
Atrebuit să intervină mass media pentru ca românii să afle ce salarii nesimţite
primesc cei care au avut noroc în viaţă şi au putut să obţină un loc de muncă la
Autoritatea de Supraveghere Fiscală.

(continuare în pagina 4)

Gestionarea deşeurilor şi
a substanţelor chimice
periculoase de pe sol dar şi
din subsol, de la nivelul
judeţului nostru intră în
sarcina Agenţiei pentru
P r o t e c ţ i a M e d i u l u i
Teleorman, acolo unde sunt
constituite rapoarte de
gestionare care reflectă cu
exactitate această situaţie
p r i v i n d d e ş e u r i l e ş i
s u b s t a n ţ e l e c h i m i c e
periculoase.

Potrivit unui raport cu
caracter bilanţier emis de

APM Teleorman, pentru anul 2013, se arată că la nivelul judeţului nostru
cantitatea de deşeuri menajere colectată şi eliminată a fost de circa 52.925 tone,
ce înseamnă că aceasta a crescut procentual faţă de anul 2012, cu 29 la sută,
mai exact cu 12.075 tone, acest lucru datorându-se punerii în funcţiune a
depozitului ecologic de la Mavrodin şi colectării, respectiv depozitării deşeurilor,
din mediul rural.

(continuare în pagina 4)

Peste 200 de elevi teleormăneni de clasa a 8-a au
absentat de la simularea la Limba şi literatura română a
examenului de Evaluare Naţională. Un număr la fel de
mare de absenţi a fost înregistrat şi la cea de-a doua
probă, matematică. Din fericire, în ambele zile ale

examenului nu au existat tentative de fraudă şi nici un
elev nu a fost eliminat din sală.

Simularea probelor scrise din cadrul examenului de
Evaluare Naţională a început în toată ţara, inclusiv în
judeţul Teleorman, unde 3.285 de elevi erau aşteptaţi să

participe la simularea probei de Limba şi literatură
română. Din păcate, nu toţi elevii de clasa a VIII-a au fost
curioşi să vadă de bine pregătiţi sunt pentru examenul din
vară, 206 dintre aceştia lipsind de la simularea primei
probei scrise a Evaluării Naţionale.

Din fericire nu au fost înregistrate incidente în timpul
derulării simulării primei probe de examen şi nici un elev
nu a fost eliminat din sală.

(continuare în pagina 7)

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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2Sute de absenţi la simularea
examenului de Evaluare Naţională

Micii fermieri
pot încasa
ultima tranşă
de plată, fără a
prezenta atestatul
profesional

Salarii nesimţite,
servicii deplorabile

Gestionarea deşeurilor
şi a substanţelor chimice
periculoase în Teleorman

Hoţi prinşi
cu ajutorul

teleormănenilor
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Spiritul civic n-a murit. Un bărbat a sesizat poliţia cu privire la
faptul că a văzut doi biciclişti care aveau asupra lor mai multe
bucăţi de cabluri electrice.

În baza sesizării, oamenii legii au luat rapid urma celor doi, iar
în comuna Vităneşti au fost traşi pe dreapta şi luaţi la întrebări.
S-a stabilit că respectivele cabluri erau tăiate de pe doi stâlpi de
electricitate care se află amplasaţi în extravilanul satului Văceni,
din apropierea unei staţii de irigat.

”Poliţiştii secţiei de poliţie rurală numărul 3 Vităneşti au fost
sesizaţi de către T. George cu privire la faptul că pe DE 70 se
deplasează cu bicicletele două persoane care au asupra lor mai
multe bucăţi de cabluri electrice din aluminiu.

În baza sesizării poliţiştii s-au deplasat la faţa locului şi i-au
identificat pe cei doi în persoana lui C. Petrică de 33 de ani şi M.
Răzvan de 22 de ani, ambii din comuna Vităneşti, judeţul
Teleorman.

În urma cercetărilor şi verificărilor efectuate s-a stabilit că
suspecţii au tăiat respectivele cabluri de pe doi stâlpi de
electricitate care se află amplasaţi în extravilanul satului Văceni,
din apropierea unei staţii de irigat”, se arată într-o informare a
IPJ Teleorman.

Bucăţile de cablu, o cantitate de aproximativ 150 de metri,
împreună cu o foarfecă şi un ciocan au fost ridicate în vederea
continuării cercetărilor, iar împotriva suspecţilor a fost întocmit
dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt calificat,
urmând a se dispune măsură legală prin Parchet.

C. DUMITRACHE

În curând, la sediul
Inspectoratului pentru Situaţii
de Urgenţă „A. D. Ghica” al
judeţului Teleorman, vor avea
loc o serie de manifestări, cu
ocazia sărbătoririi a 81-a
aniversare a „Zilei Protecţiei
Civile din România”.

A s t f e l , „ S ă p t ă m â n a
Porţilor Deschise” va fi în
intervalul calendaristic 24-28
februarie, atunci când, la
sediul instituţiei se vor
desfăşura mai multe activităţi
specifice. În intervalul orar
09.00 - 12.00 şi 13.00 - 16.00,
toate persoanele interesate
vor putea vizita subunităţile
de intervenţie din subordinea
I.S.U. „A.D. Ghica” al judeţului
Teleorman, aflate în oraşele şi
municipiile judeţului nostru.

Pe timpul vizitei vor fi
prezentate cazărmile, tehnica
de intervenţie şi tipurile de
m i s i u n i e x e c u t a t e d e
personalul specializat. Tot cu
aceas tă ocaz ie , va f i
organizat şi un concurs de
grafică şi pictură cu caracter
educativ pe tema „Putem
supravieţui dezastrelor”. În
cadrul acestei competiţii
lucrările vor fi prezentate în
cadrul unei expoziţii la sediul
I.S.U. „A.D. Ghica”, iar
jurizarea va avea loc în ziua
de 28 februarie în prezenţa
unor cadre din Inspectoratul
pentru Situaţii de Urgenţă
„A.D. Ghica” al judeţului

Teleorman, inspectori şcolari,
profesori şi elevi.

În perioada menţionată, 24
– 28 februarie, personalul
inspecţiei de prevenire va
desfăşura act iv i tăţ i de
informare a cetăţenilor asupra
r i s c u r i l o r p r e z en t e î n
comunităţile din care fac
parte, măsurile specifice de
prevenire a manifestării
acestora şi a regulilor de
compor tare în caz de
dezastre.

Manifestările vor continua
cu unele competiţii sportive
iniţiate de către Asociaţia
Spor t ivă a Pompier i lor
R o m â n i - S u c u r s a l a
Teleorman, la fotbal, şah,
tenis de masă, atât la
reşedinţa unităţii cât şi în
subunităţile subordonate.

Iar în ultima zi a săptămânii
porţilor deschise, în cadrul
Detaşamentului de Pompieri
Alexandria, va avea loc un
ceremonial militar-religios
dedicat sărbătoririi „Zilei
P r o t e c ţ i e i C i v i l e d i n
România”.

La această activitate vor fi
prezentate materiale privind
semnificaţia Zilei Protecţiei
Civile din România, mesajele
de felicitare ale autorităţilor
locale şi centrale, citarea
cadrelor recompensate
pentru rezultatele bune şi
foarte bune obţinute pe timpul
desfăşurări i act ivi tăţ i lor
specifice protecţiei civile,
prezentarea tehnici i de
intervenţie şi câteva exerciţii
demonstrative.

B.P.

Legea care reglementează legalitatea
mitingurilor de protest ar putea fi schimbată,
pentru ca dreptul la liberă exprimare să nu fie
încălcat, a declarat, marţi, şeful Jandarmeriei
Române, Mircea Olaru, la
prezentarea b i lanţu lu i
act i v i tăţ i i d in 2013 a
instituţiei.

Şe fu l Jan darme r i e i
Române a anunţat că se fac
d e m e r s u r i p e n t r u
modificarea rapidă a Legii
60/1991 privind organizarea
şi desfăşurarea adunărilor
publice, întrucât aceasta
trebuie "să devină un
document european, care să ducă la o
libertate accentuată a cetăţenilor în a-şi
exprima o anumită atitudine".

Generalul de brigadă Mircea Olaru a spus
că, pentru a îngrădi cât mai puţin dreptul de a
protesta, vor fi aduse modificări "legate de
sancţiunile care se aplică în astfel de situaţii".

O altă modificare care va
fi adusă legii va fi cea care
reglementează modul prin
c a r e s u n t a p r o b a t e
mitingurile şi orele între care
acestea se desfăşoară.

În acest context, şeful
Jandarmeriei Române a
explicat că, în 2013, numărul
acţiunilor de ordine publică a
fost mai mare decât în anii
precedenţi, iar "cea mai

mare creştere s-a înregistrat pe segmentul
adunărilor publice, care, în unele situaţii, au
degenerat în tulburarea ordinii publice".

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

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

0767.149.304.

Hoţi prinşi cu
ajutorul teleormănenilor

Debitele râurilor vor fi în creştere din cauza efectului
combinat al precipitaţiilor lichide prevăzute, cedării apei din
stratul de zăpadă, propagării şi evoluţiei formaţiunilor de gheaţă
pe râurile din bazinele hidrografice Vişeu, Iza, Tur, Someş,
Crasna, Barcău, Crişul Repede, Suceava, Moldova, Bistriţa,
Bârlad şi Prut, bazinele superioare ale Mureşului şi Oltului, pe
râul iret şi pe cursurile inferioare ale Vedei şiArgeşului.

Lucrările hidrotehnice aflate în administrarea ANAR sunt în
siguranţă, iar echipele Apelor Române adaptează programele
de exploatare, în vederea asigurării atenuării tranşelor de

viitură, dacă va fi cazul.
Totodată, sunt pregătite utilajele operative de intervenţie. Se

menţine în permanenţă legătura cu Comitetele Locale pentru
Situaţii de Urgenţă şi Inspectoratele de Urgenţă.

Administraţia Naţională 'Apele Române' avertizează
autorităţile să intervină în special în zona podurilor şi a podeţelor
îndepărtând acolo unde este cazul, materialele lemnoase,
vegetaţie şi plutitori, care ar putea obtura secţiunile de scurgere
ale râurilor. De asemenea, autorităţile locale trebuie să fie
pregătite pentru a asigura starea de permanenţă la sedii.

Ș

Activităţi diverse de
„Ziua Protecţiei Civile din România”

Jandarmeria vrea să schimbe legea
privind desfăşurarea adunărilor publice

Debitele râurilor
vor fi în creştere în 16
bazine hidrografice
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P r e ş e d i n t e l e Tr a i a n
Băsescu a semnat, la scurt
timp de la primire, decretele de
numire a miniştrilor interimari
la Economie şi Finanţe.

Astfel, şeful statului a
semnat decretul prin care ia
act de demisia lui Daniel
Chiţoiu de la Ministerul de
Finanţe şi decretul prin care
Victor Ponta este desemnat
premier, ministru interimar al
F inanţe lor ş i v icep r im-
ministru.

Totodată, preşedintele a
semnat decretele prin care a
luat act de demisia lui Andrei

Gerea din funcţia de ministru
al Economiei şi decretul prin

care Constantin Niţă, ministrul
delegat pentru Energie preia şi
inter imatul la Ministerul
Economiei.

Liderul PSD a mai deţinut
interimatul în Guvernul Ponta I
la Justiţie (6 august 2012 - 23
august 2012) şi Sănătate (3
octombrie 2012 - 6 noiembrie
2012), iar în Guvernul Ponta II
a ocupat interimatul la Justiţie
(28 martie 2013 - 15 aprilie
2013) şi Transporturi (12 iulie
2013 - 26 august 2013).

Guvernul României susţine pachetul de măsuri de
relaxare fiscală şi dezvoltare economică, care include
reducerea CAS şi neimpozitarea profitului reinvestit.Acestea
vor fi discutate cu delegaţia finanţatorilor internaţionali, în
cadrul vizitei pe care delegaţia acestora o va face în România
în luna aprilie.

Guvernul României susţine pachetul de măsuri de
relaxare fiscală si dezvoltare economica anunţate la
începutul acestei luni, care include reducerea CAS şi
neimpozitarea profitului reinvestit. Toate aceste masuri vor fi
discutate cu reprezentanţii Comisiei Europene, Fondului
Monetar Internaţional şi Băncii Mondiale, în cadrul vizitei în

România care va avea loc în luna aprilie, conform unui
comunicat de presă al Ministerului de Finanţe.

După cum a fost anunţat încă de la recenta vizită a
delegaţiei finanţatorilor internaţionali, de către vicepremierul
Daniel Chiţoiu (care a condus discuţiile cu reprezentanţii FMI,
BM şi CE, alături de ministrul Liviu Voinea) măsurile de
relaxare fiscală si dezvoltare economica urmează a fi
discutate cu aceste instituţii în aprilie, pe baza unui studiu
care se face cu Banca Mondială.

Ponta şi Niţă,
oficial miniştri interimari

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
(MDRAP) va finanţa în acest an reţelele de apă şi canalizare
care au un stadiu de execuţie de cel puţin 60%, a anunţat joi
viceprim-ministrul Liviu Dragnea la Romanian Business
Leaders Summit Bucureşti.

"Din păcate, în anii trecuţi, de la acest minister au fost
iniţiate peste 3.000 de şantiere într-un mod haotic,
neexistând nicio strategie, un minim pachet de criterii de
prioritizare. Suntem în situaţia în care am preluat peste 3.000
şantiere deschise pentru care erau şi sunt necesare aproape
şase miliarde lei pentru a fi finalizate. În acest an vom
alimenta financiar, vom finanţa tot ce înseamnă alimentări cu

apă şi canalizare care sunt în stadiu de execuţie la cel puţin
60%, iar la celelalte investiţii, drumuri judeţene şi comunale
care sunt peste 70%", a spus Dragnea.

Ministrul Dezvoltării a apreciat că, până la finalul anului
2014, ministerul va finaliza cel puţin 2.000 de obiective.

"Asta înseamnă că putem aduce civilizaţie în multe
comunităţi din această ţară. Pe de altă parte, este şi un sprijin
pentru firmele mici şi mijlocii care au fost angajate în aceste
lucrări şi care, din păcate, o parte dintre ele au avut mari
probleme financiare", a spus ministrul Liviu Dragnea.

Guvernul va discuta cu
FMI pachetul de măsuri
de relaxare fiscală

Preşedintele PNL, Crin Antonescu, afirmă
că premierul Victor Ponta trebuie să răspundă
până lunea viitoare dacă doreşte în continuare
USLsau dacă vrea înlocuirea acesteia cu USD.

"Până luni, dl Ponta are de dat marele
răspuns: doreşte în continuare USL, pentru
care suntem gata, sau doreşte înlocuirea
acesteia cu USD? Doreşte înlocuirea acestei
majorităţi cu o altă majoritate?", a spus
Antonescu, miercuri, într-o conferinţă de presă.

Protocolul USL este în vigoare, deşi este
încălcat în anumite puncte, a afirmat co-
preşedintele USL, preşedintele PNL Crin
Antonescu.

"Protocolul (USL) este în vigoare. Protocolul
este încălcat la anumite puncte, dar Cât
priveşte discuţiile privind existenţa unor "părţi

secrete" ale protocolului USL, Antonescu
susţine că el nu ştie de existenţa unor
asemenea părţi.

Preşedintele PNL afirmă că în cazul în care
răspunsul de luni al premierului Victor Ponta
este în favoarea unui Guvern USD, atunci
liberalii vor cere demisia respectivului Executiv
pentru că ar fi ilegitim.

"Luni vom avea răspuns dacă se doreşte
Guvern USL, şi atunci mergem cu propunerile
pe care le-am făcut, sau se doreşte, cum văd
deja de astăzi paşii, un Guvern USD. Dar,
atunci, este un Guvern USD şi USD nu
cuprinde PNL. (...) Luni seara, probabil, sau
marţi România va avea fie un Guvern USL, fie
un Guvern USD. Asta este alegerea domnului
Victor Ponta. Guvern USD, atenţie, lipsit de
orice legitimitate şi căruia noi, ca atare, îi vom
cere demisia imediat", a declaratAntonescu.

"Domnia sa (Victor Ponta - n.r.) a propus ca
interimari pentru aceste două ministere să fie
numiţi actuali miniştri liberali, eu am declinat
această propunere, arătând că putem să
mergem pe numiri definitive, nu să inventăm
noi interimate, cu miniştrii liberali care au fost
propuşi", a afirmat CrinAntonescu.

El a adăugat că a propus şi ca luni să se
meargă în Parlament pentru modificarea
necesară în Guvern astfel încât primarul
Sibiului, Klaus Iohannis, să fie ministru al
Internelor şi vicepremier.

Potrivit lui Antonescu, Ponta a respins
"pachetul propunerilor" înaintate de liberali.

Ponta are de răspuns până luni dacă
doreşte în continuare USL

PSD, PC şi UNPR precizează, într-un
comunicat, că susţin ideea unei restructurări a
Guvernului, "în măsura în care există un
consens între toate cele patru partide care
formează USL".

"În acest sens, considerăm necesar ca toate

partidele care formează USLsă depună eforturi
în vederea identificării unei soluţii consensuale,
care să implice acordul tuturor celor patru
partide componente ale USL", se mai arată în
comunicatul dat publicităţii de Biroul de presă al
PSD.

PSD, PC, UNPR:

Susţinem restructurarea
Guvernului, dacă e consens între
cele patru partide din USL

Ministerul Dezvoltării
va finanţa lucrările la

reţelele de apă şi canalizare
cu un stadiu de execuţie
de cel puţin 60%

Curtea Constituţională "şi-
a depăşit puţin atribuţiile" în
pr i v i n ţa pro iec tu lu i de
m o d i f i c a r e a l e g i i
fundamentale, a declarat,
marţi, la RFI, vicepreşedintele
politic al UDMR, Laszlo
Borbely, care s-a declarat
"îngrijorat" de decizia CC.

"Ne îngrijorează ultima
d e c i z i e a C u r ţ i i
Constituţionale, în legătură cu
Constituţia, cu aceste nu ştiu
câte articole care sunt
declarate anticonstituţionale,
dar din câte înţeleg, pentru că
n-avem motivaţia Curţii, e
vorba la unele care au fost
declarate anticonstituţionale
numai de o motivare mai

tehnică, de sugestii de a fi
reformulat sau ceva de genul
acesta", a spus Borbely.

Vicepreşedintele politic al
UDMR crede că judecătorii
Curţii Constituţionale şi-au
depăşit atribuţiile: "Eu cred
c ă , t o t u ş i , C u r t e a
Constituţională, e dur ceea ce
voi spune, dar mi se pare că
şi-a depăşit puţin atribuţiile.
Din câte văd înşiruirea
acestor multe articole, câteva
dintre ele sigur ţin de
oportunitate şi de decizie
politică, nu de probleme
constituţionale".

El precizează că, de fapt,
Curtea Constituţională ar
trebui să se uite care articole

nu pot fi modificate şi dacă
legiuitorul a modificat sau nu
acele articole.

"În rest, foarte multe din
articole ţin de oportunitate şi
decizie politică, nu de ceea ce
n u m i m n o i o
constituţionalitate care ţine de
unele reguli, evident. Dar este
un punct de vedere primar,
pentru că nu avem motivarea
Curţii", a mai spus Borbely.

Ş e d i n ţ a C u r ţ i i
Constituţionale pentru analiza
proiectului de revizuire a
Constituţiei s-a încheiat
duminică. Judecătorii Curţii
au găsit 25 de elemente de
neconstituţionalitate.

Laszlo Borbely:

CC "şi-a depăşit puţin
atribuţiile" în privinţa proiectului de

revizuire a Constituţiei
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M.M.

După procesul de selectare a deşeurilor, în
anul 2013 a reieşit o scădere a cantităţii de
deşeuri de hârtie-carton cu 51 la sută
comparativ cu anul 2012 (de la 2995 tone în
anul 2012, la 1535 tone în anul 2013).

În schimb cantitatea de deşeuri de plastic a
crescut procentual cu 45 la sută, (de la 4812
tone în anul 2012, la 7278 tone în anul 2013).

Referitor la gestionarea deşeurilor
industriale, la nivelul judeţului nostru sunt şase
depozite pentru colectarea acestora. Patru
dintre depozite aparţin operatorului S.C. Donau
Chem SRL Turnu Măgurele, iar alte două
depozite de şlam petrolier care reprezintă
deşeuri periculoase, aparţin S.C. OMV Petrom
S.A. din Zona de Producţie V Moesia Nord.

La capitolul ambalaje şi deşeuri de
ambalaje, la nivelul judeţului nostru, conform
inventarului realizat în anul 2012, au fost
înregistraţi patru operatori economici
producători de ambalaje, 40 de operatori
economici producători de produse ambalate,
dintre care 21, produc sub 1000 Kg pe an, iar
alţi opt operatori economici sunt specializaţi în
colectarea ambalajelor şi deşeurilor de
ambalaje.

În categoria deşeurilor mai intră şi uleiurile
uzate, bateriile şi acumulatorii care conţin
anumite substanţe periculoase, anvelopele
u z a t e , e c h ip a me n t e l e e l ec t r i c e ş i
electrocasnice defecte, vehiculele scoase din
uz, dar şi multe alte produse.

Defalcat pe categorii, colectarea uleiurilor
uzate întră în sarcina centrelor de
comercializare a acestora, iar conform Legii

nr.167/2010 privind Fondul de Mediu, în anul
2013, procentul de recuperare al uleiurilor
uzate a fost de 80 la sută.

În anul 2013 colectându-se cantitatea de
304 tone, cu nouă tone mai mult ca în perioada
anterioară.

P e n t r u c o l e c t a r e a b a t e r i i l o r ş i
acumulatorilor, sunt înregistraţi şapte operatori
economici, a căror activitate pe anul 2013 s-a
concretizat prin colectarea şi predarea în
vederea valorificării, a cantităţii de 137 de tone
de baterii şi acumulatori uzaţi, faţă de cele 174
de tone, colectate în 2012.

În schimb, cantitatea de anvelope uzate a
crescut în anul anterior, de la 152 de tone în
2012, la 194 de tone în 2013.

Echipamentele electrice şi electrocasnice
scoase din uz, au totalizat 163 de tone în anul
2013, faţă de cele 109 tone colectate în 2012.
Creşterea înregistrată în anul 2013 fiind în
procent de 67 la sută, ceea ce arată o implicare
cât mai bună a operatoriilor în gestionarea
acestui tip de deşeuri.

Referitor la colectarea autoturismelor ieşite
din uz, la nivelul judeţului nostru sunt autorizaţi
pentru ridicarea acestora, doi operatori şi
anume S.C. Dan Construct Com SRL
Alexandria şi S.C. Ideal Com SRL Turnu
Măgurele, unde au fost colectate prin
programul RABLA 284 de bucăţi în 2013, faţă
de 863 de VSU colectate în anul 2012.

Cu amănun te desp re co lec tar ea
substanţelor periculoase vom reveni într-un
număr viitor al ziarului nostru.
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C.R.

Nu ştim cum dracu se face, dar ca să ajungi subalternul
baronului liberal Radu Ruşanu, ori trebuie să fi fost un
politician de frunte ca „şeful” sau Marian Sîrbu, ori să fii
rubedenia unuia dintre mai marii zilei, ca soţia lui Chiţoiu sau
Zgonea, fiică de general sau „nepot babii de unchiaş”.

Cea mai mare remuneraţie o primeşte, cum e şi normal,
bossul, Radu Ruşan numărând la casierie 18.000 de euro în
fiecare lună. Le urmează, la o distanţă apreciabilă Daniel
Dăianu (8.540 euro), Mircea Ursache (7.890 euro), Dan
Constantinescu, consilierul lui Ruşanu şi Raluca Chiţoiu
(5.880).

Ce fac ei pentru a merita atâţia bani? Dacă ar fi să ne luăm
după starea asigurărilor din România am putea spune, fără
teama de a greşi, că mai nimic. Deşi ei ar trebui să le
supravegheze pe jigodiile care umilesc mii şi sute de mii de
români, care n-au altă vină decât aceea că au încheiat o
poliţă de asigurare cu Carpatica, Omniasig, Asirom sau
Astra, care pretind că sunt cele mai mari şi mai corecte firme
de asigurare, dar în fond toată această reclamă deşănţată n-
are nici o acoperire. Pentru că toţi lucrează pe principiul „când
le plăteşti asigurarea le fată vaca dar când trebuie să încasezi
despăgubirea, le moare viţelul”.

În domeniul asigurărilor auto cei mai dezavantajaţi sunt
posesorii de maşini de lux, care, deşi plătesc mulţi bani pe
poliţele de asigurare au cel mai mult de tras atunci când
trebuie să fie despăgubiţi. Prin metode birocratice ori
escrocherii financiare, asiguratorii încearcă să-i descurajeze
pe asiguraţi şi să-i determine să accepte despăgubirea, care
e departe de realitate ori să renunţe, pur şi simplu, dacă sunt
mai slabi de înger.

Degeaba reclamă bieţii oameni la supravegherea
asigurărilor, pentru că nici vremea Veronicăi Toncea, care
avea de salariul de două ori mai mare decât Ruşanu, nici
acum când nou înfiinţataASF e condusă de baronul liberal.

Şi asta pentru că cei care ar trebui să pună lucrurile la
punct sunt, pe de o parte, incompetenţi, iar pe de alta n-au
nici un interes să streseze „găinile cu ouă de aur”, pentru că
salariile lor provin dintr-o cotă parte din primele de asigurare,
iar alta din comisioanele aplicate tranzacţiilor de pe piaţa de
capital.

Faptul că situaţia de la ASF va si analizată în Parlament e
un lucru bun, dar altceva este imperios necesar să facă
deputaţii şi senatorii. Să schimbe actuala legislaţie care
guvernează piaţa asigurărilor, care favorizează net pe
asiguratori. Şi nu e de mirare dacă avem în vedere că în
spatele majorităţii societăţilor de asigurare se află cercuri de
interese în care politicul joacă un rol determinant.

Dacă ASF îşi va face treaba în cazul insolvenţei societăţii
de asigurare „Astra”, vom avea ocazia să vedem cum a fost
adusă în pragul falimentului una dintre cele mai importante
societăţi de gen din România, cu ramificaţii şi în alte ţări
europene.

Salarii nesimţite,
servicii deplorabile

Gestionarea deşeurilor şi a
substanţelor chimice periculoase

în Teleorman

După cum precizează conducerea A.P.D.R.P., micii
fermieri care au accesat fonduri nerambursabile pe Măsura
141- “Sprijinirea fermelor de semi-subzistenţă”, din cadrul
programului Naţional de Dezvoltare Rurală, nu mai sunt
obligaţi să depună în acest an la dosarul cererii de plată
pentru tranşa a IV-a certificatul de absolvire a cursurilor
obligatorii de formare profesională. În lipsa certificatului de
absolvire, aceştia pot depune la dosar o declaraţie pe propria
răspundere că vor absolvi un astfel de curs până la finalul
anului 2015. O astfel de modificare a instrucţiunilor de plată
pentru Măsura 141 – “Sprijinirea fermelor de semi-
subzistenţă”, prin care se exclude obligativitatea prezentării
în dosarul cererii de plată a certificatului de absolvire a
cursurilor obligatorii de formare profesională este postată pe
site-ulAgenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit.

Astfel, beneficiarii Măsurii 141 pot aduce dovada absolvirii
cursurilor de formare profesională prin Măsura 111 “Formare
profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe” până la
finalul anului 2015.

Aşadar, micii agricultori beneficiari de fonduri europene
care solicită plata tranşei a IV-a pot anexa la dosarul de plată
o declaraţie pe proprie răspundere privind absolvirea unui
curs de formare profesională, prin care se angajează că vor
participa şi absolvi un astfel curs în maxim 3 ani de la data
primirii sprijinului nerambursabil, respectiv de la plata
integrală a sprijinului, dar nu mai târziu de luna decembrie a
anului 2015.

George ZAVERA

Micii fermieri pot
încasa ultima tranşă
de plată, fără a
prezenta atestatul
profesional

Deşi Comisia Europeană a
cerut în ult imii ani, cu
i n s i s t e n ţ ă , î n f i i n ţ a r e a
C a m e r e l o r A g r i c o l e ,
organizaţii apolitice, a căror
activitate să fie pusă în slujba
fermierilor, a tuturor unităţilor
din agricultură, silvicultură şi
industria de procesare a
p roduc ţ ie i p r imar e d in
agricultură, a dezvoltării
satului românesc problema
încă nu a fost rezolvată, atât
partidele aflate la guvernare,
cât şi cele din opoziţie
acuzându-se reciproc de
încercarea de a-şi subordona
din punct de vedere politic
viitoarele instituţii. Un interes
justificat de-altfel, dat fiind rolul
pe care aceste instituţii îl vor
avea în atragerea fondurilor
europene nerambursabile
destinate dezvoltării sectorului
agroalimentar şi a spaţiului
rural.

P r i m a î n c e r c a r e d e
în f i in ţa r e a Camere lo r
agricole, ale căror conduceri
s ă f i e a l e s e p r i n v o t
demografic, a avut loc în anul
2010, Parlamentul adoptând
în acest sens Legea 283/2010,
lege promulgată de către
preşedintele României. Cum
nu toţi actorii de pe eşichierul
politicii româneşti au fost de
acord cu prevederile acestei
legi, încercarea de a fi pusă în
practică a fost un eşec. Trei ani
mai târziu, prin Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului nr.
58/2013, Legea 283/2010 a
fost revizuită, renunţarea la
anumite prevederi fiind făcută
în scopul unei mai uşoare
aplicări a legii de înfiinţare a
camerelor agricole. S-a dat
startul alegerilor pentru
înfiinţarea camerelor agricole,
t e rmenu l l im i tă pen t ru

încheierea acestei acţiuni de
interes naţional fiind data de
12 septembrie 2013.

În bună parte din judeţele
ţării, inclusiv în Teleorman, au
fost constituite Comitetele
judeţene de Iniţiativă pentru
organizarea alegerilor, dar
astfel de acţiuni au fost
finalizate toamna trecută doar
în câteva judeţe, între care şi
Suceava, Timişoara, Caraş-
Severin şi Mehedinţi.

În Teleorman, alegerile
pentru desemnarea, prin votul
fermieri lor, a conducerii
viitoarei Camere Agricole au
fost oprite la scurtă vreme
după constituirea Comitetului
Judeţean de Iniţiativă, cauza
principală regăsindu-se în
l i psa fondur i l o r pent ru
desfăşurarea unei astfel de
acţiuni.

Pentru a i se conferi
caracter de lege, Ordonanţa
de Urgenţă a Guvernului nr.
58/2013 pentru modificarea
Legi i 283/2010 pr i v ind
Camerele pentru agricultură,
i n d u s t r i a a l i m e n t a r ă ,
piscicultură, silvicultură şi
dezvoltare rurală a fost
dezbătută şi adoptată de către
Parlament şi trimisă spre
promulgare preşedintelui ţării.
Numai că preşedintele a
r e t r i m i s l e g e a s p r e
reexaminare în Parlament,
observaţiile raportându-se la
unele din modificările făcute la
vechea lege. Considerând
solicitările preşedintelui ca
fiind nesemnificative, Senatul,
prima Cameră sesizată, a
adoptat însă proiectul în forma
în care fusese trimis spre
promulgare. Forul decizional
în acest caz este Camera
Deputaţilor.

Să sperăm că de această

dată, desigur după ce Legea
va fi promulgată, şi vor fi
elaborate în regim de urgenţă
normele de aplicare a legii,
alegerile pentru înfiinţarea
Camerelor Agricole vor fi
organizate pe întreg cuprinsul
ţării, condiţia fiind ca statul să
p u n ă l a d i s p o z i ţ i a
organizatorilor acestei acţiuni
de interes naţional fondurile
necesare.

At r ibuţ i i l e Camere lor
Agricole Judeţene constau, în
principal, în oferirea de
asistenţă tehnică şi consiliere
producătorilor agricoli în
vederea absorbţiei fondurilor
europene, organizarea de
activităţi de popularizare şi
a s i s t e n ţ ă t e h n i c ă d e
specialitate prin înfiinţarea de
l o t u r i d e m o n s t r a t i v e ,
demonstraţii practice, târguri,
expoziţii, festivaluri, seminare,
s i m p o z i o a n e e t c . D e
asemenea, camerele agricole
vor asigura asistenţa tehnică
de specialitate, economică şi
managerială persoanelor care
desfăşoară act iv i tăţ i în
domeniile agricole şi conexe,
în aplicarea tehnologiilor
agr ico le moderne ş i a
metodelor noi de conducere a
fermelor în scopul eficientizării
activităţilor la nivel de fermă.

Camerele Agricole vor
colabora cu instituţiile de
învăţământ şi cercetare
agricolă în scopul realizării
transferului tehnologic şi
d iseminăr i i rezu l ta te lo r
cercetăr i i ap l i ca t i ve în
agricultură prin elaborarea şi
d is tr ibu i rea gratui tă de
tehnologii de cultură şi de
c r e ş t e r e a a n i m a l e l o r ,
materiale de specialitate,
proiecte model.

George ZAVERA

În sfârşit, Camerele agricole
ar putea deveni realitate!
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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
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C. DUMITRACHE

La primul subiect, elevii au primit un text la
prima vedere, poezia "Zăpada sărută întinderile",
de A.E. Baconsky. Li s-a cerut să găsească
sinonime pentru o serie de cuvinte, să identifice
diftongii din altele, să selecteze un epitet şi o
repetiţie, să menţioneze două trăsături ale genului
liric şi să explice semnificaţia a patru versuri.

O altă cerinţă a primului subiect a fost aceea ca
elevii să redacteze o compunere în care să
explice semnificaţia titlului poeziei lui Baconsky.

La cel de-al doilea subiect, elevii au avut primit
un text descriptiv despre Maramureş şi au avut de
rezolvat mai multe cerinţe, unele gramaticale,
altele ţinând de înţelegerea pasajului amintit,
pornind de la acesta. Totodată, ei au avut de scris
o naraţiune pornind de la o întâmplare reală sau
imaginară petrecută într-o zonă turistică.

După proba de marţi la Limba şi Literatura
Română, simulările au conţinut şi ieri cu examenul
la Matematică. Din păcate şi la acest examen au
absentat 209 elevi.

”Miercuri, 19 februarie 2014, s-a desfăşurat a
doua probă a simulării Evaluării Naţionale la
disciplina matematică. În judeţul Teleorman, din
3285 de elevi înscrişi pentru susţinerea probei,
au fost prezenţi 3076 elevi, au absentat 209 şi nu
au fost cazuri de elevi eliminaţi. Nu au fost
înregistrate incidente în timpul derulării simulării
probei de examen”, se arată într-un comunicat al
ISJ Teleorman.

Şi cum în ţara noastră nu au fost organizate
până acum examene fără probleme, iată că şi de
această dată au existat probleme în ceea ce
priveşte subiectele. Elevii care au ieşit de la
simulare au reclamat faptul că punctul ”B” de la
subiectul al III-a la matematică nu a putut fi
rezolvat dintr-un simplu motiv: nu a fost predat.
Problema semnalată le cerea elevilor să
”determine măsura unghiului format de planele
VAC şi VBD”.

Simulările au fost organizate întocmai ca
examenul de la vară: elevii au stat câte unul în
bancă, au avut doi supraveghetori în sală, coli
speciale de examen pe care şi-au trecut numele şi
au fost monitorizaţi cu ajutorul camerelor de
supraveghere care au fost activate pe parcursul
celor două ore, între 9:00 şi 11:00 cât au susţinut
testarea.

Rezultatele vor fi afişate în data de 7 martie. De
precizat că notele nu vor fi trecute în catalog. În
schimb, rezultatele elevilor vor fi analizate la
nivelul fiecărei unităţi de învăţământ, prin discuţii
individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei,
şedinţe cu părinţii, precum şi la nivelul consiliului
profesoral, în vederea adoptării unor măsuri
pentru îmbunătăţirea performanţelor şcolare.

Examenele propriu-zise încep pe 23 iunie. Ca
o noutate, în acest an, notele la examenele
naţionale reprezintă 75 la sută din media de
admitere la liceul dorit.
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Plimbările în ritm susţinut, efectuate de trei ori pe
săptămână, cresc dimensiunea hippocampusului, centrul
cerebral al memoriei, una dintre primele regiuni ale
creierului afectate de maladia Alzheimer, au descoperit
cercetătorii americani, conform dailymail.co.uk.

Cercetătorii au cerut unui grup de 120 de bărbaţi şi
femei, cu vârsta cuprinsă între 55 şi 80 de ani, să
efectueze plimbări în pas sprinten, cu durata a 40 de
minute, de trei ori pe săptămână.

În mod normal, creierul se micşorează odată cu
vârsta. Cu toate acestea, în urma scanării creierului
participanţilor la experiment, după un an de plimbări

susţinute, s-a constatat că regiunile-cheie la nivel
cerebral, inclusiv hippocampusul, şi-au mărit
dimensiunea cu 2%, au afirmat cercetătorii, în cadrul
conferinţei anuale a Asociaţiei americane pentru
progresul ştiinţei din Chicago.

Oamenii de ştiinţă au explicat că această creştere este
echivalentă cu întinerirea cu doi ani a vârstei creierului - o
schimbare despre care au afirmat că marchează o
îmbunătăţire "enormă". Pe de altă parte, în cazul altui
grup experimental, care a efectuat exerciţii simple de
stretching timp de un an, aceleaşi regiuni ale creierului s-
au micşorat cu 1,5%.

Sute de absenţi la simularea
examenului de Evaluare Naţională

Mai puţin de un sfert dintre
copii au frecventat programe de
tip after school în anul şcolar
2012-2013, lipsa acestor servicii
şi neajunsurile financiare ale
familiilor fiind printre motivele ce
duc la privarea celor mici de
astfel de programe, rezultă dintr-
un studiu realizat de World
Vision.

Organizaţia World Vision
a prezentat, marţ i , un
program de cercetare privind
nevoie de programe de tip
"Şcoală după şcoală" ,
realizat în 11 judeţe din ţară,
pe un eşantion de 830 de
părinţi.

Potrivit cercetării, venitul
mediu lunar al familiei are
valori până la 2.250 lei/ pe
lună în cazul a 78,8 la sută
d i n t r e p e r s o a n e l e
investigate, iar 31,8 la sută
dintre acestea au venituri sub
750 lei/lună/familie.

Conform studiului, puţin
peste un sfert din respondenţi
declară că în comunitatea din
care fac parte există servicii
publice de tip "Şcoală după
Şcoală" (SDS) şi doar puţin
peste 10 la sută ştiu că în
comunitatea lor există servicii
private de acest fel. Peste
jumătate din respondenţi, însă,

afirmă că în comunitatea lor nu
există acest tip de serviciu sau
nici măcar nu cunosc.

O altă problemă identificată
se referă la posibi li tatea
înfiinţării acestor servicii în
mediul rural.

" E x i s t ă o d i f e r e n ţ ă
semni f i ca t ivă în pr iv in ţa
resurselor materiale, financiare

şi umane disponibile la nivelul
autorităţilor locale rurale dar şi în
privinţa disponibilităţii financiare
ale părinţilor pentru susţinerea
acestor servicii. Mai mult,
analiza pe judeţe a gradului de
acoperire a acestui tip de servicii
la nivelul comunităţii, scoate în
evidenţă că absenţa serviciilor
este corelată cu gradul de
sărăcie. Astfel, familiile cu
venituri mai mici şi în care copiii
ar putea beneficia cel mai mult

de existenţa unui asemenea
serviciu au acces mai redus la
serviciul SDS. Rata cea mai
mare de răspunsuri «nu există
servicii» este înregistrată mai
ales în judeţele sărace ale ţării,
respectiv în judeţele în care
venitul mediu lunar pe familie
este sub 750 lei", se arată în
raportul de cercetare.

Iniţiatorii documentului
atrag atenţia că lipsa acestor
programe, publ ice sau
private, este înregistrată mai
ales în judeţele sărace ale
ţării şi în mediul rural.

Din analiza răspunsurilor
părinţilor, pe judeţe, s-a
constatat că există diferenţe
mari în privinţa accesului
copiilor la astfel de programe.

Lipsa serviciului din
comunitate este invocată de

30,1 la sută de părinţii din rural,
comparativ cu 6,9 la sută în
urban.

Dintre cei 72,8 la sută dintre
părinţi care ar fi dispuşi să aloce
o sumă de bani pentru program,
37,9 la sută alocă sub 100 lei pe
lună pentru un copil.

Părinţii care vor ca şi copiii lor
să frecventeze astfel de
programe îşi doresc ca acestora
să li se dea sprijin pentru
efectuarea temelor şi meditaţii.

Ministrul Educaţiei Naţionale, Remus Pricopie,
a declarat marţi, în faţa Comisiei de învăţământ
din Camera Deputaţilor, că a supus dezbaterii
publice ideea ca începând cu anul 2015 grupa
mare să devină obligatorie la grădiniţă.

"Am supus dezbaterii publice ideea ca
începând cu 2015 să avem grupa mare la
grădiniţă obligatorie. În momentul de faţă avem
deja 28% dintre copii cuprinşi în grupa mare de la
grădiniţă. Prin urmare, introducerea acestei
prevederi legislative ar obliga şi 2% dintre părinţi
să meargă cu copiii la grădiniţă, ceea ce ar
însemna un succes, pentru că de multe ori copiii

care nu participa la grădiniţă sunt cei care nu
reuşesc să facă faţă procesului de educaţie chiar
din ciclul primar. Urmând ca în următorii doi, trei,
patru ani, e bine să gândim de acum până în 2020
— 2025, în următorii ani, pe măsură ce
consolidăm infrastructura, grădiniţa să devină
obligatorie de la patru ani şi poate la un moment
dat chiar de la trei ani", a afirmat Pricopie la
dezbaterile din Comisia de învăţământ asupra
proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanţei
de Urgenţă a Guvernului nr. 117/2013, prin care
MEN a propus mai multe modificări şi adăugiri la
Legea Educaţiei Naţionale.

Începând cu 2015,
grupa mare la grădiniţă ar putea

deveni obligatorie

Sub 25 la sută dintre copii au
frecventat programe de tip after school

în anul şcolar 2012-2013

Dacă vrei să fii cu analizele la zi, îţi spunem ce
investigaţii medicale sunt necesare pentru tine, în funcţie
de vârstă şi de moştenirea genetică. Nu uita! E mai bine
să previi boala decât să o tratezi.

După un control de rutină, medicul de familie este cel
care stabileşte testele obligatorii pe care trebuie să le faci.
Specialistul va ţine cont de istoricul familial, pentru
investigaţiile care ţin de bolile ereditare, cum sunt
afecţiunile tiroidiene, diabetul etc.

Teoretic, o tânără de 20 de ani ar trebui să fie clinic
sănătoasă. Dar, spune medicul Manuela Pumnea,
specialist medicină internă, „în cazul celor care au avut
rude cu diferite boli, este indicat să facă investigaţii în acel
sens. În general, sunt utile: hemoleucograma completă,
VSH – determină viteza sângelui, sideremia – depistează
anemiile, spre exemplu, PCR – identifică eventualele
infecţii-, determinarea enzimelor hepatice, controlul
f u n c ţ i e i
renale“. Încă
d e l a
î n c e p e r e a
vieţii sexual,
f ă a n u a l ,
obligatoriu,
t e s t u l
B a b e ş -
Papanicolau
.

Investigaţ
i a p o a t e
depista din
vreme riscul
de cancer de
col uterin. În apropierea vârstei de 30 de ani se
recomandă, pe cât posibil în fiecare an, efectuarea
ecografiei mamare, pentru un diagnostic precoce al
eventualelor tumori.

În funcţie de ce vorbeşti cu medicul, acesta îţi poate
recomanda să faci ecografie abdominală parţială sau
totală. Prin această metodă non-invazivă pot fi „văzute“
organele interne şi pot fi detectate eventualele probleme
de sănătate.

Chiar dacă te ştii sau nu cu probleme, poţi solicita
medicului de familie să-ţi măsoare tensiunea arterială.
Perioadele stresante pot modifica în rău tensiunea
arterială şi, din păcate, dacă nu ţii sub control schimbările,
poţi fi expusă riscului de accident vascular cerebral,
complicaţie cardiacă des întâlnită şi în rândul tinerilor.

Mersul pe jos creşte
dimensiunea creierului

Ce teste sunt
obligatorii pentru o
femeie tânără



Omul nu se opreşte într-un punct, ci tinde mereu spre
perfecţionare, întotdeauna, cum se spune, este loc şi de mai
bine. Experienţa vieţii face ca fiecare dintre noi să devină mai
mult decât este. Viaţa omului e un întreg proces spiritual al
cărui sfârşit nu poate fi prevăzut. În laboratorul fiinţei se
amestecă o mulţime de substanţe, sunt adăugaţi o mulţime de
reactivi, uneori catalizatori care măresc vitezele reacţiilor, dar
niciodată un putem fi siguri de ceea ce se va obţine.
Presupunem doar, ghidându-ne după rezultatele experienţelor
asemănătoare. Deducem sau intuim. Deducem implicând
simţurile dar şi gândirea - judecata, raţionamentul; intuim,
adică încercăm să ne imaginăm viitorul, bazându-ne pe
cunoştinţe şi experienţe acumulate. Putem deci evalua faptele,
valorile trecutului, dar nu le putem evalua pe cele ale viitorului,
nu putem şti cum vor creşte sau descreşte. „Ceaţa” pluteşte în
mod infim asupra trecutului, dar este intensă asupra viitorului.
Trecutul are glas, prezentul este asurzitor, viitorul e mut; viaţa
ne oferă şansa de a atinge măcar, binele şi frumuseţile ei.
Poate de aceea în cutia Pandorei a şi rămas – Speranţa.

Mihail TĂNASE

88

Un avocat îl sună pe clientul său:
- Astă seară v-a murit soacra. Ce să comand:

înmormântare, crematoriu sau îmbălsămare?
- Comandaţi totul! Nu vreau să risc …

***
Salut Gigele! Vai, de când nu ne-ammai văzut! Ai terminat

Dreptul?
-Da, sunt licenţiat!
- Şi-am auzit c-ai făcut şi Jurnalistica?
-Da,mă gândesc să fac şi masteratul!
- Bravo, ţine-o tot aşa! Dă-mi şi mie un meniu Big Mac

mare, la pachet, te rog!
***

Regizorul îi spune unei actriţe:
- Dacă o sămă asculţi în toate, vom avea unOscar!
- Şi dacă o să fie fată, ce nume îi vomda?

***
-De ce nu a jucat BruceWillis în Titanic?
- Pentru că i-ar fi salvat pe toţi de lamoarte…

Pastila de râs

Se spune că „prima impresie contează”, dar
şi că „nu trebuie să judecăm o carte după
coperta ei”. Studii recente arată că prima
expresie este cea valabilă, cel puţin atunci
când vine vorba de o primă interacţiune cu un
străin.

Concluziile interesante ale unor studii au
fost prezentate la întrunirea Societăţii pentru
Personalitate şi Psihologie Socială din Austin,
Texas.

Cercetătorii au demonstrat astfel că
oamenii îşi fac de obicei o impresie corectă
despre ceilalţi la „prima vedere”, dar şi că
această primă impresie durează foarte mult şi
influenţează interacţiunile ulterioare.

Vivian Zayas, psiholog la Universitatea
Cornell, a cerut unor voluntari să se uite la poza
unei persoane şi să-şi formeze o primă
impresie.

Ulterior, când au întâlnit persoana
respectivă, o lună mai târziu, prima impresie
făcută prin fotografie s-a dovedit a fi foarte
corectă.

Un alt test, real izat psihologi de
Universitatea din Toronto, a cerut identificarea

orientării sexuale a unor persoane dintr-o
simplă privire.

Subiecţii testaţi astfel au ghicit orientarea
corectă în 65% din cazuri. Interesant este că
este suficient ca faţa unei persoane să fie
privită mai puţin de o secundă pentru ca
orientarea sexuală să fie ghicită.

Alt experiment, prin care persoanele au fost
catalogate, după o simplă privire, dacă sunt
sau nu demne de încredere, a demonstrat că
prima impresie formată revine mereu în
memorie când revedem persoana respectivă.

Anunţuri

Cetăţean american de origine română, domiciliat în SUA, doreşte cunoştinţă în vederea
căsătoriei cu o doamnă fără obligaţii, cu înălţimea de 1,68-1,75 m, greutatea de 60-70 kg, cu
vârsta între 48-53 ani şi care să fie dispusă să părăsească România. Contact la telefon

.0744545971

Anunţ

România reală
Cutia Pandorei

Arheologul german Heinrich Kush a descoperit o reţea de
tuneluri, veche de peste 12.000 de ani, care leagă Scoţia de
Turcia.

Descoperirea este una senzaţională pentru că atunci când
se vor descoperi mai multe elemente, istoria omenirii va trebui
rescrisă, scrie

Descoperirea tunelului uriaş a fost efectuată imediat după
ce misteriosul sit arheologic de la Göbekli Tepe a fost supus
unor cercetări amănunţite în 1994.Arheologul german Heinrich
Kush a văzut că oraşul antic este conectat la o reţea
impresionantă de tuneluri şi în acest fel a început explorarea
lor. Concluzia a fost una de excepţie, pentru că un tunel sau mai
bine spus o imensă reţea de tuneluri traversează întreaga
Europă, legând astfel Scoţia de Turcia.

Se presupune că aceste tuneluri misterioase au fost săpate
cu peste 12.000 de ani în urmă. Acest fapt schimbă radical
perspectiva istoricilor asupra neoliticului, pentru că oamenii din
acea vreme trebuiau să aibă nu doar unelte speciale, dar şi
viziune asupra modului de lucru.

Înălţimea tunelurilor este de circa 70 de centimetri şi pe
alocuri există anumite zone de depozitare şi refugiu. Această
reţea imensă, de peste 1000 de tuneluri interconectate, este
precum o autostradă din zilele noastre, pe care oamenii din
neolitic o foloseau ori de câte ori aveau nevoie.

efemeride.ro.

Tunel uriaş care
leagă două ţări, descoperit

de un arheolog

Cercetătorii au descoperit
o genă care îi face pe oameni
să fie mai leneşi şi să refuze
exerciţiile fizice. Din fericire, ar
putea exista un leac pentru

asta.
Mai mulţi oameni de ştiinţă

din Beijing şi din Aberdeen au
găsit o genă care explică de ce
unii oameni tind să se îngraşe

şi să evite orice exerciţiu fizic.
Profesorul Wie Li a făcut
experimente pe şoareci de
laborator şi a observat că
mutaţia unei gene îi face pe
cobai mai leneşi. Astfel, ei
devin obezi şi se îmbolnăvesc.

Dar, după ce aceşti şoareci
au primit un medicament care
s t i m u l a p r o d u c ţ i a d e
dopamină, ei au devenit mai
activi şi au slăbit, scrie

.
Această pastilă ar putea

ajuta şi oamenii care suferă de
aceeaşi mutaţ ie, crede
profesorul John Speakman,
de la Universitatea din
Aberdeen.

descopera.ro

Prima impresie contează mai
mult decât credeai

Liga pentru promovarea şi
a p ă r a r e a d r e p t u r i l o r
persoanelor cu handicap din
România solicită înlocuirea
termenului "handicap" cu
"dizabilitate", în
p r o i e c t u l d e
r e v i z u i r e a
Constituţiei, la
c a p i t o l u l
P r o t e c ţ i a
persoanelor cu
h a n d i c a p , s e
a r a t ă î n t r - u n
c o m u n i c a t
transmis agenţiei

.
Reprezentanţi

i societăţii civile
spun că apelează
l a f a c t o r i i
decidenţi pentru
ca aceştia să trateze "cu
respect ş i normal i ta te"
domeniul persoanelor cu
dizabilitate, pentru ca acestea
să nu mai fie umilite şi

discriminate.
"Din păcate, în România,

sintagma <handicap>, în
c o n t e x t u l m e n t a l i t ă ţ i i
româneşti, are o conotaţie

necorespunzătoare, situaţie
ce necesită schimbarea
a c e s t e i a c u s i n t a g m a
<dizabilitate> conform Legii
pentru ratificarea Convenţiei

privind drepturile persoanelor
cu dizabilităţi, adoptată la New
York de Adunarea generală a
Organizaţiei Naţiunilor Unite
la 13 decembrie 2006,

deschisă spre
semnare la 30
martie 2007 şi
s e m n a t ă d e
România la 26
s e p t e m b r i e
2007", se arată în
comunicat.

Reprezentanţi
i Ligii susţin că au
t r a n s m i s
amendamentul şi
a rgumen tă r i l e
juridice celulei
pentru proiectul
de lege pentru
r e v i z u i r e a

Constituţiei României, după
ce şi Curtea Constituţională a
deliberat că se menţine, în
formularea articolului 50,
termenul "handicap".

Mediafax

S-a descoperit medicamentul
care te scapă de lene

ONG cere înlocuirea termenului
"handicap" cu "dizabilitate" în Constituţie



1844

1882

1882

1907

1920

1924

1927

1938

1972

2006
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:
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:

S-a născut
, f i z i c i a n ş i

matematician austriac, faimos
pentru inventarea

, ca metodă generală de
studiere a (d. ).

A murit ă,
deputat în Adunarea ad-hoc a
Moldovei (n. ) .

S-a născut
, filozof german (d.

),
A murit ,

chimist francez, laureat Nobel (n.
).
A murit , explorator american (n.

).
S-a născut , scriitor, scenarist,

publicist român (d. ).
A murit , scriitor, ziarist român

(n. ).
A fost decretată o nouăConstituţie, promulgată la

, prin care se introducea dictatura
regală a lui ( – ) şi sfârşitul
regimului parlamentar.

A murit , fizician german,
laureat al ă (n. ).

A fost inaugurată Low Racoviţă, prima staţie
românească din .
- ă ăţ .

Ludwig Eduard
B o l t z m a n n

mecanicii
statistice

gazelor 1906
Mo Ion Roat

1806
Nicolai

Hartmann
1950

Henri Moissan

1852
Robert Peary

1856
Eugen Barbu

1993
Constantin Mille

1861

27 februarie 1938
Carol al II-lea 1930 1940

Maria Goeppert-Mayer
PremiuluiNobel pentru Fizic 1906

Antarctica
ZiuaMondial aDrept ii Sociale
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09:00 Jocurile Olimpice de Iarn
10:00 Legendele palatului 11:20
Oameni care au schimbat Lumea
11:30 Când se zideau catedralele
1 2 : 3 0 Tr i b u n a p a r t i d e l o r
parlamentare 13:00 De joi pân joi
14:00 Telejurnal 15:30 Akzente
16:50 Olimpiada veseliei 17:15 Ora
de business 18:10 Lozul cel mare
18:45 Sport 19:00 Jocurile Olimpice
de Iarn 21:30 Telejurnal 22:30
Festivalul Na ional Ion Dol nescu
00:30 Jocurile Olimpice de Iarn
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Nu sunteti in forma
si nu va simtiti in stare
sa terminati o lucrare
importanta. In partea
a doua a zilei sunteti
invitat la o petrecere,
unde unde va simtiti
excelent alaturi de
prieteni.

O cunostinta va
solicita sprijinul intr-o
problema de afaceri,
de pe urma careia veti
avea de castigat.
Dupa o zi destul de
agitata, petreceti o
seara romantica cu
persoana iubita.

O ruda va ajuta sa
luati o decizie in privinta
relatiilor sentimentale.
Simtul practic nu va
ajuta, dar va puteti
baza pe sp r i j i nu l
familiei si al prietenilor.
Evitati discutiile in
contradictoriu!

T r a v e r s a t i o
perioada in care lipsa
b a n i l o r v a
nelinisteste. In prima
parte a zilei, nu este
exclus sa intampinati
dificultati la locul de
munca. Colegii si sefii
va inteleg si va ajuta.

U n pr ie ten va
p r o p u n e s a v a
asociati intr-o afacere.
Va sfatuim sa nu luati
o deciz ie astazi ,
pentru ca riscati sa nu
fie cea mai buna.
Relatiile sentimentale
decurg foarte bine.

Ar fi bine sa nu va
faceti un program
strict. Faceti mai multe
drumuri in interesul
familiei. Este o zi
favorabila rezolvarii
u n o r p r o b l e m e
financiare. Puteti sa
va bazati pe intuitie.

S-ar putea sa fiti
cam confuz. Va sfatuim
sa lasati afacerile pe
maine, altfel riscati sa
luati decizii gresite, cu
consecinte grave. Pe
p l a n s e n t i m e n t a l
parcurgeti o perioada
favorabila.

In prima parte a
zilei nu va reuseste
nimic si simtiti ca va
i r o s i t i e n e r g i a .
Prietenii si familia va
inteleg si va ajuta. Nu
refuzati ajutorul pe
care vi-l ofera o
persoana din familie.

Nu este o zi buna
pentru investitii sau
pentru afaceri. In
c u r s u l d i m i n e t i i
primiti o veste de la o
ruda apropiata, care
va schimba planurile.
Evitati activitati le
care necesita atentie.

Astazi nu este
recomandabil sa va
a s u m a t i n o i
responsabilitati la locul
de munca. Situatia
financiara este buna,
dar simtul practic este
redus si poate crea
probleme in afaceri.

Grijile pe care vi le
f a c e t i n u s u n t
justificate. Aveti sanse
reale de reusita, pe
p l a n s o c i a l s i
s e n t i m e n t a l .
Nervozitatea pe care o
resimtiti se datoreaza
oboselii acumulate.

Sunteti cam confuz
si s-ar putea sa nu-i
intelegeti corect pe
cei din jur. Nici intuitia
nu va ajuta, dar va
p u t e t i b a z a p e
sfaturile unei rude.
Evitati intalnirile de
afaceri.

Semnificaţii istorice pentru

07:00 tirile Pro Tv 10:05
Tân r i Nelini tit 11:00 Zidul
secretelor 13:00
14:00 Tân r i Nelini tit 15:00
Masterchef 17:00 tirile Pro Tv
17:30 La Maru 19:00 tirile
Pro Tv 20:30 Las fierbin i 21:30
O s pt mân nebun 22:30

tirile Pro Tv 23:05 Lie to Me
00:00 BKO: Bangkok Knockout
02:00 03:30
Masterchef 05:30 La Maru

Ş
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Ştirile Pro Tv
ş ş

Ş
Ş
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Ştirile Pro Tv

ă

ă

ă

ă ă ă ă

ă

ţ
ţ

ţ

08:00 Neatza cu R zvan i
Dani 10:50 În gura presei 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 Next Star 23:00 Un
show p c tos 01:00 Observator
02:00 Ultimul asasin 03:30
Observator special 04:00 Acces
direct 06:00 Observator

ă

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 Iancu Jianu,
haiducul 21:45 Asta-i România!
22:15 WOWBiz 00:30 tirile
Kanal D 01:30 Teo Show 03:15
WOWBiz 04:45 Pastila de râs
05:15 Inima nu respect reguli
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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 Pove ti din jurul lumii 12:30
Teleshopping 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 Ora de vârf 22:30
Tr sni i din NATO 23:15 Focus
Monden 23:45 Mediumul 00:30
Focus 01:30 Frumoasa Ceci
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08:30 Aventurile lui Jackie Chan
09:00 Norii negri 10:00 Cum am
cunoscut-o pe mama voastr 11:00
Cea mai frumoas coal 12:00
Aventurile lui Jackie Chan 12:30 La
Maru 14:00 Promotor 14:30
Zoom în 10 14:45 Cum am
cunoscut-o pe mama voastr 15:45
Cea mai frumoas coal 16:45 La
bloc 17:45 M.A.S.H. 18:45 Norii
negri 19:50 La bloc 20:55 M.A.S.H.
22:45 Tinere
Prison Break 01:30 Cititorii de oase
02:15 Tinere e, tinere e!

ă
ă ă

ă

ă
ă ă

ş

ş

ţ

ţe, tinereţe! 00:30

ţ ţ

07:00 tirile dimine ii 07:55
Business B1 la zi 08:00 tirile
dimine ii 09:00 tirile dimine ii
09:55 Business B1 la zi 10:00

tirile dimine ii 11:00 Evenimentul
Zilei 12:00 tirile B1 13:00 Talk B1
14:00 România, acum 15:00 tirile
B1 16:00 România, acum 17:00
Butonul de panic 18:00 tirile B1
19:00 Aktualitatea B1 20:00 Bun
seara, România! 21:30 Sub
semnul întreb rii 23:00 Lumea lui
Banciu 00:00 tirile B1 01:00 Sub
semnul întreb rii
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07:15 Abisul pasiunii 08:15
Pove t i r i adev ra te 09:45
Chemarea inimii 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 t i r i adev ra te 17:30
Chemarea inimii 18:30 Cununa de
lacrimi 19:30 Santa Diabla 20:30 O
noua via 21:30 Regina 22:30
Pove ti r i de noapte 23:00
Cancan.ro 23:30 Snooki &
JWOWW 00:00 O noua via 01:00
Regina 02:00 Pove tiri adev rate
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Localitatea ________________ Cod poştal ____________ Judeţul _______
Tel _______________Fax _____________E-mail______________________
Doresc să achiziţionez un abonament la cotidianul MARAîncepând cu luna
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Actualitatea într-un zâmbet
Baschetbalistele alexăndrene revin pe

teren. După o pauză de o săptămână,
cauzată de amânarea unui meci, fetele de
la CS Baschet Teleorman Alexandria vor
să revină pe poziţia a cincea în
c l a s a m e n t .
Pentru fetele lui
Mădălin Piperea
urmează o serie
de patru jocuri în
deplasare. Primul
a avut loc aseară
la Galaţi contra
c e l o r d e l a
Phoenix.

C S B T
A l e x a n d r i a a
pierdut poziţia a
c i n c e a a
c las amen tu l u i
Ligii Naţionale de baschet feminin, dar
poate să revină în top ”five” şi asta pentru
că echipa alexăndreană are două jocuri
mai puţin după ce partidele cu CS Nova
Vita Târgu Mureş de pe teren propriu şi
CS Municipal Satu Mare din deplasare,

au fost reprogramate.
Până la disputarea meciuri lor

reprogramate, alexăndrenele mai au de
trecut câteva hopuri. Primul dintre ele va
avea loc pe terenul celor de la Phoenix

Galaţi, ocupanta
poziţiei a 7-a.
CSBT Alexandria
p o r n e ş t e c a
favorită în meciul
din deplasare.
Mai mult decât
atât, în partida din
r e t u r ,
alexăndrencele
a u c â ş t i g a t
meciu l contra
c e l o r d e l a
Phoenix cu scorul
de 74 la 52.

Partida dintre Phoenix Galaţi şi CS
Baschet Teleorman Alexandria are loc
miercuri, 19 februarie, de la ora 19.00, iar
arbitri sunt Valentin Negrea (Constanţa) şi
Şerban Raşoga (Ploieşti).

C. DUMITRACHE

Natură moartă

România reală

- Or fi preţurile mici, da pensia e şi mai mică!’

Perspectivă sumbră

Antrenorul ech ipei
Pamimai Videle, Robert
Panduru este disperat.
Deşi a programat mai
multe partide amicale de la
începutul acestui an nici
unul nu s-a legat, iar
începutul returului bate la
uşă. Pentru că vrea cu
disperare să-şi vadă băieţii
la ”lucru”, Panduru speră
c a a s t ă z i s ă f a c ă
deplasarea în Ilfov acolo
unde Pamimai Videle

urmează să întâlnească
echipa de rezerve a
Berceniului. Prin această
deplasare antrenorul
echipei din Videle speră să
pună ochii şi pe câţiva
jucători de la adversari.

Î n p a u z a
competiţională dintre tur şi

re tur Pamimaiu l s -a
”subţiat” odată cu plecările
a 5 jucatori: Robert Ioniţă,
Antonio Matache, Marinel
Blaga, Danut Voicilă si
Florin Rauţă.

Primul meci oficial al
P a m i m a i u l u i e s t e
p r o g r a m a t p e n t r u
sâmbătă, 22 februarie, în
optimile de finală ale Cupei
R o m â n i e i – f a z a
judeţeană, când va întâlni
a c a s ă p e O l i m p i a

Dobroteşti.
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
da ta d e 23 mar t i e .
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 stabi lirea
campioanei judeţene.
Echipa roşioreană va face
deplasarea la Alexandria
unde va da piept cu
ocupanta locului 3 în
c l a s a m e n t , F C M
Alexandria. În turul de
c a m p i o n a t e c h i p a
roşioreană s-a impus cu
scorul de 3 la 2.

Ultimul mare derby al
returului va avea loc pe
data de 19 aprilie atunci
c â n d p e t e r e n u l
Pamimaiului din Videle vor
v e n i j u c ă t o r i i F C M
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.

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

C. DUMITRACHE

Pamimaiul se “îngraşă” în “ajun”

Deplasări grele pentru
CSBT Alexandria

CS M. Târgovişte - Rapid Buc. 99 - 51
CS U.Alba Iulia - .SU Braşov 100 – 53
SIC Sfântu Gheorghe - CSM Danzio

Timişoara 85 – 38

CSS Craiova - Phoenix Galaţi 62 – 82
U. ICIMArad - U. Oradea 70 – 37
NV Tg. Mureş - U. Cluj Napoca 70-57

Rezultate etapa a 19-a

CS M.Satu Mare – M. Târgovişte
SIC Sfântu Gheorghe – UAlba Iulia
U Cluj Napoca – SCM CSS Craiova
Phoenix Galaţi – CSBTRAlexandria

Olimpia CSU Braşov – UVG ICIMArad
U. CSM Oradea – Rapid Bucureşti
BCMTimişoara – NVTârgu Mureş

Rezultate etapa a 20-a

Nr Echipa V/Î Pct. Nr Echipa V/Î Pct.
1. Univ Goldis ICIMArad 18/1 37
2. CS M. Targoviste 16/3 35
3. CS UAlba Iulia 16/2 34
4.ACS Sepsi SIC 15/4 34
5. Olimpia CSU Brasov 11/8 30
6. CSBTAlexandria 12/5 29
7. CS Phoenix Galati 9/10 28

8. CS M.Satu Mare 10/8 28
9. BCM Timisoara 7/12 26
10. U CSM Oradea 6/12 24
11. CS Rapid Bucuresti 5/14 24
12. U. Cluj-Napoca 2/17 21
13. CS Nova Vita 2/16 20
14. SCM CSS Craiova 1/18 20

Clasament LNB feminin:


