
C e n e - a u
p r e z e n t a t
t e l e v i z i u n i l e î n
ultimele săptămâni,
în materie de cozi?
Cozi la ajutoare
alimentare, cozi la
promoţi i , cozi la
agheasmă şi, ciudat
pentru cineva care nu
e familiarizat cu „ţara
unde orice e posibil”,
România, cozi la
ghişeele unde se
plătesc impozitele şi
taxele locale.

C e t ă ţ e n i i , î n
g e n e r a l , ş i
p e n s i o n a r i i , î n
special, vin de la
primele ore ale dimineţii să-şi achite „dările”, stimulaţi şi de bonusul de 10% pe
care-l primesc cei care îşi plătesc obligaţiile până la 31 martie. Puţini ştiu însă că
în 2014 acest bonus va fi anulat de aplicarea la taxele şi impozitele de anul a ratei
inflaţiei calculată pe ultimii trei ani, adică 16%.

(continuare în pagina 3)

Rata şomajului în judeţul Teleorman a atins pragul maxim al ultimilor doi ani,
de 11,01 la sută. Creşterea progresivă a ratei şomajului a înregistrat o creştere
progresivă încă din luna august 2013, atunci când în Teleorman rata şomajului a
fost de 7,43 la sută.

(continuare în pagina 4)

Două instanţe româneşti au suspendat cauzele avute
pe rol şi s-au adresat Curţii de Justiţie a Uniunii
Europene, cerându-i să se pronunţe în legătură cu taxa
auto instituită de Guvernul României în ianuarie 2012,
prin Legea 9/2012, mai cunoscută sub numele de „taxa

de primă înmatriculare”.
Una dintre cele două instanţe a fost Curtea de Apel

Bucureşti, iar în cauză era implicat un teleormănean,
George Ciocoiu, care a dat în judecată Fiscul pe motiv că

taxa de poluare plătită pentru un autoturism din
Germania este contrară dreptului comunitar, care
prevalează în faţa legislaţiei interne. La 6 septembrie
2012, Tribunalul Teleorman i-a dar câştig de cauză
cetăţeanului, dar administraţia fiscală a făcut apel la

instanţa superioară, iar Curtea de Apel Bucureşti a decis
suspendarea cauzei şi consultarea Curţii de Justiţie a
UE, care s-a pronunţat la mijlocul acestei săptămâni.

(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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În Teleorman,
rata şomajului este dublul

mediei pe ţară

Pentru că românii nu
au ce le vinde,

Chinezii importă,
deja, carne şi
animale vii de la
fermierii unguri

În 2014, cozi
la impozite mai mari

Concurs de
pictură şi grafică
pentru ”artiştii”
alexăndreni

Un teleormănean „bate”
statul la Curtea de Justiţie a UE
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Copiii cu veleităţi artistice au şansa de a-şi arăta talentul în
cadrul unui concurs organizat de conducerea Primăriei
Alexandria. Sub titlul ”Zâmbetele primăverii”, concursul se
adresează copiilor pasionaţi de pictură şi grafică.

Conducerea Primăriei Alexandria caută ”zâmbetele
primăverii”. Copiii şi tinerii pasionaţi de artă care au vârsta
cuprinsă între 7 şi 18 ani, se pot înscrie, de ieri, la concursul de
pictură şi grafică ”Zâmbetele primăverii”.

”Primăria Municipiului Alexandria şi Consiliul Local al
Municipiului Alexandria organizează concursul de pictură şi
grafică ”Zâmbetele primăverii”. Concursul se adresează copiilor
şi tinerilor cu vârsta cuprinsă între 7 şi 18 ani şi este organizat pe
două secţiuni: pictură şi grafică.

Fiecare secţiune va fi împărţită pe trei categorii de vârstă: 7 –
10 ani, 11 – 14 ani şi 15 – 18 ani”, se arată într-o informare a
PrimărieiAlexandria.

Cei care vor să participe la acest concurs pot depune
lucrările până pe data de 28 februarie la sediul Primăriei
Alexandria. Jurizarea va avea loc pe data de 3 şi 4 februarie.

Lucrările câştigătoare vor fi expuse şi premiate în cadrul unei
expoziţii ce va fi vernisată pe data de 5 februarie de la ora 11.00.

Premiile constau în produse necesare exercitării pasiunii
pentru artă. Trebuie precizat faptul că nu există restricţii de
încadrare în temă sau de reprezentare a temei.

C. DUMITRACHE

(urmare din pagina 1)

Şt. B.

Curtea de Justiţie a UE a
stabilit că ”Articolul 110 TFUE
trebuie interpretat în sensul
că se opune unui regim de
impozi tare precum cel
instituit, apoi circumscris de
reglementarea naţională în
discuţie în litigiile principale,
prin care un stat membru
aplică autovehiculelor o taxă
pe poluare care este astfel
stabilită încât descurajează
punerea în circulaţie, în acest
stat membru, a unor vehicule
de ocazie cumpărate din alte
state membre, fără însă a
descuraja cumpărarea unor
vehicule de ocazie având
aceeaşi vechime şi aceeaşi
uzură de pe piaţa naţională.”

Adică aceeaşi taxă de
înmatriculare să se plătească

şi pentru un Wolksvagen şi
pentru o Dacie, dacă au
aceeaşi capacitate cilindrică,
aceiaşi kilometri parcurşi,
acelaşi an de fabricaţie şi
folosesc acelaşi combustibil.

De menţ ionat că în
Occident, dacă, de exemplu,
un cetăţean din Italia cumpără
o maşină din Franţa sau
Germania nu plăteşte taxă de
primă înmatriculare, ci o taxă
„de transfer de proprietate”,
care se învârte în jurul a 200
de euro. Pe când la noi, taxa
de primă înmatriculare a
ajuns şi la câteva mii de euro,
bani suficienţi să cumperi o
maşină de ocazie bună, într-o
ţară occidentală.

Prin decizia Curţii de
Justiţie a UE, toţi cei care au
fost nedreptăţiţi îşi pot

recupera în instanţă banii
plătiţ i în plus la prima
înmatriculare, ca prim efect.
Dar apare şi al doilea efect,
unu l pervers, de t ipu l
proverbului cu capra, oaia şi
flatulaţia. Adică guvernul
greşeşte şi poporul plăteşte.
Pentru că bugetul de stat, din
care vor fi returnate aceste
sume, e alimentata din taxele
şi impozitele (multe şi
consistente) pe care le
plătesc contribuabilii, fie ei
persoane fizice sau juridice.

Şi pentru că tot am invocat
proverbele, aşteptăm o
legislaţie care să pună în
acord cu proverbul care
spune că „prostia se plăteşte”
şi pe cei aflaţi la cârma
treburilor publice.

Remorcarea unui automobil defect este o
operaţiune legală. De aceea, e necesar ca
fiecare conducător auto să cunoască regulile
de baza ale remorcării, care să permită
deplasarea în siguranţă.

Iată ce trebuie să ştii atunci când
remorchezi sau eşti remorcat.

Ce maşini pot fi remorcate? Numai
maşinile defecte pot fi remorcate, nu şi cele
neînmatriculate. Aşadar, nu poţi să tractezi o
rablă la cimitirul de maşini, trebuie să foloseşti
o platformă în acest caz.

Care sunt regulile pentru mijlocul de
remorcare? Potrivit legii, trebuie folosită o
bară de remorcare, care să aibă cel mult 5
metri. O sufă flexibilă de 3-5 metri este
permisă în cazul autoturismelor, dacă
sistemele de frânare şi de direcţie sunt
funcţionale.

Care este limita de viteză pentru

remorcare? Legea nu specifică o limită de
viteză, dar recomandabil este să nu depăşeşti
30 km/h. Pentru că, fără motor, asistarea
direcţiei şi a frânării nu funcţionează, iar efortul
pentru acţionarea acestora e mare. La viteze
mici, şoferul maşinii defecte are astfel mai mult
timp să acţioneze.

Potrivit legii, ambii şoferi trebuie să posede
permis de conducere valabil pentru categoriile
de vehicule respective.

Cum trebuie semnalizate cele două
maşini? Maşina tractată trebuie să folosească
aceleaşi semnale luminoase ca şi maşina care
tractează. Atunci când sistemul de iluminare şi
semnalizare nu funcţionează, e interzisă
remorcarea pe timpul nopţii sau în condiţii de
vizibilitate scăzută. De asemenea, pe timpul
zilei, remorcarea e permisă numai după
aplicarea pe spatele maşinii tractate a
inscripţionării "Fără semnalizare" şi a
indicatorului "Alte pericole".

Maşinile mici pot tracta altele mai mari? Nu.
Maşina tractată nu trebuie să aibă masa mai
mare decât a celei care o tractează, cu
excepţia cazului în care e vorba de o maşină
specializată de depanare.

Pe ce distanţă maximă pot fi tractate
maşinile? Legislaţia nu prevede o limită pentru
distanţă, dar în general, remorcarea trebuie
efectuată pe distanţe scurte.

Este permisă remorcarea pe autostrăzi?
Legislaţia nu prevede nici o excepţie pentru
autostrăzi, dar trebuie ţinut cont că deplasarea
cu viteză mică a unor vehicule pe o autostradă
determină apariţia unor pericole serioase
pentru siguranţa circulaţiei.

Nerespectarea regulilor privind tractarea
se pedepseşte cu 9-20 de puncte de amendă
sau chiar cu amendă.

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 teleormănean „bate”
statul la Curtea de Justiţie a UE

Concurs de pictură
şi grafică pentru

”artiştii” alexăndreni

SC MARA PROD COM SRL angajează
vânzătoare cu experienţă în domeniu.
Relaţii la tel. 0247.312.854 sau

0767.149.304.

Cum tractezi corect o maşină defectă

Camera Deputaţilor are în lucru un proiect legislativ care ar
permite construirea pe spaţiile verzi. Prin aceasta prevedere,
spaţiile verzi dintre blocuri şi bucăţile de parcuri retrocedate ar
deveni construibile. Proiectul legislativ va fi discutat marţi de
Comisia deAdministraţie Publică a Camerei Deputaţilor.

Dacă prevederea ar fi aplicată, sute de hectare de spaţiu
verde s-ar pierde doar în
Bucureşt i , este de
părere Nicusor Dan,
preşedintele Asociaţiei
Salvaţi Bucureştiul”,
potrivit b365.ro.

Legea mediu lu i ,
OUG 195/2005 (aşa
cum a fost modificată
prin OUG 114/2007)
prevede în articolul 71
interzicerea schimbării
dest inaţiei spaţi i lor
verzi. Legea 24/2007 a
spaţiilor verzi urbane
confirma această interdicţie şi impune sancţiuni pentru
încălcarea ei.

Printr-un proiect legislativ se solicita modificarea Legii
24/2007 prin introducerea unui articol care prevede posibilitatea
construirii pe spaţiile verzi private.

Oamenii de ştiinţă sunt 75% siguri că vara 2014 va fi cea mai
călduroasă din istorie.

Vara 2014 va fi cea mai călduroasă de când se fac
înregistrări meteorologice, avertizează oamenii de ştiinţă
germani, într-un studiu publicat într-o prestigioasă revistă
ştiinţifică, susţine Independent.co.uk.

Temperaturile neobişnuit de ridicate vor fi legate de
fenomenul El Nino, care se petrece atunci când apele din zona
de Ecuator a Pacificului sunt neobişnuit de calde.

Spaţiile verzi
dintre blocuri ar putea
deveni construibile

Previziuni meteo pentru
vara 2014
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Preşedintele Partidului
N a ţ i o n a l L i b e r a l , C r i n
Antonescu, a susţinut joi că
premierul Victor Ponta trebuie
să ia o decizie până luni în
ceea ce priveşte guvernarea
împreună cu liberalii sau
construirea unei alte alianţe,
punctând că PNL nu este în
situaţia de a accepta condiţiile
primului ministru.

"Dl prim-ministru are de
răspuns cetăţenilor care ne-au
votat până luni, dacă doreşte
să mai facă guvernul cu PNL,
cu Klaus Iohannis vicepremier
sau doreşte să construiască o
altă alianţă cu dl Voiculescu, dl
Oprea, cu dl Constantin dar ar
trebui să spună acest lucru. Nu
suntem în situaţia de a
accepta condiţii de la dl
Ponta", a declarat Antonescu
la B1 Tv.

El a arătat că nu vizează un
schimb de portofolii în Guvern
şi că îşi doreşte ca PNL să
rămână la guvernare.

"Dl Ponta până luni trebuie
să ia o decizie, vrea să facă
guvernul cu noi care nu am
cerut nimic în plus şi am adus
nişte oameni puternici în
Guvern apreciaţi chiar şi de
domnia sa, bine. Vrea să aibă
singur aşa un Guvern cu alde
Daniel Constantin şi să pună
dânsul condiţii, să dea ordine,
să dea lecţii, să facă tumbe, să
facă ce doreşte - ne spune,
punem capăt acestui Guvern
şi după aceea încearcă să-şi
facă un altul. Cu cine va
încerca să-şi facă un altul nu
ştiu. Trebuie să procedăm

decent şi răspunsul este la dl
Ponta. Eu sper să dea
răspunsul corect şi să mergem
înainte", a spusAntonescu.

El a arătat că PNL a propus
schimbări în Guvern, motivând
că partidul are dreptul să
î n l o c u i a s c ă m i n i ş t r i .
Antonescu a indicat că Ponta a
fost încântat de propunerile de

miniştri făcute de PNL şi a
subliniat că noua structură a
Executivului, în situaţia în care
postul de vicepremier al
liberalilor va fi cuplat cu cel de
Ministru de Interne, trebuie să
treacă prin Parlament.

Antonescu a afirmat că
neînţelegerile din USL au
apărut în momentul în care
premierul a propus o condiţie
suplimentară la schema
Executivului, respectiv aceea
de-al face vicepremier pe
Daniel Constantin, lucru pe

care PNLnu-l poate accepta.
"Noi nu am cerut nimic în

plus, absolut nimic de la
nimeni, am acceptat şi
propunerile de reorganizare
înăuntrul schemei guvernului
cu nişte miniştri delegaţi care
să devină miniştri plini. Ne-am
înţeles cu dl prim-ministru", a
precizat el.

Antonescu a mai explicat
că neînţelegerile din Uniune
nu se datorează neparticipării
p e l i s t e c o m u n e l a
europarlamentare a PNL şi
PSD, aşa cum invocă unii
liberali, arătând că cele două
partide au decis participarea
pe liste separate.

"PSD nu ne-a propus să
mergem pe liste comune şi noi
am spus nu. Poate d l
Tăriceanu vrea să intre în
USD", a adăugat liderul PNL.

(urmare din pagina 1)
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Dar, colac peste pupăză, de la 1 ianuarie cetăţenii ar putea
fi de o nouă majorare a taxelor şi impozitelor locale, primăriile
având posibilitatea legală ca în acest an să indexeze cu mai
mult de 20% peste rata inflaţiei cuantumul taxelor locale
pentru persoanele fizice, plafonul de 20% rămânând valabil
doar pentru persoanele juridice.

Prin transferarea către primării a deciziei privind nivelul
taxelor şi impozitelor locale, Guvernul s-a derobat de
răspundere, mai mult, se poate lăuda cu autonomia pe care o
au în prezent administraţiilor locale din România. Numai că,
aşa cum precizam mai sus, în ţara noastră orice e posibil.
Inclusiv abuzul personal şi instituţional.

S-a dovedit până în prezent că unii dintre primari au gândit
raţional şi având experienţa anilor trecuţi, când colectarea
taxelor şi impozitelor s-a făcut cu mare dificultate, chiar în
condiţiile unui cuantum mai redus, n-au mărit taxele decât cu
rata inflaţiei ori nici atât.

Alţii însă n-au ţinut cont nici de sărăcia oamenilor, nici de
nivelul colectării din anii precedenţi şi împinşi de arieratele
înregistrate ori de obligaţiile faţă de clientelă au mărit taxele şi
impozitele şi cu 50%.

Ce se va face în unele cazuri cu banii colectaţi în primăriile
respective? Răspunsul îl aflăm de cele mai multe ori din ziare
sau din jurnalele de ştiri, când se anunţă ce arestări a mai
făcut DNA.

Dar ce fac cetăţenii, care se trezesc că după ce plătesc
impozitul pe teren, nu le mai rămâne mai nimic din recoltă,
pentru că preţul cerealelor e de batjocură?

E bună descentralizarea, e bună şi autonomia financiară a
comunităţilor, dar nu în România de azi. Doar unele din marile
municipii ale ţării pot funcţiona numai din taxele şi impozitele
locale, iar localităţile rurale „independente financiar” pot fi
numărate pe degete. Majoritatea administraţiilor locale
depind de alocările de la bugetul centralizat şi în acest caz
modul în care se cheltuiesc banii, fie pentru investiţii, fie
pentru acţiuni sociale, ar trebui mai atent urmărit.

În 2014, cozi
la impozite mai mari

Legiui torul a lăsat la aprecierea
destinatarului normei - autorităţile publice
învestite cu executarea şi aplicarea legii -
fixarea cadrului normativ existent în materia
descentralizării, precizează judecătorii CC, în
motivarea deciz iei de constatare a
neconstituţionalităţii Legii descentralizării.

" O a s e m e n e a d i s p o z i ţ i e l e g a l ă
reglementează, în mod implicit, posibilitatea
eliminării selective din fondul activ al legislaţiei
a unor prevederi legale în vigoare, ceea ce
afectează unitatea şi scopul măsurilor de
d e s c e n t r a l i z a r e
promovate, conferindu-
le un caracter aleatoriu.
În aceste condiţi i ,
destinatarul normei
este pus în situaţia de a
a l e g e î n m o d
discreţionar dispoziţiile
legale incidente în
acest domeniu, contrar
regulilor de tehnică
legislativă, care obligă
l e g i u i t o r u l l a
reglementarea relaţiilor
sociale cu respectarea
principiilor generale de
legiferare proprii sistemului dreptului
românesc. Aşadar, Curtea constată o evidentă
încălcare a exigenţelor art.1 alin.(5) din
Constituţie", arată judecătorii de la Curtea
Constituţională (CC), în motivarea hotărârii.

Judecătorii constituţionali mai precizează
că, prin modificările aduse articolului 171 din
Legea nr. 95/2006, nu se prevede autoritatea
competentă să îi numească pe "conducătorii"
direcţiilor de sănătate publică. Astfel, textul
prevede doar că aceştia sunt numiţi "în

condiţiile legii".
"De asemenea, s-a înlăturat termenul de 30

de zile în care directorul coordonator sau
directorul coordonator adjunct care se află în
stare de incompatibilitate sau în conflict de
interese, era obligat să înlăture motivele de
incompatibilitate ori de conflict de interese, care
ar fi atras rezilierea de plin drept a contractului
de management. Noul act normativ nu prevede
sancţiunea aplicabilă 'conducătorilor' direcţiilor
de sănătate publică de la data apariţiei
conflictului de interese/ incompatibilităţii", mai

m e n ţ i o n e a z ă
m a g i s t r a ţ i i
constituţionali.

Conform motivării
CC, chiar dacă aceştia
sunt supuşi evaluării
conflictelor de interese
sau incompatibilităţii
potrivit legii, "efectele
juridice ale raportului de
evaluare de constatare
a c o n f l i c t u l u i d e
i n t e r e s e /
incompatibilităţii sunt
imprecis reglementate,
în sensul absenţei

sancţiunii".
În motivare se mai arată că, având în vedere

că Legea descentralizării a fost constatată ca
fiind neconstituţională în ansamblul său,
procedura parlamentară cu privire la aceasta "a
încetat în mod definitiv".

Curtea Constituţională a decis, în 10
ianuarie, că Legea descentralizării, pentru care
Guvernul şi-a angajat răspunderea în
Parlament în luna noiembrie 2013, este
neconstituţională.

Ponta trebuie să ia o
decizie până luni dacă mai doreşte

să facă guvernul cu PNL

Curtea Constituţională:

Legiuitorul a lăsat la
aprecierea autorităţilor publice
aplicarea Legii descentralizării

Conducerea PPE cere Comisiei Europene să
monitorizeze acţiunile Guvernului şi Parlamentului din
România pentru a preveni orice abatere de la statul de drept,
după recentele evoluţii politice de la Bucureşti, potrivit unui
comunicat al popularilor europeni.

Preşedinţia Partidului Popular European, care s-a întrunit
miercuri, la Bruxelles, este "îngrijorată de încercările coaliţiei
guvernamentale române, formată dn PSD şi PNL, de a
dezincrimina corupţia politică din România".

PPE critică încercarea de a schimba Codul Penal,
apreciind că iniţiativa reprezintă "un atac direct asupra
statului de drept" şi "o continuare a tentativelor anterioare ale
PSD şi PNL de a afecta funcţionarea sistemului judiciar dub
România".

În opinia popularilor europeni, încercarea de a nu-i mai

trage la răspundere pe preşedinte, pe parlamentari şi pe
avocaţi pentru abuz de putere, mită, conflict de interese şi alte
acte de corupţie este împotriva principiiilor fundamentale ale
statului de drept.

PPE mai notează că tentativa de a oferi superimunitate
parlamentarilor şi de a elimina incompatibilităţile, refuzul de a
aplica sentinţele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în cazuri de
incompatibilitate şi încetarea mandatelor, precum şi
modificarea Constituţiei fără a ţine cont de statul de drept şi
democraţie şi încălcând voinţa suverană a poporului
reprezintă "alte schimbări prin care executivul şi majoritatea
parlamentară a USLau încercat să încalce statul de drept".

În aceste condiţii, PPE cere Comisiei Europene să
monitorizeze acţiunile Guvernului şi Parlamentului pentru a
preveni orice abatere de la statul de drept.

PPE cere Comisiei
Europene să monitorizeze
acţiunile Guvernului şi

Parlamentului din România
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De atunci şi până la sfârşitul anului, rata
şomajului a înregistrat o creştere progresivă
ajungând în luna decembrie 2013 la valoarea
procentuală de 10,66 la sută, ca după, în
ianuarie 2014 rata şomajului să atingă recordul
ultimilor ani, 2013 – 2014, de 11,01 la sută,
ceea ce înseamnă că în Teleorman şomajul
este dublul mediei pe ţară.

Valori similare ale şomajului, ba chiar mai
mari au fost înregistrate în Teleorman pe întreg
parcursul anului 2010, atunci când în primele
cinci luni ale anului, rata şomajului a depăşit
procentual valoarea de 12 la sută, iar până la
sfârşitul acestui an, nu a scăzut sub valoarea
procentuală de 10,08 la sută.

În ceea ce priveşte numărul şomerilor, în
luna ianuarie 2014, în Teleorman au fost
înregistraţi 19.270 de şomeri. Cei mai mulţi
dintre ei fiind concentraţi în zona Alexandria,
(5358). În zona Roşiorii de Vede sunt
înregistraţi 3911 şomeri, iar în zona Videle sunt
3586 de şomeri. În zonele Turnu Măgurele şi
Zimnicea sunt diferenţe mici între numărul
persoanelor aflate în căutarea unui loca de
muncă, în zona Turnu fiind înregistraţi 3220
şomeri, iar în zona Zimnicea doar 3195 şomeri.

Din numărul total de şomeri înregistraţi în
evidenţele A.J.O.F.M Teleorman, doar 4.252 de

persoane mai beneficiază de indemnizaţie de
şomaj, 1.415 persoane fiind absolvenţi ai
instituţiilor de învăţământ. Ceea ce înseamnă
că ponderea şomerilor ne indemnizaţi în
perioada de referinţă a fost de 77,93 la sută
respectiv 15.018 persoane, majoritatea
provenind din mediul rural, fiind beneficiari ai
prevederilor Legii nr. 416/2001, privind venitul
minim garantat.

În funcţie de localitatea de domiciliu, au fost
înregistraţi în luna ianuarie, în mediul urban,
4.115 şomeri, iar în mediul rural 15.155 şomeri.

Referitor la nivelul de instruire, şomerii fără
studii şi cei cu nivel de instruire primar,
gimnazial şi profesional deţin ponderea cea
mai ridicată, respectiv 82.51%. Urmează apoi
şomerii cu nivel de instruire liceal şi post-liceal
care deţin o pondere de 15.46%, iar cei cu studii
universitare înregistrează o pondere de doar
2.03%.

Trist este faptul că cea mai mare parte dintre
şomeri, (10.492) au vârstele de peste 40 de ani,
ceea ce înseamnă că aceştia îşi vor găsi mult
mai greu un loc de muncă. 4.303 şomeri au
vârste între 30-40 de ani; 3.347 sunt tineri până
în 25 de ani şi numai 1.146 persoane aflate în
căutarea unui loc de muncă au vârste între 25-
30 de ani.
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În luna noiembrie a anului trecut, o delegaţie a oamenilor
de afaceri chinezi, în frunte cu premierul Li Keqiang, a venit la
Bucureşti, cu intenţia extinderii relaţiilor economice dintre
cele două ţări prietene, între altele stabilindu-se şi două
protocoale prin care chinezii puteau importa chiar din acest
an câteva sute de mii de vaci de lapte, ovine vii, precum şi
mari cantităţi de carne de porc, de taurine şi de oi procesată.
Au fost vizitate câteva din fermele de producţie şi unităţi de
procesare existente îndeosebi în Ardeal, s-a discutat cu
fermierii şi procesatorii de carne şi au fost stabiliţi paşii ce
trebuie urmaţi într-o astfel de afacere reciproc avantajoasă.

um au trecut deja mai bine de două luni de zile de la
semnarea respectivelor înţelegeri, chinezii au început să vină
după marfă. Numai că au constatat că de la români nu pot
cumpăra deocamdată decât efective reduse de animale, cu
mult mai puţin decât autorităţile române se angajaseră să
livreze în această primă parte a anului 2014. O discuţie pe
această temă a fost purtată miercuri, 12 februarie a.c, de
către ambasadoarea Chinei la Bucureşti, Huo Yuzhen, cu
ministrul Agriculturii, Daniel Constantin. Mai mult decât atât,
tema respectării angajamentelor de livrare către China de
animale vii şi produse derivate din carne va fi discutată şi cu
ministrul Agriculturii din Republica Populară Chineză, Han
Changfu, care va efectua o nouă vizită la Bucureşti.

Într-o astfel de situaţie, chinezii au început să importe
masiv animale de lapte şi carne din Ungaria, fermierii din ţara
vecină având mari efective de animale disponibile pentru
export. O parte din banii destinaţi românilor au intrat deja în
conturile fermierilor şi procesatorilor de carne maghiari, iar
colaborarea între unguri şi chinezi se întemeiază pentru o
perioadă îndelungată de timp. Pragmatici, aşa cum s-a
anunţat oficial, chinezii sunt pe punctul de a înfiinţa la
Budapesta prima filială a Băncii de stat a Republicii China în
partea centrală şi de Sud Est a Europei. Câştigă, aşadar,
doar cine poate!

George ZAVERA

În Teleorman,
rata şomajului este dublul

mediei pe ţară

De mai bine de douăzeci de
ani, zonele împădurite din
Moldova şi Ardeal au devenit
raiul hoţilor de lemn, mii de
g a n g s t e r i a c ţ i o n â n d
samavolinc pentru punerea la
pământ a pădurilor seculare
din cele două zone ale ţării.
Derbedei români şi străini au
r e u ş i t , c u c o n c u r s u l
autorităţilor centrale şi locale,
să decimeze mii de hectare de
păduri, de pe urma exportului
de lemn făcând averi uriaşe.
A u r a s p ă d u r i l e , c u
consecinţe dintre cele mai
grave asupra mediului şi
pierderi de miliarde de euro
înregistrate la bugetul
statului. Desigur, jaful a
existat şi în celelalte zone
ale ţării, dar la proporţii mult
mai reduse.

D i n m o t i v e î n c ă
neelucidate pe deplin,
g u v e r n e l e c a r e s - a u
perindat în toţi aceşti ani la
conducerea ţării doar s-au
făcut că dau legi aspre pentru
a stopa tăierile ilegale de
păduri. Legile, modificate de
nenumărate ori, au fost făcute
însă în avantajul şmecherilor,
în loc să conţină măsuri aspre
de sancţionare, inclusiv cu
pedeapsa cu închisoarea, a
celor care au distrus pădurile.
Din păcate, şi acum se taie în

neştire, profitându-se de o
lege care reglementează
regimul silvic destul de
permisivă pentru cei care
nesocotesc legea.

Pentru a reduce acţiunile
de tă i e re a pă dur i lo r,
îndeosebi din domeniul privat,
la jumătatea anului trecut a
fost adoptată Legea 117/2013
pent ru aprobarea OUG
58 /20 12 r e fe r i t oa r e l a
mo d i f i c a r ea u no r a c te

normative din domeniul
protecţiei mediului şi pădurilor.
Lege care nu a putut fi aplicată
o bună perioadă de timp,
normele de aplicare fiind
elaborate şi aprobate cu foarte
mare întârziere. În baza
respectivei legi, pe data de 12
februarie 2014, Guvernul a
aprobat şi “metodologia de
acordare, utilizare şi control a
ajutorului de stat pentru

compensaţii reprezentând
c o n t r a v a l o a r e a m a s e i
lemnoase pe care proprietarii
nu o recoltează datorită
funcţiilor de protecţie stabilite
prin amenajamente silvice”.
Potrivit unui comunicat al
Guvernului, noul act normativ
a fost elaborat pentru a putea fi
deblocată situaţia de până
acum, în care acordarea
compensaţiilor prevăzute de
legislaţia naţională şi liniile

directoare comunitare nu
era posibilă. De acum,
Guvernul, din fondurile
Ministerului Mediului şi
Schimbărilor Climatice, va
putea acorda ajutoare
f i n a n c i a r e d e s t a t
proprietarilor de pădure,
anual şi pe hectar, acestea
fiind cuprinse între limitele
de 40 euro/ha/an şi 200
euro/ha/an. De acest ajutor
financiar vor beneficia toţi

proprietarii de pădure care
acceptă să stopeze tăierea
plantaţiilor forestiere pe care le
au în proprietate. Banii primiţi
astfel vor acoperi în bună parte
cheltuielile de amenajare, de
administrare şi de îngrijire a
plantaţiilor forestiere şi vor
suplini o parte din veniturile ce
ar fi putut fi obţinute prin
defrişarea pădurii.

George ZAVERA

Pentru că românii nu au ce le vinde,

Chinezii importă,
deja, carne şi
animale vii de la
fermierii unguri

Cele 72 de posturi oferite persoanelor aflate în căutarea
unui loc de muncă, în judeţul Teleorman sunt insuficiente în
comparaţie cu numărul şomerilor existent la nivelul judeţului
la această oră. Faţă de perioada anterioară, oferta locurilor
de muncă s-a completat cu patru posturi, din care unul se
adresează şomerilor care au la bază şi studii superioare,
ceea ce înseamnă că în perioada 13 -19 februarie, din celte
72 de posturi vacante, trei posturi sunt pentru persoanele cu
pregătire superioară. Un post este de inginer economist, altul
se adresează unui expert în securitate şi sănătate în muncă,
iar cel de al treilea post este de inginer mecanic. Pentru toate
cele trei posturi cu adresabilitate în rândul persoanelor cu
studii superioare, angajatorul solicită vechime în câmpul
muncii de un an de zile, iar contractele de muncă se vor
semna pentru o perioadă nedeterminată.

Zonele de interes pentru această perioadă au rămas
aceleaşi, ca şi în perioada anterioară, Alexandria, Roşiorii de
Vede şi Turnu Măgurele.

Cea mai bogată ofertă fiind în zona Alexandriei, unde
doritorii pot alege din cele 37 de posturi de muncitori
necalificaţi în industria textilă, operatori la maşini unelte
automate şi semi automate, barmani, ospătari, agenţi de
vânzări şi femeie de serviciu.

Pentru zona celorlalte două oraşe, oferta este mult mai
redusă. Astfel, pentru Roşiorii de Vede sunt vacante 24 de
posturi în industria textilă, în meseria de confecţioner –
asamblor articole textile (10) posturi, iar alte 14 posturi se
adresează muncitorilor necalificaţi din acelaşi domeniu de
activitate.

Iar pentru zona Turnu Măgurele oferta cuprinde doar 11
posturi, nouă dintre ele fiind vacante de asemenea în
industria confecţiilor, iar celelalte două sunt pentru cei care
doresc un post de muncitor necalificat în agricultură.

M.M.

Ofertă săracă
de locuri de muncă

Dacă acceptă să stopeze tăierile,

Proprietarii de plantaţii
forestiere vor primi de la stat între

40 şi 200 de euro/ha

Strategia bugetară a Guvernului pentru
perioada 2014-2016 prevede creşterea
salariului minim cu 12,5% până în 2016 şi
indexarea pensiilor cu 3,75 de procente. De
asemenea, venitul minim garantat va creşte cu
4,5%, potrivit antena3.ro.

Salariul de bază minim brut a crescut la 1
ianuarie 2014 – de la 800 la 850 de lei – pentru
un program complet de lucru de 168 de ore în
medie pe lună, adică o remuneraţie de 5,059 lei
pe oră.

De la 1 iulie urmează un nou prag de

creştere a salariului minim, pentru un program
complet de lucru de 168 ore în medie pe lună,
adică o remuneraţie de 5,357 lei pe oră.

De majorarea cu 50 de lei a salariului minim,
de la 1 ianuarie 2014, au beneficiat 804.225 de
salariaţi, dintre care 238.143 din sectorul
bugetar şi 566.112 din sectorul concurenţial.

În cea de-a doua etapă, respectiv din 1 iulie
2014, vor beneficia de creşterea salariului de
bază minim brut – de la 850 la 900 de lei – în
total 966.405 salariaţi, dintre care 281.542
bugetari şi 684.863 din sectorul concurenţial.

Calendarul de creştere a salariilor
şi pensiilor până în 2016
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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



Arborele vieţii

Recurs la iubire

Atunci când plouă

Zâmbet târziu

Aştept

Poveste

Dreptul de a alege

Treceri

Mihail TĂNASE

M-am născut să vânez...

Din miliardele de vieţi,
mie mi s-a dat una.
Cu scop precis:
să vânez.

Fără să pretind ceva.

În t r -o noap te am vâna t
durerea...
Se încurcase
în crengile unui copac.
Mai târziu am aflat că se

numea arborele vieţii,-
şi am închis-o alături
de iubire...

Se usca...
Aşa că am udat-o cu o
lacrimă...

Dumnezeu ne cunoştea
cel mai bine –
Ne pictase în a şaptea zi
într-o paletă
de septembrie.
Şi erau multe plecări,
rănite frunze într-o
expoziţie jilavă de clipe.
Tăcuţi făceam recurs
la iubire...

Atunci când plouă
îmi place să umblu
desculţ prin cuvinte,
să simt între degete
fiecare literă,
fiecare silabă.

Atunci când plouă
îmi place să sorb
fiecare picătură de pe
firul ierbi.

Atunci când plouă
îmi place să mă pierd

tandru în privirea ta...

Eram trecător
neştiut –
prin viaţă...

Tu o ştii cel
mai bine.

Chiar mai bine
decât Dumnezeul
care mi-a sădit în
suflet râu de lacrimi...

Eram trecător
grăbit,
neştiut –
într-un
zâmbet târziu...

Tu ştii că aştept
ploile,
dezlănţuitele
ploi
cu miros de
toamnă târzie.
Aştept...

Tu ştii că aştept
frunzele,
înnebunitele
frunze
înveşmântat în
culorile iubirii...

Singurătatea...
Mereu desena linii –
harta generaţiei mele.
Uneori,
copilăria –

în linii grave..
Învăţam să mă
ascund în toate aceste
schiţe,
chiar atunci învăţam
să citesc în lacrimă...
Ai apărut tu,-
(într-un punct al hărţii),
m-ai învăţat să desenez
fluturi de lumină,
şi am fost fericit...

De-aş fi avut dreptul să aleg
nu aş fi ales să fiu pasăre...
Nu aş fi avut decât albastrul
cerului;

De-aş fi avut dreptul să aleg
nu aş fi ales să fiu fluture...
Nu aş fi avut decât roua florilor;

De-aş fi avut dreptul să aleg
Aş fi ales să fiu zori-de-zi să
înfior cu ivirea mea chipul tău
îmbujorat...

noi doi...

Se întâmplă uneori
să mă înspăimânte
trecutele clipe.
Atunci –
cu paşi mărunţi mă
ascund în tristeţe,
în zborul fluturilor
albaştrii.
Se întâmplă uneori
să mă înspăimânt de
cenuşa din mine.
Atunci –
cu dorul liniştii
rătăcesc în
inima ta...
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Unităţile medicale care vor fi incluse în proiectul pilot
de modificare a statutului spitalelor "sunt şi rămân
publice", iar personalul va fi preluat în cadrul noii forme de
organizare a spitalului, a declarat, joi, ministrul Sănătăţii,
Eugen Nicolăescu.

"Spitalele pilot sunt şi rămân spitale publice. Nu
trebuie confundată forma lor de organizare din punct de
vedere economic, ca societăţi comerciale sau ONG-uri de
utilitate publică, cu forma lor de proprietate care rămâne
de stat. Forma de proprietate şi obiectul de activitate al
spitalelor-pilot nu se schimbă", a subliniat Nicolăescu, joi,
zi în care Ministerul Sănătăţii (MS) a lansat în dezbatere
publică o nouă formă a proiectului de Lege pentru

implementarea Proiectului pilot referitor la modificarea
statutului spitalelor.

Eugen Nicolăescu a adăugat că structura
organizatorică, reorganizarea, restructurarea,
schimbarea sediului şi a denumirilor pentru spitalele-pilot
din reţeaua proprie a MS se stabilesc doar prin ordin al
ministrului Sănătăţii, iar pentru spitalele-pilot din reţeaua
proprie a altor ministere şi instituţii publice cu reţea
sanitară proprie, numai cu avizul conform al MS.

Proiectul pilot, care va include 12 spitale, ar urma să
înceapă la 1 iulie 2014, pe o perioadă de un an, cu
monitorizare permanentă din partea MS şi cu evaluări
periodice.

Medic i i care vor trata
pacienţi, în regim privat, în
spitale publice vor primi 50% din
suma încasată, prevede un
proiect de lege lansat în
dezbatere publică de Ministerul
Sănătăţ i i (MS), după ce
procentul respectiv era stabilit
iniţial, în august 2013, la 60%.

Proiectul pilot ar urma să
intre în vigoare la 1 iulie şi să se
desfăşoare timp de şase luni.

"Prevederile prezentei legi se
aplică medicilor specialişti şi
medicilor primari din unităţile
sanitare publice cu paturi.
Medicii specialişti şi medicii
primari implicaţi în acest proiect
au statut de angajat ai unităţii şi
îşi desfăşoară activitatea cu
contract individual de muncă cu

normă întreagă sau cu contract
individual de muncă cu timp
parţial. În perioada derulării
Proiectului pilot, contractele
individuale de muncă ale
medicilor specialişti şi medicilor
p r i m a r i s e m o d i f i c ă
corespunzător" , prevede
proiectul de act normativ.

Potrivit ministrului Eugen
Nicolăescu, creşterea veniturilor
medicilor şi echipelor medicale

din spitale se va putea face pe
două căi: prin salarizarea pe
performanţă, în baza unor criterii
ce vor fi stabilite în normele de
aplicare, şi prin posibilitatea de a
trata pacienţi proprii, în regim
privat, în spitalul public.
"Beneficiarii acestor schimbări
sunt în primul rând pacienţii, dar

şi medicii şi echipele medicale şi
spitalele", susţine ministrul
Sănătăţii.

Proiectul de act normativ
prevede că fondurilor necesare
creşterii veniturilor medicilor se
asigură din veniturile proprii ale
unităţii, după asigurarea în
totalitate a drepturilor de
personal existente la data intrării
în vigoare a prezentei legi, în
condiţiile în care unitatea nu
înregistrează plăţi restante către
furnizorii de bunuri şi servicii şi
după asigurarea condiţiilor
optime de funcţionare şi de
efectuare a actului medical.

În situaţia în care veniturile
proprii ale unităţii nu acoperă
che l tu ie l i le necesare cu
aplicarea prevederilor prezentei
leg i , î n baza s o l i c i t ă r i i
fundamentate a conducerii
unităţii, Ministerul Sănătăţii
p o a t e a l o c a s u m e , î n
completare, în limita a 5% din
fondul de salarii al unităţii
prevăzut în bugetul anual de
venituri şi cheltuieli al unităţii, de
la bugetul de stat şi din veniturile
proprii. "Fondurile necesare
pentru acoperirea acestor
cheltuieli se vor aloca prin
hotărâre a Guvernului de
suplimentare a bugetului
Ministerului Sănătăţii din fondul
de rezervă bugetară la dispoziţia
Guvernului", se precizează în
proiect.

Constelaţia Lirei

Proiect Medicii vor primi 50%
din banii pe tratarea pacienţilor în
regim privat, în spitale publice

Societatea de Scleroză Multiplă, Societatea
Neurologilor din România şi Colegiul Medicilor din
România au lansat miercuri campania naţională de
informare şi susţinere a drepturilor pacienţilor 'Împreună
învingem Scleroza Multiplă', care îşi propune să tragă un
semnal de alarmă asupra urmărilor devastatoare ale
lipsei de tratament în această boală.

Totodată, campania îşi propune să obţină acces la
tratament pentru toţi pacienţii cu scleroză multiplă, fără
discriminare, prin eliminarea listelor de aşteptare,
obţinerea accesului la terapiile inovatoare aprobate de
UE şi corelarea bugetului pentru programul de tratament
cu costurile reale ale tratamentului.

Printre obiectivele campaniei se numără informarea
publicului larg şi sensibilizarea opiniei publice cu privire la
ceea ce înseamnă viaţa cu scleroză multiplă şi
schimbarea modulului de a gândi al publicului larg legat
de faptul că diagnosticarea cu această afecţiune
înseamnă o viaţă inactivă.

Campania va cuprinde: informări periodice cu privire la
accesul la tratament al pacienţilor cu scleroză multiplă, o
masă rotundă cu reprezentanţii autorităţilor din sistemul
de sănătate pentru găsirea unor soluţii pentru pacienţii
aflaţi pe lista de aşteptare, realizarea şi difuzarea unui film
documentar despre pacienţi.

Scleroza multiplă este o boală autoimună, o afecţiune
cronică a sistemului nervos central, ale cărei cauze nu
sunt cunoscute şi pentru care nu există un tratament
curativ. Debutul bolii are loc în majoritatea cazurilor între
20 şi 40 de ani, fiind cea mai invalidantă boală a adultului
tânăr şi afectează de trei ori mai mult femeile decât
bărbaţii. Se întâlneşte rareori şi la copii cu vârsta de 12-18
ani. Cel mai tânăr pacient diagnosticat în România este
un copil de doi ani.

Eugen Nicolăescu:

Unităţile din proiectul
pilot de modificare a
statutului spitalelor
rămân publice

Campanie
de informare
naţională despre
scleroza multiplă



Când te gândeşti la ce înseamnă un părinte permisiv,
răspunsul care îţi vine în minte este, probabil: “părintele ai cărui
copii n-au reguli, n-au ţinută, n-au maniere”. Pe de o parte este
adevărat, însă sunt şi alte elemente care intră în definiţia
“părintelui permisiv”. S-ar putea chiar să-ţi dai seama că şi tu
poţi intra cu uşurinţă în această categorie având în vedere
unele obiceiuri pe care le ai, chiar dacă intenţiile tale sunt bune
şi crezi că îi vor fi de folos copilului sau adolescentului tău
pentru a de veni un adult responsabil.

Iată câteva obiceiuri cate te înscriu în categoria părinţilor
permisivi şi cum să te debarasezi de ele, potrivit
recomandărilor doctorului Leonard Sax, specialist în parenting,
autorul mai multor cărţi de specialitate.

În multe familii, din pricina programului foarte încărcat, nu
mai există rutine de familie. Cu atât mai mult limite. Oamenii
sunt prea obosiţi pentru a mai seta anumite limite şi pentru a
crea animozităţi, în puţinul timp pe care îl petrec în familie. Şi
atunci “lasă de la ei”. Ceea ce nu este foarte sănătos pentru
copii. Însă, cu puţină fermitate şi cu sprijinul partenerului, în
două săptămâni se pot forma noi rutine şi noi reguli.

Pentru mulţi părinţi este mai comod să renunţe decât să mai
intre într-un alt conflict cu copilul sau adolescentul. În acest
“tablou” intervin şi amintirile legate de stricteţea propriilor
părinţi şi atunci lasă din nou de la ei. Pe măsură ce copiii ajung
la pubertate, cresc şansele de conflicte între aceştia şi părinţi.
Uşi trântite în faţa părinţilor, ochi daţi peste cap sau formulări de
genul “nu am chef” sau “lasă-mă în pace” sunt la ordinea zilei în
multe familii. Oboseala părinţilor nu este un motiv de cedare.
Poţi renunţa în unele cazuri “uşoare”, însă în lucrurile serioase
ar trebui să te menţii pe poziţii pentru că altfel îţi pierzi
credibilitatea de părinte.

Mulţi copii din ziua de azi ocolesc responsabilităţile casnice
pentru că “au de învăţat”. Poate te gândeşti că îi faci un bine
dacă îl scuteşti de treburile pe care ar trebui să le facă el, însă
permisivitatea ta îi face rău, pe termen lung. Când copiii ies în
lume, ei trebuie să aibă nişte abilităţi. În viaţa de dinafara casei,
nimeni nu-i va spune “Lasă că strâng eu masa!”.

Unii părinţi sunt atât de concentrate să fie “iubiţi” de copiii lor
adolescenţi, încât “uită” de autoritatea de părinte. Ca prieten,
nu-i poţi interzice “prietenului” tău anumite lucruri. Ca părinte,
însă, în unele cazuri, este absolut necesar să interzici anumite
privilegii dacă nu au avut un comportament adecvat.
Adolescenţii au nevoie de părinţi cu autoritate care să-i ghidezi
în luarea celor mai bune decizii, nu de prieteni cu care să
bârfească din când în când.
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Trei tipi rupţi de beţi la omasă:.
- Bă, io-s trimisul lui Dumnezeu pe pământ!
- Taci, mă, că io-s trimisul lui Dumnezeu pe pământ!
- Tăceţi, bă, că n-am trimis pe nimeni!

***
Doi bărbaţi erau la spitalul de urgenţă.
- Cumaţi ajuns aici?
- Eram la volan. Aveam viteză.Mergeam prea repede.
- Şi dumneata?
- Erampe jos. Venea omaşină. Ammers prea încet.

***
Abia s-a deschis barul şi apare un bărbat slab, neras, cu o

figură mahmură şi hainele mototolite, care se adresează
barmanului:
- Spune-mi, te rog,m-ai văzut astă-noapte pe aici?
- Bineînţeles.
- Şi am consumat de vreunmilion?
- Cam aşa ceva.
- Bine, gata, m-am liniştit. Credeamcă i-ampierdut.

Pastila de râs

C a p r a - n e a g r ă ,
emblematică pentru Munţii
Carpaţi, nu mai este socotită
monument al naturii în ţara
noastră, a declarat, pentru
Green Report, Mihai Zotta,
d i r e c t o r u l t e h n i c a l
Conservation Carpathia,
fundaţie care derulează
proiecte de mediu în Munţii
Făgăraş.

„În Europa, capra-neagră
nu se află pe lista speciilor
strict protejate. Odată cu
i n t r a r e a î n U n i u n e a
Europeană, ţara noastră a
trebuit să-şi armonizeze
legislaţia de mediu inclusiv în
privinţa conservării naturii, iar
faptul că aceste animale nu
mai sunt strict protejate
reprezintă o consecinţă a
legilor Uniunii. Capra-neagră,
cândva monument al naturii în
România, prin anii '50,
rămâne însă protejată în

parcurile naturale şi naţionale,
unde nu poate fi vânată”, a
spus Mihai Zotta.

Potrivit lui Zotta, în ţara
noastră, ”capra-neagră ar
trebui să-şi redobândească
statutul. În perioada de după
război, a avut un declin foarte
puternic în România, iar în
perioada comunistă a început
o acţiune intensă de populare.
După '90, odată cu apariţia

vânătorilor străini, a reînceput
un declin al caprei-negre”.

„Odată cu înfi inţarea
parcurilor naţionale, cum sunt
Munţii Rodnei, Ceahlău,
Călimani, Piatra Craiului,
Bucegi, Retezat, din 2004,
când în aceste parcuri a fost
oprită vânătoarea, caprele-
negre s-au înmulţit”, a mai
spus Zotta.

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

Semne
că eşti un părinte
prea permisiv

Dorinţa umană de a privi lucruri frumoase
joacă un rol esenţial în alegerea partenerului

de viaţă, dar asta nu pentru că oamenii sunt
superficiali, ci din cauza modului în care este

stimulat creierul uman la vederea unei feţe
atractive.

Cercetătorii Universităţii din Oslo,
Norvegia, au stabilit că atractivitatea
declanşează aceeaşi reacţie în creier ca şi
drogurile.

La fel ca şi muzica bună sau mâncarea
gustoasă, a avea un partener de viaţă plăcut
ochiului este o sursă majoră de satisfacţie
personală. Oamenii de ştiinţă norvegieni au
recrutat 30 de bărbaţi cărora le-au dat o doză
mică de morfină, apoi le-au arătat poze cu
femei mai mult şi mai puţin frumoase. La final,
fără să ştie, aceştia le-au ales doar pe cele care
obţinuseră titluri de Miss.

Descoperirea vine astfel ca o lămurire a
faptului că aspectul fizic contează, cel puţin la
începutul unei relaţii, mai mult decât orice
altceva.

Mai mult de jumătate dintre
şoferii români şi-ar dori o altă
culoare pentru maşină decât
cea pe care o au în prezent, în
topul preferinţelor regăsindu-
se arg in t iu l , negru l ş i
roşul/vişiniul/grena, potrivit
unui studiu Daedalus Millward
Brown.

Culorile cel mai des
întâlnite la maşinile din
R o m â n i a s u n t :
bleumarin/albastru (22%),
a r g i n t i u ( 1 8 % ) ,
roşu/vişiniu/grena (15%),
bej/gri (13%), negru (12%)
şi alb (11%). De cealaltă
parte, culorile mai puţin
întâlnite sunt verde (6%),
g a l b e n ( 2 % ) ş i
maro/cafeniu (1%).

"Diferenţa dintre culorile
maşinilor deţinute şi culorile
pe care românii şi le doresc
este oarecum normală dacă
ţinem cont de aspecte precum
moda, varietate şi mai ales
tipul achiziţ iei . Românii
cumpără preponderent maşini

second hand, situaţie în care
culoarea nu mai joacă un rol la
fel de important ca atunci când
se achiziţionează o maşină
nouă. În astfel de cazuri,
cumpărătorul se uită mai întâi
la preţ, consum, costuri de
întreţinere şi, dacă mai are de
ales, la culoare", a arătat

A l ex a nd ru Go v o re an u ,
director de dezvoltare al
www.vezicatface.ro.

P r i n c o m p a r a ţ i e c u
femeile, bărbaţii ar alege într-o
m a i m a r e m ă s u r ă u n
autoturism de culoare argintie
(22% bărbaţ i i vs. 17%

femeile), bleumarin/albastră
(16% bărbaţii vs. 11% femeile)
sau bej/gri (10% bărbaţii vs.
6% femeile). Femeile sunt
însă mai atrase de culorile
roşu/v iş iniu/grena (25%
femeile vs. 14% bărbaţii) şi
verde (6% femeile vs. 2%
bărbaţii).

Pe măsură ce veniturile
cresc, românii preferă mai
puţin culori precum argintiu
sau bleumarin/albastru şi
aleg în schimb culoarea
neagră sau bej/gri.

Pe categorii de vârstă,
tinerii până în 35 de ani
preferă maşinile negre
( 3 1 % ) , î n t i m p c e
persoanele cu vârsta de
peste 35 de ani preferă

autoturismele de culoare
argintie (25%).

Pe măsură ce vârsta
creşte, şoferii se calibrează şi
se adaptează la opţiunile pe
care le au la dispoziţie,
alegând culori mai practice,
menţionează raportul.

Capra-neagră nu mai este socotită
monument al naturii

De ce aspectul fizic va conta mereu
în alegerea partenerului

Ce culori preferă românii pentru
maşinile personale
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1840:

1850:

1851:

1912:

1933:

1944:

1965:

1969:

1999:

S-a născut Galileo Galilei, fizician şi astronom
renascentist (d. 1642).

S-a născut Titu
Maiorescu, întemeietor al
criticii româneşti moderne,
fondatorul Junimii, membru
f o nd a t o r a l S o c i e t ă ţ i i
Academice Române (d. 1917).

S-a născut Ion
Andreescu, pictor român (d.
1882).

S-a născut Spiru
Haret, matematician, sociolog
ş i om p o l i t i c l i b e r a l ,
organizatorul învăţământului
românesc de după 1864,
membru al Academiei Române
(d. 1912).

S-a născut Andrei Lupan, poet, dramaturg şi
publicist român (d. 1992).

S-a născut Iosif Sava, om de cultură, muzicolog,
realizator de emisiuni TV (d. 1998).

S-a născut Alexandru Bocăneţ, regizor şi
realizator român de televiziune (d. 1977).

A murit Nat King Cole, pianist, interpret de jazz şi
cantautor american (n. 1919).

A fost inaugurată linia ferată electrificată
Bucureşti – Braşov, prima de acest fel din România.

A murit Henry Way Kendall, fizician american,
laureat al PremiuluiNobel (n. 1926).
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07:30 Apostrophes 08:30 Clubul
desenelor animate 09:00 Jocurile
Olimpice de iarn 12:30 Esen e
13:00 Ora regelui 14:00 Telejurnal
14:30 Jocurile Olimpice de iarn
17:00 Exclusiv în România 17:50
Teleenciclopedia 18:45 Sport 19:00
Jocurile Olimpice de iarn 21:30
Telejurnal 22:30Ora ul t cerii 00:30
Jocurile Olimpice de iarn 03:55
Sport 04:08 Profesioni tii... cu
Eugenia Vod 05:00 Esen e 05:30
T e l e s h o p p i n g 0 6 : 0 0
Teleenciclopedia
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Va recomandam
sa fiti foarte prudent in
tot ce faceti si in
discutiile cu prietenii.
Aveti tendinta sa fiti
impulsiv. O ruda s-ar
putea sa va dea o
importanta suma de
bani.

Nu sunteti intr-o
forma prea buna. Nu
v a a s u m a t i n o i
r e s p o n s a b i l i t a t i ,
pentru ca riscati sa va
irositi energia! Sunteti
predispus la stari
d e p r e s i v e s i
accidente vasculare.

Se anunta o zi
tensionata. Nu este
e x c l u s s a a v e t i
d i v e r g e n t e c u
partenerul de viata,
pornind de la o
investitie importanta.
S t a p a n i t i - v a
impulsivitatea!

Sunteti tentat sa
va ocupati de mai
multe probleme in
acelasi timp si riscati
sa va enervati si sa nu
mai aveti nici un spor.
Seara, va simtiti bine
impreuna cu prietenii.

Sunteti indispus
pentru ca nu reusiti sa
terminati la timp ceea
ce v-ati planificat.
Aceasta stare va
pune intr-o situatie
neplacuta fata de
p r i e t e n i s i d e
persoana iubita.

Sunteti decis sa
faceti ceva folositor in
casa. Va sfatuim sa va
c o n s u l t a t i c u
partenerul de viata.
Spre seara s-ar putea
sa aveti mici probleme
d e s a n a t a t e ,
trecatoare.

Nu riscati glume
indraznete pe seama
celor din jur! Va
sfatuim sa acordati
mai multa atentie
f a m i l i e i s i
partenerului. Aveti
ocazia sa rezolvati o
problema financiara.

T r a v e r s a t i o
perioada in care va
preocupa situatia
financiara. Rabdarea
va este rasplatita in
cursul dupa-amiezii,
cand primiti o suma
de bani la care nu va
asteptati.

Sunteti optimist si
a v e t i s a n s e d e
reusita pe toate
planurile. Relatiile cu
colaboratorii decurg
foarte bine. Reusiti
sa faceti rost de bani
pentru a rezolva o
problema.

Sunteti stresat de
o p r o b l e m a d e
afaceri. Va trebui sa
alergati in staga si-n
dreapta ca sa o
r e z o l v a t i , d a r
eforturile va vor fi
rasplatite. Nu neglijati
relatiile sentimentale!

A m b i t i a d e a
termina ce ati inceput
va a duce numai
castiguri. Totusi, ar fi
bine sa va organizati
in asa fel incat sa nu
neglijati nici familia si
nici relatiile cu cei
apropiati.

Dupa o perioada
nefavorabila, situatia
se schimba complet.
Bucurati-va si nu va
mai puneti atatea
intrebari! Spre seara,
aflati ca plecati intr-o
calatorie in interes de
familie.

Semnificaţii istorice pentru

07:00 tirile Pro Tv 10:00
Moroc no ii 12:00 Gossip Girl:
Intrigi la New York 13:00 tirile
Pro Tv 13:15 La Maru 14:45
Ur sc Ziua Îndr gosti ilor
16:30 Românii au talent 19:00

tirile Pro Tv 20:30 S-a furat un
tren 123 22:30 Omul P ianjen
00:45 S-a furat un tren 123
02:30 Omul P ianjen 04:30
Moroc no ii 06:15 Gossip Girl:
Intrigi la New York

Ş
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ă
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ţ

09:00 Declara ie de dragoste
11:00 Alex i Emma 13:00
Observator 14:00 Mireas pentru
fiul meu 16:00 Observator 17:00
Mireas pentru fiul meu 19:00
Observator 19:45 FamiliaDA
20:30 Te cunosc de undeva
23:30 Elisabeth 02:15 Str ini
printre noi 03:00 FamiliaDA03:30
Declara ie de dragoste 05:10
America's Funniest Home Videos
06:00 Observator
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ţ
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ă

ă

08:30 Campionul 09:45 Pastila
de râs 10:30 Teo Show 12:30

tirile Kanal D 13:30 WOWBiz
16 :00 D-Paparazz i 16:45
Furtun , peripe ii i... dragoste
18:45 tirea zilei 19:00 tirile
Kanal D 19:45 Asta-i România!
21:00 Diamante necru toare
23:00 O noapte la McCool's 01:00
Stirile Kanal D 01:45 Prin esa
vampirilor 03:00O noapte la
McCool's 04:30 Pe banii p rin ilor
05:45 Pastila de râs

Ş
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07:00 Cu lumea-n cap 08:00
Schimb de mame 09:30 Secrete
de stil 10:30 Sport, diet i o
vedet 11:00 Kiss Cinema 11:30
Iubire reg sit 13:30 Cirea a de
pe tort 14:30 Eurobox 15:00 i eu
m-am n scut în România 16:15
Iubiri secrete 18:00 Focus 18
19:00 Focus Sport 19:30 Cirea a
de pe tort 20:30 Frumoasa
vene ian 22:30 Dup fapt i
r splat 23:30 Anchet militar
01:30 Iubiri secrete 03:00 Focus
03:30 Kiss Cinema
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08:30 Aventurile lui Jackie
Chan 09:00 Cum am cunoscut-o
pe mama voastr 10:00 Norii negri
11:00 Doi b ie i i o fat 12:00 Ia
banii i fugi 13:00 În pielea celuilalt
15:00 Doi b ie i i o fat 16:00 Cea
mai frumoas coal 17:00 Un
t tic grozav 19:00 Cum am
cunoscut-o pe mama voastr
20:00 Rezerve de lux 22:00 Don
Juan DeMarco 00:00 Prison Break
01:00 Cititorii de oase 01:45 Don
Juan DeMarco 03:15 Prison Break
04:00 Cititorii de oase
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07:00 tirile B1 08:00
tirile B1 09:00 tirile B1

10:00 Weekend B1 12:00
tirile B1 13:00 360° 15:00
tirile B1 16:00 Pasul

Fortunei 17:00 tirile B1
18:00 Agrikultura 20:00

tirile B1 21:00 Talk B1 23:00
360° 00:00 tirile B1 01:00
Capital TV 01:50 Talk B1
03:30 tirile B1 04:20 360°
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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 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
21:30 R e g i n a 2 2 : 3 0 F o r t a
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 zâmbet
H a n d b a l i ş t i i

alexăndreni speră să spele
”ruşinea” din urmă cu o
săptămână, atunci când a
condus partida până în
ultimele secunde, dar au
terminat la egalitate.

Noul antrenor al echipei
de handbal din Alexandria,
L i v i u C a n d id a t u n u
reuşeşte să-şi ţină jucătorii
”în priză” până la fluierul de
final al arbitrului. Deşi
echipa joacă foarte bine în
prima repriză şi reuşeşte
chiar să se distanţeze de
adversar, în partea a doua
a jocului nu se mai ridică la
adevărata valoare.

Aşa s-a întâmplat şi în
ultimul meci din urmă cu o
săptămână, atunci când
jucătorii lui Liviu Candidatu

au condus la pauză, dar au
î n c h e i a t m e c i u l l a
egalitate.

Pentru confruntarea din
a c e s t w e e k e n d ,
handbaliştii alexăndreni
speră la o victorie în faţa

celor de la Politehnica Iaşi.
În retur, alexăndrenii au
condus la pauză cu scorul
de 19 la 14, dar au pierdut
partida la diferenţă de un
punct, 30 la 31.

C. DUMITRACHE N-avem bani, avem maşini!

Echipele de fotbal din campionatul
judeţean dispută ultimele partide înainte
de returul campionatului. Dacă până
acum doar echipele care speră la
promovare au jucat meciuri amicale,
weekendul acesta abundă de fotbal. În
doar 2 zile, nu mai puţin de 12 meciuri de
fotbal se vor disputa în Teleorman şi în

judeţele limitrofe.
Dacă FCM Alexandria şi Pamimai

Videle îşi permit să facă “deplasări”
înafara judeţului, celelalte echipe “se
antrenează” între ele.

FCM Alexandria va face deplasarea la
Mioveni acolo unde îşi va testa forţa
împotriva celor de la CS Mioveni 2, iar
Pamimai Videle se deplasează la
Berceni, acolo unde o aşteaptă Progresul
Cernica.

Returul campionatului judeţean de
fotbal ediţia 2013-2014 se reia pe data de
1 martie. Cel mai tare meci din acest retur
de campionat va avea loc pe data de 23
martie. Ocupanta primei poziţii a
clasamentului la finalul turului, Sporting
Roşiori va da piept cu ocupanta poziţiei
secunde, Pamimai Videle. Disputa va
avea loc pe terenul liderului. În tur meciul
a fost egal, scor 1 la 1.

Şi etapa următoare, din data de 29
martie, va fi una decisivă în stabilirea
campioanei judeţene. Echipa roşioreană
va face deplasarea la Alexandria unde va
da piept cu ocupanta locului 3 în
clasament, FCM Alexandria. În turul de
campionat echipa roşioreană s-a impus
cu scorul de 3 la 2.

Ultimul mare derby al returului va avea
loc pe data de 19 aprilie atunci când pe
terenul Pamimaiului din Videle vor veni
jucătorii FCM Alexandria. Meciul se
anunţă unul echilibrat dacă luăm în calcul
rezultatul din tur atunci când meciul a fost
nul, scor 0 la 0. Ultimul meci din acest
sezon va avea loc pe 7 iunie.

La finalul turului Sporting Roşiori a
încheiat pe prima poziţie a clasamentului,
la doar 3 puncte de Pamimai Videle şi la 4
de FCMAlexandria.

C. DUMITRACHE

Handbaliştii alexăndreni
speră la victorie

Weekend plin de fotbal

CSM Focşani 2007 - HCM Câmpina
CS ŞTIINŢAIaşi - TR.Alexandria
HC UNIVERSITAS Iaşi - HC Vaslui
CS U. Galaţi - HC Buzău 2012

CS U. Târgovişte - Stă
LPS Piatra Neamţ - CSM Călăraşi
ŞTIINTAM. II Bacău - CSM Ploieşti

Etapa a XVII-a, Duminica, 16 februarie

HC Vaslui - 15 jocuri, 42 Pct.
CSM Calarasi - 15 jocuri, 42 Pct.
Ştiinta Bacău - 13 jocuri, 33 Pct.
Universitatea Galati - 14 jocuri, 30 Pct.
CSM Ploiesti - 14 jocuri, 27 Pct.
Miroslava Iasi - 14 jocuri, 23 Pct.*
CSM Focsani 2007 - 14 jocuri, 18 Pct.
CSH TR.Alexandria - 14 jocuri, 16 Pct.

HC Universitas Iasi - 15 jocuri, 16 Pct.
HC Buzau 2012 - 14 jocuri, 12 Pct.
LPS Piatra Neamt - 14 jocuri, 12 Pct.
U. Targoviste - 14 jocuri, 3 Pct.
HCM Campina - 14 jocuri, 0 Pct.
* Echipă penalizată cu 1 punct –

pentru folosirea unui jucător fără drept
de joc

CLASAMENT DIVIZIA “A” MASCULIN SERIA “A”
2013–2014 RETUR – 09.02.2014

Sporting Roşiori – Ajax Botoroaga –
stadionul Robema din Roşiori - ora 11:00

U. Ţigăneşti – Dunărea Zimnicea –
stadionul din com. Calomfireşti - ora 11:00

Rapid Buzescu – Viaţă Nouă Olteni -
stadionul din com.Buzescu - ora 11:00

CS Mioveni 2 – FCMAlexandria – terenul
sintetic din Mioveni - ora 11:30

FC Traian – ACS Seaca – stadionul din

com. Traian - ora 12:00
Astra Plosca – Metalul Peretu - stadionul

Robema din Roşiori - ora 13:00
Unirea Brânceni – CS Vârtoape -

stadionul din com. Buzescu - ora 13:00
Spicpo Poroschia – Avântul Bragadiru -

stadionul din com. Calomfireşti - ora 11:00
Pamimai Videle – Progresul Cernica –

terenul sintetic din Berceni - ora 13:00

Program meciuri amicale în acest weekend:
Sâmbătă, 15 februarie

Metalul Peretu – Voinţa Salcia - stadionul
Robema din Roşiori - ora 11:00

CS Vităneşti – Progresul Nenciuleşti –
stadionul din com. Vităneşti - ora 11:00

Victoria Drăgăneşti de Vede – C.S.
Măldăeni – stadionul din com. Drăgăneşti –
ora 11:00

Duminica, 16 februarie

Opoziţia şi Puterea

- Ce zici frate, vii la noi?

- Aoleu, îmi creşte nasul!


