
Ministrul Agriculturii, Daniel Constantin, a făcut demersurile necesare la
Ministerul Finanţelor Publice pentru a se aproba scutirea de la plata impozitului
pe norma de venit în cazul agricultorilor ale căror culturi au fost afectate anul
trecut de calamităţile naturale, respectiv de ploi, grindină sau inundaţii.

(continuare în pagina 4)

Pentru prevenirea
situaţiilor de urgenţă
l a u n i t ă ţ i l e d e
î n v ă ţ ă m â n t d i n
j u d e ţ u l n o s t r u ,
i n s p e c t o r i i p e
p r o b l e m e d e
prevenţie din cadrul
ISU “A.D. Ghica” al
judeţului Teleorman
au desfăşurat pe
p a r c u r s u l l u n i i
ianuarie activităţi
tematice, prin care
aceştia au vizat în
principal creşterea
nivelului de siguranţă
a copiilor, în şcoli.

În perioada menţionată au fost efectuate 32 de controale, în urma cărora s-au
constatat 116 deficienţe. Pentru 36 dintre ele s-a găsit soluţia de înlăturare
imediată, chiar în timpul controalelor.

Au fost aplicate 48 de sancţiuni, marea majoritate dintre ele fiind avertismente
verbale şi scrise, dar şi o amendă contravenţională în cuantum de 5.000 de lei,
aplicată unei unităţi de învăţământ dinAlexandria.

(continuare în pagina 2)

Jaf ca în filme în comuna Cervenia. Casa unui
afacerist din zonă a fost spartă. Hoţii au forţat uşa de la
intrare, au intrat, iar sub ameninţări au reuşit să plece cu
7000 lei, peste 700 euro şi două telefoane mobile. Ca să
nu fie prinşi, hoţii au purtat cagule negre, exact ca în

filmele americane cu jafuri armate.
O familie din comuna Cervenia a trecut prin clipe de

coşmar. Aceştia s-au trezit în casă cu 4 persoane
mascate care au început să-i lovească şi să-i ameninţe

cu pistolul. Speriaţi de moarte, oamenii le-au dat hoţilor
7000 lei şi 700 de euro.

”În data de 12 februarie 2014, în jurul orelor 4:40,
poliţiştii secţiei poliţie rurală Smârdioasa au fost sesizaţi
prin apel telefonic 112 de către o femeie de 54 de ani din

comuna Cervenia despre faptul că în jurul orelor 3:00,
persoane necunoscute au tâlhărit-o.

(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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Fermierii vor
primi 21 euro/ha

şi 40,8 lei/cap ovină,
plăţi complementare

Agricultorii păgubiţi de
calamităţile naturale ar putea fi
scutiţi de la plata impozitului

Jaf ca-n filmele americane

Unităţile de învăţământ,
luate la control de inspectorii I.S.U

“A.D. Ghica” Teleorman
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Unde eşti tu, Ţepeş Doamne?
Nu te-nvie Dumnezeu
Ca să vezi în România
Ce e bine, ce e rău.
Te rugăm, MăriaTa,
Vino şi nu ne lăsa,
Că cei care ne conduc
Nu mai sunt români demult!
Nu ţin seama de popor,
Să le fie bine lor,
Stau de scaune lipiţi
Şi ne spun „Voi nu minţiţi?”
Toată ziua dau din gură
Şi promit peste măsură,
Iar săracul de popor
Nu se-ntoarce contra lor.
Toţi în barbă-şi spun mereu
„Să nu ne fie mai greu!”
Dar poporul e de vină
C-a ales numai neghină.
Vino Ţepeş, fă dreptate,
Că aşa nu se mai poate!
Frauda şi cu minciuna
Pe la colţuri îşi dau mâna,
Hoţii sunt de mare clasă
Stau cu procurori la masă,
Parlamentu-adunătură
Saltă mâna şi ne fură.
Pleacă tinerii din ţară
Să muncească în afară.
Vai de România mea,
Că ni-e soarta tot mai grea!
Guvernanţi, parlamentari,
Ei sunt astăzi cei mai mari.
Dictatură şi complot
Este-n ţară peste tot.
Vino Ţepeş, nu-i lăsa
Şi trage-i în ţeapaTa.
Te rugăm să faci dreptate
Termină cu-aceşti păgâni
Care nu mai sunt români.

Pentru conformitate, R. Constantin

(urmare din pagina 1)

C. DUMITRACHE

În baza sesizării, la faţa
locului s-a deplasat echipa
operativă din cadrul IPJ
Teleorman. Aceşt ia au
constatat faptul că în noaptea
de 11 spre 12 februarie, în
jurul orelor 3 dimineaţa, 4
persoane necunoscute,
mascate, au pătruns în
locuinţa familiei amplasată în

centrul comunei Cervenia
unde prin violenţe fizice
asupra apelantei şi a soţului
acesteia în vârstă de 55 ani,
precum şi a soacrei, în vârstă
de 75 de ani, au sustras suma
de 7000 lei, 700 euro şi două
telefoane mobile”, ne-a
declarat Teodora Dragole,
purtătorul de cuvânt al IPJ
Teleorman.

Poliţiştii teleormăneni au
întocmit deja un cerc de
suspecţi , iar cercetările
continuă pentru identificarea
autorilor şi tragerea lor la
răspundere. În acest caz a
fost întocmit dosar penal
pentru săvârşirea infracţiunii
de tâlhărie.

Centrul Judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea
C u l t u r i i T r a d i ţ i o n a l e
Teleorman, s-a implicat din
nou în organizarea şi în
această lună a evenimentului
“Camerata Canotoria”, care
se doreşte a fi o seară de
muzică şi poezie, pentru
suflet.

Realizator al acestei ediţii
a fost Nicolae Doboş,
membru al trupei “Arhaic”.

Manifestarea culturală a
debutat miercuri seară în jurul
o r e l o r 1 7 .0 0 , p r i n t r - o
atmosferă caldă, creată de
membrii trupei “Arhaic” printr-
un recital de muzică de folk,
presărat cu poezii din autori
clasici şi contemporani,
recitate de către elevii Silvia
Ureche şiAlin Gabriel Stoian.

Decorurile au fost realizate
de Crist iana Purcărea,
profesor de desen, iar sunetul

şi luminile au fost asigurate de
Marian Marin.

La pian şi orgă, eleva
Bianca Voinea, a interpretat la
pian şi orgă diverse arii ce
apar ţ in unor cunoscuţ i
interpreţi de muzică clasică.

În sală au fost prezenţi
iubi tor i de gen, cadre

didactice şi câţiva elevi, însă,
ţinându-se cont de atmosfera
creată şi emoţia transmisă de
membrii trupei “Arhaic”, cât şi
de ceilalţi copii talentaţi, de la
e v e n i m e n t u l c a r e s - a
prelungit pe parcursul a 45 de
minute, publicul a c-am lipsit.

M.M.

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

COMPLEX TURISTIC MARA
RESTAURANT RIVIERA

ANGAJEAZĂ OSPĂTARI
ŢII LA TELEFON: 0723.148.613

SAU LA SEDIUL COMPLEXULUI
(ZONA )

ŞI PICOLI
RELA

ŞTRAND PECO

Jaf ca-n filmele americane

Unităţile de învăţământ,
luate la control de inspectorii I.S.U

“A.D. Ghica” Teleorman
(urmare din pagina 1)

M.M.

Principalele nereguli constatate pe timpul
controalelor la unităţile de învăţământ au
constat în: exploatarea instalaţiilor electrice cu
defecţiuni, neîntocmirea analizei capacităţii de
apărare împotriva incendiilor, neasigurarea de
indicatoare specifice pentru căile de evacuare
şi neasigurarea hidranţilor interiori cu toate
accesoriile aferente.

Pe timpul controalelor au mai fost
executate şi alte 28 de exerciţii de evacuare în
caz de incendiu şi 23 de instruiri cu personalul
didactic, auxiliar şi cu elevii. În total, la aceste
instruiri privind modul de comportare pe timpul
unei situaţii de urgenţă şi de utilizare a
mijloacelor de primă intervenţie, au participat
aproximativ 3.500 de persoane.

În continuare, pentru luna în curs,

principalele activităţi planificate, se referă la
continuarea controalelor în unităţile de
învăţământ, la unităţi sanitare cu paturi şi
unităţi de îngrijire a bătrânilor.

Încă din această săptămână 10 - 14
februarie, au demarat activităţile de instruire în
domeniul situaţiilor de urgenţă a preşedinţilor
Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă,
pe centre, conform raioanelor de intervenţie
ale detaşamentelor de pompieri. Luni şi marţi
au fost efectuate instruiri în municipiul Roşiorii
de Vede şi Zimnicea, miercuri instruirile s-au
desfăşurat în zona oraşului Videle, joi la Turnu
Măgurele, iar astăzi inspectorii I.S.U. “A.D.
Ghica” desfăşoară acest tip de activităţi la
Alexandria.

Am primit, publicăm
Ţepeş Vodă

Poliţiştii vor efectua profilul psihologic al infractorilor care
comit fapte cu violenţă, în cadrul Serviciului de Analiză
Comportamentală, un departament nou înfiinţat în Poliţia
Română.

Acest serviciu a fost creat odată cu intrarea în vigoare a noilor
coduri - penal şi de procedură penală.

"La nivelul IGPR am înfiinţat o structură specializată,
Serviciul de Analiză Comportamentală. Este un instrument de
lucru valoros, care va ajuta poliţia judiciară, în special Direcţia
de Investigaţii Criminale. Este cunoscut ca şi acel 'profiling' care
analizează comportamentul infractorilor. În momentul de faţă,
suntem în procesul de selecţie (n.r - a unor specialişti). În cadrul
acestui serviciu îşi vor desfăşura activitatea psihologi, sociologi
şi poliţişti de poliţie judiciară care au lucrat în combaterea
infracţiunilor de mare violenţă.

Pentru operaţionalizarea acestei structuri intenţionăm să
avem o colaborare cu FBI, care este cunoscut că deţine
expertiza necesară pentru astfel de structuri. Vom căuta şi alţi
parteneri la nivelul poliţiilor europene", a declarat chestorul-şef
Petre Tobă, şeful Poliţiei Române, la încheierea bilanţului IGPR
care a avut loc marţi la Palatul Parlamentului.

El a precizat că acest sistem va fi foarte util în condiţiile în
care un infractor recidivează în comiterea unor fapte cu violenţă.

Sistemul va funcţiona în cadrul Direcţiei de Investigaţii
Criminale din IGPR.

De asemenea, odată cu elaborarea noilor coduri, au fost
înfiinţate şi birouri de supraveghere judiciară, care funcţionează
în cadrul Poliţiei Române, atât la nivelul poliţiilor judeţene, cât şi
în Poliţia Capitalei.

“Camerata Cantoria”,
seara de muzică şi poezie

Poliţiştii vor efectua
profilul psihologic al
infractorilor care comit
fapte cu violenţă
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Mircea Geoană a fost numit de premierul
Victor Ponta drept Înalt Reprezentant al
Primului -Minis tru pentru promovarea
proiectelor economice strategice şi de
diplomaţie publică, post înfiinţat în cadrul
Cancelariei premierului.

Activitatea lui Mircea Geoană va fi onorifică
şi neremunerată.

Numirea în funcţie a fost efectuată prin
decizie semnată de Victor Ponta, scrie
Mediafax.

Conform documentului, Mircea Geoană va
avea ca obiective principale promovarea unor
proiecte economice regionale ale României,
ţinând seama de interesul mediului de afaceri
din România de a accesa noi pieţe, inclusiv din
perspectiva iniţiativei de creare a unui coridor
economic denumit generic „Noul Drum al
Mătăsii”, organizarea în România a unor
conferinţe anuale în domeniul economic, care
să atragă personalităţi din domeniul politicii
internaţionale şi mediului de afaceri,
participarea la proiectele Guvernului privind
promovarea ţării în străinătate în vederea
atragerii investiţiilor străine, cooperarea cu
organizaţii ale mediului civic, economic şi
academic pentru promovarea relaţiilor
României cu ţări cu economii emergente,
promovarea oportunităţii de afaceri în România
în cadrul unor evenimente din mediul economic
sau în relaţie cu organizaţii internaţionale.

El va beneficia de sprijin logistic şi financiar
din partea Cancelariei premierului şi va
conlucra cu ministere şi instituţii cu atribuţii în
domeniu, în special cu Ministerul de Externe,
Ministerul Economiei, Departamentul pentru
Energie şi Departamentul pentru Infrastructură
şi Investiţii Străine.

Când liberalii l-au propus pe primarul Sibiului la Ministerul
de Interne, în locul lui Stroe, toată lumea a recunoscut că nu
puteau să facă o alegere mai bună. Klaus Johannis s-a
dovedit un gospodar serios, făcând din Sibiu nu numai
capitală culturală europeană, ci şi unul dintre cele mai
frumoase şi prospere zone ale ţării, iar ca politician n-a dat cu
vorbele de-a zvârlita, în stil dâmboviţean, şi a lăsat faptele să
vorbească.

A devenit clar pentru toată lumea că prin această mişcare
Crin Antonescu şi-a sporit karatele politice, atât ca lider de
partid, cât şi ca viitor candidat la preşedinţie. În plus, în cazul
în care ar ajunge la Cotroceni, ar lăsa partidul pe mâini bune,
astfel că până la alegerile parlamentare din 2016, liberalii să
aibă un cuvânt mai greu de spus în USL.

Dar în România, şi mai ales în politică, rareori se întâmplă
ca socoteala din târg să se potrivească cu cea de acasă. Aşa
că propunerea lui Johannis la Interne, care i-ar fi adus şi o
funcţie de vicepremier, a tulburat apele în USL, în loc să
liniştească lucrurile.

Chiar dacă, iniţial, Victor Ponta s-a declarat încântat de
propunere creând impresia că lucrurile vor intra repede pe
făgaşul normal, după sosirea premierului de la Soci, lucrurile
au luat o altă întorsătură.

Brusc, polul de centru-stânga al USL a simţit nevoia unei
coagulări şi cât ai bate din palme a fost creată Uniunea Social
Democrată, conservatorii urmând modelul PD şi trecând
peste noapte de la centru-dreapta, la centru-stânga. Iar odată
cu asta au început complicaţiile.

Ponta vine la negocieri cu propunerea creării unei a patra
funcţii de vicepremier, care să-i revină lui Daniel Constantin,
liderul PC, şi transformării celor patru funcţii de miniştri-
delegaţi în funcţii de miniştri plini, ceea ce ar fi însemnat o
lovitură dată parităţii, prevăzută în protocolul iniţial de
funcţionare al USL.

Dar nu asta l-a deranjat cel mai mult pe Crin Antonescu şi
pe liberalii care-l susţin, ci atenuarea loviturii de imagine pe
care liderul liberal a intenţionat s-o dea prin propunerea lui
Johannis la Interne. Conform propriilor declaraţii, Daniel
Constantin nu poate fi pus pe aceeaşi poziţie cu Klaus
Johannis şi promovarea lui ca vicepremier n-ar face altceva
decât să devalorizeze funcţia.

E clar că liberalilor le plac esenţele tari şi vinurile pure,
chiar şi când e vorba de politică. Şpriţul de vară pe care li-l
oferă USD nu le cade bine la stomac. Şi deocamdată refuză
orice discuţie pe această temă cât timp borsecul conservator
se află pe masă.

Dar să trăim până luni, termenul de încheiere a
negocierilor. Pentru că nu toţi liberalii doresc ieşirea de la
guvernare. Unul dintre ei e fostul premier, Călin Popescu
Tăriceanu, care spunea în plin conflict că ruperea USL ar fi o
greşeală politică majoră, ca şi participarea pe liste separate a
celor două componente ale USL, concluzia sa fiind una
demnă de toată atenţia: „…când spun acest lucru, ştiu că sunt
în consens cu mai mulţi colegi de partid, şi mai multe
organizaţii din ţară”. Aşa că există toate şansele ca lucrurile
să se complice iar europarlamentarele să ne găsească într-
un adevărat balamuc politic, în care să nu mai deosebim
domn de tovarăş.

Şt. B.

Liberalii nu înghit
şpriţul de vară

Guvernul a adoptat miercuri o ordonanţă privind
organizarea şi funcţionarea Comitetului Naţional pentru
Situaţii Speciale de Urgenţă, informează un comunicat de
presă al Executivului.

Potrivit sursei citate, Ordonanţa reglementează
mecanismele interinstituţionale şi pârghiile prin care acest

comitet îşi exercită atribuţiile şi competenţele de coordonare
în cadrul Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de
Urgenţă.

Astfel, în actul normativ sunt enumerate ministerele şi
instituţiile publice centrale reprezentate în cadrul Comitetului
Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă şi este
prezentată "schema fluxului informaţional-decizional
aferentă".

Guvernul a reglementat
funcţionarea Comitetului
Naţional pentru Situaţii

de Urgenţă

Guvernul a amânat legea
care limitează tranzacţiile în
n u m e r a r ş i r e d u c e
comisioanele bancare, astfel
încât documentul să fie
discutat în continuare cu
reprezentanţii mediului de
afaceri, informează Mediafax.
Oamenii de afaceri au formulat
numeroase observaţii cu
privire la acest proiect de lege.

Eugen Nicolăescu, propus
ministru al Economiei, a
declarat că proiectul de lege a
fost amânat la propunerea sa
şi că, doar după discuţiile cu
mediul de afaceri, va fi aprobat
de Guvern şi t ransmis
Parlamentului, care îl va
adopta până la sfârşitul
actualei sesiuni parlamentare.

„Guve rnu l a amâna t
adoptarea proiectului de lege,
în urma propunerii mele,
susţinută şi de ministrul
delegat pentru Mediul de
Afaceri, Maria Grapini. Motivul
fiind că mediul de afaceri are
n u m e r o a s e o b s e r v a ţ i i
formulate la acest proiect. S-a
convenit ca, în perioada
următoare, să avem consultări

cu reprezentanţii mediului de
afaceri, pentru a lua în
considerare observaţi i le
acestora”, a spus Eugen

Nicolăescu.
Eugen Nicolăescu, propus

de PNL ca ministru de Finanţe
în locul lui Daniel Chiţoiu, a
precizat că proiectul de lege va
fi aprobat de Guvern doar
după aceste consultări şi va fi
transmis spre Parlament spre
aprobare până la sfârşitul
actualei sesiuni.

Victor Ponta a anunţat
anterior, la începutul şedinţei
de miercuri a Guvernului, că
acest proiect de lege va fi

transmis Parlamentului, care
este cel care va dezbate toate
implicaţi i le măsuri lor şi
eventual va modifica nivelul de
plafonare.

Premierul a susţinut că
Legislativul poate analiza cel
mai bine toate implicaţiile legii,
inclusiv prin consultarea
sistemului bancar.

Preşedintele Traian Băsescu lansează un
apel către liderii USL să găsească de îndată o
soluţie la actualele dispute din interiorul alianţei
pentru a nu se ajunge la o criză politică,
menţionând că s-a creat un climat de
instabilitate menit să afecteze credibilitatea
ţării, instituţiile şi cetăţenii.

"Preşedintele României, domnul Traian
Băsescu, lansează un apel către liderii Uniunii

Social-Liberale (USL) să găsească de îndată o
soluţie la actualele dispute din interiorul alianţei
pentru a nu se ajunge la o criză politică.
România are nevoie de stabilitate şi de un
guvern pe deplin funcţional, care să poată
gestiona în mod eficient problemele ţării şi să
asigure o bună guvernare", se arată într-un
comunicat al Preşedinţiei.

Băsescu "roagă liderii USL să dea dovadă
de responsabilitate".

"Disfuncţionalităţile apărute în alianţa de
guvernare după anunţul privind demisia mai
multor miniştri liberali, precum şi intenţia
exprimată de prim-ministrul Guvernului
României, domnul Victor-Viorel Ponta, de a
schimba structura actuală a Guvernului au
creat un climat de instabilitatea menită să
afecteze, deopotrivă, credibilitatea ţării,
instituţiile publice, mediul de afaceri şi cetăţenii.
Domnul preşedinte Traian Băsescu roagă
liderii USL să dea dovadă de responsabilitate",
se arată în comunicat.

Mircea Geoană, numit Înalt
reprezentant al lui Victor Ponta pentru
proiecte strategice şi diplomaţie publică

Guvernul a amânat proiectul
care limitează tranzacţiile în numerar

Preşedintele Băsescu face apel
la liderii USL să găsească o soluţie

la actualele dispute
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George ZAVERA

Conform situaţiei aflate la Ministerul
Agriculturii, pierderile înregistrate anul trecut de
producătorii agricoli din cauza ploilor
abundente, inundaţiilor sau grindinii au fost
estimate la circa 243 de milioane de lei, pentru
o suprafaţă de 75.941 hectare, iar impozitul
aferent suprafeţelor calamitate se ridică la
peste 5,22 milioane de lei.

Deşi au suferit pierderi economice
importante, producătorii agricoli au fost nevoiţi
să plătească impozitul calculat pe baza
normelor de venit sau în condiţiile impunerii
reale, a precizat ministrul Constantin. Într-o
astfel de situaţie se află şi fermieri şi agricultori
individuali din Teleorman, cel mai cunoscut caz
fiind cel al agricultorilor din comuna Izvoarele.
Ploile însoţite de grindină au afectat aici în jur
de 3.000 de hectare de culturi agricole, pe o
bună parte din suprafeţele cultivate cu pepeni,
legume, cereale şi plante tehnice şi viţă de vie
producţiile fiind compromise în totalitate.

După producerea calamităţilor, autorităţile
locale şi judeţene au constituit comisii de
evaluare a pagubelor, rezultatele fiind
centralizate şi trimise factorilor de decizie de la
nivel judeţean şi central pentru a lua măsurile

cuvenite şi ai sprijini astfel pe agricultori să
treacă cu bine peste nenorocirea ce s-a abătut
asupra lor. Din păcate, cei care ar fi putut măcar
să-i despăgubească pe agricultori pentru
pierderile financiare pricinuite de calamităţile
naturale nu au luat în acest sens nici un fel de
măsuri. Nu s-a ţinut seama nici cel puţin de
solicitările agricultorilor păgubiţi de a fi scutiţi de
la plata impozitului stabilit de către finanţişti pe
baza normelor de venit obţinut în agricultură. În
baza înştiinţărilor primite de la Fisc foarte mulţi
dintre agricultorii păgubiţi de calamităţile
naturale au achitat impozitele, alţii au rămas
însă datori la stat, datorită lipsei banilor.

La insistenţele agricultorilor păgubiţi şi ale
organizaţiilor profesionale din care aceştia fac
parte, ministrul Agricultorii a înţeles, în cele din
urmă, să facă demersurile necesare pentru ca
fermierii aflaţi într-o asemenea situaţie să fie
sprijiniţi. Să sperăm că propunerea ministrului
Constantin va înţeleasă şi de către conducerea
Ministerului Finanţelor Publice, soluţia de a fi
scutiţi de la plata impozitului pe norma de venit
fiind aşteptată de foarte multă vreme de către
fermieri.
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În acest an, fermierii români, în afara subvenţiilor pe
suprafaţă primite de la Uniunea Europeană, vor beneficia de
subvenţii de la bugetul de stat însumând peste 2,19 miliarde
de lei. Banii vor folosiţi pentru plăţile directe în sectorul
vegetal, dar şi pentru sprijinirea din punct de vedere financiar
a crescătorilor de animale şi pentru subvenţionarea motorinei
utilizate în agricultură.

Conform Strategiei fiscal-bugetare pentru perioada 2014-
2016, publicată pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice
(MFP), din suma totală de 2,19 miliarde de lei prevăzută în
bugetul Ministerului Agriculturii pentru sprijinirea
producătorilor agricoli în acest ani pentru asigurarea plăţilor
naţionale directe complementare în sectorul vegetal a fost
repartizată suma de 0,6 miliarde de lei, ceea ce înseamnă că
fermierii din sectorul vegetal vor primi 21 de euro/hectar.

Din fondurile totale alocate sprijinirii agricultorilor, în 2014,
aproximativ 585 de milioane de lei sunt destinaţi crescătorilor
de bovine, din care 96,2 de milioane de lei pentru schema
decuplată de producţie în sectorul de lapte şi 488,8 de
milioane de lei pentru schema din sectorul de carne.

Suma totală alocată pentru plăţile din sectorul de creştere
a ovinelor se ridică în acest an la 348,6 milioane de lei,
respectiv 40,8 lei/cap de animal.

În acelaşi timp, aproximativ 485 de milioane de lei vor fi
destinaţi ajutorului de stat pentru motorina utilizată în
agricultură, iar 70,8 milioane de lei pentru ajutorul de minimis
în vederea achiziţionării tancurilor de răcire a laptelui.

O sumă de 37 de milioane de lei din bugetul Ministerului
Agriculturii a fost repartizată pentru ameliorarea raselor de
animale şi pentru primele de asigurare.

Totodată, în bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale pentru anul 2014 a fost inclusă şi suma de 1,45
milioane de lei, ce va fi utilizată pentru finanţarea acţiunilor de
ecologizare.

George ZAVERA

Agricultorii păgubiţi de
calamităţile naturale ar putea fi
scutiţi de la plata impozitului

Fermierii vor primi
21 euro/ha şi

40,8 lei/cap ovină,
plăţi complementare

Păsările ocrotite de lege pot aduce fermierilor care deţin
suprafeţe de teren în zonele naturale protejate venituri sigure
în fiecare an, indiferent dacă respectivele terenuri sunt sau
nu cultivate. Banii vin anual sub formă de subvenţii, fiind
accesate de către fermieri prin Măsura 214, plăţi de
agromediu. Condiţia cea mai importantă pentru a se încadra
în prevederile acestei Măsuri este ca fermierii să asigure la
recoltare sau din alte surse o cantitate de produse agricole,
respectiv de porumb, pentru a fi consumate de păsările
existente în zonă. Anul trecut, un număr de 11 fermieri din
judeţul Galaţi, ce deţin împreună 250 de hectare de teren în
vecinătatea Dunării, au primit câte 171 euro la hectar drept
subvenţii pe Măsura 214 – plăţi de agromediu, suma totală
intrată în conturile acestora fiind de 42.500 euro. În zona
respectivă cuibăreşte gâsca cu gât roşu, pasăre ocrotită prin
lege.

Pentru a primi sprijinul cuvenit, fermierii s-au angajat să
respecte anumite cerinţe. Prima s-a referit la strângerea
porumbului înainte de 15 septembrie şi lăsarea unei
suprafeţe de minim 5 la sută nerecoltată. În situaţia când nu
ar fi fost înfiinţată cultură de porumb, beneficiarii de astfel de
subvenţii şi-au asumat obligaţia de a asigura o cantitate de
100 kg de porumb boabe la hectar, în cel puţin un punct de
hrănire situat pe suprafaţa fiecărei parcele angajate ş.a.

Astfel de sume ar fi putut primi şi fermierii teleormăneni
care deţin terenuri în aria protejată de la Confluenţa Oltului cu
Dunărea, unde trăiesc două specii de păsări – cormoranul
mic şi raţa roşie – protejate de lege. Dar şi deţinătorii de
terenuri din arealul Bălţii Suhaia, arie naturală de protecţie
acvifaunistică, unde trăiesc nu mai puţin de 27 de specii de
păsări ocrotite de lege. Din necunoaştere, sau din
comoditate, fermierii teleormăneni ce deţin suprafeţe de
teren în cele două arii naturale protejate nu au luat în calcul şi
Măsura 214 – plăţi de agromediu, aşa că nici subvenţiile pe
care le puteau accesa nu le-au întregit conturile.

George ZAVERA

Gâsca cu gât roşu
a adus fermierilor
subvenţii de peste
42.500 de euro

Începutul de an, s-a dovedit
a fi unul destul de productiv,
pentru cei care au reuşit să
ocupe un loc de muncă, cu
acte în regulă.

Potrivit Agenţiei pentru
Ocuparea Forţei de Muncă
Teleorman, prin programul de
ocupare a forţei de muncă, în
luna ianuarie un număr de
3.323 de persoane au fost
intrate la măsurile active
oferite de agenţie, reuşindu-se
astfel încadrarea în muncă a
251 persoane.

D in t r e ac es tea , 144
persoane au avut şansa de a
intra în câmpul muncii prin
acordarea servici i lor de
mediere a locurilor de muncă
vacante, iar alte 72 de
persoane prin acordarea
serviciilor de informare şi
consi l ie re pro fesiona lă .
C u r s u r i l e d e f o r m a r e

profesională au dus la
angajarea în muncă a şapte
persoane.

Statisticile întocmite în
acest sens, mai arată că cinci
persoane au fost încadrate
prin stimularea mobilităţii forţei
de muncă; 7 absolvenţi
încadraţi, beneficiari de prima

de încad ra re , c on for m
art.72(2), din Legea 76/2002,
i a r a l t e 1 6 p e r s o a n e
beneficiază de alocaţii pentru
că s-au încadrat în muncă
î n a i n t e d e e x p i r a r e a
şomajului.

M.M.

Aproximativ 250 persoane şi-au găsit
un loc de muncă luna trecută

Preşedintele Camerei Deputaţilor Valeriu
Zgonea a declarat miercuri că facturile la
energie electr ică pentru cetăţeni şi
consumatorii industriali vor fi mai mici, ca
urmare a adoptării în şedinţa de marţi a plenului
Camerei Deputaţilor a legii privind aprobarea
OUG nr. 57/2013, prin care este reeşalonată
acordarea de certificate verzi către producătorii
de energie regenerabilă.

"Proiectul de lege face parte din priorităţile
legislative ale Camerei Deputaţilor pentru
această sesiune parlamentară, necesare

pentru asigurarea unei guvernări eficiente,
pentru creşterea nivelului de trai şi pentru
sprijinirea creşterii economice. Reeşalonarea
acordării certificatelor verzi către producătorii
de energie regenerabilă a avut ca principal
obiectiv scăderea preţului la energia electrică
pentru populaţie, dar şi pentru agenţii
economici. Astfel, vom reuşi să micşorăm
facturile la energie, dar şi să păstrăm investiţiile
în energie regenerabilă", afirmă Zgonea într-un
comunicat de presă remisAgerpres.

Facturile la curent vor scădea

Mititeii au învins. Se pot
regăsi pe mesele românilor,
după ce autorităţile au reuşit
să-i convingă pe oficialii de la
Bruxelles că sunt produse
tradiţionale. UE a vrut să-i
interzică alături de toate
celelalte produse care conţin
bicarbonat de sodiu, pentru a
proteja consumatorii.

Reprezentanţii Asociaţiei
Române a Cărnii au adus
argumentul gustului. Ei au
arătat că micii care conţin
bicarbonat sunt mult mai
gustoşi decât cei care nu au în
compoziţie acest ingredient

controversat.
Vechea reţetă de preparare

a mititeilor se va păstra, cu o
condiţie. Micii nu trebuie să fie
făcuţi din carne de pui

dezosată mecanic, care
conţine resturi de piele sau
oase. Sortimentele de carne
permise sunt cele de porc, de
vită, de curcan sau de struţ.

Mititeii au învins UE
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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



În curând, cunoscutul poet,
critic şi publicist teleormănean,
Florin Burtan, va scoate la
lumină un volum de carte, care
reprezintă o antologie, din al
cărui conţinut fac parte 200 din
cele mai frumoase elegii ale
poetului, compuse de-a lungul
anilor şi care se regăsesc în
cuprinsul celorlalte cărţi scrise
de el însuşi.

A c u m e l e a l c ă t u i e s c
conţinutul volumului “Flaut pe
răni” şi vor fi scoase la lumină în
noul format, probabil săptămâna
viitoare după cum ne explică
Florin Burtan.

Î n a i n t e d e l a n s a r e a
volumului, poetul s-a gândit că
ar fi de bun augur să-şi prezinte
c a r t e a s a î n c a d r u l
e v e n i m e n t u l u i c u l t u r a l
“Camerata Cantoria”, debutat
miercuri seară, ocazie cu care
poetul a recitat câteva din
poeziile sale, alegând pentru
acest eveniment poezii prin al

căror versuri a încercat să redea
într-o formă cât mai clară
atmosfera vieţii de la ţară, a
satului natal, aşa cum probabil
că poetul l-a perceput încă din

anii copilăriei, ajutându-se de
amintiri care i s-au tipărit în
subconştient, iar acum, după ce
au fost atent culese, sunt redate

în volumul de carte “Flaut pe
răni”.

Cu siguranţă lansarea
acestui volum de poezie va fi
aşteptată cu interes din partea

scriitorilor, a prietenilor şi
apropiaţilor poetului Florin
Burtan.

M.M.
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18 licee teleormănene vor participa la a noua ediţie a
întrecerii Parada Europei. Dacă ultimele două ediţii s-au
desfăşurat în Turnu Măgurele şi Zimnicea, în acest an
concursul se va muta în alt oraş. Mai mult ca sigur acesta
se va întoarce laAlexandria, acolo unde nu a mai fost de 5
ani. Premiile pentru care se vor luptat liceenii vor fi pe
măsura pregătirii: excursii atât în ţară, cât şi la Bruxelles
sau Strasbourg.

Întrecerea liceelor teleormănene dedicată zilei de 9
mai, ajunge anul acesta la a noua ediţie. 18 licee
teleormănene se vor lupta pentru marele premiu al
concursului Parada Europei.

”Pentru al nouălea an consecutiv primăvara acestor
locuri este, pentru generaţia tânără a Teleormanului, o
primăvară europeană, prin excelenţă. ”Parada Europei”,
dedicată Zilei Europei, eveniment cultural unic la nivel
naţional, va reuni din nou pe liceenii teleormăneni, care,
prezentând ţări ale Uniunii Europene –la care se adaugă
Brazilia, China, India, Rusia şi SUA– vor promova şi
evidenţia elemente de cultură, istorie şi tradiţie ale
popoarelor din ţările respective”, se arată într-o informare
a CJ Teleorman.

Acest eveniment a fost inclus calendarul propriu al
acţiunilor culturale şi sportive ale Consiliului Judeţean
Teleorman.

Pentru al doilea an ”organizator”, preşedintele CJ
Teleorman,Adrian Gâdea este convins că ediţia din acest
an a Paradei Europei se va ridica cel puţin la nivelul
ediţiilor precedente.

”Suntem alături de organizatori –Consiliul Judeţean al
Tinerilor şi Asociaţia Euro Teleorman– nu doar cu
aprecierea şi respectul pentru ceea ce fac de ani buni şi
pentru frumoasa tradiţie pe care au creat-o deja, ci şi cu o
importantă susţinere financiară a acestui eveniment
cultural reprezentativ pentru judeţul nostru. Am
convingerea că experienţa dobândită în anii precedenţi,
entuziasmul şi elanul juvenil al liceenilor vor face ca ediţia
2014 a ”Paradei Europei” să fie cel puţin la nivelul ediţiilor
precedente”, a precizat Gâdea.

Reprezentanţii liceelor înscrise în competiţie au aflat
care vor fi ţările pe care le vor reprezenta în cadrul paradei
de anul acesta, dar şi o serie de aspecte privind latura
organizatorică.

Astfel, în urma tragerii la sorţi, liceele vor reprezenta
următoarele ţări: Liceul Tehnologic Drăgăneşti
Vlaşca–China, CN ”A.D. Ghica” Alexandria–Austria, CN
”Anastasescu” Roşiorii de Vede–Grecia, Liceul Teoretic
Videle–Spania, Liceul Teoretic ”Marin Preda” Turnu
Măgurele–Germania, Liceul Teoretic ”Al. I. Cuza”
Alexandria–Ungaria, Liceul Teoretic Zimnicea–India,
Liceul Teoretic Olteni–Brazilia, Liceul Teoretic
Piatra–Belgia, CT ”David Praporgescu” Turnu
Măgurele–Rusia, Liceul Pedagogic ”Mircea Scarlat”
Alexandria–Franţa, Liceul Tehnologic ”Emil Racoviţă”
Roşiorii de Vede–Bulgaria, Liceul Tehnologic nr. 1
Alexandria–Danemarca, Liceul Tehnologic ”Virgil
Madgearu” Roşiorii de Vede–Marea Britanie, CN ”Unirea”
Turnu Măgurele–Portugalia, Liceul Tehnologic ”Sf.
Haralambie” Turnu Măgurele– România, CT ”Anghel
Saligny” Roşiorii de Vede–Olanda şi Liceul Teoretic ”C.
Noica”Alexandria–SUA.

Deocamdată nu s-a luat o decizie cu privire la oraşul
care va găzdui concursul din acest an, dar mai mult ca
sigur el se va întoarce laAlexandria.

La ediţia precedentă a concursului membrii juriului au
acordat premii aproape tuturor participanţilor. Astfel,
Premiul 3 – o săptămână la munte au câştigat elevii
Liceului Tehnologic Nr. 1Alexandria (Rulmentul) – Belgia,
Liceului Tehnic „Nicolae Bălcescu” (Agricol) Alexandria –
Spania şi LiceuluiTeoretic Piatra – China.

Premiul 2 – o săptămână la mare au obţinut cel de la
Liceul Teoretic Videle – Bulgaria, Colegiul Naţional Unirea
Turnu Măgurele – Franţa şi Colegiul Tehnic „Anghel
Saligny” Roşiorii de Vede – România.

Premiul 1 – o excursie la Bruxelles a fost câştigat de
către elevii Colegiului Naţional „Anastasescu” Roşiorii de
Vede – Rusia, Liceului Pedagogic „Mircea Scarlat”
Alexandria – Grecia, Liceului Teoretic „Marin Preda”
Turnu Măgurele – Danemarca şi Liceului Teoretic
Zimnicea –Austria.

A fost acordat şi ”Premiul special” – excursie în ţara
reprezentată pentru Liceul Teoretic „Alexandru Ioan
Cuza” Alexandria – Portugalia şi Colegiul Naţional „Al. D.
Ghica”Alexandria – SUA.

Menţiuni – weekend la mare sau munte au fost oferite
elevilor Liceului Teoretic Olteni – Italia, Liceului
Tehnologic „Emil Racoviţă” Roşiorii de Vede – India,
Liceului Tehnologic „Sf. Haralambie” Turnu Măgurele –
Olanda, Liceului Tehnologic „Virgil Madgearu”
(economic) Roşiorii de Vede – Brazilia, Liceului Teoretic
„Constantin Noica” Alexandria – Germania, Colegiului
Tehnic „Gen. D. Praporgescu” Turnu Măgurele – Marea
Britanie şi Liceului Tehnologic Drăgăneşti Vlaşca –
Ungaria.

C. DUMITRACHE

Încep pregătirile
pentru Parada Europei

Remus Pricopie recunoaşte că tot mai mulţi
elevi abandonează şcoala şi nici nu mai ajung să
dea examenul maturităţii.

”Provocarea Ministerului Educaţiei în 2014
este să proiecteze următorii 7-10 ani. Adică avem
de finalizat, şi suntem într-un stadiu destul de
avansat, strategiile pentru părăsirea timpurie a
şcolii. Suntem una dintre ţările europene unde

tinerii părăsesc şcoala înainte de finalizarea
învăţământului obligatoriu, procentul este între
16,5% şi 18%”, a explicat Pricopie.

Potrivit acestuia, ministerul lucrează la o
strategie pentru învăţământul profesional şi
tehnic. În plus, acesta crede că sunt prea multe

licee teoretice în România, dar că lipsesc şcolile
profesionale.

”60% dintre liceele din România, în general,
pot fi variaţii de la un judeţ la altul, sunt licee
teoretice, când de fapt procentul ar trebui să fie un
pic invers (40% licee teoretice şi 60% şcoli
profesionale - n.r.). De doi ani ne chinuim să
reînfiinţăm şcolile profesionale dar de data
aceasta încercăm să o facem bine, urmând
exemplele unor ţări care au avut şi au succes. O
şcoală profesională în şcoală nu va fi niciodată
bună. O şcoală profesională construită în dialog
cu industria dintr-o anumită regiune şi cu
autorităţile locale, pentru că un preşedinte de
consiliu judeţean sau un primar are un anumit
interes să dezvolte o anumită industrie, o anumită
economie. Iată de ce şcoala profesională are
această specificitate, dacă vrem să fie una de
succes, să fie la intersecţia dintre educaţie, mediu
de afaceri şi comunitate”, a spus Pricopie.

Potrivit acestuia, Ministerul Educaţiei a reuşit
în ultimii doi ani să crească numărul de acorduri cu
diferite firme la nivel naţional de la 1.500 la 2.500
în anul şcolar în curs.

”În total avem aproximativ 13.000 de elevi
dintr-o serie înscrişi în şcoala profesională, ceea
ce înseamnă cam 6%, când de fapt ţările
dezvoltate economic din Europa au cam 15-20%
dintre elevi în învăţământul profesional şi tehnic”,
a explicat ministrul Educaţiei.

“Flaut pe răni”
Volum de versuri semnat Florin Burtan

Absolvenţii de liceu din
promoţii anterioare care au picat
d e c e l p u ţ i n d o u ă o r i
Bacalaureatul până acum şi
care se înscriu la sesiunea din
2014 vor plăti 230 lei pentru
susţinerea tuturor probelor
examenului de BAC din acest
an. Ministerul Educaţiei a
publicat o serie de precizări
privind susţinerea examenelor
de finalizare a studiilor, în
sesiunile anului şcolar 2013-
2014.

În cazul absolvenţilor de liceu
care au picat examenele
bacalaureatului de cel puţin
două ori, dar care solicită
recunoaşterea unor probe
p r o m o v a t e î n s e s iu n i l e
anterioare, "stabilirea sumei de
plată pentru examenul de
bacalaureat se face diferenţiat,
în funcţie de numărul probelor
pe care le susţine candidatul,
luându-se în calcul toate
cheltuielile necesare examinării
fiecărui candidat, cu aplicarea
prevederilor articolelor 3, 4, 36 şi
3 7 d in Me t o d o l o g i a d e
organizare şi desfăşurare a

examenului de bacalaureat,
aprobată prin OMECTS nr.
4799/2010, valabilă şi pentru
anul şcolar 2013-2014", anunţă
Ministerul Educaţiei.

O taxă vor plăti şi absolvenţii
c laselor de matemat ică-
i n f o r m a t i c ă , i n t e n s i v

informatică, ai claselor cu studiu
intensiv şi bilingv al limbilor
străine şi cu predare în limbile
minorităţilor, ai claselor cu profil
pedagogic, specia l izarea
învăţători-educatoare - care au
susţinut în anii anteriori de cel
puţin două.

Examenul de certificare a
calificării profesionale poate fi
susţinut de două ori fără taxă, în
oricare dintre sesiunile de
examen. Pentru celelalte
situaţii, taxa de examen se
stabileşte la nivelul fiecărui
inspectorat şcolar, luându-se în

calcul toate cheltuielile per
candidat.

Metodologia de organizare şi
desfăşurare a examenului de
bacalaureat statuează că taxele
de examen se stabilesc anual,
până la data de 1 martie, de
către Ministerul Educaţiei.

Momentul adevărului pentru Educaţie

Candidaţii care susţin Bac-ul pentru
a treia oara vor plăti o taxă de 230 lei



Românii citesc cu atenţie eticheta, dar nu înţeleg mare
lucru. Când vine vorba de aditivi şi coloranţi, doar un român din
zece ştie ce pune în coşul de cumpărături.

Nici nu e de mirare. Legea le permite producătorilor să scrie
pe etichete denumirile chimice ale mult hulitelor E-uri. Iar între
atâtea nume e greu să te descurci.

Din primăvară, am putea avea însă pe raft produse cu
ştampilă - o certificare că alimentul respectiv conţine doar E-uri
"prietenoase" cu sănătatea.

Specialiştii de la o companie de certificare au făcut o listă cu
cele mai controversate 70 de E-uri. Produsele care nu le conţin
vor purta o ştampilă colorată pe ambalaj.

Primele produse care conţin doar "E-uri prietenoase" ar
putea ajunge pe rafturile de la noi la începutul lunii mai.

88

Unbărbat sună la pompieri şi zice speriat:
- Domnule, soacramea vrea să se arunce de la etaj!!
- Şi care e problema?
-Nu se deschide fereastra!

Merge acasă motanul împreună cu iubita, după o noapte
plină de evenimente.Motanul nu se poate stăpâni şi miaună:
-Oh, iubiţicamea, aşmuri pentru tine.
Pisicuţa îi aruncă o privire incitantă şi întreabă:
- Bine, dar de câte ori?

Înainte de înmormântare, soţul intră în cameră pentru a-
şi vedea soacra pentru ultima dată şi bufneşte în plâns.
Soţia: De ce naiba plângi, n-ai plăcut-o pemama niciodată!
Soţul: Ştiu, da'mi s-a părut cămişcă!

Un bărbat la librărie către vânzătoare:
- Aş dori cartea cu titlul "Superioritatea bărbatului faţă

de femeie"!
- Utopie şi SF-uri găsiţi la etajul 1!

***

***

***

Pastila de râs

Emoţiile au un impact deosebit asupra vieţii
noastre cotidiene, dar de multe ori nu ne dam
seama cât de puternică este aceasta influenţă.
Cercetătorii au aflat că mintea şi trupul nostru
sunt în foarte strânsă legătură şi chiar şi
cuvintele folosite au consecinţe directe.

Să luăm un prim exemplu. De Ziua
Îndrăgostiţilor, în fiecare an creşte consumul
de dulciuri. Nu este o simplă coincidenţă. Când
suntem îndrăgostiţi totul pare să fie mai dulce,
chiar şi mâncarea sau băuturile fără un gust
deosebit în realitate.

Cercetătorul Kai Qin Chan, de la
Universitatea Radboud Nijmegen din Olanda,
spune că această asociere între iubire şi dulce
începe chiar din copilărie, când bebeluşii fac o
legătură între afecţiunea primită de la mama şi
laptele matern sau laptele praf consumat.

Şi când trebuie să observăm greutatea unui
obiect suntem influenţaţi de latura afectivă. O
carte despre care ni se spune că are texte
importante o să ni se pară mai grea decât una
despre care aflăm că nu conţine informaţii
deosebite, deşi, în realitate, ambele cântăresc
la fel.

Aceeaşi impresie o avem atunci când ne
simţim slabi, vulnerabili. Obiectele ni se par
mai grele decât sunt în realitate, se arată într-
un studiu publicat luna aceasta în Journal of
Experimental Psychology.

De asemenea, există o legătură între

senzaţia de singurătate şi frig. Persoanele care
se simt izolate resimt o temperatură mai
scăzută decât cea reală. Cei singuri simt
nevoia să consume mai multe alimente calde,
ca să se încălzească, ei asociind căldura cu
afecţiunea şi interacţiunea socială.

Căldura este asociată şi cu o judecată de
valoare pozitivă. Dacă ţinem în mână un obiect
cald, oamenii din jur, chiar dacă ne sunt străini,

ne vor părea mai prietenoşi.
Atunci când ni se cere să analizăm o dilemă

morală, iar întrebarea ne este adresată într-un
chenar cu alb şi negru, vom avea tendinţa de a
vedea lucrurile în alb şi negru, adică de a face
judecăţi radicale. Când chenarul este colorat,
suntem mai deschişi să vedem ambele părţi
ale problemei.

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

Cabinet Individual de Insolvenţă Stuparu Floarea, in calitate de lichidator judiciar al
debitorului SC Avicosan SRLTurnu Magurele, desemnat conform Sentintei Civile nr. 5 din data
de 09.01.2013, pronuntata de Tribunalul Teleorman, Secţia – Civila, in dosarul nr.
6129/87/2012 , in conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006 privind procedura
insolventei, a Regulamentului de vinzare precum si a prevederilor Codului de Procedura Civila
in vigoare, scoaterea la vinzare prin Iicitatie publica cu strigare, active din proprietatea
debitoarei, dupa cum urmeaza:

1.1. Troliu mecanic cu tambur

1.2.Echipament tehnologic- acumulator

1.3.Echipament tehnologic- drujba

1.4.Vagon dormitor(remorca atelier cazare)
Tipul = A80959; COD -10 21750, Data achizitionarii -27.10.2004 cu factura 2592760 de la

MinisterulApararii Nationale UM 02574, stare satisfacatoare.

1.5.Tractor U 650- doua bucati,
Serie Sasiu =981109, TIPUL= A1109, COD=444024, data achizitionarii: 03.11.2004 cu

factura fiscala2594218 de la MinisterulApararii Nationale UM 02574, stare satisfacatoare.

1.6.Autospeciala transport busteni
Numar de inmatriculare actualTR 03 SGC; NI=UU4911169V0089700;
Serie sasiu = 444912169V0089700; Data achizitionarii 21.07.2005 cu factura fiscala

04625168 de la SC Inter Lemn com SRL, stare satisfacatoare.

, si prin
urmare neadjudecarea activelor, vor urma inca 7 şedinţe de licitatie, respectiv in datele:
07.03.2014; 14.03.2014; 21.03.2014; 28.03.2014; 04.04.2014; 11.04.2014; 18.04.2014 in
acelaşi loc si ora, plecindu-se de la acelaşi pret de pornire din prima licitatie din data de
28.02.2014.

Poat participa la vinzarea prin licitatie publica cu strigare, orice persoana fizica sau juridica
care depune TAXA DE PARTICIPARE SI GARANŢIA cu o zi inainte de tinerea fiecărei şedinţe
de licitatie la sediul Cabinetului Individual de Insolventa Stuparu Floarea din mun. Alexandria,
str. Piata Centrala, precum si documentele solicitate definite in regulamentul de licitatie, ca
parte componenta in caietul de sarcini.

aici fiind inclus si preţul caietului de sarcini( 200 lei).
din preţul de pornire fara TVA, pentru fiecare pozitie si se

va achita cu o zi inainte de fiecare termen. Alte relaţii suplimentare se pot obţine la nr. De
telefon: 0766334101.

ANUNŢA

1. BUNURI MOBILE –

Taxa de participare la licitatie in suma de 500 lei este obligatorie pentru toti
participanţii

Garanţia de participare de 10%

Preţul de ofertare la licitatie este de 550 lei si nu cuprinde taxa pe valoare adaugata.

Preţul de ofertare la licitatie este de 50 lei si nu cuprinde taxa pe valoare adaugata.

Preţul de ofertare la licitatie este de 400 lei si nu cuprinde taxa pe valoare adaugata.

Preţul de ofertare la licitatie este de 3000 lei si nu cuprinde taxa pe valoare adaugata.

Preţul de ofertare la licitatie este de 10.000 lei pe bucata si nu cuprinde taxa pe valoare
adaugata.

Preţul de ofertare la licitatie este de 20.000 lei si nu cuprinde taxa pe valoare adaugata.
Licitatia va avea loc la sediul procesual al lichidatorului judiciar din mun. Alexandria, str.

Piata Centrala, Jud Teleorman, in data de 28.02.2014, ora 14.00 si

Daca nu se va obţine preţul de pornire al licitatiei publice cu strigare de 41.000 lei

Persoanele care pretind vreun drept asupra activelor ce urmeaza a fi scoase la vinzare au
obligaţia sub sancţiunea decăderii, sa faca dovada acestui fapt cu doua zile înainte de tinerea
fiecărei şedinţe de licitatie, programate la datele mai sus precizate. Documentele care fac
dovada dreptului revendicat, vor fi depuse de aceste persoane fizice sau juridice, la sediul
lichidatorului judiciar.

se va desfasura conform
prevederilor Legii nr. 85/2006privind procedura insolventei si potrivit regulamentului de
vinzare aprobat de adunarea creditorilor.

PUBLICAŢIE DE VINZARE NR. 1 / 2014

Cum ne influenţează emoţiile
în viaţa de zi cu zi

Vi s-a întâmplat
să spuneţi "Gata, mă
duc la culcare", iar
atunci când ajungeţi
î n p a t , v ă m a i
verificaţi încă o dată
contul de Facebook,
I n s t a g r a m s a u
mailul?

Ei bine, conform
c e r c e t ă t o r i l o r
americani, dormitul
cu telefonul în cameră este un lucru dăunător sănătăţii. "Foarte
mulţi tineri de 20-30 de ani suferă de insomnie cronică.Aceasta
este cauzată în mare parte de telefonul mobil. Este o pantă
alunecoasă: în momentul în care ai pus mâna pe telefonul
mobil să vezi cât este ceasul, ajungi să navighezi pe internet şi
îţi dispare somnul", spune studiul americanilor.

"Nu de puţine ori am auzit oameni care mi-au povestit că s-
au trezit şi au citit un mail sau o ştire, în miez de noapte, apoi nu
au mai putut dormi din cauza grijilor", a povestit David Claman,
directorul centrului de Tulburări ale Somnului din California.

Potrivit acestuia, prezenţa smartphone-urilor în cameră
este direct legată de insomnii.

Totul se traduce în pierderi, pentru că randamentul unui om
care nu doarme este mult mai scăzut, aşa că productivitatea la
locul de muncă scade şi ea.

În curând, românii vor
şti ce mănâncă

Ce se întâmplă
dacă dormi cu telefonul
mobil în cameră



1779:

1821:

1869 :

1888:

1931:

1935:

1946:

1970:

James Cook este ucis de nativi hawaieni în
apropiere deKealakekua înHawaii.

A murit Petru
Maior, cărturar iluminist,
filolog şi istoric român,
unul dintre corifeii Şcolii
Ardelene (n. 1761).

S - a nă s c u t
Charles Thomson Rees
Wilson, fizician scoţian,
laureat Nobel (d. 1959).

A fost inaugurat
Ateneul Român. Clădirea a
fost construită între anii
1886 ş i 1888, pr in
stăruinţa lui Constantin
Esarcu, după planurile
arhitectului francez A.
Galleron, pe bază de
subscripţie publică, sub
lozinca „Daţi un leu pentru
Ateneu".

S-a născut Octavian Cotescu, actor român de
teatru şi film (d. 1985).

S-a născut Grigore Vieru, poet român, membru
de onoare al Academiei Române (d. 2009).

S-a născut Gil Dobrică, interpret român de
muzică uşoară (d. 2007).

A murit Grigore Vasiliu Birlic, actor român de
teatru şi film (n. 1905).
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09:00 Jocurile Olimpice de Iarn
1 2 : 3 0 T r i b u n a p a r t i d e l o r
parlamentare 13:00 Parlamentul
României 13:30 M.A.I. aproape de
tine 14:00 Telejurnal 14:30 Jocurile
Olimpice de Iarn 17:00 Olimpiada
veseliei 17:25 Legendele palatului
18:45 Clubul celor care muncesc în
România 18:50 Sport 19:00 Jocurile
Olimpice de Iarn 21:30 Telejurnal
22:30 Capcanele seduc iei 00:30
Jocurile Olimpice de Iarn 04:55
Descoper Europa ta!

ă

ă

ă

ă
ă

ţ

E n e r g i a s i
perseverenta va ajuta
sa finalizati un proiect
mai vechi. In prima parte
a zilei, un prieten va
propune o colaborare
avantajoasa, care va va
a d u c e s a t i s f a c t i i
materiale.

Va simtiti in forma si
f a c e t i p l a n u r i
indraznete de viitor.
E s te un mo me nt
prielnic pentru investitii
pe termen lung, pentru
a incepe noi afaceri si
pentru calatorii in
interes personal.

Avet i in i t ia t ive
inspirate. Puteti avea
mari satisfactii pe
plan profesional si
intelectual. Pe plan
sentimental, nu aveti
de ce sa va plangeti.
Fiti modest in relatiile
cu prietenii.

Faceti o scurta
calatorie in care
imbinati interesele
profesionale cu cele
personale. Sunteti
foarte increzator in
capacitatile dv. si
aveti tendinta sa va
asumati multe riscuri.

D i n c a u z a
dificultatilor financiare,
s -a r putea sa se
declanseze o cearta in
familie. Sunteti plin de
energie si puteti sa
final izati o lucrare
inceputa cu mai demult.
Nu pierdeti ocazia!

Incepeti ziua cu
elan si incredere. Nu
aveti nici un fel de
p r o b l e m e d e
comunicare. S-ar
putea sa plecati intr-o
calatorie de afaceri.
Acordati mai mult timp
odihnei!

Sunteti tensionat
din cauza programului
incarcat de la locul de
munca. Va sfatuim sa
nu va manifestati
nemultumirea in fata
s e f u l u i . A v e t i
incredere si nu va
lasati coplesit!

Aveti mari sanse
de reusita in tot ce
facet i . Voin ta s i
increderea va ajuta
sa depasit i toate
dificultatile. Este un
moment foarte bun
pentru a sust ine
examene, lucrari.

Situatia financiara
nu este satisfacatoare,
dar nu reuseste sa va
descurajeze. Chiar
daca va simtiti in
f o r m a , v a
recomandam sa va
ganditi bine inainte de
a actiona si fiti prudent.

Un barbat mai in
varsta va propune o
afacere din care
puteti castiga in scurt
timp. In cursul dupa-
amiezii sunteti nevoit
sa plecat i in t r -o
calatorie in interes de
serviciu.

D i m i n e a t a v a
ocupati cu o problema
financiara mai veche.
Daca vi se propune o
colaborare, va sfatuim
sa nu o refuzati. Tineti
cont de sfatur i le
partenerului de viata!

Incepeti ziua cu o
bucurie. Primiti o
suma de bani dintr-o
afacere demarata
i mpre un a cu un
prieten. Acum puteti
sa va faceti planuri
indraznete de viitor.
Bazati-va pe intuitie.

Semnificaţii istorice pentru

07:00 tirile Pro Tv 10:05
Tân r i Nelini tit 11:00
Lec ii de via 13:00 tirile
Pro Tv 14:00 Masterchef
16:00 La Maru 17:00

tirile Pro Tv 17:30 La
Maru 19:00 tirile Pro Tv
20:30 Românii au talent
23:00 Sus, în aer 01:15
Lec ii de via 02:45 Sus, în
aer 04:30 La Maru

Ş
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08:00 Neatza cu R zvan i
Dani 10:50 În gura presei 11:40
Teleshopping 12:00 Mireas
pentru fiul meu 13:00 Observator
14:00 Mireas pentru fiul meu
16:00 Observator 17:00 Acces
direct 19:00 Observator 20:00
Observator special 20:30 G.I.
Joe: Ascensiunea Cobrei 23:00
Spectacol la comand 01:00 G.I.
Joe: Ascensiunea Cobrei 03:00
Knight Rider 03:45 Acces direct
06:00 Observator

ă

ă

ă

ă

ş 08:30 Campionul 10:00
Draga mea prieten 12:30 tirile
Kanal D 13:15 Te vreau lâng
mine 15:30 Inima nu respect
reguli 16:45 Teo Show 18:45

tirea zilei 19:00 tirile Kanal D
20:00 Pe banii p rin ilor 21:30
Furtun , peripe ii i... dragoste
23:30 Faci fa , faci bani 00:30

tirile Kanal D 01:30 Teo Show
03:15 Draga mea prieten 05:00
Inima nu respect reguli 06:45
Neveste de pilo i
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07:00 Vacan i terapie 08:00
Regina cump r turilor 09:30
Mediumul 10:30 Cirea a de pe tort
12:00 Sport, diet i o vedet 13:00
Mondenii 14:00 Vacan i terapie
15:00 Focus 15:30 Focus Monden
16:00 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 M rul discordiei 22:00
Mondenii 22:30 Tr sni i din NATO
23:15 Fii pe faz ! 00:00 Mediumul
01:00 M rul discordiei 03:00 Focus
03:30 Regina cump r turilor
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07:30 Cum s pierzi banii Mafiei
09:30 Aventurile lui Jackie Chan
10:00 Cum am cunoscut-o pe
mama voastr 11:00 Doi b ie i i o
fat 12:00 Ia banii i fugi 13:00
Aventurile lui Jackie Chan 13:30
La Maru 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. 18:30 Cum am
cunoscut-o pe mama voastr
20:00 Un t tic grozav 22:00
Montana 00:00 Prison Break
01:00 Cititorii de oase 01:45
Montana 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
19:00 Aktualitatea B1 20:00 tirile
B1 21:00 Talk B1 23:00 Lumea lui
Banciu 00:00 tirile B1 01:00 Talk
B1 02:40 Butonul de panic 03:30

tirile B1 04:20Aktualitatea B1

Ş
Ş
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Ş
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Ştirile
B1 16:00 România, acum 17:00
Butonul de panic 18:00 Ş
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07:15 Abisul pasiunii 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 Intrigi i
seduc ie 15:30 Abisul pasiunii
16:30 Pove tiri adev rate 17:30
Diamantul nop ii 18:30 Cununa de
lacrimi 19:30 Santa Diabla 20:30
Furtuna din adâncuri 22:30 Forta
destinului 23:00 Cancan.ro 23:30
Chelsea Settles 00:00 Pove tiri
adev rate 01:00 Furtuna din
adâncuri 02:45 Forta destinului
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Actualitatea într-un zâmbetPrincipalele candidate la câştigarea
Cupei României - etapa judeţeană, FCM
Alexandria, Sporting Roşiori şi Pamimai
Videle au avut şansă la tragerea la sorţi.
Acestea au prins adversari modeşti, iar
calificarea în ”sferturi” n-ar trebui să fie o
problemă.

Cele 16 echipe calificate în ”optimile”
de finală ale Cupei României la fotbal,
etapa judeţeană şi-au aflat adversarele.

Jocurile din cadrul optimilor de finală
se vor disputa sâmbătă 22 februarie
2014, cu începere de la ora 11.00, pe
terenurile primelor echipe. În caz de
egalitate după 90 de minute se va

proceda la executarea loviturilor din
punctul de la 11 metri, pentru departajare.

C. DUMITRACHE

- Cuţule, de unde dracu ştii tu că are E-uri?

- Ce vă holbaţi aşa la mine?
Azi e zi de pensie şi iau masa în oraş!

Cristian Gaţu nu mai este preşedintele
Federaţiei Române de Handbal, poziţie
pe care Alexandru Dedu o va ocupa
pentru următorii 4 ani. Gaţu a întrunit
doar 32 de voturi, Remus Drăgănescu a
avut 56 de voturi, iar Alexandru Dedu
104, cu un vot anulat.

Cristian Gaţu era preşedinte al FRH
din 1996. Alexandru Dedu avea nevoie
de 97 de voturi pentru a câştiga şefia
FRH.

Gaţu şi Remus Drăgănescu, celălalt
candidat la preşedinţia FRH, îl acuză pe
noul preşedinte, Alexandru Dedu, că a
avut sprijinul autorităţilor locale, cele care
le-au dictat cluburilor cu cine să voteze.

Alexandru Dedu 104 voturi, Remus
Drăgănescu 56, Cristian Gaţu 32! Acesta
a fost anunţul care a stârnit rumoare la
Adunarea Generală a Federaţiei
Române de Handbal, după numărarea
voturilor pentru funcţia de preşedinte.

Directorul tehnic al federaţiei a fost
tranşant la final, când a auzit rezultatul.
"Fără teama de a greşi, spun că votul a
fost unul politic. Aici s-a votat în grup, s-a
votat după o listă, la comandă! Uitaţi-vă
că vicepreşedinţii au acelaşi număr de
voturi, iar membrii din Consiliul de
Administraţie au ieşit, marea majoritate,
din echipa lor", a spus Drăgănescu.

Gaţu are aceeaşi idee. "A fost o
influenţă politică. Oamenii au votat cum
le-au dictat cei care le dau banii, adică
primarii şi şefii Consiliilor Judeţene!".

S-a vorbit la Adunarea Generală că
diverşi primari sau şefi de Consilii
Judeţene, ca să fie siguri că oamenii lor
vor vota cu cine trebuie, au fost puşi să
pozeze buletinele de vot. "Lucrurile astea
se mai fac doar în politică, la alegeri. Am
ajuns rău dacă s-a întâmplat asta!", au
declarat câţiva membri.

C. DUMITRACHE

Şi-au aflat adversarii din ”optimi”

CUPA ROMÂNIEI - etapa judeţeană
Optimi de finală

Rapid Buzescu - Ajax Botoroaga
Pamimai Videle - Olimpia Dobroteşti
Unirea Brânceni - Astra Plosca
CS Vităneşti - CS ACS Seaca

Gloria Merişani - Udn. Uda Clocociov
Tineretul Suhaia - Sporting Roşiori
Metalul Frasinet - AS Petrolul Poeni
ACS Voinşa Saelele - FCM Alexandria

Comisia de Apel a AJF
Teleorman are un nou
preşedinte. Comitetul
Executiv al Asociaţiei
Jude ţene de Fotba l
Teleorman a aprobat
înlocuirea lui Ionuţ Dina din
fruntea Comisiei de Apel.
Locul acestuia a fost luat
de Cristian Miloş. În urma
acestei schimbărări, Ionuţ
Dina a trecut pe postul de
secretar al Comisiei de
disciplină din cadrulAJF.

Problemele stringente
ale fotbalului judeţean au
fost dezbătute în ultima
şedinţă a Comitetului
Executiv a AJF Teleorman.
Cu acest prilej a fost

aprobat c lasamen tu l
Campionatului judeţean
de fotbal în sală ediţia
2014 şi declarată echipa
CS Vârtoape, campioană
judeţeană. De asemenea,
a fost aprobată solicitarea
de eliberare din funcţia de
preşedinte al Comisiei de
Apel a lui Ionuţ Dina şi
numirea acestuia în funcţia

de secretar al Comisiei de
Disciplină. În funcţia de
preşedinte al comisiei de
Apel a fost numit Cristian
Miloş. În urma acestor
permutări a fost schimbată
şi componenţa Comisiilor.
Astfel Comisia de Apel
este condusă de Cristian
Miloş - preşedinte, Hariton
Iagaru – secretar şi Dorinel
Rădoi – membru.

La comisia de disciplină
preşedintele a rămas tot
Cristian Mertoiu. El este
ajutat de Ionuţ Dina în
calitate de secretar şi Sorin
Curiman ca membru.

C. DUMITRACHE

Schimbări în
Comisiile AJF Teleorman

Noul preşedinte al FRH a fost
ajutat de şefii Consiliilor Judeţene

- Nea Lucică, mai rămânem mult nemişcaţi?

S-a dus zăpada albă de pe întinsul ţării...


