
Poliţiştii postului de poliţie din comuna Bogdana, au identificat suspecţii
infracţiunii de furt comise în ziua de 20 februarie a.c. în dauna lui C. Marin în
persoana lui P. Georgian de 17 ani din municipiulAlexandria şi Ş. Mădălin tot de
17 ani din comuna Bogdana.

(continuare în pagina 2)

Persoanele care deţin
calitatea de rentieri agricoli
se pot prezenta, începând
cu data de 1 martie 2014, la
sediul din Alexandria al
C e n t r u l u i j u d e ţ e a n
Teleorman al Agenţiei de
Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură (APIA) pentru
vizarea carnetelor, aceasta
fiind o condiţie esenţială
pentru a putea beneficia de
sumele cuvenite pe anul
2013. Vizarea carnetelor de
rentier agricol se face în
perioada 1 martie – 31
august 2014.

P e n t r u v i z a r e a
carnetului, rentierul agricol
se poate prezenta personal
s a u p r i n
mandatar/curator/tutore, în baza unei procuri autentice/curatelă/hotărâre
judecătorească definitivă şi irevocabilă.

(continuare în pagina 4)

În cadrul conferinţei de presă organizată ieri la
Alexandria, directorul Centrului Judeţean Teleorman al
Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură, Eugen Coman, a făcut cunoscut faptul că
începând cu data de 3 martie 2014 fermierii teleormăneni

pot depune cererile de plată pe suprafaţă pentru a putea
beneficia de sprijinul financiar cuvenit, pentru terenurile
pe care le lucrează, din fondurile europene şi de la
bugetul naţional. Fermierii care nu reuşesc să depună
cererile în această perioadă mai pot face acest lucru şi
după data de 16 mai, până pe 9 iunie 2014, în acest caz

urmând a suporta penalizări de 1% din suma cuvenită
pentru fiecare zi de întârziere.

Anul trecut, în judeţul Teleorman au primit sprijin
financiar sub formă de subvenţii agricole pe suprafaţă,
pentru terenurile pe care le lucrează, 21.450 fermieri,

suma totală încasată de aceştia fiind de peste 63
milioane de euro. S-au primit subvenţii agricole din
fonduri europene şi de la bugetul naţional pentru o
suprafaţă de 435.000 hectare, pentru fiecare hectar de
teren lucrat suma cuvenită fermierului fiind de 145 euro.

(continuare în pagina 4)

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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3Începând cu data de 3 martie 2014,

Fermierii pot depune cererile de
plată pe suprafaţă

Rentierii agricoli
îşi pot viza carnetele începând

cu 1 martie 2014

În Teleorman piaţa muncii
s-a resuscitat

184 locuri de
muncă vacante

Eminescu,
românul absolut,
contemporanul

nostru

În Teleorman, tinerii
şi-au găsit o ocupaţie: furtul
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Şi românii au o zi a îndrăgostiţilor, Dragobetele, dar aceasta
nu este la fel de ”celebră” ca sărbătoarea americană,
Valentine's Day. Criticată de unii sau apreciată de alţii,
sărbătoarea Sfântului Valentin a prins rădăcini tot mai adânci în
”cultura” tinerilor români şi a atras tot mai mulţi ”adepţi”. Cu toate
acestea, în ultimii ani, românii încep să„şi aprecieze mai mult
tradiţiile şi revin la vechile obiceiuri. Aşa se face că şi
sărbătoarea de Dragobete începe să devină cunoscută. În
acest sens, Consiliul Local al Tinerilor îi îndeamnă pe al
alexăndreni să ”iubească româneşte”.

” Printre proiectele pe care Consiliul Local la Tinerilor
Alexandria (CLTA) le desfăşoară se număra şi cel legat de
sărbătoarea Dragobetelui. Aceasta a venit din dorinţa tinerilor
alexăndreni de a celebra o zi a dragostei pe care o regăsim în
tradiţiile populare româneşti. Promovarea acestei sărbători
urmăreşte popularizarea ei în contrapartidă cu sărbătoarea
anglo-saxonă, Sfântul Valentin.

Celebrarea Dragobetelui de către CLTA este o tradiţie, pe 24
februarie urmând să se desfăşoare cea de a 12-a ediţie. Pe
parcursul celor 11 ani, Sărbătoarea Dragobetelui, organizată de
CLTAa reuşit să atragă şi să informeze peste 4.000 de tineri.

Proiectul CLTA din acest an ”De Dragobete CLTA te iubeşte
româneşte!” constă în organizarea unei seri care să antreneze
cât mai mulţi tineri alexăndreni la distracţie în spiritul sărbătorii.
CLTA a pregătit multe concursuri pentru toţi cei îndrăgostiţi
româneşte, iar premiile vor fi pe măsură. Participanţii vor avea
de făcut declaraţii de dragoste, vor dansa pentru perechea lor,

vor cânta, îşi vor folosi simţul artistic pentru a desena iubitul sau
iubita şi vor avea de trecut adevărate probe de foc pentru a le
demonstra iubirea. Va fi o seară de distracţie cu multe premii şi
multe alte surprize pregătite de Primăria Alexandria şi Consiliul
Local al Tinerilor Alexandria”, se arată într-un comunicat al
PrimărieiAlexandria.

Evenimentul va avea loc luni seară cu începere de la ora
20.00 într-un club dinAlexandria.

Dragobetele este o sărbătoare a iubirii din tradiţia
românească, care însă nu este la fel de cunoscută, deoarece nu
este la fel de mediatizată. Sărbătorită pe 24 februarie,
Dragobetele este celebrat în special de către cei din zona rurală
şi semnifică ”o zi frumoasă pentru băieţii şi fetele mari”.

Dragobetele, fiul Babei Dochia era un bărbat chipeş, înalt,
care era supranumit şi zeu al fertilităţii. 24 februarie semnifică în
tradiţie, începutul primăverii, al renaşterii şi al împerecherii
păsărilor. Se zice că Dragobete era un fel de Cupidon, ce oficia
căsătorii în rândul animalelor. Preluată din natură şi de către
oameni, această sărbătoare este dedicată tinerilor care doresc
să se logodească şi să se căsătorească.

Din tradiţii, se spune că fetele şi băieţii se întâlneau în
această zi, pentru a participa la jocuri distractive, care să le
ofere şansa de a se cunoaşte şi de a se îndrăgosti. Dacă un
băiat săruta o fată care-i plăcea, în văzul tuturor, ei urmau să se
căsătorească.

C. DUMITRACHE

(urmare din pagina 1)

B.P.

Aceştia au sustras mai multe bunuri,
creând un prejudiciu de 200 lei, în cauză fiind
întocmit dosar penal.

Cu ocazia cercetărilor s-a stabilit că
aceleaşi persoane sunt suspecţii unei alte
infracţiuni de furt comise în ziua de 17.02.2013
în dauna lui I. Ana când dintr-o anexă a
gospodăriei au sustras mai multe unelte
electrice dintre care enumerăm: o bormaşină,
un polizor , o pompă de apă , 120 metri
c o nd uc to r e l e c t r i c d i n c up r u , un
radiocasetofon, 3 biciclete şi 25 de litri de
ţuică, creând un prejudiciu total de 3500 lei.
Suspecţii au ascuns bunurile într-o casă
nelocuită, bunuri care au fost ridicate şi
predate părţii vătămate.

De asemenea, aceleaşi persoane au
încercat să comită un alt furt în ziua de
20.02.2014 când au pătruns în locuinţă lui P.
Anghel din comuna Bogdana, judeţul
Teleorman, forţând uşa de acces fără a
sustrage vreun bun.

Totodată, cei doi au pătruns în locuinţa lui P.
Lambioara din aceeaşi localitate de unde au
sustras mai mulţi metri de conductor electric
din cupru.

Pentru toate aceste fapte, pe numele
suspecţilor au fost întocmite dosare penale
urmând a se dispune soluţie legală prin
Parchet.

Tot în această perioadă, poliţiştii din
municipiul Turnu Măgurele l-au identificat pe
suspectul infracţiunii de furt ai mai multor stupi
de albine comis în ziua de 27.01.2014 în
dauna lui B. Petrică, în persoana lui C. Adrian
de 20 de ani din comuna Liţa, bunurile fiind
recuperate şi restituite părţii vătămate.

Poliţiştii din municipiul Roşiorii de Vede l-au
identificat pe autorul furtului unei tablete
comis în dauna părţii vătămate T. Marius în
persoana lui M. Florin de 19 ani din aceeaşi
localitate.

Suspectul a fost reţinut pe o durată de 24
de ore urmând a se propune soluţie legală prin
Parchet.

Poliţiştii postului de poliţie Piatra au
identificat suspecţii infracţiunii de furt comis în
noaptea de 7/8.02.2014 în dauna lui G. Petre
de 84 de ani din aceeaşi localitate, în
persoana lui I. Alin, B. Cristian şi S. Răzvan,
toţi în vârstă de 18 ani, din comuna Piatra.

Poliţiştii din cadrul Biroului
de A r m e , E x p l oz i v i ş i
Substanţe Periculoase l-au
depistat pe S. Emanuel de 31
de ani din localitatea Zimnicea
care deţinea fără drept la
locuinţa sa un pistol pentru
autoapărare cu gaze şi bile din
cauciuc, precum şi 16 cartuşe
aferente, fără a mai avea
calitatea de deţinător legal al
acestuia, arma fiind ridicată în
v e d e r e a c o n t i n u ă r i i
cercetărilor.

Un caz similar a fost
înregistrat în municipiul
Alexandria, când S. Ion a fost
depistat deţinând fără drept la
domiciliul său un pistol cu gaze
şi bile din cauciuc, arma fiind

ridicată în vederea continuării
cercetărilor.

D e a s e m e n e a , I .
Constantin de 84 de ani din
comuna Mavrodin a fost
depistat în timp ce deţinea la
domiciliul său o armă de
vânătoare cu alice fără a mai
avea calitatea de deţinător
legal al acesteia, în cauză
î n t o c m i n d u - s e a c t e
p r e m e r g ă t o a r e p e n t r u
săvârşirea infracţiunii prev. şi
ped. de art. 342, alin 6 din Noul
Cod Penal.

Poliţiştii Biroului de Arme,
Ex p loz i v i ş i Subs tan ţ e
periculoase l-au depistat şi pe
K. Ion de 74 de ani din comuna
Ţigăneşti, care deţinea la

domiciliul său o armă de tir cu
aer comprimat, fără a mai avea
calitatea de deţinător legal al
acesteia, arma fiind ridicată în
v e d e r e a c o n t i n u ă r i i
cercetărilor.

Un caz similar a fost
înregistrat şi în comuna
Suhaia, unde poliţiştii Biroului
d e A r m e , E x p l oz i v i ş i
Substanţe periculoase l-au
depistat pe P. Ionuţ de 36 de
ani din comuna Suhaia, care
deţinea la domiciliul său o
armă de tir cu aer comprimat,
fără a mai avea calitatea de
deţinător legal al acesteia,
arma fiind ridicată în vederea
continuării cercetărilor.

B.P.

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

COMPLEX TURISTIC MARA
RESTAURANT RIVIERA

ANGAJEAZĂ OSPĂTARI
ŢII LA TELEFON: 0723.148.613

SAU LA SEDIUL COMPLEXULUI
(ZONA )

ŞI PICOLI
RELA

ŞTRAND PECO

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

0767.149.304.

În Teleorman, tinerii
şi-au găsit o ocupaţie: furtul

Tot mai mulţi
teleormăneni deţin arme ilegal

Tinerii alexăndreni
sunt îndemnaţi să
”iubească româneşte”

Poliţiştii din oraşul Zimnicea l-au depistat de
S. Octavian în timp ce conducea un autoturism
pe strada Mihai Viteazul din localitate, având
autorizaţia de circulaţie provizorie expirată.

În cauză a fost întocmit dosar penal.
Poliţiştii Secţiei 13 Poliţie Rurală Smârdioasa

l-au oprit în trafic pe P. Mihai de 18 ani din
comuna Conţeşti, în timp ce conducea un
autoturism pe DJ 506 fără a poseda permis de
conducere pentru n icio categor ie de
autovehicule, în cauză întocmindu-se dosar
penal.

Poliţiştii din municipiul Roşiorii de Vede l-au
oprit în trafic pe D. Viorel de 27 de ani din comuna
Drăgăneşti de Vede, în timp ce conducea un
autoturism pe strada Mărăşti din localitate.

În urma controlului efectuat s-a stabilit că
persoana nu posedă permis de conducere iar la
testarea cu aparatul etilotest, rezultatul a indicat
o valoare de 0,66 mg/l alcool pur în aerul expirat,
motiv pentru care în cauză a fost întocmit dosar
penal.

B.P.

Infracţiuni în trafic
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Lansare de campanie electorală în cel mai
pur stil dâmboviţean: mâncare şi băutură
pentru simpatizanţi. Secretarul general al
PPDD, Liviu Neagu şi-a anunţat oficial
candidatura pentru o funcţie de parlamentar
european. El se află pe poziţia a 4-a e listei de
candidaţi a PPDD.

După eşecul avut la alegerile parlamentare,
secretarul general al PPDD, Liviu Neagu este
hotărât să ”spele” această ruşine şi să ajunge
europarlamentar. În acest sens, a convocat o
şedinţă a Biroului Permanent Judeţean, a
consilierilor locali şi a reprezentanţilor
organizaţiilor locale judeţene pentru a-i
”motiva” să strângă voturi pentru el şi
”compania”. La eveniment a luat parte şi
preşedintele PPDD, Simona Man.

Primul care a luat cuvântul, a fost, aşa cum
era firesc Liviu Neagu. După ce a prezentat un
scurt ”raport” al organizaţiei judeţene, Neagu a
început să se laude singur: ”sunt cel mai activ
secretar general de partid din ţară”.

Microfonul a fost apoi acaparat de
preşedintele PPDD, Simona Man. La începutul
discursului, liderul PPDD l-a ”omagiat”pe Dan

Diaconescu. ”Cu toţii îi ducem dorul lui Dan
Diaconescu. La fel ca mulţi dintre români şi Dan
Diaconescu a fost obligat să plece în exil pentru
a-şi putea desfăşura activitatea”.

A urmat un atac dur la adresa
parlamentarilor ”trădători”. ”Pe parcursul
timpului s-au întâmplat multe lucruri care ne-au

adus unele prejudicii de imagine. Mulţi dintre
parlamentarii pe care noi i-am avut n-au fost
oameni de cea mai bună calitate şi au ales să
plece, să fugă, să dezerteze”, a spus
preşedintele PPDD.

Proaspăt înrolat în rândurile movaliilor,
fostul pedelist, Puiu Vişan a dat bine din coate şi
a reuşit să devină prim-vicepreşedintele PPDD
Teleorman. Din păcate pentru el, dar şi pentru
şefii săi de partid, acesta nici măcar nu ştie în ce
partid a intrat. În discursul său, extrem de lung
şi plictisitor, a spus de mai multe ori Partidul
”Popular” Dan Diaconescu.

La finalul şedinţei Liviu Neagu a ”bătut cu
pumnul în masă” în încercarea de a-şi convinge
subordonaţii să se implice activ în campania
pentru europarlamentare.

„Cei care nu vor avea o contribuţie
semnificativă în alegerile europarlamentare vor
fi înlocuiţi. În schimb, cei care vor obţine
rezultate vor fi capi de serie pentru listele de
primari , consilieri locali şi judeţeni din 2016”, a
spus Liviu Neagu.

Şi pentru a demonstra că ”poate” a pus
mâna pe telefon şi a sunat la Roma pentru a-l
ruga pe Dan Diaconescu să transmită un mesaj
PPDD-iştilor teleormăneni.

Şi aşa cum îi stă bine unui lider care vrea să-
şi apropie subordonaţii, mai ales înainte de
campanie, la finalul şedinţei, Liviu Neagu le-a
oferit acestora câte o ceafă de porc şi o carafă
cu vin.

C. DUMITRACHE

Pe Eminescu, Rosa del Conte l-a considerat „poetul
absolut” iar Petre Ţuţea l-a numit „românul absolut” pe geniul
tutelar al neamului romanesc. Şi unul şi celălalt au avut
dreptate, pentru că puţine popoare au avut parte de
asemenea titani, care fiind strâns legaţi de propriul neam au
fost cununaţi cu Universalitatea şi cu Veşnicia.

Au trecut 164 de ani de când Dumnezeul geniului l-a sorbit
din inima poporului pentru a deveni şi rămâne Steaua Polară
a românilor. În necuprinsul de sub fruntea sa au încăput toate
virtuţile unui neam ales de Dumnezeu să mucenicească la
răscruce de imperii, un neam pe care l-a iubit cu disperare şi
cu luciditate, şi căruia i-a dorit un viitor de aur.

Dacă poetul Eminescu a fost genial, ziaristul Eminescu a
fost un vizionar, care se sesizând prevalenţa „formei fără
fond” în politica românească a intuit ceea ce va urma dacă se
va urma această cale.

Iar dacă a avut sau nu dreptate vă lăsăm pe
dumneavoastră să stabiliţi, prezentând mai jos un editorial
alcătuit numai din fragmente extrase din doar câteva dintre
miile de articole scrise de poetul naţional în „Timpul”.

Menţionăm că doar le-am ordonat, neschimbând nici
măcar o virgulă.

„De când lumea nu s-a văzut ca un popor să stea
politiceşte sus şi economiceşte jos; amândouă ordinele de
lucruri stau într-o legătură strânsă; civilizaţia economică e
muma celei politice. Oricând trebuie să existe putinţa pentru
om de a urca prin muncă şi merit în ierarhia socială, care n-ar
trebui să fie decât o ierarhie a muncii.

Nu există alt izvor de avuţie decât munca, fie actuală, fie
capitalizată, sau sustragerea, furtul.. Când vedem milionari
făcând avere fără muncă şi fără capital nu mai e îndoială că
ceea ce au ei a pierdut cineva.

Plebea de sus face politică, poporul de jos sărăceşte şi se
stinge din zi în zi de mulţimea greutăţilor ce are de purtat pe
umerii lui... Clasele productive au dat îndărăt; ţăranii au
sărăcit; industria de casă şi meşteşugurile s-au stins cu
desăvârşire, iar clasele improductive, oamenii ce încurcă
două buchi pe hârtie şi aspiră a deveni deputaţi şi miniştri,
advocaţii, s-au înmulţit cu asupră de măsură, dau tonul,
conduc opinia publică.

Uzurpatori, demagogi, capete deşarte, leneşi care trăiesc
din sudoarea poporului, fără a o compensa prin nimic, ciocoi
boieroşi şi fudui, mult mai înfumuraţi decât coborâtorii din
neamurile cele mai vechi ale ţării.

Partidele, la noi, nu sunt partide de principii, ci de interese
personale care calcă făgăduielile făcute naţiei în ajunul
alegerilor si trec, totuşi, drept reprezentanţi ai voinţei legale si
sincere a ţării.

Constituţiunea nu este un mecanism, ci un text de lege,
bun dacă se aplică bine, rău dacă se aplică rău. Acest text
nevinovat nu are deloc a-şi imputa dacă sub masca lui se
desfăşura influenţa imorala, dacă în numele lui se înscriu în
listele colegiului I şi al II-lea alegatori frauduloşi, dacă tot în
numele lui o societate de exploatare a pus mâna pe statul
român, uzurpând numele de partid politic.

Cât despre aluatul protoplasmatic care formează, la noi,
un stat în stat, aşezat asupra instituţiilor şi a poporului avem
puţine de adaos. Trăind din politică şi prin politică, şi neavând
nici un alt soi de resurse materiale sau de putinţa de a-şi
câştiga existenţa, el e capabil de-a falsifica totul: şi liste
electorale, şi alegeri, şi forme parlamentare şi idei economice,
şi ştiinţa, şi literatura.

Mita e-n stare să pătrunză orişiunde în ţara aceasta;
pentru mită capetele cele mai de sus ale administraţiei vând
sângele şi averea unei generaţii. Oameni care au comis crime
grave se plimbă pe strade, ocupă funcţiuni înalte, în loc de a-şi
petrece viaţa la puşcărie. Funcţiunile publice sunt, adesea, în
mâinile unor oameni stricaţi, loviţi de sentinţe judecătoreşti...
Elemente economice nesănătoase, jucători la bursă şi
întreprinzători şarlatani se urcă, cu repejune, în clasele
superioare ale societăţii omeneşti.

Înaintea negrei străinătăţi care împânzeşte ţara cad codrii
noştri seculari şi, împreună cu ei, toată istoria, tot caracterul
nostru. Moartea, decreşterea populaţiei îndeplineşte apoi
restul: stârpirea fizică a neamului românesc.

Poporul a pierdut de mult încrederea că lucrurile se pot
schimba în bine şi, cu acel fatalism al raselor nefericite, duce
nepăsător greul unei vieţi fără bucurie şi fără tihnă. Mizeria
materială şi morală a populaţiei, destrăbălarea administraţiei,
risipa banului public, cumulul, corupţia electorală, toate
acestea n-au a face, la drept vorbind, cu cutări sau cutări
principii de guvernământ.

Vom avea de-acum înainte dominaţia banului
internaţional, impusă de străini; libertatea de muncă şi
tranzacţiuni. Peste tot credinţele vechi mor, un materialism
brutal le ia locul, cultura secolului, mână-n mână cu sărăcia
claselor lucrătoare, ameninţă toată clădirea măreaţă a
civilizaţiei creştine. Shakespeare cedează în faţa bufoneriilor
şi dramelor de incest şi adulteriu, cancanul alungă pe
Beethoven, ideile mari asfinţesc, zeii mor.

În genere toate virtuţile omului corespund cu defecte tot
atât de pronunţate. Natura blândă şi lesne guvernabilă a
poporului nostru are, drept corelat rău, lipsa de putere de
reacţiune.”

Eminescu,
românul absolut,

contemporanul nostru

Prefecţii vor avea un rol
major în gestionarea situaţiilor
de urgenţă după înfiinţarea, în
Ministerul de Interne, a
departamentului de
resort, iar noul sistem
de lucru va fi mai bun,
mai evoluat şi cu
procedurile necesare, a
declarat joi secretarul
de stat RaedArafat.

"Suntem la început
de drum. În noua
concepţie de sistem
integrat, sub acest nou
departament, instituţiile
prefecţilor vor avea un
rol major în acest lucru
şi cel puţin în cazul situaţiilor
de urgenţă. Cred că împreună

vom veni cu un sistem încă
mai bun decât este acum, mai
evoluat şi cu proceduri, cu
absolut tot. Am început să

lucrăm şi sper că la anul să
avem şi anumite concluzii din

ce am început să facem", a
spus Raed Arafat, care de
altfel conduce departamentul
pentru situaţii de urgenţă din

MAI, la bilanţul de
activitate al pompierilor
bucureşteni.

Secretarul de stat a
s p u s c ă î n n o u l
departament se va
vorbi nu doar de acţiuni
operative, ci şi de
prevenţie, precizând că
este nevoie să se ia în
calcul "orice scenariu,
oricât de macabru ar fi"
şi să nu se mai spună
"asta nu poate să se

întâmple niciodată".

Liviu Neagu şi-a început
campania: a dat mâncare şi băutură

membrilor de partid

Purtătorul de cuvânt al PNL, Cristina
Pocora, a afirmat joi că premierul Victor Ponta
s-a decis mai repede decât termenul iniţial şi a
renunţat la USL prin declaraţia referitoare la
CrinAntonescu.

"Impresia mea este că dl Ponta s-a decis
mai repede decât termenul pe care şi l-a ales, şi
anume luni, a renunţat la proiectul USL şi
implicit la partenerii din PNL şi preferă
majoritatea pe care am văzut că o conducea în
Parlament la votul pentru imunitatea dlui
Cosma", a declarat Pocora, pentruAgerpres.

Ea a subliniat că preşedintele PNL, Crin
Antonescu, este candidatul USL la alegerile
prezidenţiale, acest lucru fiind confirmat de

congresele partidelor din Uniune.
Premierul Victor Ponta a afirmat joi că

impresia sa este că preşedintele PNL, Crin
Antonescu, a decis să candideze la
prezidenţiale fără a-şi asuma responsabilitatea
guvernării până atunci.

"Impresia mea, strict personală, este că
domnul Antonescu a decis să candideze la
prezidenţiale fără a-şi asuma responsabilitatea
guvernării până atunci. Pot să înţeleg la nivel
politic acest lucru, la nivel personal n-aş
proceda aşa", a precizat Victor Ponta, întrebat
de jurnalişti de ce liberalii nu vor restructurarea
Guvernului în Parlament.

Cristina Pocora:

Impresia mea este că Ponta s-a
decis mai devreme de luni

Prefecţii vor avea un rol major în
cazul situaţiilor de urgenţă
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George ZAVERA

A fost încheiată acţiunea de informare a
agricultorilor din toate cele 97 de localităţi
teleormănene cu privire la condiţiile pe care
aceştia trebuie să le îndeplinească pentru a
beneficia de sprijin financiar sub formă de
subvenţii, cu respectarea strictă a legii.

Pentru a beneficia de sprijinul financiar
cuvenit, fiecare fermier sau reprezentantul
legal al acestuia trebuie să se prezinte la sediul
APIA Teleorman la termenul înscris pe invitaţia
primită, când va completa şi depune cererea de
plată în format standard.

Toţi fermierii au obligaţia de a declara corect
toate suprafeţele lucrate, totale şi pe culturi, dar
şi suprafeţele de teren nelucrate, chiar dacă
pentru acestea nu au solicitat sprijin financiar.
Au de asemenea obligaţia ca pe documentaţia

ce însoţeşte cererile de plată să înscrie şi
animalele deţinute în ferme şi în propriile
gospodării şi care sunt evidenţiate în Registrul
Naţional al Exploataţiilor existent laANSVSA.

Toate măsurile ce trebuiesc respectate pot fi
cunoscute în detaliu accesând site-ul

.org.ro
Pentru clarificarea tuturor problemelor ce ţin

de modul de completare a cererilor de sprijin pe
suprafaţă şi a condiţiilor ce trebuiesc
îndeplinite, fermierii se pot adresa şi la centrul
local sau judeţean al Agenţiei pentru Plăţi şi
Intervenţie pentru Agricultură în a cărui
evidenţă se află, specialiştii acestei instituţii
având dsiponibilitatea de a lămuri fiecare caz în
parte.

www.apia
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100 euro/an/ha vândut şi 50 euro/an/ha arendat

George ZAVERA

Rentierul agricol trebuie să prezinte carnetul de rentier,
contractul de arendare, actul de identitate în original,
document coordonate bancare (opţional), decizia de la
comisia de expertiză medicală actualizată, pentru gradele de
invaliditate I şi II (dacă decizia nu prevede că dosarul este
nerevizuibil), în original şi în copie.

Cuantumul rentei viagere agricole reprezintă echivalentul
în lei a 100 de euro/an pentru fiecare hectar de teren
extravilan înstrăinat, pentru care s-a încheiat acord cu
investitorul, şi echivalentul a 50 de euro/an pentru fiecare
hectar de teren extravilan arendat. Pentru suprafeţele mai
mici de un hectar suma plătită va fi proporţională cu suprafaţa
înstrăinată sau arendată.

Renta viageră se plăteşte într-o singură rată anuală, până
la data de 30 noiembrie a anului următor celui pentru care
renta este datorată, iar aceasta încetează la data decesului
rentierului.

În cazul decesului rentierului, renta datorată acestuia în
anul 2013 poate fi încasată de moştenitorii săi doar dacă,
până la 31 august 2014, vor depune la oricare centru
judeţean alAPIA, respectiv al municipiului Bucureşti, carnetul
de rentier al defunctului (obligatoriu), certificatul de deces
(original şi copie), actul de succesiune (certificat de
moştenitor, certificat de legatar, hotărâre judecătorească de
succesiune investită cu formula “definitivă şi irevocabilă'
(original şi copie), B.I/C.I./paşaport al moştenitorului (original
şi copie), împuternicire/declaraţie notarială din care să reiasă
acordul celorlalţi moştenitori privind solicitarea şi încasarea
rentei viagere agricole datorată rentierului (original), precum
şi un extras de cont pe numele solicitantului.

Începând cu data de 3 martie 2014,

Fermierii pot depune cererile de
plată pe suprafaţă

Rentierii agricoli îşi pot
viza carnetele începând
cu 1 martie 2014

După o lungă perioadă de
timp în care, în judeţul
Teleorman erau vacante puţin
peste 50 de locuri de muncă,
pen t ru per i oada 20-26
februarie 2014, oferta locurilor
de muncă vacante s-a triplat.

Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă
pune la dispoziţia persoanelor
aflate în căutarea unui loc de
muncă nu mai puţin de 184 de
posturi, oferite de către 20
agenţi economici din judeţ, în
domenii de activitate, precum:
industrial, confecţii textile,
construcţii civile, vânzări,
alimentaţie publică, servicii şi
comerţ.

Din punct de vedere al
studiilor şi calificărilor, şase
posturi sunt pentru persoanele
cu studii superioare; 46 de
p o s t u r i s e a d r e s e a z ă
persoanelor cu studii medii şi

profesionale, iar cele mai
multe posturi (132), sunt
pentru persoane necalificate.

Din punct de vedere al
localităţii unde este vacantat
locul de muncă, din nou în
z o n a A l e x a nd r i e i e s t e
concentrată cea mai mare
ofertă, 150 locuri de muncă.
Acestea sunt puse la bătaie
de 17 agenţi economici în
d o m e n i i l e : i n d u s t r i a l ,
alimentaţie publică, construcţii
civile, servicii şi comerţ,
vânzări. Dintre acestea, 37
locuri sunt pentru persoane cu
studii medii şi profesionale,
108 locuri pentru persoane
necalificate şi 5 locuri pentru
persoane cu studii superioare.

Al doilea centru de interes
în ce priveşte oferta locurilor
de muncă este Zimnicea. Aici
sunt vacante 24 locuri de
m u n c ă , î n d o m e n i u l

c on fec ţ i i l o r t ex t i l e , c u
adresabilitate persoanelor
necalificate.

În zona Turnu Măgurele
sunt vacante 9 locuri de
muncă în domeniul confecţiilor
textile pentru persoanele cu
studii medii şi profesionale. Iar
în zona Roşiorii de Vede este
vacant un singur loc de muncă
pentru o persoană care a la
bază studii superioare, în
domeniul financiar.

Cei care doresc să obţină
un loc de muncă în această
perioadă trebuie să ştie că,
pentru oferta respectivă
angajatorii solicită viitorilor
angajaţi o vechime în câmpul
muncii cuprinsă între 0 – 6 ani.
Iar viitoarele contracte de
muncă se vor semna atât pe
perioadă nedeterminată cât şi
pe perioadă determinată.

Mirel MANAFU

În Teleorman piaţa muncii s-a resuscitat

184 locuri de muncă vacante

DG SANCO a decis, în 20 februarie 2014, să
amâne pentru luna iulie a acestui an proiectul
de regulament al Comisiei care prevede
includerea aditivilor necesari pastei de mici în
legislaţia actuală (anexa II a Regulamentului
1333/2008).

Ministerul Agriculturii informează că în 20
februarie 2014, DG SANCO a pus în discuţie pe
agenda Comitetului Permanent pentru Lanţul
Alimentar şi Sănătatea Animalelor (SCFCAH)
proiectul de regulament al Comisiei care
prevede includerea aditivilor necesari pastei de
mici în legislaţia actuală (anexa II a
Regulamentului 1333/2008).

În cadrul acestei reuniuni, conform
procedurii, Comisia a supus mai întâi discuţiei
proiectul, pentru a decide dacă se poate întruni
o majoritate calificată (minim 260 voturi din total
352), în vederea înscrierii acestuia ca punct de
vot cert pe agendă.

Datorită demersurilor realizate de România,
o serie de State Membre şi-au revizuit poziţiile
în sensul susţinerii propunerii legislative.

Cu toate că nici un Stat Membru nu a avut
obiecţii la solicitările României, unele din
aceste State au precizat că nu pot vota în
favoarea propunerii, datorită solicitărilor
producătorilor naţionali, solicitări care nu au
putut fi incluse în prezentul proiect. În esenţă,
este vorba de interesul acestora privind
extinderea listei cu aditivi care nu sunt utilizaţi
în produse tradiţionale.

În această situaţie, Comisia a decis să nu
supună votului proiectul de regulament, evitând
astfel reluarea întregului proces de la zero
(opiniile favorabile cumulau 247 voturi). O
următoare reuniune până la care ar trebui să se
clarifice solicitările Statelor Membre este
programată după ce noul Parlament European
va fi ales, respectiv în luna iulie.

Ministrul Educaţiei, Remus Pricopie, a declarat joi că,
după încheierea dezbaterii publice privind noile manuale,
începe licitaţia publică şi, din acest moment, orice autor sau
editură care doreşte să propună un manual, trebuie să treacă
prin acest proces.

Ministrul Remus Pricopie a spus că manualele digitale
reprezintă un proces foarte complicat. "De fapt, nu manualele
digitale, ci noile manuale, pentru că noi vorbim de un proces
pe care trebuie să îl luăm de la capăt", a spus Pricopie, după
ce a participat la masa rotundă organizată de Comitetul
Sindical European pentru Educaţie şi Federaţia Sindicatelor
Libere din Învăţământ, în cadrul proiectului "Dialogul social
sectorial la nivel European".

Ministrul a precizat că anul trecut a spus că dacă se
lucrează pe acest subiect, sunt şanse ca în septembrie 2014
să avem noile manuale.

"Ştiţi care a fost reacţia unor editori, pentru că ar fi nedrept

să spun reacţia editorilor.Au fost, din punctul meu de vedere,
două temeri: prima ar fi că se stabilesc noi reguli ale jocului,
fără ca dumnealor să fie consultaţi şi să ştie, şi a existat
temerea că unii sunt avantajaţi în raport cu alţii, în special ca
urmare a timpului foarte scurt. Şi au spus că unii poate că
sunt pregătiţi, poate au ştiut dinainte, alţii nu au ştiut. Pentru a
nu exista această suspiciune, atunci am amânat procesul cu
un an, am supus dezbaterii publice toate documentele, astfel
încât să nu mai poată nimeni să spună că s-au făcut peste
noapte sau că nu au avut timpul suficient", a adăugat
Pricopie.

Ministrul a mai spus că deşi editorii au cerut şase-nouă
luni, le-a acordat mai mult timp. "Aceasta este zona de
dezbatere publică. Mai departe, din acest moment, vorbim
despre o licitaţie publică. Adică orice autor, editură, oricine
doreşte să facă o propunere de manual, trece printr-un
proces de licitaţie publică. Licitaţia publică se face după
regulile privind achiziţiile publice, iar din acest moment nu
cred că mai poate să spună cineva că sunt reguli noi. Ele au
fost şi sunt în continuare pe internet. Singurul lucru pe care
mai trebuie să îl facem este să încărcăm pe SEAP procedura
de achiziţie", a mai spus Remus Pricopie.

Soarta micilor româneşti în UE,
amânată până în iulie

Procesul de gestionare a
deşeurilor implică o mare
ră s p un d e re d i n p a r t e a
a ge n ţ i l o r e con o mic i , a
operatori lor care produc
deşeuri. Pentru monitorizarea
cât mai clară a acestor
reziduuri, Agenţia de Protecţie
a M e d i u l u i Te l e o r m a n
i n f o r m e a z ă o p e r a t o r i i
economici că pot transmite
anchetele statistice privind
generarea şi gestionarea
deşeurilor pentru anul 2012.

Situaţia trebuie transmisă
pe format de hârtie, dar şi

electronic, prin introducerea
datelor în sistemul integrat de
mediu (SIM).

Operator i i economic i ,
generatorii de deşeuri au
obligaţia de a transmite anual
evidenţa gestiunii deşeurilor,
comercianţilor, brokerilor de
deşeuri şi a celor care
desfăşoară activităţi de tratare
a a c e s t o r a , c o n f o r m
prevederilor Legii nr. 211/2011
privind regimul deşeurilor şi ale
HG nr. 856/2002 privind
evidenţa gestiunii deşeurilor şi
pen tru aprobarea l i s te i

cuprinzând deşeurile, inclusiv
c e l e p e r i c u l o a s e , c u
modificările şi completările
ulterioare.

D a t a l i m i t ă p e n t r u
transmiterea informaţiilor la
A . P. M . Te l e o r m a n ş i
introducerea acestora în SIM
este 30 aprilie 2014, după care
aplicaţia se va închide, iar
datele vor fi prelucrate şi
transmise către EUROSTAT
(Comisia de Statistică a
Uniunii Europene).

M.M.

Agenţii economici, obligaţi să raporteze
generarea şi gestionarea deşeurilor

Ministrul Educaţiei,
anunţ despre

manualele şcolare
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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



Schimbare

Singura lumină

Scrisoare de dragoste

Dansul

Rătăcire

Pribegie

Mihail TĂNASE

Versul meu
pică,
curge,
ia forma ta,
aleargă
prin urbea cariată
prin razele
de lumină ori
semi-bezna tăcută.
Versul meu
care ia forma ta
încet, încet
este acoperit de
farduri şi ploi,
până îi uiţi mesajul,
şi nu mai ştii:
este un vers vechi
sau este altul nou?

Trec norii
peste trupul meu
răsucind amintiri...

Rămas pustiu
cu ochii la cer
aţipeşte în mine
sângerarea nopţii.

În tremurul toamnei
Tu,
singura lumină în
ochiul lunii...

Ploaia se cerne
peste sat,
peste vârful plopilor

suie cocorii exilaţi
de toamna obosită.
Timpul ţine ochii închişi,
aşteaptă parcă,
fulguiala iernii –
primul semn spre
liniştea lumii.
Visez cu ochii deschişi
la întrebarea pe care
niciodată
nu ţi-am pus-o.
Tu eşti iubita mea,
numai seninul tău
mi-aduce nemurirea...
În inima ta am sădit
atâta iubire din care
a răsărit un cer albastru.
Tu eşti partea mea de vină
care noaptea
îmi acoperă ceasul
cu aripi de dor...

Am dansat cu
vântul
pe acordurile
unei iubiri deşarte
în talazurile
întunericului ce
asupra noastră
se-abătu cu
aripile frânte
ale destinului –
am dansat cu
ploaia
pe acordurile mării
în privirile rătăcite
ale pescăruşilor
cu timpul am dansat

scăldaţi de
lumina zorilor
când zămislea în
noi mireasma lumii –
alee de-argint viu
ne era dănţuirea toată:
când vid, când tăcere,
când lacrimi ,
când picături de sânge...
Şi am dansat
dansul stelelor.
Ţi-aduci aminte
iarna aceea
cu gust uscat
de crivăţ
când noi doi
ne căţăram
pe umerii speranţei.

Prin degetele nopţii
curge timpul, iubito,
cai albaştrii pasc
cumpăna zorilor
într-un cor de Îngeri...
Sub pragul tăcerii
sufletele noastre –
precum un cer de
fluturi...

Colind
cu potecile
împăturite prin
buzunare
în amurgul ce
leagă aşteptarea
de cercul paşilor tăi...
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Dragobetele este sărbătoarea dedicată îndrăgostiţilor,
o sărbătoare cu rădăcini slave de rit vechi celebrată în
unele locuri din România pe 24, 28 februarie, l, 3 şi 25
martie. Sărbătoarea de Dragobete este considerată şi
sărbătoarea iubirii. Etimologia cuvântului a fost dezbătută
de numeroşi etnologi şi filologi, propunându-se diferite
variate şi explicaţii pentru originea sa. Dragobetele este o
sărbătoare cu o tradiţie relativ nouă, având o vechime în
jurul a 170-180 de ani de la pătrunderea ei în teritoriile
româneşti şi păstrate cu precădere în sud-vestul
României. Ca simbol al iubirii, în această zi îndrăgostiţii îşi
mărturisesc sentimentele oferindu-şi totodată mici
cadouri, simboluri ale iubirii.

De mai bine de 10 ani, în ţara noastră au cam uitat de
această zi, serbând-ul în schimb pe Valentines Day în
ziua de 14 februarie, sărbătoare împrumutată de la
americani şi care a fost transformată peste noapte în
tradiţie. Asta pentru că în prejma zilei respective
magazinele de profil, marile supermarketuri profită de
această ocazie comercializând produse şi diverse
suveniruri dedicate evenimentului.

Cu această
o c a z i e n i c i
restaurantele şi
nici agenţiile de
turism nu s-au
lăsat mai prejos,
venind cu oferte
cât mai tentante.

Toate aceste
atracţii nu au
făcut a l tceva
d e c â t s ă
c on t r i bu i e l a
p i e r d e r e a
a d e v ă r a t e i
s ă r b ă t o r i a
d e d i c a t e
îndrăgostiţilor.

A ş a d a r
r o m â n i i ,
ind i f e ren t de
vârstă nu ar trebui să uite că pentru ei, 24 februarie este
ziua îndrăgostiţilor. Însă, mărturisirea sentimentelor de
iubire nu se face odată pe an, ci ori de câte ori oamenii o
simt. Aşa că, educarea populaţiei în acest sens trebuie să
se facă din timp, de la vârste din cele mai fragede.

La Alexandria, în fiecare an, biblioteca şi muzeul sunt
instituţiile care organizează la data de 24 februarie
evenimente prin care să marcheze ziua îndrăgostiţilor.

La Muzeul Judeţean din Alexandria, luni 24 februarie
va fi organizată “Ziua Porţilor Deschise”, eveniment prin
care amorezii mai mult sau mai puţin, vor avea ocazia să-
şi mărturisească sentimentele în scris, unde vor rămâne
drept mărturie, generaţiilor viitoare.

Activităţi similare vor fi organizate şi la Biblioteca
Judeţeană “Marin Preda” dinAlexandria.

M.M.

Nu există an în care, fie la simulări, fie la
examenele importante pentru elevii de clasa a
opta sau cei care termină liceul, profesorii să nu îşi
îmbogăţească mereu colecţia de perle, culese din
lucrările pe care le corectează. S-a întâmplat şi în
acest an la simularea Evaluării Naţionale, la proba
de Limba şi literatura română. Iată, mai jos, câteva
dintre cele mai tari răspunsuri date
de elevi în lucrări.

La unul dintre subiecte, şcolarii
au avut de comentat un text literar-
geografic. Un concurent care a
lipsit, se pare, la mai multe lecţii,
şi-a dat cu părerea despre
Maramureş, spunând că "Zona
geog ra f i c ă des cr i s ă e s te
Maramureşul, adică ţinutul dintre
Prut şi Nistru, unde se află şi
oraşul Chişinău", în timp ce altul a
precizat că "În acea zonă sunt dealuri cu copite şi
claie de fân".

La întrebarea "Cum îi văd elevii pe moroşeni?",
un elev a răspuns: "Trăsăturile locuitorilor din
Maramureş sunt meşterimea şi şmecheria. Adică
sunt secretoşi cu ce fac în ateliere, să nu facă şi

restul ca ei că n-ar mai avea ce să vândă la turişti".
Apoi, patru strofe semnate A.E. Baconski au
descătuşat eul sensibil al unor elevi.

"Genul liric poate fi ca un îndrăgostit care cade-
n genunchi în faţa iubitei şi ca o fată care se oftică
de dor. Genul epic e la fel, dar nu are versuri, are
rânduri", în timp ce alţii au spus că "Zăpada sărută

întinderile înseamnă că e foarte
intimă cu ele. Nu e nepotrivit,
adică aşa se întâmplă iarna" sau
"Titlul este, ca figură de stil, o
personalitate". În alte cazuri,
gândul elevilor a zburat departe
de foaia de examen, spre decorul
trist şi murdar al oraşelor,
mascate, temporar, de omăt.

"Zăpada sărută întinderile se
referă la cum se acoperă mizeria
de pe stradă şi se simt şi

întinderile bine. Desigur, poetul îşi imaginează că
sunt oameni şi pot fi sărutate", a scris un elev, în
timp ce altul pare deranjat de repetiţia cuvântului
"zăpada": "Repetiţia este cuvântul zăpadă, pe
care autorul îl scrie cam des, şi în titlu, şi în
poezie", potrivit romaniatv.net.

Constelaţia Lirei Dragobete versus
Valentines Day

Se n a t o r u l P SD
Ecaterina Andronescu
a declarat joi că în
şcoală sunt pregătiţi
elevi şi studenţi "pentru
profesiuni care nu s-au
născut încă".

"Şcoala , astăz i,
după opinia mea este
supusă unor provocări
e x t r a o r d i n a r e .
S c h i m b ă r i l e d i n
societate sunt de o
frecvenţă şi de o amplitudine fără precedent. Eu sunt
conştientă că noi, astăzi, în şcoală pregătim elevi şi
studenţi pentru profesiuni care nu s-au născut încă", a
spus Andronescu, la o masă rotundă organizată, la
Palatul Parlamentului, de Comitetul Sindical European
pentru Educaţie, în colaborare cu Federaţia Sindicatelor
Libere din Învăţământ (FSLI).

Potrivit fostului ministru, dialogul ajută la identificarea
celor mai potrivite strategii pentru educaţie.

"Dialogul este cel care ne ajută să identificăm cele mai
potrivite strategii pentru educaţie, cele mai bune soluţii de
implementare a acestora, de ce nu, cele mai bune idei pe
care să le aşezăm într-o legislaţie care să ajute mediul
educativ care să nu încurce educaţia, să nu încerce să
stăpânească sistemul de educaţie, ci dimpotrivă, să-i dea
autonomie sistemului de educaţie, ca acesta să poată
evolua spre performanţă", a explicat senatorul.

Ecaterina Andronescu:
Pregătim elevi şi studenţi
pentru profesiuni care
nu s-au născut încă

Sedentarismul creşte riscul
de handicap pentru persoanele
în vârstă de peste 60 de ani, au
arătat cercetătorii americani într-
un studiu publicat miercuri în
revista Physical Activity and
Health.

Americanii din această grupă
de vârstă sunt sedentari două
treimi din timp, adică aproximativ
nouă ore pe zi, au constatat
oamenii de ştiinţă în timpul unei
cercetări efectuate pe 2.200 de
persoane.

Pentru fiecare oră în plus de
sedentarism, un adult de peste
60 de ani prezintă un risc cu 50%
mai mare de a nu mai putea duce
la bun sfârşit activităţile zilnice,
cum ar fi toaleta zilnică,
îmbrăcatul şi deplasarea dintr-un

loc în altul, conform lui Dorothy
Dunlop, profesoară de medicină
la Facultatea de medicină a
Universităţii din Chicago şi
principala autoare a studiului.

De asemenea, sedentarismul
creşte riscul de infarct, diabet de
tip 2, de mortalitate provocată de
cancer, boli cardiovasculare şi
accident vascular cerebral.

Conform studiului, dacă
aceste persoane ar reduce
sedentarismul cu cel puţin trei
ore pe zi, speranţa lor de viaţă ar
creşte cu cel puţin doi ani.

Exerciţiile fizice sau pur şi
simplu faptul de a efectua
plimbări regulate pot reduce
aproape la jumătate riscul bolilor
cardiovasculare şi de a dezvolta
maladia Alzheimer, au arătat

autorii studiului.
Mişcarea încetineşte, de

a s e m e n e a , p r o c e s u l d e
îm bă t rân i re a c r e i e ru l u i
persoanelor mai în vârstă,
conform lui Kirk Erickson,
profesor de psihologie la
Universitatea din Pittsburgh.

Odată cu înaintarea în vârstă,
creierul îşi reduce dimensiunea,
iar activitatea fizică ameliorează
func ţ i onarea genera lă a
creierului şi creşte volumul
h ippocampusulu i cu 2%,
fe n o m e n c e i n v e r s e a z ă
îmbătrânirea cerebrală cu până
la doi ani, a explicat Kirk Erickson
la conferinţa anuală a Asociaţiei
americane pentru progresul
ştiinţei, de la Chicago.

Cele mai tari "perle"
de la evaluarea la limba română

Sedentarismul creşte riscul de
handicap pentru persoanele în vârstă



Certurile banale dintre părinţi, în prezenţa copiilor, nu par
ceva foarte dramatic, dar cercetările sugerează că ele pot avea
efecte nocive prelungite în timp. Chiar şi certurile mărunte, nu
foarte violente, pot fi dăunătoare: scanările cerebrale au arătat
că acei copii care se confruntă cu probleme familiale uşoare
sau moderate, la vârsta de 11 ani, prezintă semne de afectare a
creierului şi ar putea avea un risc mai mare de a dezvolta boli
psihiatrice.

Certurile sau tensiunea între părinţi, abuzul fizic sau
emoţional, lipsa de afecţiune sau de comunicare între membrii
familiei – toate sunt probleme ce pot afecta dezvoltarea
creierului copiilor.

Oamenii de ştiinţă de la University of East Anglia au scanat
creierele a 58 de adolescenţi, cu vârste cuprinse între 17 şi 19
ani; aceştia făceau parte dintr-un grup mai mare, de 1.200 de
tineri, ai căror părinţi au fost rugaţi să-şi amintească dacă au
existat evenimente negative care să fi afectat copilul de la
naştere şi până la vârsta de 11 ani. Au fost identificaţi 27 de
adolescenţi care avuseseră parte de adversităţi în copilărie.

Cei care avuseseră de-a face cu probleme familiale „uşoare
până la moderate”, la vârste mai mici de 11 ani, aveau un volum
mai mic al cerebelului – o parte a creierului legată de
capacitatea de învăţare, controlul stresului şi controlul
senzorial-motor. Rezultatele studiului au fost publicate în
jurnalul NeuroImage: Clinical.

Un volum mai mic al cerebelului poate indica un risc crescut
de apariţie a unor probleme psihiatrice, mai târziu în viaţă, spun
cercetătorii.

În cazul adolescenţilor care au avut parte de probleme în
familie, în timpul copilăriei, e mai probabil ca ei să fie
diagnosticaţi cu o boală psihiatrică, să aibă un părinte afectat
de o boală mentală sau să aibă o viziune negativă asupra vieţii
lor de familie.

În schimb, în mod neaşteptat, acelaşi studiu a arătat că, în
jurul vârstei de 14 ani, un nivel moderat de stres poate avea un
efect benefic, făcându-l pe copil mai apt să se descurce bine în
situaţii stresante, mai târziu în viaţă.
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Teroriştii îl răpesc peBăsescu şi îl sună pe Ponta:
- L-am răpit pe preşedintele vostru. Până mâine la ora

12.00, puneţi mână de lamână şi strângeţi 2milioane de euro,
altfel îi dăm foc!
Adoua zi, teroriştii sună şi întreabă:
- Ponta, ai făcut ce ţi-am cerut?
-Da, am pusmână de lamână...
- Şi...?!?
- Amstrâns doi litri de benzină!...

***
Într-o seară, un om se plimba prin cimitir. Nefiind atent,

cade într-o groapă... După ce-şi mai revine din şoc, omul
începe să strige:
- Ajutor!... Ajutooor!... Mi-e frig!...
La care, apare un beţiv şi acoperind groapa spune:
- Păi?!?... Dacă te-ai dezvelit!...

***
Într-o intersecţie din Bucureşti, doi poliţişti opresc un

căruţaş .
- Ba', omule, unde te duci tu cu căruţa?Ştii că nu ai voie în

capitală?
- Mă duc la Poliţia Circulaţiei, că am auzit că este vacant

un post de poliţist!
- Daaaa?!? Da' tu câte clase ai,mă'?
- Păi, patru!
Atunci, poliţiştii îţi scot caschetele, şi le izbesc de

caldarâm, zicând cu năduf:
- Fir-ar a' dracului, iar ne vine un şef!...

Pastila de râs

Triunghiul Bermudelor -
numit şi "Triunghiul Diavoluui"
- este cunoscut în lumea
întreagă ca fiind un loc bântuit,
în care avioane şi nave
maritime au dispărut fără
urmă.

A g e n ţ i a a m e r i c a n ă
N a t i o na l O c e an i c a nd
Atmospheric (NOAA) a făcut
lumină în acest caz. "Nu există

nicio dovadă că dispariţiile
misterioase din Triunghiul
Bermudelor apar cu o
frecvenţă mai mare decât într-
o altă zonă geografică din
ocean", anunţă agenţia
NOAA, potrivit evz.ro.

Tringhiul Bermudelor este
o regiune din Oceanul Atlantic
cuprinsă între Miami din
peninsula Florida, San Juan

din Puerto Rico şi insula
Bermuda. Aici au avut loc
multe dispariţii misterioase.

"Paza de Coastă nu
recunoaşte existenţa aşa-
numitei regiuni a Triunghiului
Bermudelor ca o zonă
geografică de risc pentru nave
şi avioane. În investigaţiile
d ispar i ţ i i l o r nave lor ş i
avioanelor din zonă, de-a
lungul anilor, nu s-a descoperit
nimic care să indice faptul că
acestea au fost rezultatul altor
cauze decât cele naturale", a
declarat purtătorul de cuvânt
al Pazei de Coastă din SUA.

NOAA susţine că din
cauza vremii neprielnice din
zonă, în special în sezonul în
care se produc uragane,
zonele de ocean cu o
adâncime mai mică din
Caraibe ar putea fi înşelătoare
p e n t r u n a v i g a t o r i i
neexperimentaţi.

Anunţuri
Vând arbuşti gojia la preţ convenabil – comunaAdămeşti. Telefon 0730.984.838.

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

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Teleorman, cu sediul în
Alexandria, str. Constantin Brâncoveanu, nr. 73, scoate la concurs 1 post temporar vacant
după cum urmează:

- funcţia publică de execuţie temporar vacantă de
la ServiciulAutorizare Plăţi – Comp. LPIS,IT.

Concursul se va desfăşura în zilele de 5 martie 2014, ora 10:00 – proba scrisă şi 7 martie
2014 – ora 12:00 interviul, la sediul Centrului Judeţean Teleorman.

Condiţiile specifice de participare, bibliografia, actele necesare pentru dosarul de concurs
se afişează la sediul Centrului Judeţean Teleorman.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Centrului Judeţean, unde se desfăşoară
concursul, în termen de 8 de zile de la data publicării prezentului anunţ în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a şi în presă, respectiv până în data de 03.03.2014, ora 16:30.

Relaţii suplimentare la telefon: 0247/310284 şi 0247/310281.

consilier, clasa I, grad profesional
superior

Anunţ

Consiliul Local Conţeşti scoate la vânzare prin licitaţie publică următoarele suprafeţe de
teren intravilan: 900 mp CV 5/2 P1, 900 mp CV 5/2 P2, 900 mp CV 5/2 P3, 2.984 mp CV 5/2 P4.

Dacă terenurile nu vor fi adjudecate se vor organiza licitaţii publice până la vânzarea
acestora, în fiecare zi de luni.

Licitaţia va avea loc la sediul primăriei, în 10 martie 2014, ora 10:00.
Relaţii suplimentare la telefon 0247.334.296.

Anunţ

Cum afectează
certurile părinţilor
creierul copiilor?

Cu siguranţă aţi auzit ideea conform căreia
gândirea pozitivă este esenţială şi că o
persoană poate obţine ceva atunci când este
convins că va reuşi. În realitate nu este deloc
aşa, avertizează psihologii.

C o n f o r m u n o r
cercetări recente,
atunci când cineva
visează cu ochi i
deschişi, convins că
va reuşi tot ceea ce şi
doreşte, şansele lui
reale scad.

Psihologii Gabriele
Oettingen şi Doris
Mayer au întrebat 83
de studenţi germani
cât de optimişti sunt în
privinţa găsirii unui loc
de muncă.

Doi ani mai târziu,
i-au întrebat pe aceeaşi tineri care este situaţia
lor la locul de muncă.

Cei care gândiseră foarte pozitiv aplicaseră
pentru mai puţine joburi şi aveau salarii mai

mici decât tinerii care nu-şi făcuseră mai
speranţe.

Şi în cazul unor pacienţi care au fost operaţi
s-a observat o situaţie asemănătoare. Cei care
erau convinşi că nu vor avea dureri s-au

recuperat mai greu
decât ceilalţi.

Hea t he r Ba r r y
Kappes, profesoară la
London School of
Economics, care a
realizat un alt studiu în
acest sens, explică:

„Când îţi imaginezi
un sfârşit pozitiv, ai
impresia că eş t i
aproape să-ţi atingi
obiectivele, adică nu
mai trebuie să faci
mare efort în acest
sens”, explică ea.

Desigur, este lesne de înţeles că multe
persoane găsesc o alinare, o încurajare în
această gândire pozitivă, aşa cum alţii găsesc
în religie.

Adevărul despre
Triunghiul Bermudelor

Avertismentul psihologilor privind
gândirea pozitivă



1512:

1632:

1636:

1814:

1817:

1857:

1864:

1875:

1903:

1905:

1932:

A murit Amerigo
Vespucci, explorator italian (n.
1454).

Galileo Galilei publică
Dialog despre cele două mari
sisteme ale lumii.

A murit Santorio
Santorio, medic italian, celebru
pentru experimentele sale
asupra metabolismului (n.
1561).

S-a născut Grigore
Alexandrescu, poet şi prozator
român (d. 1885).

S-a născut Carl
W i l h e l m B o r c h a r d t ,
matematician german (d.
1880).

S-a născut Heinrich Rudolf Hertz, fizician german
(d. 1894).

S-a născut Jules Renard, romancier şi dramaturg
francez (d. 1910).

A murit Jean-Baptiste Camille Corot, pictor
francez (n. 1796).

S-a născut Tudor Muşatescu, poet, prozator,
dramaturg şi publicist român (d. 1970).

S-a înfiinţat primul sindicat muncitoresc din
România.

S-a născut Aurel Grigoraş, dirijor român (d.
2000).

9

Sâmbătă 22 Febru 201arie 4

07:30 Când se zideau catedralele
08:30 Clubul desenelor animate
09:00 Jocurile Olimpice de iarn
10:00 Beneficiar România 10:35
Garantat 100% 11:30 Tezaur folcloric
12:30 Esen e 13:00 Ora regelui
14:00 Telejurnal 14:30 Rugby. Cupa
Europei pe Na iuni 16:30 Olimpiada
veseliei 17:00 Jocurile Olimpice de
iarn 20:00 Piratul yankeu 21:30
Telejurnal 22:30 Culoarul Mor ii
01:40 Jocurile Olimpice de iarn
0 3 : 4 0 T e l e j u r n a l 0 4 : 3 0
Profesioni tii... cu Eugenia Vod
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Sunteti acuzat de
colegi ca nu sunteti
consecvent. Dupa-
amiaza pr imi t i o
importanta suma de
bani. Aveti discutii cu
partenerul de viata,
r e f e r i t o a r e l a
destinatia banilor.

A f l a t i c a o
c u n o s t i n t a s - a
imbolnavit grav. Va
implicati si, astfel, faceti
mai multe drumuri
scurte. Sfaturile unei
rude va ajuta sa va
clarificati sentimentele
contradictorii.

S o s i r e a u n o r
musafiri va obliga sa
va schimbati planurile.
Daca va roaga sa ii
ajutati cu ceva, va
sfa tu im sa nu i i
refuzati. S-ar putea ca
un prieten sa va dea o
veste neplacuta.

Sunteti hotarat sa
rezolvati o problema
financiara mai veche.
Daca vi se propune
sa va asociati intr-o
afacere, nu ezitati.
Tineti cont si de
parerea partenerului
de viata!

In tent ionat i sa
incepeti o activitate
noua. S-ar putea sa
aveti mici probleme
de sanatate. Este
ceva trecator, nu va
faceti griji! Va sfatuim
sa va l imitat i la
activitati de rutina.

S u n t e t i f o a r t e
sensibil si nu sunteti
multumit de nimic.
Spre seara, primiti
vesti de la o ruda din
alta localitate, daca nu
c u m v a c h i a r v a
viziteaza. Oricum, va
revine buna dispozitie.

Nu sunteti foarte
inspirat in ceea ce
p r i v e s t e r e l a t i i l e
sociale. Va sfatuim sa
nu faceti investitii, chiar
daca vi se ofera ocazia.
Relatiile sentimentale
trec printr-o perioada
favorabila.

S-ar putea sa nu
va simtiti in forma si
sa nu puteti termina
ce ati inceput. Sunteti
invitat la o petrecere
unde va simtiti foarte
b i n e a l a t u r i d e
partenerul de viata si
de prieteni.

D i m i n e a t a , u n
prieten va cere o mana
de ajutor in afaceri si
veti avea de castigat
daca nu il refuzati. Va
r e c o m a n d a m s a
evitati orice fel de
speculatii. Petreceti o
seara romantica.

S-ar putea azi sa
nu stati prea bine cu
simtul practic. Va
sfatuim sa evitati
d i s c u t i i l e i n
c o n t r a d i c t o r i u .
Sfaturile unui prieten
cu experienta va sunt
de mare folos.

Este posibil sa
aveti mici dificultati pe
plan sentimental, dar
le puteti rezolva cu
calm. Desi sunteti
nemultumit de situatia
f i n an c ia ra , a ve t i
rabdare si evitati
speculatiile.

Se pare ca intuitia
nu prea va ajuta
astazi. Va sfatuim sa
tineti cont de sfaturile
unei persoane mai in
varsta din familie.
Odihniti-va mai mult si
c a u t a t i s a v a
destindeti!

Semnificaţii istorice pentru

07:00 tirile Pro Tv 10:00 I
Like IT 10:45 O rela ie dulce
i picant 13:00 tirile Pro

Tv 13:05 La Maru 14:15
Str lucire 16:30 Românii au
talent 19:00 tirile Pro Tv
20:30 Teroare in Paris 22:15
Macete 00:30 Teroare in
Paris 02:00 Macete 04:00 O
rela ie dulce i picant 06:00
Promotor 06:30 I Like IT
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09:00 Next Star 11:15 Echipa
de c ei 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 G.I. Jane 02:15 Str ini
printre noi 02:45 Observator
03:30 Echipa de c ei 05:10
America's Funniest Home
Videos 06:00 Observator
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08:30 Campionul 09:45 Pastila
de râs 10:30 Teo Show 12:30

tirile Kanal D 13:30 WOWBiz
16:00 D-Paparazzi 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 03:00 O
noapte la McCool's 04:30 Pe banii
p rin ilor 05:45 Pastila de râs
06:15 Neveste de pilo i
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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
Omul supersonic 13:30 Cirea a
de pe tort 14:30 Eurobox 15:00 i
eu m-am n scut în România 16:00
Dragon Boys 18:00 Focus 18
19:00 Focus Sport 19:30 Cirea a
de pe tort 20:30 Armageddon -
Sfâr itul lumii? 23:30 Dup fapt i
r splat 00:30 Anchet militar
02:30 Jocul terorii 04:30 Dragon
Boys
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11:00 Cea mai frumoas
coal 12:00 Aventurile lui

Jackie Chan 12:30 La Maru
14:00 Zoom în 10 14:15 Cum am
cunoscut-o pe mama voastr
15:15 Cea mai frumoas coal
16:15 La bloc 17:15 M.A.S.H.
19:00 Norii negri 20:00 Maverick
22:45 Se mai intampla! 00:45
Prison Break 01:45 Cititorii de
oase 02:30 Prison Break 03:15
Cititorii de oase 04:00 Lumea
Pro Cinema 04:30 CineA.M.
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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°

Ş
Ş Ş

Ş
Ş

Ş

Ş
Ş

Ş

11:00 Cununa de lacrimi 12:00
Santa Diabla 13:30 O noua via
14:30 Intrigi i seduc ie 15:30
Abisul pasiunii 16:30 Pove tiri
adev rate 17:30 Chemarea
inimii 18:30 Cununa de lacrimi
19:30 Santa Diabla 20:30
Furtuna din adâncuri 22:00 Forta
destinului 23:30 FriendZone
00:00 Pove tiri adev rate 01:00
Furtuna din adâncuri 02:30 Forta
destinului 03:45 FriendZone
04:15 Doamne de poveste
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Actualitatea într-un zâmbet
CSBT Alexandria a

revenit pe poziţia a cincea
după ce a reuşit să se
impună înt r-un meci
nebun. Baschetbalistele
alexăndrene au reuşit să
se impună în deplasarea
de la Galaţi abia în ultimele
secunde ale partidei.

Meciul de baschet
dintre Phoenix Galaţi şi
CSBT Alexandria din
etapa a 20-a din Liga
feminină a fost interzis
c a r d i a c i l o r . E c h i p a
alexăndreană a început
extrem de prost meciul, iar
la finalul primul sfert erau
deja conduse cu 7 puncte
(21 - 14). După mai multe
schimbări făcute de către
a n t r e n o r u l M ă d ă l i n
Piperea, în sfertul secund
jocul alexăndrencelor a
început să se lege, iar
diferenţa s-a micşorat
puţin. Cu toate acestea şi
la pauză scorul era
favorabil tot gazdelor, 36 la
33.

Alexăndrencele au
reuşit să rămână ”în joc” şi
în sfertul al treilea şi pentru
prima dată au preluat
conducerea pe tabela de
marcaj. La finalul celor 30
de minute efective de joc
tabela de marcaj arăta

scorul de 51 la 52.
În u l t ima par te a

partidei, ambele echipe au
fost, rând pe rând, la
conducere şi nimeni nu ar
fi riscat să dea un pronostic
pentru finalul partidei.
Experienţa şi-a spus însă
cuvântul, iar fetele lui
Mădălin Piperea au reuşit
să respingă mai multe
atacuri ale adversarelor.
Finalul partidei a aparţinut
echipei alexăndrene care
a reuşit să se desprindă la
5 puncte, 65 la 70.

C e a m a i b u n ă
m a r c a t o a r e a
alexăndrencelor a fost
Alina Chivu, cu 14 puncte.
O altă jucătoare care a
încl inat rezultatul în
f a v o a r e a
teleormănencelor a fost şi

Viorela Voicu. În cele 30 de
minute pe care le-a
petrecut efectiv în teren,
Viorela a reuşit 10 puncte,
11 recuperări şi 4 assisturi.

În urma acestei victorii
C S B T A l e x a n d r i a
acumulează 31 de puncte
şi ocupă poziţia a cincea a
clasamentului cu 13 victorii
şi 5 înfrângeri. Trebuie
amintit faptul că echipa
alexăndreană are două
meciuri.

Următoarea etapă este
una extrem facilă pentru
CSBT Alexandria. Fetele
vor face deplasarea la Cluj
acolo unde vor da piept cu
ocupanta poziţiei a 12-a în
clasament. Disputa dintre
cele două formaţii va avea
loc sâmbătă, 22 februarie.

C. DUMITRACHE

- Vă salut din mers!

- Mărine să te usuci, Mărine, Mărine,
Dacă pe alt drum apuci, măi, dragă Mărine!

- De ce zic şefii că am pus-o de mămăligă?
Ce, nu-i adevărat?

Primăvara dă semne de venire!
Soare, muguri, mărţişoare…

Luna Martie vă aşteaptă pe toţi la
Restaurantul Mara pentru a sărbători

Mărţişorul şi ziua de 8 Martie.
Restaurantul Mara, cu personal calificat, cu formaţia Semnal şi

binecunoscuta cântăreaţă de muzică populară Verginica Neagu, vă
aşteaptă în zilele de 1 şi 8 Martie să petreceţi începutul sezonului
primăvăratec.
Veţi avea parte de o masă tradiţională, băuturi fine şi deserturi

alese.
Sărbătoriţi în primăvară fiinţele dragi, la Restaurantul Mara

(zonaŞtrand-Peco)!
Relaţii şi rezervări la telefon 0723.148.613

sau la sediul Restaurantului Mara.

Handbaliştii alexăndreni au spart
gheaţa şi au reuşit să câştige prima
partidă din acest an. Dacă partida
precedentă desfăşurată pe teren propriu
s-a terminat la egalitate şi în ultimul meci
alexăndrenii au fost la doar câteva
secunde distanţă de un nou egal. Din
fericire, ultimul atac al jocului a aparţinut
alexăndrenilor, iar balanţa s-a înclinat în
favoarea lor.

Handbaliştii alexăndreni au reuşit să

câştige prima partidă din returul
campionatului. Jucători i lui Liviu
Candidatu s-au impus, după un meci
nebun, în faţa celor de la CSM Focşani.

Partida a fost una echilibrată, ambele
echipe reuşind să conducă pe tabelă. Cu
toate acestea, echipa alexăndreană a
intrat la vestiare cu un avantaj de două
goluri. Cele două goluri avans n-au fost
suficiente pentru ca spectatorii din Sala
Sporturilor din Alexandria să trăiască
partea a doua a meciului fără emoţii.

Cu doar câteva secunde înainte de
fluierul final al arbitrului, scorul era nul, 24
la 24. Din fericire, ultima fază a meciului a
aparţinut alexăndrenilor. După un atac
poziţional aceştia au reuşit să introducă
mingea în plasă şi astfel să câştige prima
partidă din acest retur de campionat.

Pentru alexăndreni urmează un alt joc
tot pe teren propriu contra echipei din
Câmpina. În tur, alexăndrenii şi-au zdrobit
adversarii cu un categoric 41 la 13.

C. DUMITRACHE

Handbaliştii
alexăndreni au spart gheaţa

Victorie muncită pentru
baschetbalistele alexăndrene

Nr Echipa V/Î Pct Nr Echipa V/Î Pct
1. ICIMArad 19/1 39
2. CSMTargoviste 17/3 37
3. CSUAlba Iulia 17/2 36
4.ACS Sepsi SIC 15/5 35
5. CSBTAlexandria 1 3/5 31
6. Olimpia CSU Brasov 11/9 31
7. CS Phoenix Galati 9/11 29

8. CSM Satu Mare 10/9 29
9. BCM Danzio Timisoara 8/12 28
10. CS Rapid Bucuresti 6/14 26
11. U. CSM Oradea 6/13 25
12. U. Cluj-Napoca 3/17 23
13. CS Nova Vita 2/17 21
14. SCM CSS Craiova 1/19 21

Clasament LNB feminin

Pavarotti de Lixăndrie


