La fiecare 10 elevi va fi desemnat un
profesor care să îi supravegheze, pentru a
asigura securitatea acestora, totodată, elevilor
fiindu-le interzis să aducă şi să consume, în
tabăra sau excursie, ţigări, alcool şi droguri.
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Părinţii vor să desfiinţeze orele de după-amiază. Ei cer
printr-o petiţie ca toţi elevii să înveţe doar dimineaţa. În
schimbul doi, ei merg deja obosiţi la şcoală, prânzul
devine cină, iar temele le fac noaptea târziu.

Inspectorii şcolari sunt de acord cu părinţii, numai că
există o problemă: nu există spaţiu. Dar se caută soluţii.
Inspectoratul Şcolar va cere clădiri de la primării pe care
să le transforme în şcoli.

Primăria ar trebui să construiască numai în Capitală
încă 200 de şcoli.

Cum spaţiu nu există, se vor face doar excepţii. Elevii
de clasa a 8-a şi a 12-a învaţă dimineaţa pentru că trebuie
să se concentreze mai mult pentru examenele naţionale.

Un studiu realizat de
s p e c i a l i ş t i d e l a
Universitatea Columbia
(New York) conf i rmă
legătura dintre sănătatea
buco-dentară şi cea a
arterelor. A fost vizată
ateroscleroza (acumularea
de depozite pe pereţii
interiori ai vaselor de
sânge, cu obstrucţ ia
progresivă a circulaţiei
sanguine şi riscul formării
d e c h e a g u r i ) , s c r i e
passionsante.be.

Printre consecinţele
dramatice ale acestui
f enomen se numără
infarctul şi accidentul
vascular cerebral (AVC).

Special işt i i americani
menţionaţi arată că boala
p a r o d o n t a l ă ( c a r e
afectează ţesuturile de
susţinere a dinţilor) şi cea
card iovascu lară sunt
legate între ele. Timp de
trei ani, ei au observat un
grup de circa 500 de adulţi
ca re su fe reau de o
afecţ iune parodontală
(gingivită, parodontită,
etc.). La intervale regulate
a u f o s t p r e l e v a t e
eşant ioane de placă
d e n t a r ă ( d e p u n e r e

lipicioasă şi albicioasă pe
supra fa ţa d in ţ i lo r ş i
gingiilor care se află la
originea tuturor afecţiunilor
ţesuturilor parodontale,
constituind şi principala
c a u z a a c a r i i l o r .
Cercetătorii s-au ocupat şi
de evoluţia aterosclerozei.

Rezultatele au arătat că
îmbunătăţirea sănătăţii
b u c o - d e n t a r e e s t e
asociată cu o ameliorare
evidentă în ceea ce
p r i v e ş t e î n g u s t a r e a
arterelor, chiar după ce s-
au luat în considerare
factori de risc printre care
indicele de masă corporală
(IMC), fumatul, nivelul de

colesterol sau diabetul.
Special iş t i i expl ică

această asociere prin
faptul că bacteriile de pe
placa dentară pot contribui
l a d e z v o l t a r e a
aterosclerozei în mai multe
feluri, îndeosebi printr-un
proces in f lamator în
cascadă. Ei arată că grija
faţă de igiena buco-
dentară duce la păstrarea
nu numai a dinţilor, ci
acţionează la distanţă şi
asupra arterelor, încheie
passionsante.be.

Părinţii cer
ca elevii să înveţe
numai dimineaţa

Un bun periaj
al dinţilor contribuie la
protecţia arterelor

Violenţa în şcolile de la noi a
ajuns la un nivel îngrijorător şi
creşte de la an la an.

Din păcate, exemplele
negative pornesc chiar de la
catedră -103 profesori au fost
reclamaţi pentru violenţă, şantaj
sau furt.

În 2013, 2 elevi au fost prinşi
având asupra lor pistoale cu
gaz, iar 8 - cuţite. În acelaşi timp,
au fost raportate 6 violuri comise
de elevi.

Bătăile şi furturile sunt, din
păcate, la ordinea zilei în
unităţile de învăţământ de la noi:
în total, 597 de elevi au fost
implicaţi în acte de violenţă, iar
peste 70 au furat.

Pr inc ipala problemă o
reprezintă însă chiulul: elevii

români au adunat anul trecut
peste 7.700.000 de absenţe
nemotivate, iar peste 3 milioane
au lipsit motivat de la şcoală.

Statistica a fost realizată pe
baza datelor de la Inspectoratul
General al Poliţiei şi de la
Inspectoratul Şcolar General.

Ce trebuie să facă profesorii
şi elevii în excursii

Violenţa în şcoli a ajuns la
un nivel îngrijorător

Nicotina are un efect pozitiv în tratarea unor
boli neurologice grave, susţin specialiştii. Însă ei
atrag atenţia că această substanţă trebuie
administrată sub forma unei gume de mestecat
sau a unui plasture, nu prin intermediul ţigărilor,
care sunt nocive.

Mai multe studii realizate pe animale, dar şi pe
oameni voluntari au arătat efectul benefic al
nicotinei, substanţă asociată anterior cu bolile
provocate de fumat.

Dacă este administrată sub forma unui
plasture cu nicotină sau prin gumă de mestecat,
nicotina are efecte deosebite.

Ea îmbunătăţeşte capacitatea cognitivă şi
ameliorează simptomele unor boli foarte grave,
printre care Parkinson, ADHD, schizofrenia sau
sindromul Tourette. În plus, contribuie şi la
pierderea în greutate, scrie ScientificAmerican.

Iniţial, plasturii şi gumele de mestecat cu
nicotină au fost produse pentru a-i ajuta pe
fumători să renunţe la acest obicei, însă un studiu
realizat în anul 2012 a demonstrat că nu sunt

foarte eficiente în acest sens. Fumătorii înrăiţi
care foloseau aceste produse reveneau la fumat
la fel de uşor ca şi cei care nu foloseau înlocuitori.

Totuşi, nicotina are efecte benefice pentru
sănătate, susţine Maryka Quik, directorul unui
institut de cercetare a bolilor neurologice din
California.

Ea a publicat mai multe studii în acest sens,
convinsă că atitudinea negativă a oamenilor faţă
de această substanţă se datorează faptului că ea
intră în componenţa ţigărilor.

Quik spune că efectul benefic asupra bolii
Parkinson a fost observat de mult, fumătorii fiind
mai protejaţi de această boală. Primul studiu care
a arătat asta a fost realizat în 1966, când medicii
au remarcat şi legătura clară între mai multe tipuri
de cancer şi fumat.

Nicotina are o influenţă foarte puternică asupra
creierului, echilibrând receptorii sistemului
nervos. Astfel, dacă o persoană este somnolentă,
nicotina a face mai alertă, iar dacă este nervoasă
nicotina o relaxează.

Această substanţă acţionează în special
asupra dopaminei, care are un rol esenţial în
coordonarea mişcărilor.

Quik a observat că mai multe maimuţe care
aveau Parkinson s-au simţit mai bine după ce au
fost tratate cu nicotină. Ticurile şi tremuratul s-au
redus la jumătate.

În prezent este studiat efectul nicotinei pe
oamenii bolnavi de Parkinson, cercetare susţinută
şi de fundaţia Michael J. Fox.

Tot nicotina are un efect benefic în prima fază a
bolii Alzheimer, sugerează rezultatele unei
cercetări. Asta pentru că sporeşte puterea de
concentrare şi atenţia.

Spre deosebite de tutun, nicotina nu provoacă
dependenţă, precizează cercetătorii.

Efectele prea
puţin cunoscute ale nicotinei



P e s t e 4 0 % d i n t r e
româncele care trăiesc la
oraş au ţinut cel puţin o dată
în viaţă o cură de slăbire.
Cele mai multe, drastice.
Rezultate sănătoase se obţin
însă cu o al imenta ţ ie
echilibrată, mese fixe şi porţii
mici. În plus, nutriţioniştii
recomandă alimentele care
accelerează metabolismul.

Primele pe listă sunt
mâncărurile condimentate.
Aşadar, dacă ţineţi regim nu
înseamnă că trebuie să
mâncaţi alimente fără gust.

„ P e n t r u c ă t o t c e
înseamnă ardei iute, ghimbir,
alimentele picante intensifică
circulaţia şi cresc arderile.
Cam 25-30% se intensifică
metabolismul nostru după ce

am mâncat un aliment picant.
Intensificare de metabolism
î n s e a m n ă t r a n s p i r a t ,
înseamnă sânge pus în
mişcare, înseamnă slăbit”,
explică nutriţionistul Mihaela
Bilic.

La slăbit ajută şi peştele,
fructele de mare şi, mai ales,
algele.

„Toate alimentele care vin
din mare şi conţin iod cresc
activitatea glandei tiroide.
Aşa că fructele de mare sau
peştele din ocean este foarte
important să fie prezente în

dietă atunci când ne-am
hotărât să slăbim”, mai spune
Mihaela Bilic.

Nu excludeţi din cura de
slăbire nici lactatele slabe.

„Calciul care este în
compoziţia lor se leagă de
grăsimile alimentare şi le
împiedică absorbţia. Astfel
încât o cură de slăbire care
conţine produse lactate are
efect mult mai rapid şi ne
ajută să slăbim cam cu 20%
mai mult decât o cură de
slăbire fără lactate”.

A l i a t e î n l u p t a c u
kilogramele sunt şi alimentele
care au calorii „negative”.

Mihaela Bilic, nutriţionist:
„Proteinele prezente în
carnea slabă, peşte, ou, au
acele calorii negative. Asta

înseamnă că odată ajunse în
organism ele sunt uşor de
metabolizat şi de digerat.
Deci mâncând proteine, mai
degrabă consumăm energie
decât să le transformăm în
depozite de grăsime”.

Nu uitaţi de vegetalele
proaspete. Acestea nu
trebuie să lipsească din nicio
cură de slăbire. Legumele au
un aport mare de fibre, apă,
vitamine şi minerale, cu un
minimum de calorii. Aşa că
sunt singurele permise în
exces.

88

Oprofesoară nouă încearcă să predea lecţii de psihologie
unor copii. Ea intră în clasă spunând:
- Cine crede că e prost să se ridice în picioare!
După câteva secunde, se ridică în picioare Bulă.

Profesoara i se adresează:
- Tu de ce crezi că eşti prost?
- Nu sunt prost, doamnă, dar îmi părea rău să staţi în

picioare numai dumneavoastră!
***

- De ce le place bărbaţilor să se antreneze pe banda
rulantă?
- În felul acesta au o mână liberă pentru o bere şi cealaltă

pentru telecomandă.
***

Înaintea anesteziei, pacientul îl întreabă pe chirurg:
- Domnule doctor, ce şanse am?
- Execut operaţia pentru a suta oară.
-Oh, atunci sunt liniştit.
-Normal. Odată şi odată trebuie să-mi reuşească.

***
- De ce nu se duc toţi managerii în concediu în acelaşi

timp?
- Ca să nu se vadă cămerge compania şi fără ei.

Pastila de râs

În această lună se împlinesc 107 ani de la
izbucnirea marii Răscoale a ţăranilor din 1907,
una din cele mai măreţe şi, totodată, din cele
mai tragice pagini din istoria luptei necurmate a
ţărănimii, a întregului popor român, pentru
libertate şi dreptate socială.

Cauza esenţială a mâniei populare din acel
an zbuciumat este nedreapta distribuire a
pământului, fiindcă pământul nu-l aveau
tocmai cei care-l munceau. Nu-l aveau cei
care-l sileau să dea pâinea şi laptele şi mierea
ţării.

Astfel, unul dintre cele mai mari trusturi
arendăşeşti din ţară, anume trustul “Fischer“
cuprindea 236.863 de hectare şi se întindea pe
zece judeţe - Dorohoi, Suceava, Botoşani, Iaşi,
Vaslui, Putna, Bacău, Brăila, Ialomiţa şi
Romanaţi.

Modul nemilos în care trusturile exploatau
pe ţărani explică şi faptul că, dacă lupta pentru
pământ a constituit principalul obiectiv al
răscoalelor, pedepsirea moşierilor, a
arendaşilor spoliatori a marcat momente dintre
cele mai dramatice ale acestei lupte.

Dar în cursul lunii februarie 1907, “baierele
răbdării“ s-au rupt, nu numai în nordul
Moldovei, în Dorohoi sau Botoşani, Suceava
sau Piatra Neamţ, ci aproape în toată ţara.
Scânteia scăpărată de altfel în localitatea
Flămânzi din judeţul Botoşani, înteţită de
înjosirea, batjocura şi tirania arendaşilor
paraziţi si a latifundiarilor, a aprins vâlvătaia
cea mare.

Mizeria i-a împins pe ţăranii obijduiţi să
înhaţe toporul, ciomagul, furca şi coasa, să
bată vechilii şi arendaşii care nu voiau să
încheie învoieli în condiţii mai omenoase la
muncile agricole, ca apoi să incendieze
conacele şi să prade hambarele.

Ca urmare, prefecţii au trimis în grabă
jandarmii împotriva satelor revoltate, iar cele
două partide de la putere, liberal şi
conservator, în bună înţelegere, au luat cele
mai crunte măsuri pentru zdrobirea răscoalei
ţărăneşti.

Treptat, din sat în sat, din judeţ în judeţ, furia
populară a coborât spre miazăzi, apoi către
Muntenia. La Paşcani, muncitorii ceferişti au
sărit în ajutor, deschizând cu forţa vagoanele,
eliberând ţăranii arestaţi din porunca
guvernanţilor. Aproape 40.000 de ţărani au
încercat să intre în oraşul Iaşi, să se răfuiască
cu boierii fugiţi de la conace. De asemenea, la
Galaţi, sătenii răsculaţi au fost ajutaţi de
marinarii din port, iar soldaţii, povăţuiţi de
aceştia au refuzat să tragă în răzvrătiţi
pricinuind astfel o mare panică printre autorităţi
şi printre moşieri.

La 5 martie 1907 s-au răsculat ţăranii din
Prahova, Ilfov şi cei din Vlaşca; apoi, peste
câteva zile, cei din Teleorman, Buzău,
Râmnicu Sărat,Argeş si din Oltenia.

Îndemnând la răzvrătire şi solidaritate, în
fruntea detaşamentelor de ţărani răsculaţi s-au
ridicat adevăraţi conducători din rândul unor

dârzi ţărani, precum Badea Voicu şi Florea Ilie
Soare, din satul Meri – Goala, din judeţul
Teleorman, şi ca ei mulţi alţii din ţară.

În multe sate oamenii şcolii s-au aflat alături
de cei răsculaţi. Ca unii care cunoşteau mai
bine condiţiile învoielilor dintre ţărani şi moşieri,
i-au însoţit pe săteni la conace sau în faţa
autorităţilor luându-le apărarea. Aşa au fost
învăţător i i Stan Crudu din Băbăi ţa
(Teleorman), Constantin Palanga (Crevedia),
Iacob Gogan din satul Policiori şi Ioan Mihail
din satul Băieşti (Buzău), şi exemplele nu se
opresc aici.

Fiind socotiţi “instigatori“ şi “rebeli“, au avut
de suferit de pe urma autorităţilor, fiind bătuţi nu
numai de jandarmi, ci şi de arendaşi şi vechili.

Numeroşi intelectuali de seamă din acea
vreme, printre care Nicolae Iorga, Spiru Haret,
Radu Rosetti, Vasile Kogălniceanu, Ion Luca
Caragiale, Alexandru Vlahuţă etc le-au luat
apărarea celor răsculaţi în presa vremii şi în
scrierile lor, ridicându-se cu indignare
împotriva nelegiuiţilor ciocoi.

Panica iscată de această revoltă de
amploare a împins cârmuitorii ţării la măsuri şi
acţiuni tactice şi strategice ca în vreme de
război , ce-au dus la înăbuşirea răscoalei şi la
reprimarea sângeroasă a oamenilor răsculaţi.

Cu neînchipuită sălbăticie au fost
bombardate satele Hodivoaia, Stănesti şi Vieru
din Vlaşca. Gloanţele şi obuzele au secerat
sute şi mii de vieţi. Numai în comuna Terpezita
din Dolj au fost ucişi peste 30 de copii
nevinovaţi.

Aşadar, în acel an însângerat 1907,
aproape 11.000 de ţărani au plătit cu viaţa
încercarea legitimă de a fi stăpâni pe pământul
pe care îl trudeau, iar alte mii au fost
întemniţaţi. Deşi a fost înăbuşită, răscoala a
zguduit puternic guvernul moşieresc care a
fost nevoit să ia câteva măsuri de îndreptare a
soartei ţăranului: Legea învoielilor agricole,
înfiinţarea Casei Rurale, Legea arendării către
ţărani a moşiilor statului şi comunelor,
interzicerea înfiinţării Trusturilor arendăşeşti,
crearea de bănci în sprijinul sătenilor care
doreau să cumpere pământ etc .

Eveniment de răsunet naţional, Răscoala
din acel zbuciumat 1907 va rămâne pentru noi
o amintire neştearsă !

Leon ARMEANCA

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

107 ani de la marea Răscoală
a ţăranilor din 1907

Alimentele care
accelerează arderile

Românii cheltuie 4 miliarde
de euro în fiecare an pe ratele
la bancă, pe combustibil şi pe
întreţinere. Asta înseamnă o
treime din venituri.

O surpriză în clasamentul
cheltuielilor este faptul că
românii dau tot atât de mulţi
bani pe ţigări cât dau şi pe
pâine.

În fiecare an, benzina şi
motorina îi costă pe români
6,6 miliarde de lei, mai mult
decât ratele pe care le plătesc
la bănci. Aproape la fel de
mulţi bani se duc şi pe
întreţinere. 5 miliarde de lei,

un calcul care nu cuprinde
energia electrică şi gazele
naturale, care costă în plus
alte 2,5 miliarde de lei.

Cheltuielile ajung la peste
20 de miliarde de lei, deşi
românii au venituri de doar 25
de miliarde din salarii şi pensii.
Acestora li se adaugă însă alte
venituri supuse impozitării,
bani de la românii de peste
hotare şi venituri ale celor
peste 1 milion şi jumătate de
români care lucrează la negru.

Pe ţigări şi pâine, românii
cheltuie 3 miliarde de lei
anual. De 3 ori mai mult decât

pe carne şi produse din carne.
Românilor le place să

călătorească, însă, şi alocă pe
excursii la fel de mult ca pentru
îmbrăcăminte. 2 miliarde de
lei. Adică dublu banilor alocaţi
pentru medicamente.

Românii sunt campioni la
consumul de bere, arată
acelaşi studiu. Şi cheltuie
pentru acest produs peste 1,8
miliarde de lei. Mai puţini bani
se duc pe bătuturile alcoolice,
adică 700 de milioane de lei, în
timp ce pentru vin cheltuie
doar 350 de milioane.

Unde se duc banii românilor



1763:

1804:

1809:

1809:

1828:

1856:

1862:

1892:

1894:

1901:

Amurit Pierre deMarivaux, dramaturg francez (n.
1688).

A murit Immanuel Kant,
filosof german, unul din cei mai
mari filozofi din istoria culturii
apusene (n. 1724).

S-a născut Charles Robert
Darwin, cel mai celebru naturalist
britanic, geolog, biolog şi autor de
cărţi, fondatorul teoriei referitoare
la evoluţia speciilor (teoria
evoluţionistă) (d. 1882).

S-a născut Abraham
Lincoln, al 16-lea preşedinte al
Americii, cel care a abolit sclavia (d. 1865).

S-a născut George Meredith, poet şi scriitor
englez (d. 1909).

Vasile Boerescu a adresat un memoriu
ministrului de externe al Franţei, în care pleda pentru
constituirea unui stat naţional românesc independent
sub garanţia celor şaptemari puteri.

S-a născut Alexandru Davila, dramaturg român
(d. 1929).

Pentru prima oară în istoria tehnicii, o invenţie -
aparatul de cronofotografie al francezului Leon Bouly –
este denumită cinematograf.

S-a născut Otilia Cazimir, scriitoare, poetă (d.
1967).

S-a născut Jean Georgescu, regizor şi actor
român (d. 1994).
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07:00 Telejurnal matinal 09:00
Jocurile Olimpice de iarn 10:00
Legendele palatului 11:20 Oameni
care au schimbat Lumea 11:30
Disp ru i f r urm 12:00 Beneficiar
România 12:30 Vreau s fiu s n tos!
13:00 Opre Roma 14:00 Telejurnal
15:30 Convie uiri 16:50 Europa mea
17:25 Legendele palatului 18:45
Clubul celor care muncesc în România
19:00 Jocurile Olimpice de iarn 21:30
Telejurnal 22:30 Biziday 23:20 Oameni
care au schimbat Lumea 23:30
Jocurile Olimpice de iarn 04:05 Sport
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Este o zi buna
pentru a trece la
schimbari in domeniul
afacerilor si pe plan
sentimental. Relatiile
cu cei din jur sunt
foarte bune, dar fiti
mai ingaduitor cu o
persoana in varsta.

Nu prea reusiti sa
faceti ce v-ati propus,
pentru ca intervin
e v e n i m e n t e
neprevazute. Dupa-
amiaza aveti faceti
cun os t i n t a cu o
persoana care va da
cateva idei de afaceri.

Este foarte posibil
sa se petreaca ceva
deosebit pe plan
social sau in relatiile
sentimentale. Sunt
favorizate relatiile de
parteneriat, intalnirile
de afaceri si investitiile
pentru camin.

Sunteti foarte bine
dispus, iar relatiile cu
cei din jur decurg fara
probleme. Pe plan
financiar nu stati
grozav. Seara va
simtiti foarte bine intr-
o vizita la prieteni.
Evitati exagerarile!

Dimineata nu va
ve d e t i ca p u l d e
treaba. Organizati-va
cat mai ef ic ient !
Dupa-amiaza aveti
ocazia sa puneti
bazele unei afaceri.
Apelati la persoane
cu experienta!

Situatia financiara
nu va multumeste
deloc. In schimb,
sunteti intr-o forma
i n t e l e c t u a l a
deosebita. Analizati
serios perspectivele
profesionale si cautati
noi oportunitati.

Colaborati bine cu
un partener de afaceri
s i i n c h e i a t i o
tranzactie stralucita.
Relatiile cu persoana
iubita trec printr-un
moment delicat. Daca
discutati calm, totul se
poate rezolva.

S-ar putea ca
relatiile sentimentale
sa fie mai incordate.
Va sfatuim sa nu va
ambitionati. Se pare
ca trebuie sa plecati
intr-o delegatie care
se anunta destul de
dificila.

S un t s a n s e s a
incepeti o activitate
comerciala din care veti
castiga bine. Sunteti
apreciat de sefi, ceea
ce starneste invidia
c o l e g i l o r . V a
r e c o m a n d a m s a
acceptati munca in
echipa.

Aveti un farmec
deosebit si atrageti
admiratia celor din jur.
Cu putina atentie, va
p u t e t i d e s c u r c a
excelent in afaceri.
Aveti ocazia sa faceti
o investitie importanta
pentru casa.

Creativitatea va
ajuta sa aveti succes
la locul de munca sau
in afaceri. Planurile
r e f e r i t o a r e l a o
investitie serioasa
incep sa prinda contur.
Va recomandam sa nu
neglijati familia.

La serviciu reusiti
s a v a a f i r m a t i
aproape fara nici un
efort. Dupa-amiaza s-
ar putea sa aveti o
discutie cu un prieten
pornind de la o datorie
mai veche. Evitati
speculatiile!

Semnificaţii istorice pentru

07:00 tirile Pro Tv 10:05
Tân r i Nelini tit 11:00 O mare
cump n 13:00 tirile Pro Tv
14:00 Tân r i Nelini tit 15:00
Experiment infernal 17:00

tirile Pro Tv 17:30 La Maru
19:00 tirile Pro Tv 20:30 Fur
i fugi 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

Ş
ş ş

Ş
ş ş

Ş
Ş

ş Ş

ş Ş

ă
ă ă

ă

ă
ă

ă

ţ

ţ

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 Te Pui
Cu Blondele 22:30 Un show
p c tos 01:00 Observator 02:00
Te Pui Cu Blondele 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
Jum tatea mea tie 21:45 Asta-i
România! 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 form 13:00 Mondenii 14:00
Vacan i terapie 15:00 Focus 15:30
Focus Monden 16:00 Iubiri secrete
17:00 Tr sni i din NATO 18:00 Focus
18 19:00 Focus Sport 19:30 Cirea a
de pe tort 20:30 Killer Karaoke 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 Focus 03:30
Regina cump r turilor
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07:30 Aventurile lui Jackie Chan
08:00 Cum am cunoscut-o pe
mama voastra 09:00 Norii negri
10:00 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 Pe
urmele mafiei 00:00 Prison Break
01:00 Cititorii de oase 01:45 Pe
urmele mafiei 03:15 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 Bun
seara, România! 21:30 Sub semnul
întreb rii 23:00 Lumea lui Banciu
00:00 tirile B1 01:00 Sub semnul
întreb rii 02:20 Butonul de panic

Ş
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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 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 O noua via 21:30
Regina 22:30 Pove tiri de noapte
23:00 Cancan.ro 23:30 Chelsea
Settles 00:00 O noua via 01:00
Regina 02:00 Pove tiri adev rate
02:45 Pove tiri de noapte
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Actualitatea într-un zâmbet
Echipei alexăndrene

pare să-i priască meciurile
de pregătire din această
pauză competiţională.
Dacă în urmă cu o
s ă p t ă m â n ă F C M
Alexandria a reuşit să
câştige disputa cu prima
clasată din Liga a 3-a,
seria a 3-a, Juventus
Bucureşti, jucătorii lui
Mircea Cristescu şi Sorin
Albeanu au mai făcut o
victimă. De această dată a
fost vorba despre o echipă
de ”valoare” apropiată,
Voinţa Snagov, ocupanta
locului secund în Liga a 4-a
din Iflov.

Jucătorii alexăndreni
au făcut un meci foarte bun
şi n-au dat nici o şansă
e c h i p e i i l f o v e n e .

Alexăndrenii au intrat la
cabine cu un avans
liniştitor (0 la 3). Partea
secundă a disputei a fost
revendicată tot de FCM
care a mai reuşit să
puncteze de două ori.
Scorul final indicând un

categoric 0-5.
Cele cinci goluri ale

partidei au fost reuşite de
I o n e l L ă ţ e a , F l o r i n
Parolea, Alexandru Tudor,
Sorin Răducu şi Marius
Tereuci.

C. DUMITRACHE
- Câţi ai adus?

- Şefu, da Boc unde e?
- Cu şeful!

CS Vârtoape este noua campioană
judeţeană de fotbal în sală. Jucătorii din
Vârtoape au reuşit să se impună fără emoţii
în derby-ul jucat în ultima etapă împotriva
celor din Ţigăneşti cu scorul de 4 la 0.

A 12-a ediţie a campionatului Judeţean
de Fotbal în sală şi-a desemnat
câştigătoarea. Titlul de campion a fost
obţinut, pe merit, de echipa din Vârtoape.
Ultima etapă a campionatului a adus faţă în
faţă principalele candidate pentru fotoliul
de campion: CS Vârtoape şi Unirea
Ţigăneşti. Deşi pornea ca favorită înaintea
acestui meci, echipa din Ţigăneşti,
antrenată de Florea Voicilă, n-a reuşit să se
ridice la nivelul aşteptărilor şi a pierdut
poziţia de lider şi automat titlul de campion
într-o manieră categorică.

Pentru a câştiga această competiţie,
formaţia din Ţigăneşti avea nevoie de meci
egal, iar echipa din Vârtoape era obligată
să învingă. Graţie unui joc extrem de bun,
CS Vârtoape s-a impus cu scorul de 4 la 0
şi astfel şi-a adjudecat titlul judeţean.

Golurile vârtopenilor au fost înscrise de
Iulică Grosu (dublă), Ninel Ionescu şi Viorel
Voica.

Şi pentru că Iulică Grosu a fost omul de
bază al echipei din Vârtoape, conducerea
AJF Teleorman a decis ca titlul de jucător al
turneului să-i fie desemnat. Pentru această
performanţă el s-a ales şi cu suma de 200
lei.

Câştigătoarea competiţiei a fost
premiată cu suma de 500 de lei, iar
ocupanta locului 2, Unirea Ţigăneşti a
încasat 300 de lei.

Podiumul a fost completat de echipa din
Alexandria.

Pentru competiţia din acest an s-au
înscris doar 6 echipe. Este vorba despre
UniversitateaAlexandria, Unirea Ţigănesti,
Viaţă Nouă Olteni, Atletic Orbeasca, CS
Vârtoape şi Uda Clocociov. La ediţia
precedentă s-au înscris 12 echipe, iar
campioană judeţeană a fost Universitatea
Alexandria.

C. DUMITRACHE

FCM Alexandria merge ceas...
în amicale

CS Vârtoape este campioana
judeţeană de futsal

1. CS Vârtoape 12p (27-18)
2. Unr. Ţigăneşti 10p (26-19)
3. U.Alexandria 10p (21-20)

4. V.N. Olteni 6p (27-26)
5.Atl. Orbeasca 6p (24-23)
6. Udinese Uda Clocociov 0p (15-30)

V.N. Olteni –Atl. Orbeasca 8-4
U.Alexandria –Uda Clocociov 4-3

Unr. Ţigăneşti – CS Vârtoape 0-4
Uda Clocociov –Atl. Orbeasca 3-7

Uda Clocociov – CS Vârtoape 4-5
V.N. Olteni – U.Alexandria 4-5
Unr. Ţigăneşti – Uda Clocociov 7-3

CS Vârtoape – U.Alexandria 3-4
Atl. Orbeasca – Unr. Ţigăneşti 2-5
Uda Clocociov – V.N. Olteni 2-7

Atl. Orbeasca – U.Alexandria 5 – 2
Unr. Ţigăneşti – V.N. Olteni 8 – 4
Atl. Orbeasca – CS Vârtoape 6 – 8

U.Alexandria – Unr. Ţigăneşti 6 – 6
CS Vârtoape – V.N. Olteni 7-4

Rezultate partide 9 februarie 2014

Rezultate partide 2 februarie 2014

Rezultate partide 26 ianuarie 2014:

- La lopată, bă, nu la miting!

- Mamaie, întoarce-te! Ai o pungă periculoasă!


