
Serviciul European
de Ocupare a Forţei de
Muncă este reţeaua de
cooperare destinată să
faciliteze libera circulaţie
a lucrătorilor în Spaţiul
Economic European.

Pentru consilierea
teleormănenilor care vor
să muncească în Spaţiul
Economic European
pent ru o per ioadă
determinată, în cadrul
A.J.O.F.M Teleorman
f u n c ţ i o n e a z ă
C o m p a r t i m e n t u l
EURES, în cadrul căruia
se acordă o ser ie
întreagă de facilităţi, atât
a n g a j a ţ i l o r c â t ş i
angajatorilor. Pentru această perioadă, prin reţeaua EURES, la nivel naţional,
sunt înregistrate 235 locuri de muncă vacante.

(continuare în pagina 4)

De mânuţă împreună, pentru o naţiune bună. Aşa poate suna acţiunea
poliţiştilor teleormăneni care vor să combată absenteismul şcolar. Şi dacă mulţi
dintre oamenii legii n-au prea călcat pe la şcoală atunci când trebuia, iată că în
primul semestru al anului şcolar 2013-2014 ei au fost prezenţi la aproximativ 400
de şedinţe cu părinţii.

(continuare în pagina 2)

Să te ferească Dumnezeu de un accident auto în
România şi să mai fii asigurat la una dintre firmele aşa-
zise „de top”, deşi numai reclama e de ele. Procedurile
birocratice sunt atât de greoaie încât nervii ţi se întind la
maxim şi o iei razna, ajungând să crezi că toate
persoanele pe care le întâlneşti în demersurile tale au

ceva cu tine şi se comportă ca nişte duşmani personali.
Deşi nu întotdeauna oamenii sunt de vină, ci legislaţia
asigurărilor care e făcută taman pe gustul şi în interesul
asiguratorilor, asiguratul fiind ultimul pe lista
preocupărilor făcătorilor de legi. Iar această situaţie
anormală are drept cauză faptul că pe această piaţă a
asigurărilor, de câteva miliarde de euro, sunt multe
interese politice. Scandalul ASF – Astra Asigurări, aflat în

plină desfăşurare, fiind cea mai bună dovadă în acest
sens.

Dar adevăratul calvar al asiguratului începe atunci
când se adresează Justiţiei pentru a-şi recupera paguba.
Pentru că dincolo de „defecţiunile” ştiute ale sistemului
nostru judiciar a mai apărut un obstacol aproape

insurmontabil, taxa de timbru. Care prin modificările
aduse în vara anului 2013 a devenit un obstacol în calea
justiţiabilului român de a avea parte de un proces
echitabil, cei mai mulţi dintre cetăţeni neavând
capacitatea financiară de a-şi plăti taxele fără de care
cererile nu sunt admise.

(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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( ) 1 EUR
4.5144 lei

€ ( ) 1 USD
3.2854 lei

$ 1 XAU
141.5601 lei

( ) 1 GBP
5.4833 lei
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Emilian Vrăjitoarea
nu mai e şef
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Planul de
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luna februarie

Medicii români,
la mare căutare în Spaţiul
Economic European

Taxe de timbru aberante

Se privatizează Justiţia?

Poliţia în luptă
cu… absenteismul şcolar
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C.D.

”Poliţiştii din cadrul I.P.J. Teleorman, alături de celelalte
structuri ale M.A.I., au acţionat în mod prioritar pentru
menţinerea unui climat normal de ordine şi siguranţă publică în
incinta şi zona adiacentă unităţilor de învăţământ preuniversitar.

În primul semestru al anului şcolar 2013-2014 , zilnic s-a
acţionat în medie cu 108 patrule, însumând un număr total de
238 de forţe, dintre care 209 poliţişti, 20 jandarmi şi 9 poliţişti
locali.

Menţionăm faptul că la activităţile şi acţiunile desfăşurate în
sistem integrat, în zona adiacentă unităţilor de învăţământ
preuniversitar, au participat în proporţie de 88 la sută poliţişti, 8
la sută jandarmi şi 4 la sută poliţişti locali.

În acest sens, au fost desfăşurate 799 acţiuni, dintre acestea
388 pe linia prevenirii absenteismului şcolar, 278 pentru
respectarea regimului circulaţiei rutiere şi 133 alte acţiuni. În
cadrul acestor acţiuni au fost identificaţi 297 elevi care absentau
de la orele de curs.

De asemenea, s-a participat la un număr de 393 şedinţe cu
părinţii şi cadrele didactice”, se arată într-un comunicat al IPJ
Teleorman.

Trebuie spus că în acest interval au fost constatate şi aplicate
un număr de 514 sancţiuni contravenţionale.

Taxa pe construcţii le
speciale care va fi plătită de
către distribuitorii de energie
şi gaze naturale nu se va
regăsi în tarifele finale din
2014, întrucât Autoritatea de
Reglementare a stabilit deja
tarifele pentru acest an, au
declarat, marţi, mai mulţi
directori din companiile
energetice, prezenţi la o
conferinţă de profil.

'Impactul asupra CEZ
România este de circa 10-15
milioane de euro pe an. Anul
acesta, impactul în preţul final
va fi zero, întrucât, potrivit
legislaţiei, dacă pe parcursul
unui an apare o taxă, acest
lucru este recunoscut ca şi
cost neprevăzut, dar abia din
anul următor, adică în 2015,
ar putea avea impact în
factura finală', a spus Adrian
Borotea, director de afaceri
corporatiste în cadrul CEZ
România.

De asemenea, directorul
general al distribuitorului de
gaze GDF Suez Energy
România, Eric Stab, susţine
că pe piaţa de gaze lucrurile
sunt similare.

'Pentru noi, impactul va fi
undeva între 6 şi 15 milioane
de euro. Chiar dacă luăm
intervalul maxim, 15 milioane
de euro, impactul în preţul
final va fi mic', a precizat el.

P r e z e n t l a a c e e a ş i
conferinţă, directorul general
al Romgaz, Virgil Metea, a

declarat că producătorul de
gaze va plăti circa 100 de
milioane de lei în contul
acestei taxe.

Carburanţii s-ar putea
scumpi cu peste 8% ca
u r m a r e a a c c i z e i
suplimentare de 7 eurocenţi şi

a taxei pe construcţiile
speciale, a declarat şi
vicepreşedintele Rompetrol,
Cătălin Dumitru, tot în cadrul
aceluiaşi eveniment. 'Pe baza
calculelor noastre, acciza
suplimentară ar putea avea
un impact de 40 de bani pe
litru în preţul final', a spus

Dumitru.
Potrivit acestuia, grupul

Rompet rol va p lă t i 10
milioane de dolari la bugetul
de stat în contul taxei pe
construcţiile speciale.

Această taxă a intrat în
vigoare de la 1 ianuarie 2014.

Hotelierii de pe Litoral au
început să-şi deschidă firme
de management în Bulgaria,
pe care mută angajaţii şi cu
care operează unităţ ile
turistice, pentru că în ţara
vecină taxele şi impozitele

sunt mult mai mici, a declarat
agenţiei Mediafax Dragoş
Răducan, vicepreşedintele
FPTR.

"Procedeul este următorul:
eu, ca patron român de hotel,
îmi deschid o firmă de

management hotelier în
Bulgaria şi acolo angajez
personalul, tot români. În
România taxele pe angajat
sunt de 86%, iar în Bulgaria
de doar 43%. În plus, TVA şi
impozitul pe profit sunt mai
mici în Bulgaria. Cu firma de
management astfel înfiinţată
îmi operez hotelul cu costuri la
j u m ă t a t e " , a e x p l i c a t
reprezentantul Federaţiei
Patronatelor din Turismul
Românesc (FPTR).

El a spus că anul trecut au
încercat experimentul câţiva
hotelieri de pe litoral, iar în
acest an s-au mai înscris în
Bulgaria câteva zeci de firme
de acest fel.

Răducan estimează că
fenomenul va lua amploare în
următoarea perioadă.

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.

Poliţia în luptă cu…
absenteismul şcolar

Fierul vechi aduce în continuare profituri bunicele pentru
”furăcioşi”. Într-o singură zi, poliţiştii au prins mai mulţi
”căutători” de fier vechi.

Aşa se face că, poliţiştii din municipiul Turnu Măgurele i-au
depistat pe R.A. de 16 ani, S. Marius de 19 ani şi N.V. de 13 ani,
toţi din localitate în timp ce aveau asupra lor mai multe
componente metalice.

Cu ocazia audierii, aceştia au declarat că au sustras
respectivele bunuri de la instalaţia de termoficare a fostei Unităţi
militare 01750, situată pe strada Şoseaua Alexandriei, fiind în
conservare şi administrare de către Primăria din localitate.

Materialele feroase au fost ridicate în vederea restituirii
unităţii prejudiciate.

Şi în Roşiorii de Vede, oamenii legii l-au identificat pe autorul
furtului comis în dauna lui C. Iulian din localitate în persoana lui
N. Mariana de 34 de ani din Roşiorii de Vede.

În fapt, s-a stabilit că suspecta a intrat în curtea imobilului
persoanei vătămate de unde a sustras mai multe panouri
metalice pe care ulterior le-a predat la un centru de colectare fier
vechi de pe raza localităţii.

Bunurile sustrase au fost recuperate şi predate părţii
vătămate, în cauză fiind întocmit dosar penal.

Totodată, s-a stabilit că suspecta este şi autoarea tentativei

de furt de fier vechi de la locuinţa lui T. Florinel comis în ziua de
24 februarie.

Şi în cel mai sudic oraş din ţară, Zimnicea se găsesc ”hoţi” de
fier vechi. Aşa se face că poliţiştii i-au surprins în flagrant pe T.
Marius, L. Marius, L. Mioara şi L. Nicoleta, toţi din oraşul
Zimnicea în timp ce încercau să sustragă fier vechi de la un
punct de lucru care aparţine unei societăţi din zonă.

În acest sens, a fost întocmit dosar penal sub aspectul
săvârşirii infracţiunii de tentativă de furt.

C.D.

”Găinăriile” zilnice

Taxa pe construcţii speciale nu se va
regăsi în acest an în tarifele finale

Hotelierii de pe
Litoral încep să-şi mute
afacerile în Bulgaria
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Miniştrii PNL şi-au depus
demisiile din Guvern.

Premierul Ponta a stabilit
miniştrii PSD care vor ocupa,
interimar, posturile de ministru
eliberate de PNL: Dan Şova -
Transporturi, Nicu Bănicioiu -
Sănătate, Robert Cazanciuc -
Relaţ ia cu Parlamentul,
Rovana Plumb - Ape, Doina
Pană - Muncă, Mihnea
Costoiu - Cultură, Titus
Corlăţean - Românii de
Pretutindeni.

P r e ş e d i n t e l e Tr a i a n
Băsescu a semnat miercuri
decretele prin care ia act de
demisiile miniştrilor liberali,
precum şi pe cele de numire a
interimarilor la portofoliile
deţinute de aceştia.

"Primul-ministru a solicitat
ca alte şapte ministere să fie
ocupate de miniştri interimari,
actuali membri ai Guvernului.
Înţelegând că nu a terminat
negocierile cu alte formaţiuni
politice cu privire la asigurarea

unei majorităţi în Parlament,
am fost de acord să semnez
imediat decretele de numire a
celor şapte noi miniştr i
interimari. Le-am şi semnat,
au plecat către Monitorul
Oficial la ora 12,10", a declarat
Băsescu, la Palatul Cotroceni.

El a subliniat că, în acest
moment, Executivul României
are 9 ministere din 17 ocupate
de interimari, ceea ce arată
"un Guvern instabil".

" A m s p e r a n ţ a c ă
planificarea pe care o are
primul-ministru, adică cel mai
târz iu marţ i săptămâna
vi i toare să t reacă prin
Parlament cu o nouă structură
guvernamenta lă , se va
întâmpla, pentru ca România
să aibă un Guvern legitim şi cu
o majoritate parlamentară
consolidată", a adăugat
Băsescu.

Miniştrii PNL
şi-au depus în bloc demisiile

Criza politică din USL a blocat şi calendarul
de revizuire a Constituţiei, iar referendumul din
25 mai a devenit o incertitudine, a declarat,
miercuri, pentru Agerpres, senatorul PSD Ioan

Chelaru, vicepreşedinte al Comisiei de
revizuire a Legii fundamentale.

Parlamentarul speră ca PNL să nu renunţe
la acest proiect, având şi preşedinţia Comisiei

prin CrinAntonescu.
''Nu cred că domnul Crin Antonescu nu

doreşte ca acest proiect să fie dus până la
capăt. Însă nu ştiu dacă ne mai încadrăm în
calendarul revizuirii. Avem o foaie de parcurs
foarte strictă şi, având în vedere criza politică,
nu ştiu dacă ne vom mai încadra în termenul de
25 mai pentru referendum. Însă nu trebuie să
disperăm. Suntem la faza în care analizăm
decizia Curţii Constituţionale, observaţiile
acesteia şi reconstruim ce trebuie'', a afirmat
vicepreşedintele Senatului.

El a adăugat că odată schimbate majorităţile
din Parlament trebuie renegociată şi data la
care va fi supus aprobării proiectul de revizuire
a Constituţiei, dat fiind faptul că, pentru a fi
aprobat, este nevoie de votul a două treimi din
numărul de parlamentari aleşi.

Ioan Chelaru a mai precizat că, dacă se va
merge pe prevederea validării referendumului
cu 30% din totalul alegătorilor înscrişi pe listele
electorale, acesta nu va fi cumulat cu alegerile
prezidenţiale.

Referendumul privind Constituţia
revizuită devine incert pentru 25 mai

Guvernul lucrează la o re-
e tap iza re a pro iec te lo r
europene întârziate, pentru a
ev i ta p ierderea ban i lo r
europeni deja absorbiţi, a
precizat sâmbătă Ministerul
Fondurilor Europene, în urma
avert ismentelor Comisiei
Europene. Într-un comunicat
remis HotNews.ro, MFE arată
că "pentru a reduce cât mai
mult riscul de a pierde bani din
fonduri le alocate pentru
a c t u a l a p e r i o a d ă d e
p r o g r a m a r e d i n c a u z a
problemelor şi întârzierilor
apărute în absorbţia fondurilor
î n a i n te d e a n u l 2 0 1 2 ,
autorităţile române lucrează la
implementarea următoarelor
soluţii":

"În primul rând, proiectele
implementate din fonduri
europene în prezent în cazul
cărora există riscul să nu fie
finalizate până la sfârşitul
anului 2015 vor fi împărţite în
etape de implementare pentru
a s o l i c i t a d e c o n t a r e a
cheltuielilor eligibile făcute
până în 2015 din fondurile

alocate de UE pentru actuala
perioadă de programare,
urmând ca sumele cheltuite
ulterior să fie solicitate din banii
alocaţi pentru perioada 2014-
2020.

Prima soluţie trebuie să fie
implementată concomitent cu
cea de-a doua: identificarea de
proiecte finanţate tot din bani
publici (dar din alte surse decât
fondurile UE), care au fost deja
implementate sau care pot fi
finalizate până la sfârşitul
anului 2015, pentru a solicita
decontarea acestora din
fondurile UE pentru actuala
perioadă de programare".

În context, MFE susţine că
cele două soluţii pe care
autorităţile promit că le vor lua
" r e s p e c t ă p r e v e d e r i l e

regulamentelor europene".
"Cele două soluţii, aplicate

concomitent, vor asigura atât
utilizarea optimă a fondurilor
UE alocate pentru actuala
perioadă de programare,
realizarea de economii la
bugetul de stat, dar şi
atragerea fondurilor alocate
pentru perioada 2014-2020
în c ă d in p r im u l a n a l
e x e r c i ţ i u l u i f i n a n c i a r
m u l t i a n u a l " , ma i a r a tă
M i n i s t e r u l F o n d u r i l o r
Europene.

Comisia Europeană a
avertizat Guvernul României
că ţara va fi nevoită să încheie
proiectele europene din bani
de la bugetul de stat şi de la
beneficiari, dacă acestea nu
vor fi finalizate până la sfârşitul
anului 2015, potrivit unui
document.Dacă nic i din
fonduri proprii nu va putea
termina proiectele europene
începute, România riscă să i
se retragă şi banii europeni
care fuseseră deja rambursaţi
d e C o m i s i e , î n b a z a
cheltuielilor efectuate.

Două măsuri pe care
Guvernul le va lua pentru a evita

pierderea banilor UE

Deputatul Elena Udrea a declarat miercuri că orice
moţiune de cenzură la adresa Executivului, chiar iniţiată de
Partidul Naţional Liberal, va fi semnată şi susţinută de
Partidul Mişcarea Populară, deoarece guvernarea pe
programul USLnu are ce să le aducă bun românilor.

"Din punctul nostru de vedere, acest Guvern trebuie să
plece, ca urmare, semnăm o moţiune de cenzură şi o
susţinem cu cei 17 parlamentari pe care îi avem, chiar iniţiată
de PNL", a spus Elena Udrea miercuri, într-o conferinţă de
presă a PMP.

Ea a adăugat că, dacă cei de la PNL"vor avea ipocrizia" să
iniţieze o moţiune de cenzură la adresa propriului program de
guvernare, este problema lor şi şi-a exprimat speranţa ca
electoratul să îi sancţioneze pentru asta.

"Opoziţia adevărată este fără PNL. PNL se vopseşte
astăzi în Opoziţie, dar probabil că din frustrare, din
răzbunare, ca să-şi cucerească un electorat pe care l-a minţit

şi l-a ignorat doi ani de zile, domnul Antonescu şi liberalii vor
avea şi acţiuni de opoziţie. PMP va face opoziţie neţinând
cont de minciuna pe care încearcă acum să o facă PNL şi se
va ralia oricărei acţiuni care înseamnă sancţionarea
guvernării USD. La fel cum am spus, ne-am fi raliat împotriva
unui guvern dacă ar fi rămas PNL la guvernare", a spus
Udrea.

Ea a adăugat că PMPva susţine şi o eventuală moţiune de
cenzură iniţiată de PDL, întrucât formaţiunea pe care o
reprezintă este un adevărat partid de opoziţie care nu se
împiedică în orgolii.

Ea a susţinut că preşedintele PNL, CrinAntonescu, nu are
şanse să devină candidatul Mişcării Populare la
prezidenţiale, însă "electoratul de centru-dreapta din care
face parte şi electoratul PNL va putea să voteze un autentic
candidat al Opoziţiei şi un autentic candidat care să respecte
valorile de centru-dreapta în turul 2 al prezidenţialelor şi
împotriva lui Victor Ponta, şi anume candidatul susţinut de
Mişcarea Populară".

PMP va susţine
o moţiune de cenzură
la adresa Guvernului

România trebuie să îşi promoveze produsele
agroalimentare mai mult la târgurile internaţionale unde pot fi
încheiate contracte decât la cele dedicate consumatorului
final, unde se vinde marfă pe un euro, consideră secretarul de
stat în Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Daniel
Botănoiu.

Î n t r - u n
i n t e r v i u
a c o r d a t
A g e r p r e s ,
oficialul MADR
s u s ţ i n e c ă
România va
l i v r a c ă t r e
China, în luna
aprilie, primele
bovine vii din
rasa bălţata
românească,
pe un contract
de 15.000 de
animale, dar şi că partenerii chinezi vor să investească în noi
ferme şi capacităţi de producţie.

În acelaşi timp, Botănoiu afirmă că excedentul pe produse
agroalimentare înregistrat în primele noul luni ale anului
trecut, după aproape 20 de ani de deficit, se va menţine până
la finalul anului 2013, în condiţiile în care la 11 luni datele
statistice arată deja un plus de 301 milioane de euro, faţă de
un deficit de 650 milioane de euro în perioada similară din
2012.

România trebuie să îşi
promoveze produsele

agroalimentare mai mult
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Şt. B.

Asociaţia pentru Monitorizarea Justiţiei îl
acuza la vremea respectivă pe ministrul
Justiţiei, Robert Cazanciuc, că privatizează
Justiţia prin mărirea aberantă a taxelor de
timbru, prin abrogarea dispoziţiilor Legii
146/1997 privind taxele de timbru.

Intenţia declarată a ministrului a fost de „a
stabili un echilibru corespunzător între
eforturile bugetare de asigurare a unui serviciu
public şi obligaţia cetăţeanului care foloseşte
acest serviciu de a contribui la susţinerea
costurilor”.

Din două una, ori ministrul Justiţiei nu ştie ori
omite intenţionat faptul că taxele de timbru nu
au ca destinaţie speciale, ci sunt colectate prin
intermediul autorităţilor locale, la bugetul de
stat, şi numai o parte, stabilită de Parlament,
ajunge la Justiţie. Prin urmare, nu grija pentru
bunul mers al acestui domeniu i-a determinat
pe guvernanţi să mărească taxele de timbru, ci
foamea de bani la bugetul de stat. E mai uşor
să-ţi creezi venituri sigure de la cetăţean decât
să lupţi cu corupţia şi să alergi pentru a mări
gradul de colectare.

Pentru că taxele de timbru au ajuns la cote
incredibile, care, pe deasupra, se plătesc la
fiecare etapă a procesului, de la prima instanţă
la instanţele de apel.

Astfel, dacă suma revendicată de un
asigurat pentru o maşină mai de doftă e de

peste 50.000 de lei, taxa de timbru e de 26,1
milioane de lei vechi, la care se adaugă 4% din
suma care depăşeşte 50.000 lei, limita fiind
250.000 lei. La fel se întâmplă în orice situaţie
în care există revendicări patrimoniale, la
sumele de peste 250.000 aplicându-se o taxă
fixă de 66.110.000 lei vechi plus 1% din ce
depăşeşte 250.000 lei noi.

Dacă nevoia te trimite la trei instanţe,
plăteşti de trei ori aceste taxe, ceea ce pentru
unii e practic imposibil din punct de vedere
financiar, iar alţii se lasă păgubaşi având în
vedere că la taxele de timbru se mai adaugă
cheltuielile cu avocaţii, cu expertizele şi
deplasările. Aşa că puţini români mai au
puterea şi curajul să se lupte cu sistemul.

Dar nu numai cei care au probleme
patrimoniale pe care vor să le rezolve în Justiţie
sunt afectaţi de această măsură, ci aproape pe
toţi justiţiabilii, indiferent de starea socială şi
capacitatea financiară. Aşa că au dreptate cei
de la Asociaţia pentru Monitorizarea Justiţiei
când vorbesc despre privatizarea Justiţiei şi
despre reducerea accesului la Justiţie pentru
cetăţeni.

Să sperăm că legiuitorii vor sesiza ceea ce a
sesizat AMJ şi vor reveni asupra actului
normativ, punându-l în acord cu realităţile
româneşti şi cu interesul cetăţeanului.
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M.M.

Cele mai multe dintre posturi sunt vacante în Marea
Britanie. Aici oferta cuprinde un total de 71 de posturi în
domeniul medical şi industrial. Dintre acestea 61 de posturi
se adresează celor care doresc un loc de muncă în meseria
de asistent medical, iar celelalte 10 posturi se adresează
inginerilor de diverse specializări. Pentru această perioadă,
ofertă bogată este şi în Franţa. Aici se caută 45 de posturi în
aceleaşi domenii medical şi industrial.

În Franţa se caută 30 de medici în diverse specializări, un
post de terapeut ocupaţional, două posturi de kinetoterapeut,
6 posturi sudor, 6 posturi strungar.

Iar în Irlanda sunt vacante 40 de posturi de ciontolitori de
carne.

Următoarele ţări cu ofertă bogată de locuri de muncă sunt
Germania cu 28 de posturi în domeniul industrial şi medical şi
Austria cu 21 de posturi în domeniul construcţiilor civile.

În Norvegia, sunt vacante 10 posturi în domeniul industrial
şi al serviciilor.

Ţările cu cea mai mică ofertă de locuri de muncă pentru
această perioadă sunt Danemarca, Cehia şi Olanda. Aici
sunt vacante patru posturi de medic specialist psihiatru, trei
posturi de tehnician IT şi alte 13 posturi de ingineri în diverse
specializări.

Medicii români, la
mare căutare în Spaţiul
Economic European

Taxe de timbru aberante

Se privatizează Justiţia?

Î n c o n f o r m i t a t e c u
p r e v e d e r i l e O r d i n u l u i
P r e ş e d i n t e l u i C N A S
nr.178/20.02.2008 pentru
a p r o b a r e a N o r m e l o r
m e t o d o l o g i c e p r i v i n d
activitatea structurilor de
control din cadrul sistemului
de asigurări sociale de
sănătate, în luna februarie au
fost programate controale atât
la furnizorii de servicii din
asistenţă medicală primară,
dar şi la furnizorii de servicii
farmaceutice aflaţi în relaţie
contractuală cu Casa de
As ig u r ă r i de Să nă ta te
Teleorman.

Aşadar, în planul de control
î n t o c m i t d e c ă t r e
r e p r e z e n t a n ţ i i
compartimentului de control al
CAS Teleorman, se arată că,
pentru luna februarie 2014, la
furnizorii de servicii din
asistenţă medicală primară,

au fost controlaţi opt furnizori
de servicii de asistenţă
medicală primară şi patru
furnizori de servicii medicale
farmaceutice.

Controalele au vizat modul
de constituire, declarare şi
plată a contribuţiei la FUNAS
de către persoane fizice altele
decât cele pentru care
colectarea contribuţiei s-a face
de cătreA.N.A.F.

Pentru furnizorii de servicii
de asistenţă medica le ,
controalele au început în ziua
de 10 februarie şi s-au încheiat
pe 20 februarie. Controalele
a u v i z a t a c t i v i t a t e a
desfăşurată în perioada
1.07.2011 şi până la data de
31.12.2013.

În schimb, la furnizorii de
s e r v i c i i m e d i c a l e
farmaceutice, pentru luna
februarie au fost prevăzute
patru controa le . Dint re

acestea două s-au efectuat
deja în zilele de 24 - 25
februarie, iar celelalte două
controale, au fost programate,
unul pentru ziua de ieri iar
celălalt a fost programat
pentru astăzi.

La furnizorii de servicii
medicale farmaceutice, s-a
c o n t r o l a t a c t i v i t a t e a
desfăşurată în perioada 1
ianuarie 2011 – 31 decembrie
2013.

Astfel de controale se
efectuează în fiecare lună de
c ă t r e r e p r e z e n t a n ţ i i
compartimentului de control ai
C.A.S. Teleorman, iar în ce
priveşte deficienţele depistate
în urma controalelor acestea
sunt rezolvate în cel mai scurt
timp posibil, iar sumele de bani
sunt recuperate în proporţie de
100 la sută.

M.M.

C.A.S. Teleorman
Planul de control pentru luna februarie

Iarna trecută a fost una atipică pentru
apicultori. Consumul pentru hrana albinelor s-a
dublat, întrucât temperaturile au fost ridicate,
iar acestea au ieşit la lucru şi au consumat
energie.

Reprezentantul unei asociaţii de apicultori a
declarat că în noiembrie şi decembrie
temperaturile au fost
ridicate, iar albinele au
ieşit din stup în căutare
d e p o l e n ş i a u
c o n s u m a t m u l t ă
e n e r g i e . D a c ă
apicultorii nu le-au
oferit suficientă hrană,
au fost situaţii în care
familiile de albine au
murit. „În noiembrie şi
decembr ie a fost
destul de cald şi
a l b i n e l e u m b l a u
brambura, fără rost. Iar
u m b l a t u l a c e s t a
înseamnă energie
consumată şi au avut nevoie de hrană mult mai
multă decât de obicei. Practic, eu am dublat
cantitatea de hrană, pentru că am fost
prevăzător.”

Potrivit acestuia, şi în ianuarie a fost mai
cald decât de obicei şi puietul a apărut mai

devreme, iar pentru menţinerea unei
temperaturi optime în stup este nevoie, din nou,
de hrană suficientă.

Acesta a făcut apel la apicultori să
hrănească albinele suplimentar, întrucât există
şansa, după ce puietul a apărut mai repede şi în
număr mare, să se formeze familii puternice, iar

producţia să fie mai
bună decât anul trecut.
„Nu am mai întâlnit
niciodată o astfel de
i a r n ă , a u f o s t
schimbări mari de la o
lună la alta. Oricum,
încălzirea globală se
s i m t e p e s t e t o t .
Albinele se pot adapta,
dar trebuie să fim
atenţi la ele. În această
perioadă trebuie să le
d ă m h r a n ă
suplimentară, care
costă, dar natura ne va
răsplăti”, a mai spus

reprezentantul apicultorilor harghiteni.
Acesta a adăugat că un kilogram de miere

se vinde în judeţ cu preţuri cuprinse între 20-24
lei/kilogram, nefiind înregistrate creşteri
semnificative faţă de anul trecut, chiar dacă
producţia nu a fost una foarte bună.

Consumul
pentru hrana albinelor s-a dublat

Conferinţele regionale PNDR 2020 “Satul Românesc are
viitor” continuă vineri, laAlexandria.

”În contextul pregătirii Programului Naţional de Dezvoltare
Rurală 2014 – 2020, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale desfăşoară, în perioada februarie-aprilie 2014, o serie
de 7 conferinţe regionale în cadrul componentei de
consultare publică şi informare a partenerilor economici,
sociali şi de mediu. Prima conferinţă a avut loc la Baia Mare,
în 21 februarie 2014.

Scopul conferinţelor vizează informarea participanţilor cu
privire la priorităţile României pentru PNDR 2014 – 2020 şi
consultarea publicului ţintă în vederea asigurării
transparenţei şi participării active în procesul de elaborare a
noului PNDR”, se arată într-un comunicat de presă.

Vineri, viitorul
satului românesc este
dezbătut la Alexandria

Din cei 430 lei/cap de
an ima l la bov ine ,
fermierii mai rămân doar
cu 150 lei în mână după
ce plătesc toate taxele şi
cheltuielile cu COP şi
Cartea de rasă, spune
M i r c e a C i u r e a ,
a d m i n i s t r a t o r u l
Cooperativei Someş-
Arieş.

Calculul pe care îl face acesta este următorul: COP costă
120 lei plus TVA, iar înscrierea în Cartea de Rasă - 20 lei plus
TVA. Cu impozitul pe norme de venit, de 96 lei pe cap de
animal, pe care trebuie să îl achite, crescătorii de bovine
persoane fizice mai rămân, din subvenţia de 430 de lei pe cap
de animal, cu doar 150 de lei pe cap de animal, ceea ce este
„o nedreptate”, spune Ciurea, care nu ezită să acuze
conducerea FCBR că nu a insistat mai mult în relaţia cu
autorităţile pentru sprijinirea crescătorilor de bovine
persoane fizice care au această problemă.

CNDP la bovine:
persoanele fizice

rămân cu 150 lei/cap
de animal
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S.C S.R.L.. MARA PROD COM
Loc. Alexandria - Teleorman

E-mail: maraflorica@yahoo.com
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0247 314 575
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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



Un comunicat al Inspectoratului Şcolar
Judeţean Teleorman anunţă faptul că liberalul
Emilian Vrăjitoarea nu este inspector general
adjunct în această instituţie.

La prima vedere cititorii noştri ar putea pune
acest lucru pe seama recentei rupturi între cele
două formaţiuni politice la nivel central. Numai că
acelaşi comunicat explică motivul real al plecării
inspectorului general adjunct din instituţiile.

Emilian Vrăjitoarea a demisionat din funcţie în
urmă cu aproape două luni, iar zilele acestea s-a
împlinit termenul legal în care acesta putea să
revină asupra deciziei, de 45 de zile.

Rămâne de văzut cine îi va lua locul. Va fi tot un
liberal sau un reprezentant al unuia dintre cele trei
partide componente ale USD (PSD, UNPR, PC).

C.D.
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Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat marţi legea de
aprobare a OUG 117/2013 privind modificarea Legii
educaţiei naţionale, care prevede, printre altele,
revenirea clasei a IX-a la liceu şi creşterea duratei
învăţământului obligatoriu de la 10 la 11 ani. Legea de
aprobare a OUG 117 a fost aprobată cu 278 voturi pentru,
40 voturi împotrivă şi 24 abţineri.

Ministrul delegat pentru Învăţământ Superior,
Cercetare Ştiinţifică şi Dezvoltare Tehnologică, Mihnea
Costoiu, a explicat că OUG 117 'legiferează menţinerea
duratei de patru ani pentru ciclul gimnazial şi pentru liceu,
creşterea duratei învăţământului obligatoriu de la 10 la 11
ani, clasa pregătitoare, clasele I-VIII şi clasele a IX-a şi a
X-a, acordarea dreptului absolvenţilor învăţământului
profesional să continue studiile liceale la forma de
învăţământ cu frecvenţă'. Totodată, actul normativ
introduce o serie de precizări cu privire la învăţământul
postliceal şi la clasa pregătitoare.

'Un element foarte important este acela prin care se
acordă tarif redus cu 50% pentru transportul local în
comun şi elevilor din învăţământul profesional,
înlăturându-se o discriminare existentă până acum în
lege', a subliniat Costoiu, potrivitAgerpres.

O altă prevedere a ordonanţei reglementează
calendarul de introducere a noilor forme ale examenelor
de evaluare naţională, admitere la liceu şi bacalaureat,
începând cu generaţiile de elevi care intră în clasa a
cincea din anul 2015-2016.

'Se extinde cadrul general pentru subvenţionarea
cursurilor aferente frecventării liceului şi pentru elevii din
mediul urban care provin din grupuri socio-economice
dezavantajate', a precizat ministrul.

Extinderea de la trei la şase ani a dreptului cadrelor
didactice netitulare calificate de a se titulariza în
învăţământul preuniversitar pe baza rezultatelor obţinute
la examenul de titularizare este o altă modificare
introdusă prin OUG 117.

'O măsură care vine, de asemenea, în sprijinul
tinerilor: se clarifică durata anului universitar pentru
studenţii din anii terminali, astfel încât aceştia să poată
beneficia de toate drepturile conform statutului lor până la
data de 30 septembrie. (...) Se introduc modalităţi de
suplimentare a alocării fondurilor către universităţi, în
principal prin încurajarea cooperării universităţilor
preponderent cu mediul socioeconomic. Şi, de
asemenea, câteva reglementări privind funcţionarea
ARACIS, având în vedere situaţia tranzitorie în care
această instituţie se află', a mai menţionat Mihnea
Costoiu.

Legea de aprobare a OUG 117/2013 are caracter
organic iar Camera Deputaţilor este prima Cameră
sesizată.

Emilian Vrăjitoarea
nu mai e şef adjunct la ISJ

Noi speranţe pentru bolnavii de hepatită C. În
România, va fi disponibil un nou tratament care creşte
şansele de vindecare cu până la 90%. Necompensat,
tratamentul costă în jur de 50.000 de euro pe pacient.

În acest moment, specialiştii lucrează la selectarea
medicamentelor incluse in aceasta tripla terapie, care
creşte considerabil şansele de vindecare ale unor bolnavi
a căror afecţiune se agravează în mod galopant.

Tripla terapie a fost deja testată în România. Câteva
sute de pacienţi au fost trataţi în ultimii doi ani, la Institutul
de Boli Infecţioase Matei Balş din Capitală. Peste 80%
dintre ei au fost vindecaţi.

În acest moment, în România este compensată doar
dubla terapie, care este mai puţin eficientă în comparaţie
cu tripla terapie. România ocupă locul 1 în Europa ca
număr total de cazuri de hepatită C, potrivit datelor
Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii şi locul 4 ca rată a
mortalităţii cauzate de afecţiunile hepatice.

Legea educaţiei se
modifică din nou

Tratament nou pentru
bolnavii de hepatită C

Peste 60% dintre femeile
gravide din România din zonele
rurale dar şi din Capitală nu se
prezintă niciodată la medic în
timpul sarcinii, potrivit unui

raport lansat marţi de Salvaţi
Copiii.

Organizaţia internaţională a
lansat marţi raportul global
"Ending Newborn Deaths -
Ensuring every baby survives",
prin care atrage atenţia asupra
faptului că mai mult de un milion

de nou-născuţi mor anual în
prima lor zi de viaţă, primele 24
de ore fiind cele mai importante
şi mai riscante.

Noul raport - "Combaterea

deceselor în rândul nou-
născuţilor" (Ending Newborn
Deaths) - arată că o jumătate din
decesele din prima zi de naştere
din întreaga lume ar putea fi
prevenite dacă mama şi copilul
ar avea acces la asistenţă din
partea unei moaşe calificate şi

acces la servicii medicale
gratuite.

Totodată, organizaţia cere
guvernelor să emită o declaraţie
definitivă pentru eliminarea
tuturor cazurilor de mortalitate
infantilă ce pot fi prevenite,
salvând 2 milioane de nou-
născuţi pe an şi reducând cele
1,2 milioane de cazuri de copii
morţi la naştere.

Salvaţi Copiii mai susţine că
guvernele trebuie să se asigure
că până în 2025 fiecare naştere
este asistată de personal
medical calificat şi dotat cu
echipamente corespunzătoare,
care poate oferi îngrijire de
calitate, inclusiv intervenţii
esenţiale pentru sănătatea nou-
născutului.

Alte solicitări se referă la
cheltuirea pentru sănătate a cel
puţin 60 dolari pe cap de locuitor
pentru plata instruirii, echipării şi
susţinerii personalului medical,
eliminarea taxelor de utilizare
pentru toate serviciile privind
sănătatea mamelor, a nou-
născuţilor şi a copiilor, inclusiv
pentru intervenţiile obstetricale
urgente.

Peste 60% dintre femeile
gravide din România nu se prezintă
niciodată la medic în sarcină

Administrarea de paracetamol în timpul
sarcinii creşte riscul de apariţia a tulburării ADHD
(hiperactivitate) în cazul copiilor, potrivit celui mai
recent studiu în domeniu.

Atenţionarea vine ca urmare a
cazurilor în care tot mai multe
gravide apelează la analgezice
pentru a ameliora durerile de cap
pe care le resimt în timpul
sarcinii.

R i s c u l d e a p a r i ţ i e a
hiperactivităţii este cu atât mai
ridicat dacă femeile însărcinate
iau paracetamol pentru o
perioadă mai lungă de timp.

Pentru a vedea legătura
dintre acest medicament şi ADHD, cercetătorii au
analizat datele obţinute de la mai mult de 64.000
de copii din Danemarca, informaţii obţinute în
perioada 1996-2002.

În primă fază, părinţii au răspuns la mai multe
întrebări legate de starea de sănătate din timpul
sarcinii, dar şi a copiilor în primii ani de viaţă.

Dintre mame, mai mult de jumătate au răspuns
că au luat paracetamol cât au fost
însărcinate. În cazul lor, copiii
aveau un risc cu 29% mai ridicat
să sufere de hiperactivitate până
la vârsta de 7 ani.

„Rezultatele studiilor recente
au arătat că administrarea de
paracetamol în timpul sarcinii
poate afecta hormonii, care, la
rându l lo r, pot in f luenţa
dezvoltarea neurologică şi cauza
tulburări de comportament în

cazul copilului. Urmează să analizăm aceste
informaţii şi pe un eşantion mai mare de
persoane”, a precizat Zeyan Liew, medic la
Universitatea din California, SUA.

Medicamentul care creşte riscul de ADHD

Atunci când vrei să dai jos
câteva kilograme în plus,
apelezi la fructe ca să-ţi potoleşti
pofta de dulce. Fructele sunt o
alegere sănătoasă deoarece
conţin cantităţi importante de
fibre, vitamine şi minerale.

Fructele sunt însă bogate în
fructoză de aceea ar trebui să le
consumi cu moderaţie dacă vrei
să slăbeşti. Prea multă fructoză
creşte nivelul insulinei, iar
organismul arde mai greu
grăsimile atunci când nivelul
insulinei este ridicat.

Fructoza este procesată de
ficat şi de obicei este depozitată
sub formă de grăsime pentru a fi
transformată în energie mai
târziu. Diabeticii sau persoanele

care vor să piardă în greutate
trebuie să fie atenţi la cantitatea

de zahăr - inclusiv fructoză - pe
care o consumă.

Te poţi îngrăşa de la prea multe fructe



Am fost pământul pe care călcai uşor... Visul fericirii care îţi
anina dorul... Căldura ce te îmbia la iubire.

Am fost mângâierea tandră ce mult o doreai, forma gândului
tău şi inima emoţiei tale. Ce erai fără mine? Ce eram fără tine?

Visele mele te atingeau, de fericire ne topeam... Mă
dizolvam în privirea ta.

Tu, erai vocea care-mi mângâia tristeţea, condeiul ce-mi
scria grăbit gândurile... Erai însă ceea ce se afla dincolo de
fereastra odăii mele: depărtarea…

Eu, pentru tine, nu eram decât un gând hoinar rătăcit în
părul tău... Secundă, boabă de nisip căzută în clepsidra fără de
sfârşit, firul de iarbă peste care treceai grăbită.

Deschid ochii... E noapte, e lună... Alături un pahar cu viaţă
din care nu pot să mă îmbăt… Răstorn paharul şi viaţa este
repede absorbită de pământul crăpat de sete…

Târât de eternitate între două zbateri de gene m-am
surprins râzând... Dacă cerul s-ar topi, unindu-se cu pământul
şi cu lumea întreagă nu mi-ar putea potoli focul visării... Sunt
prizonierul timpului rătăcitor.

Visam să-mi dai mâna ta... Visam să ating cerul cu ea.
Mihail TĂNASE
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Într-o zi, învăţătoarea îi cere lui Bulă să facă o propoziţie
cu cuvântul 'ou'. Bulă răspunde:
-Mama a făcut prăjituri.
- Păi, şi unde-i 'oul'?!?
- În prăjitură!

***
La o secţie de poliţie este adusă o femeie care a trecut pe

roşu. Poliţistul de serviciu începe interogatoriul:
-Numele?
- Camelia D.
-Ocupaţia?
- Învăţătoare.
Poliţistul se ridică de la masă, zâmbeşte fericit şi îi

spune:
- Minunat! Am aşteptat ocazia asta o viaţă întreagă!

Acum vă aşezaţi pe scaunul acesta şi scrieţi de 5.000 de ori,
cu o caligrafie perfectă: “Dacă semaforul este roşu,
trecerea este interzisă!”

***
Discuţie într-o casă:
Ea: Iubitule, înainte să ne căsătorim îmi cumpărai mereu

bijuterii şi cadouri scumpe...
Soţul: Aşa, şi?
Ea: Cum se face că acumnu îmimai cumperi?
El: Iubito, unde ai mai pomenit tu pescar care să dea

mămăliga la peşte după ce l-a prins?

Pastila de râs

De la senzaţional la
obişnuit, evenimentele şi
lucrurile care îi fac pe oameni
fericiţi variază odată cu
înaintarea în vârstă, relevă un
studiu prezentat de Le Figaro.

Să bei un cafe-glace într-o
zi caniculară, să primeşti un
mesaj de la un prieten
apropiat, să fii îmbrăţişat
afectuos... Astfel de lucruri
simple din viaţa cotidiană,
aparent anodine, le produc
mult mai multă bucurie
persoanelor în vârstă decât le-
ar produce o experienţă ieşită
din comun. Aceasta a fost
d e m o n s t r a t d e d o u ă
cercetătoare din Hanovra
(Germania) şi Philadelphia
(SUA), care au explorat natura
experienţelor asociate fericirii
în funcţie de vârstă. Studiul lor
a fost publicat în Journal of
Consumer Research.

Studiul a relevat că tinerii
găsesc mai multă satisfacţie
în inedit, în timp ce persoanele
mai în vârstă găsesc fericirea
în lucruri obişnuite. Primii
vibrează la evenimente
marcante, cum sunt obţinerea
unei diplome, căsătoria, o

călătorie sau scufundări, în
timp ce ceilalţi apreciază mai
mult momentele de răgaz
petrecute alături de familie
sau de prieteni, grădinăritul.

În ambele cazuri, autorii
studiului au putut constata că
fericirea este mai intensă dacă

momentul poate fi împărtăşit
cu alte persoane.

Această schimbare în ceea
ce priveşte gusturile poate fi
pusă pe seama unei anumite
maturităţi dobândite în cursul
vieţii. Persoanele în vârstă nu

au nimic să-şi demonstreze.
Ele se definesc prin cotidianul
lor şi nu au nevoie să testeze
senzaţionalul pentru a exista'.
Din acest motiv, persoanele
mai în vârstă ştiu foarte bine
să aprecieze lucrurile simple
din viaţa de zi cu zi, în timp ce

tinerii caută lucruri noi pentru
a-şi construi personalitatea.

O altă cauză a acestei
sch imbăr i o cons t i tu ie
percepţia individuală a duratei
de viaţă care mai rămâne de
trăit.

Anunţuri
Familie cu 2 copii, curte, căutăm menajeră. Telefon 0744.125.005

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

Familie cu tripleţi de 2 ani, curte, caut bonă cu experienţă.
Telefon: 0766.367.149 sau 0765.470.407.

Misterul monumentului de
la Stonehenge pare să se
adâncească şi mai mult, pe
mă sură ce ar heo log i i
descoperă noi informaţii
despre acest complex.

Analizând compoziţia
pietrelor mai mici de la
Stonehenge, cercetătorii au
aflat că toate provin din
Dealurile Preseli, din Ţara
Galilor. Este vorba de o zonă
aflată la o distanţă de 3
kilometri de locul care fusese
considerat până acum sursa
de unde provin aceste pietre.

Prin urmare, rocile nu ar fi
putut fi transportate pe plute,
pe canalul Bristol, cum
credeau iniţial experţii.
Fiecare piatră analizată
cântăreşte aproape 3 tone.

Deocamdată istoricii nu
ştiu cum au fost transportate,
acum 4.000 de ani, pe o
distanţă de aproximativ 250

de kilometri, din Ţara Galilor
la Wiltshire, unde a fost
construit Stonehenge.

„Ne întrebăm cum şi de ce
au fost deplasate aceste
pietre”, spune Richard
Bev ins, de la Muzeul
Naţional din Ţara Galilor, cel
c a r e a c o n d u s n o u a
cercetare.

Unii specialişti cred că
pietrele au fost deplasate pe
gheaţă, iar alţii că au fost
rostogolite în jos pe deal şi
apoi transportate pe plute, pe
canalul Bristol.

Dezbaterile continuă, dar,
cu datele pe care le au în
prezent, istoricii nu pot fi
siguri de nimic, pot doar
susţine anumite teorii. Iar
zona de unde au fost aduse
pietrele a fost localizată în
decursul timpului în regiuni
diferite.

România reală
Oare ce am

fost sau gânduri din
scaunul cu rotile

O nouă descoperire
despre monumentul de

la Stonehenge

Persoanele care trebuie să ia decizii dificile
reuşesc să reflecteze cu o mai mare
obiectivitate atunci când analizează diverse
aspecte pe întuneric, potrivit unui studiu
realizat recent la Universitatea din Toronto.

Oamenii de ştiinţă canadieni spun că
stingerea luminilor reduce intensitatea
emoţională, permiţând oamenilor să îşi
păstreze luciditatea atunci când trebuie să ia
decizii dificile, informează dailymail.co.uk.

Potrivit cercetătorilor de la University of
Toronto Scarborough din Canada, atât emoţiile
pozitive, cât şi cele negative sunt resimţite mult
mai intens pe lumină.

Alison Jing Xu, profesor de management la
această universitate, şi Aparna Labroo,
profesor la Northwestern University, au realizat
o serie de studii pentru a examina neobişnuitul
paradox al luminii şi al emoţiilor umane.

Autorii studiului au aflat astfel că emoţiile

sunt mai intense pe lumină puternică - sosul
are un gust mai iute, personajele sunt
percepute ca fiind mai agresive, iar oamenii par
mai atrăgători.

Profesorul Xu crede că efectul pe care
lumina strălucitoare îl are asupra sistemului de
emoţii uman ar putea fi rezultatul faptului că
aceasta este percepută ca o sursă de căldură,
iar perceperea căldurii poate să declanşeze o
serie de emoţii.

"Lumina strălucitoare intensifică reacţiile
emoţionale iniţiale pe care oamenii le au faţă
de diverşi stimuli, inclusiv faţă de produse şi de
persoane", a precizat aceeaşi cercetătoare.

În schimb, alte studii precedente au arătat
că oamenii pot fi mai optimişti în privinţa
cotaţiilor de la bursă în zilele însorite, în timp ce
zilele noroase pot declanşa tulburări de
dispoziţie sezoniere.

Pe măsură ce cresc şi devin
atenţi la tot mai multe dintre
lucrurile care se petrec în jurul
lor, copiii capătă tot felul de frici.
Fie că este vorba despre
monstrul care se ascunde sub
pat sau despre o ameninţare
reală, sfatul psihologului este ca
părinţii să nu ignore aceste
manifestări.

Daniela Gheorghe, psiholog
spec ia l izat în psihologia
copilului, atrage atenţia asupra
unei greşeli pe care părinţii o fac
în mod frecvent în aceste
situaţii: minimalizează fricile
copilului. Sfatul ei este să nu
forţaţi copilul să-şi înfrunte
fricile, în niciun caz să i le
alimentaţi, să evitaţi reacţiile

excesive atunci când copilul se
sperie foarte tare şi să încercaţi
să-l pregătiţi pentru experienţe
noi. Părintele ar trebui să
reacţioneze în concordanţă cu
nevoile copilului, atunci când
o b s e r v ă m a n i f e s t ă r i
necontrolate ale acestuia.
Astfel, psihologul spune că
trebuie găsită o cale de mijloc
între a nu ajunge să-l hiper-
protejăm sau, din contră, a-i
ironiza frica. Contraindicat este
să vă enervaţi atunci când
copilul insistă cu temerile sale,
care dumneavoastră vi se pot
părea nefondate.

Iată şi câteva tehnici,
recomandate de psiholog, pe
care le puteţi folosi pentru a

calma sau diminua starea de
teamă: exerciţii de relaxare,
cum este masajul, exerciţii de
respiraţie sau de mimică,
încurajări verbale, distragerea
atenţiei prin folosirea unor
imag in i , f i e ca aces tea
reprezintă poze, desene sau
filme amuzante. De asemenea,
puteţi să inventaţi poveşti cu
mesaje pozitive despre obiectul
fricii copilului sau să vă jucaţi cu
tot felul de jucăr i i care
simbolizează obiectul fricii, un
fel de teatru de păpuşi cu un
câine sau o insectă de care se
teme cel mic, de exemplu. În
timp, este foarte posibil să-i
schimbaţi opinia despre lucrul
care-l înspăimântă.

Bucuriile simple, mai apreciate
odată cu înaintarea în vârstă

Deciziile dificile
se iau mai bine pe întuneric

Sfatul psihologului:
„Nu forţaţi copilul să-şi înfrunte fricile“



1887:

1902:

1903:

1920:

1 9 3 8 :

1940:

1990:

1998:

Amurit Alexandr Porfirievici Borodin, compozitor
rus (n. 1833).

S-a născut
John Ste inbeck ,
scriitor american,
laureat al Premiului
Nobel (d. 1968).

S-a născut
I o n I r i m e s c u ,
s cu lp to r român,
membru al Academiei
Române (d. 2005).

A mur i t
A l e x a n d r u D .
Xenopol, economist,
filosof, istoric, scriitor
român (n. 1847).

A f o s t
promulgată noua
C o n s t i t u ţ i e a
României, prin care
s e i n t r o d u c e a
dictatura regală a lui
Carol al II-lea şi sfârşitul regimului parlamentar.

Biochimiştii americani Martin Kamen şi Sam
Ruben descoperă izotopul carbon-14.

A murit Alexandru Rosetti, lingvist şi filolog
român,membru al Academiei Române (n.1895).

A murit George H. Hitchings, chimist american,
laureat Nobel (n.1905).
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0 8 : 5 0 V i d e o c l i p u r i 0 9 : 0 0
Legendele palatului 10:20 Pe urmele
lui Avraam 11:20 Descoper Europa
ta! 11:50 Europa mea 12:30 Tribuna
partidelor parlamentare 13:00 De joi
pân joi 14:00 Telejurnal 15:30
Akzente 16:55 Oameni care au
schimbat Lumea 17:10 Disp ru i f r
urm 17:40 Ma ini, teste i verdicte
18:10 Lozul cel mare 18:50 Ora de
business 19:45 Sport 20:00 Telejurnal
21:10 Margaret Thatcher – O biografie
neoficial 22:00 erif în Arizona 23:25
Fiul meu 00:50 Ora de business
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Dupa o perioada
dif ic i la, avet i un
succes nesperat .
Climatul general va
este favorabil. Nu
i n c e r c a t i s a v a
impuneti punctul de
vedere! Riscati sa va
dezamagiti partenerii.

Sunteti intr-o forma
i n t e l e c t u a l a
d e o s e b i t a . Av e t i
s ucc es pe to a te
planurile si sunt sanse
sa castigati bine. Va
sfatuim sa va faceti un
program riguros, ca sa
nu va risipiti energia.

Aveti parte de
schimbari importante.
La serviciu gasiti
so lu t i i o r i g ina le ,
acceptate de sefi si
colegi. Dupa-amiaza
va vin in vizita cativa
prieteni. Va sfatuim
sa fiti cumpatat.

O afacere in care
nu v-ati pus sperante
va aduce beneficii
impor tan te . Es te
pos ib i l sa v i se
propuna o colaborare.
Va recomandam sa
nu acceptati. V-ar lua
prea mult timp.

Se iveste ocazia sa
va asoc ia t i in t r -o
afacere. Nu luati o
h o t a r a r e f a r a s a
c u n o a s t e t i t o a t e
a v a n t a j e l e s i
dezavantajele. Ar fi
bine sa va consultati si
cu o persoana in varsta.

Aveti succes la o
intalnire cu persoane
importante. Este o zi
b u n a p e n t r u
consolidarea relatiilor
si va faceti noi prieteni.
Va recomandam sa
ascultati si de parerile
celor din jur.

Dimineata sunteti
ob l iga t sa facet i
cheltuieli neprevazute.
Dupa-amiaza s-ar
putea sa va schimbati
programul in ultimul
moment. Trebuie sa va
ocupati de o ruda
bolnava.

Daca vi se propune
o colaborare, nu
refuzati. Sunt sanse
sa va imbunatat i
s e n s i b i l s i t u a t i a
financiara. Va puteti
ocupa de afaceri.
Abtineti-va de la orice
fel de speculatii.

Dimineata survin
e v e n i m e n t e
neasteptate. Este
posibil sa fiti luat prin
surprindere de niste
musafiri. In partea a
doua a zilei, cineva cu
experienta va ofera
sfaturi pentru afaceri.

I n r e g i s t r a t i u n
s u c c e s c a r e v a
intareste convingerea
c a p a r c u r g e t i o
perioada favorabila.
Aveti ocazia sa incepeti
o afacere profitabila.
Relatiile cu persoana
iubita sunt bune.

S-ar pu tea sa
ajungeti la un punct de
cotitura in viata, care
v a a d u c e m u l t e
bucurii. Sociabilitatea
si forma intelectuala in
care va aflati va
asigura succes pe
toate planurile.

Aveti un succes
remarcabil pe plan
social si material.
Profitati de sansele
care vi se ofera, dar nu
fortati norocul! Dupa-
amiaza, s-ar putea sa
plecati intr-o calatorie
neprevazuta!

Semnificaţii istorice pentru

07:00 tirile Pro Tv 10:05 Tân r
i Nelini tit 11:00 Salva i-o pe

Sarah! 13:00 tirile Pro Tv 14:00
Tân r i Nelini tit 15:00 Cursa
pentru ferm 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 Spion
pe cont propriu 01:00 tirile Pro Tv
02:30 I Like IT 03:00 Ce se
întâmpl doctore? 03:30 Apropo
Tv 04:30 Lie to Me 15:30 La Maru
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08:00 Neatza cu R zvan i
Dani 10:50 În gura presei 11:40
Teleshopping 12:00 Mireas
pentru fiul meu 13:00 Observator
14:00 Mireas pentru fiul meu
16:00 Observator 17:00 Acces
direct 19:00 Observator 20:00
Observator special 20:30 Next
Star 23:00 Un show p c tos
01:00 Observator 02:00 Knight
Rider 03:30 Observator special
04:00 Acces direct 06:00
Observator
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ş 08:45 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 Clubul pensionarilor
21:45 Asta-i România! 22:15
WOWBiz 00:30
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Ştirile Kanal D
01:30 Prin esa vampirilor 02:45
WOWBiz 04:15 Teo Show 06:00
Poveste de familie

ţ

07:00 Vacan i terapie 08:00
Anchet militar 09:30 Mediumul
10:30 Cirea a de pe tort 12:00
Pove ti din jurul lumii 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 B iat de treab 22:00
Mondenii 22:30 Tr sni i din NATO
23:15 Focus Monden 23:45
Anchet militar 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
Men of a Certain Age 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
Men of a Certain Age 16:45 La bloc
17:45 Prietenii t i 18:45 Norii negri
19:50 La bloc 21:00 Prietenii t i
22:00 O femeie face carier 00:15
Supernatural: Aventuri în lumea
întunericului 01:15 Cititorii de oase
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07:00 tirile dimine ii 07:55
Business B1 la zi 08:00 tirile
dimine ii 09:00 tirile dimine ii
09:55 Business B1 la zi 10:00

tirile dimine ii 11:00 Evenimentul
Zilei 12:00 tirile B1 13:00 Talk B1
14:00 România, acum 15:00 tirile
B1 16:00 România, acum 17:00
Butonul de panic 18:00 tirile B1
19:00 Aktualitatea B1 20:00 Bun
seara, România! 21:30 Sub semnul
întreb rii 23:00 Lumea lui Banciu
00:00 tirile B1 01:00 Sub semnul
întreb rii 02:20 Butonul de panic
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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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Actualitatea într-un zâmbet
Aşteptarea a luat sfârşit. Doar două

zile ne mai despart până la reluarea
campionatului judeţean de fotbal, ediţia
2013 – 2014. Se anunţă o luptă acerbă
pentru promovare, nu mai puţin de 3
echipe au şanse şi speră ca din toamnă
să joace în Liga a 3-a. La finalul turului
Sporting Roşiori a încheiat pe prima
poziţie a clasamentului, la doar 3 puncte
de Pamimai Videle şi la 4 de FCM
Alexandria.

Sâmbă tă, 1 mar t ie , se re ia
campionatul judeţean de fotbal, ediţia
2013-2014. Ultimul meci din acest sezon
va avea loc pe 7 iunie. Derby-urile
returului se vor disputa în etapele 19, 20 şi
23.

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

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

campionat echipa roşioreană s-a impus
cu scorul de 3 la 2.

Ultimul mare derby al returului va avea
loc pe data de 19 aprilie atunci când pe
terenul Pamimaiului din Videle vor veni

jucătorii FCM Alexandria. Meciul se
anunţă unul echilibrat dacă luăm în calcul
rezultatul din tur atunci când meciul a fost
nul, scor 0 la 0.

Returul campionatului judeţean de
fotbal ediţia 2013-2014 se reia pe data de
1 martie. Ultimul meci din acest sezon va
avea loc pe 7 iunie.

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

C. DUMITRACHE

Protest spontan

- Auzi, fa, s-a spart USL-ul!
- Bine că apucară să ne dea banii înapoi!

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.

Sâmbătă se reia campionatul
judeţean de fotbal

Etapa XVI – 01.03.2014

Etapa XVII – 08.03.2014

Etapa XVIII – 15.03.2014

Etapa XIX – 22.03.2014

Etapa XX – 29.03.2014

Dunarea Zimnicea – Sporting Rosiori
Spicpo Poroschia –Astra Plosca
Tineretul Suhaia – Unirea Brinceni
Pamimai Videle – Rapid Buzescu
FCMAlexandria – V.N. Olteni
Vointa Saelele – Unirea Tiganesti
Metalul Peretu –Ajax Botoroaga
FC Traian – FC Uda Clocociov

Sporting Rosiori – Spicpo Poroschia
Astra Plosca – Tineretul Suhaia
Unirea Brinceni – Pamimai Videle
Rapid Buzescu – FCMAlexandria
V.N. Olteni – Vointa Saelele
Unirea Tiganesti – Metalul Peretu
Ajax Botoroaga – FC Traian
FC Uda Clocociov – Dunarea Zimnicea

Dunarea Zimnicea – Spicpo Poroschia
Tineretul Suhaia – Sporting Rosiori
Pamimai Videle –Astra Plosca
FCMAlexandria – Unirea Brinceni

Vointa Saelele – Rapid Buzescu
Metalul Peretu – V.N. Olteni
FC Traian – Unirea Tiganesti
FC Uda Clocociov –Ajax Botoroaga

Spicpo Poroschia – Tineretul Suhaia
Sporting Rosiori – Pamimai Videle
Astra Plosca – FCMAlexandria
Unirea Brinceni – Vointa Saelele
Rapid Buzescu – Metalul Peretu
V.N. Olteni – FC Traian
Unirea Tiganesti – FC Uda Clocociov
Ajax Botoroaga – Dunarea Zimnicea

Dunarea Zimnicea – Tineretul Suhaia
Pamimai Videle – Spicpo Poroschia
FCMAlexandria – Sporting Rosiori
Vointa Saelele –Astra Plosca
Metalul Peretu – Unirea Brinceni
FC Traian – Rapid Buzescu
FC Uda Clocociov – V.N. Olteni
Ajax Botoroaga – Unirea Tiganesti

Repetiţie pentru campania pentru europarlamentare

Belele cu sacu’


