
Proiectul “Controlul integrat al poluării cu nutrienţi”, implementat şi în
comunele Gratia, Orbeasca şi Islaz

(continuare în pagina 4)

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, în parteneriat cu Consilile
Judeţene şi administraţiile publice locale din toate zonele ţării implementează
proiectul “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”, proiect de anvergură ce se
adresează îndeosebi localităţilor din mediul rural care au o mare expunere la doi
dintre factorii cei mai nocivi asupra sănătăţi omului, şi anume a nitriţilor şi
nitraţilor din sursele de apă potabilă şi din pânza freatică.

Din cauza precipitaţiilor în
curs, Institutul Naţional de
Hidrologie şi Gospodărire a
Apelor a emis ieri o Atenţionare
Hidrologică, pentru intervalul
06 .03 . 2014 , o ra 12 . 00 -
07.03.2014, ora 18.00, vizând
creşteri de debite şi niveluri cu
depăşiri ale Cotelor deAtenţie.

Astfel, se instituie Cod Galben
începând cu data de 06.03.2014,
ora 21.00, pe râurile din bazinele
Vedea şi Călmăţui, în judeţul
Teleorman.

În conformitate cu Ordinul
Prefectului Judeţului Teleorman, la nivelul Comitetelor Locale pentru Situaţii de
Urgenţă (CLSU) din localităţile riverane, în perioada imediat următoare se vor
lua măsurile de activare a centrelor operative pentru situaţii de urgenţă cu
activitate temporară; asigurarea permanenţei la nivelul primăriilor; monitorizarea
evoluţiei situaţiei hidrometeorologice la nivelul localităţilor şi asigurarea
condiţiilor necesare pentru a se acţiona preventiv în vederea alertării populaţiei
în timp util, în situaţia apariţiei unor factori de risc care pot genera situaţii de
urgenţă; pregătirea din timp a tuturor mijloacelor de intervenţie proprii -
motopompe, utilaje, materiale specifice.

B.P.

Rezultatele simulării examenului de evaluare
naţională, din anul şcolar 2014-2015, au plasat judeţul
Teleorman între ultimele nouă judeţe cu cel mai mic
procent de promovabilitate din ţară (43,4 la sută), de
unde rezultă că media simulării examenului de evaluare
naţională a elevilor de clasa a VIII-a din judeţul

Teleorman, se află sub media pe ţară la acest tip de
evaluare, care este de 48,8 la sută.

Potrivit statisticilor întocmite la nivel naţional, pe
primele trei locuri, cu cea mai mare promovabilitate, se
situează judeţele Cluj, cu 52,9 la sută, Brăila, cu 60,4 la
sută, şi Bucureşti, cu 64,2 la sută. La polul opus se
situează judeţele Tulcea - 37,9 la sută, Caraş Severin -

36,3 la sută şi Călăraşi - 34,2 la sută.
Defalcat pe discipline, în judeţul Teleorman, la limba şi

literatura română au obţinut note peste cinci un procent
62,68 dintre elevi, iar la matematică procentul celor care
au obţinut note peste cinci a fost de numai 25,85 la sută
dintre elevi.

De reţinut faptul că aceste note nu vor fi trecute în
catalog, însă pentru o mai bună organizare, la adevăratul
examen de evaluare naţionale, acestea vor fi analizate la
nivelul fiecărei clase, pentru identificarea punctelor slabe
şi pentru a se corecta greşelile.

(continuare în pagina 7)

Ziarul tuturor teleorm nenilor care au ceva de spusă

Un ziar care nu tace, nu minte, nu iartă şi spune lucrurilor pe nume
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( ) 1 EUR
4.4986 lei

€ ( ) 1 USD
3.2752 lei

$ 1 XAU
140.5206 lei

( ) 1 GBP
5.4774 lei
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Acţiune de amploare a mascaţilor în mai multe judeţe din
ţară, printre care şi Teleorman. Procurorii DIICOT au luat pe sus
134 de locuinţe aparţinând membrilor unei grupări infracţionale,
bănuite că ar creat un prejudiciu de aproape 2,5 milioane de
euro, prin evaziune fiscală şi spălare de bani.

Poliţiştii din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii
Organizate şi brigăzilor de combatere a criminalităţii organizate
Bucureşti, Galaţi, Ploieşti, Braşov, Constanţa, Suceava,
Timişoara, precum şi serviciilor de combatere a criminalităţii
organizate Ialomiţa, Ilfov, Teleorman, Tulcea, Gorj, Satu-Mare,
Olt şi Sibiu, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T – Ialomiţa, au
efectuat 134 percheziţii domiciliare, pentru destructurarea unui
grup infracţional organizat, specializat în evaziune fiscală şi
spălare a banilor.

Din investigaţii a rezultat faptul că, în perioada 2010 - 2011,
membrii grupării ar fi evidenţiat, în actele contabile ale mai
multor societăţi comerciale, cheltuieli fictive. Scopul acestora
era de a diminua baze de impozitare şi a TVAde plată.

De asemenea, aceştia ar fi efectuat transferuri succesive ale
sumelor de bani ce ar fi reprezentat contravaloarea
operaţiunilor nereale evidenţiate, în scopul ascunderii originii lor
ilicite. În circuitul fraudulos erau implicate societăţi comerciale
de tip “fantomă”.

Sumele de bani vehiculate în conturile societăţilor utilizate
pentru a crea o aparenţă de veridicitate relaţiilor comerciale
declarate, erau în final fie retrase în numerar, fie virate în
conturile membrilor grupului infracţional. Valoarea prejudiciului
estimat depăşeşte 2,5 milioane de euro.

La sediul au fost conduse 42 de persoane, pentru audieri.

C.D.

P o m p i e r i i m i l i t a r i
teleormăneni au fost solicitaţi
să intervină în stingerea unor
incendii care, pentru că au
fost semnalate la timp, nu au
făcut pagube însemnate, iar
aceştia au reuşit să salveze
bunuri de sute de mii de lei. În
nici unul din cazuri nu au fost
semnalate pierderi de vieţi
omeneşti.

Şi dacă ne-am obişnuit ca
m a r e a m a j o r i t a t e a
incidentelor la care s-a
intervenit să fie produse în
gospodăriile unor cetăţeni, în
special din mediul rural, de
această dată, pompieri i
militari teleormăneni au
intervenit la timp şi în cazul
unui incendiu iscat ieri
dimineaţă la un magazin de
electronice chiar în centrul
municipiuluiAlexandria.

În cazul acestui incendiu,

pompierii Detaşamentului
Alexandria au intervenit la
timp, în jurul orelor 8.52 în
urma solicitării telefonice
venite din partea unui
cetăţean.

Sosiţi la faţa locului cu o
autospecială de lucru cu apă
şi spumă, pompierii militari au
constatat că incendiul se
manifesta la tavanul de la
intrarea în magazin, realizat
din rigips, pe o suprafaţă de
cca. 1 mp şi la instalaţia
electrică a uşii, existând
posibilitatea propagării la
întregul imobil.

Focul a fost localizat şi
lichidat rapid de pompieri, în
mai puţin de 15 minute, fiind
salvate bunuri materiale de
pes te 200.000 de le i .
Valoarea pagubelor fiind
apreciată la numai 300 lei.

Din primele verificări s-a
stabilit faptul că incendiul a
izbucnit din cauza unui
s c u r t c i r c u i t p r o dus la
instalaţia electrică a uşii de la
intrarea în magazin.

Un alt incendiu, s-a produs
miercuri în jurul orelor 13.45,
la o clădire înregistrată ca
monument istoric, şi care de-a
lungul timpului a fost folosită
în scop medical - Preventoriu
TBC, în prezent aceasta fiind
dezafectată. În cazul acestui
incendiu au acţionat pompierii
turneni cu o autospecială de
lucru cu apă şi spumă, aceştia
constatând că incendiul se
manifesta la tavanul unui
dormitor şi la tocurile uşilor de
la parterul şi etajul I al clădirii,
e x i s t â n d p o s i b i l i t a t e a
distrugerii întregului imobil.
Incendiul a fost localizat şi
lichidat în stadiul găsit, la

intervenţie participând şi
pompierii civili ai Serviciului
voluntar pentru situaţii de
urgenţă al localităţii Salcia,
c a r e a u a c ţ i o n a t c u
autospeciala din dotare.
Valoarea bunurilor salvate a
fost apreciată la suma de
80.000 de lei, iar cea a
bunurilor distruse la circa
4.000 de lei.

Din primele cercetări
efectuate pentru stabilirea
cauzei probabile de incendiu,
a reieşit faptul că evenimentul
s-a produs ca urmare a
folosirii intenţionate a sursei
de aprindere de către o
persoană necunoscută, fapt
pentru care cazul a fost
preluat de către poliţie.

În ziua de 04 martie 2014,
în jurul orelor 15.01, pe
numărul unic de urgenţă 112,

Ion T. a solicitat intervenţia
pompierilor militari din cadrul
Detaşamentului Videle pentru
stingerea unui incendiu
izbucnit la locuinţa sa, din
comuna Mereni, sat Merenii
de Sus.

La sosirea celor două
echipaje de intervenţie, focul
se manifesta la acoperişul
locuinţei, pe o suprafaţă de
cca. 5 mp şi la tavanul dintr-un
dormitor, pe o suprafaţă de
aprox ima t i v 2 mp, cu
pos ib i l i t a tea ex t inde r i i
incendiului la întregul imobil.

Militarii au localizat şi
lichidat incendiul în mai puţin
de 30 de minute, reuşind
astfel să salveze bunuri
materiale de peste 25.000 de
lei. Pagubele fiind apreciate la
suma de doar 500 de lei.
C a u z a p r o b a b i l ă a
incendiului: coşul de fum
amplasat ori neprotejat termic
f a ţ ă d e m a t e r i a l e l e
combustibile.

Caloriferul electric, lăsat în
funcţiune nesupravegheat, a
fost cauza unui alt incendiu
provocat, în dimineaţa zilei de
5 martie în locuinţa turnenei
Mariana S. Incendiul a fost
semnalat de un vecin, care a
sunat imediat pe numărul unic
de urgenţă 112.

Ajunşi la faţa locului în mai
puţin de 5 minute, cu o
autospecială de lucru cu apă
şi spumă, pompierii au
c o n s ta t a t c ă f l ă c ă r i l e
c u p r i n s e s e r ă b u n u r i l e
materiale dintr-un dormitor şi
acoperişul locuinţei pe o
suprafaţă de cca. 10 mp, iar
fumul dens inundase celelalte
încăperi, existând pericolul
propagării incendiului la
întreaga locuinţă.

Localizarea şi lichidarea
incendiului s-a făcut în
aproximativ 30 de minute,
fiind salvate bunuri materiale
de peste 80.000 de lei. Au ars
ori au fost distruse de foc
bunuri de aproape 5.000 de
lei, constând în: o canapea,
un televizor, documentele
p e r s o n a l e , m o b i l i e r ,
acoperişul realizat din lemn şi
ţiglă, pe o suprafaţă de cca.
10 mp şi zugrăveala de pe
pereţii camerelor de locuit.

M.M.

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

COMPLEX TURISTIC MARA
RESTAURANT RIVIERA

ANGAJEAZĂ OSPĂTARI
ŢII LA TELEFON: 0723.148.613

SAU LA SEDIUL COMPLEXULUI
(ZONA )

ŞI PICOLI
RELA

ŞTRAND PECO

Descinderi
ale procurorilor

DIICOT în Teleorman

Un magazin din
centrul Alexandriei a luat foc

Unii dintre şoferii ale căror poliţe RCA au expirat în ultimele
zile au fost nevoiţi să plătească mai mulţi bani pentru reînnoirea
lor, chiar dacă nu au avut accidente în ultimul an. Sistemul
electronic ce conţine istoricul daunelor, aflat în subordinea
Autorităţii de Supraveghere Financiară, nu a funcţionat din
cauza unor probleme tehnice. Nu este pentru prima dată că se
întâmplă acest lucru. Chiar reprezentanţii ASF recunosc că se
întâmplă frecvent ca portalul să aibă întreruperi - de la câteva
ore, până la câteva zile.

Într-o singură săptămână, câteva mii de românii îşi
reînnoiesc poliţele RCA, spun reprezentanţii companiilor de
a s igu r ă r i .
Aşa că şi
c e a m a i
m i c ă
întrerupere
a sistemului
c a r e
calculează
a c e s t e
poliţe poate
p r o d u c e
h a o s p e
piaţă.

„ Î n
mo me n t u l
în care noi
am hotărât să emitem electronic poliţele de asigurare, trebuie
să fim capabili să ţinem în viaţă sistemul non-stop. Clientul este
afectat, este nemulţumit că nu i se emite poliţa”, spune Ionel
Dima, directorul unei firme de asigurări.

Chiar dacă numărul celor afectaţi este destul de mare,
reprezentanţii Autorităţii de Supraveghere Financiară, instituţie
care administrează baza de date, spun doar că este regretabil,
şi că este vorba doar de întreruperi pe termen scurt.

„Este foarte trist că s-a ajuns la acest eveniment, e regretabil
pentru că exprimă o proastă funcţionare într-un departament al
Autorităţii”, afirmă Daniel Dăianu, preşedinte interimarASF.

În tot acest timp, celor care le expiră poliţele RCAfie acceptă
să nu beneficieze de aşa numitul bonus malus, reducerea
acordată şoferilor fără accidente, fie declară pe proprie
răspundere că nu au fost implicaţi în niciun eveniment neplăcut.

Şoferii fără accidente,
buni de plată
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Ne obişnuisem cu gândul că preşedintele
nostru se răzgândeşte. De la un an la altul, de
la o lună la alta, de la o săptămână la alta şi
chiar de la o zi la alta. Dar să se răzgândească
de la o oră la alta într-o chestiune care putea
să însemne măcar o victorie de etapă în
războiul cu Ponta, nu se aştepta nimeni. Şi
totuşi s-a întâmplat.

La primele ore ale dimineţii era clar că noii
miniştri ai Cabinetului Ponta 3 sunt
condamnaţi să aştepte în „stand bay” decizia
Curţii Constituţionale cu privire la legalitatea
investirii, hotărârea Parlamentului fiind
contestată de PDLşi PMP.

La ora 14:00 se anunţă că Gabriel Oprea a
demisionat din funcţia de vicepremier şi a fost
numit ministru la Interne, depunând
jurământul la Cotroceni, într-un cadru
restrâns.

N-a trecut un ceas şi am avut parte de un
alt „breaking news”; premierul Victor Ponta e
la Vila Lac 2, unde stă de vorbă cu
ambasadorii din Uniunea Europeană. Şi ce le
spune premierul? Că înainte de plecarea la
reuniunea şefilor de stat şi de guverne,
desfăşurată ieri la Bruxelles, preşedintele
Băsescu va semna decretele de numire ale
noilor miniştri, dar şi pe cel de revenire în
funcţia de vicepremier a lui Gabriel Oprea.

În acest timp, cetăţenii responsabili şi
mass media, care nu aflaseră încă aceste
lucruri, se dădeau de ceasul morţii să prindă
un zvon sau o exclusivitate.

Cu numai o oră înainte de a semna
decretele de numire, într-o ieşire televizată,
Traian Băsescu părea că are încă iniţiativa şi
condiţiona semnarea decretelor de numire de
schimbările care se impuneau, după opinia
lui, în programul de guvernare.

La un moment dat, în jurul orei 18:00,
ecranele televizoarelor s-au îngălbenit de
„breaking new”-uri. Membrii Cabinetului
Ponta 3 se deplasau cu autocarul către
Cotroceni pentru depunerea jurământului.
Ceremonie care s-a desfăşurat într-o
atmosferă destinsă, cu un Traian Băsescu
care i-a lăudat pe UDMR-işti ca fiind „aliaţi de
nădejde”, în toate combinaţiile în care au fost
implicaţi, apreciind totodată tinereţea noului
Cabinet. Pe un ton glumeţ s-a scuzat pentru
lipsa şampaniei, dând vina pe premierul
Ponta care a redus bugetul preşedinţiei.

Normal, după această zi nebună, au

început să apară nedumeririle şi toată lumea
se întreba ce s-o fi petrecut între orele 14:00-
17:00, cine sau ce a determinat siguranţa de
sine a lui Ponta şi schimbarea de macaz a lui
Traian Băsescu.

În nici un caz ameninţarea lui Zgonea că se
va adresa prin scrisori cancelariilor europene
şi nici presiunea ambasadorilor UE, care au
aflat de la Ponta că lucrurile au intrat pe un
făgaş normal.

Cel care, chiar dacă n-a făcut lumină, a
aprins o candelă care a sporit misterul, a fost
premierul, care, într-o intervenţie telefonică la
un post de televiziune, a răspuns astfel
întrebării lui Bogdan Chireac, dacă are idee
despre un eventual telefon pe care Traian
Băsescu l-ar fi primit miercuri după amiază de
la vicepreşedintele american John Kerry: „Am
idee despre un telefon de la Washington, dar
nu pot comenta.”

E clar că spiritul ludic al lui Traian Băsescu
i-a jucat de această dată feste. Pasiunea sa
pentru pokerul politic intern, pentru că la cel
extern nu prea are acces, a fost amplificată de
dorinţa aprigă dea face din Partidul Mişcarea
Populară o formaţiune politică în stare să aibă
un potenţial de negociere cât mai mare pe
partea dreaptă a eşichierului politic, atât
pentru alegerile prezidenţiale, dar, mai ales,
pentru parlamentarele din 2016.

Numai că în dârdora politicianistă a uitat că
nu suntem singuri pe lume, că suntem membri
UE şi am aderat la NATO, asumându-ne toate
obligaţiile care decurg de aici. Cum s-ar fi
prezentat Traian Băsescu la reuniunea de ieri
a şefilor de stat şi de guverne ale ţărilor din
UE, ca preşedinte al unei ţări din proximitatea
imediată a Ucrainei, fără guvern, în condiţiile
în care tocmai despre situaţia din această ţară
se discuta?

Şi cum şi-ar fi coordonat armata română
acţiunile cu partenerii nord-atlantici fără
ministru?

E clar că dacă ar fi fost vorba doar de votul
Parlamentului, asta nu l-ar fi putut împiedica
pe Băsescu să continue războiul cu Ponta.
Dar contextul regional i-a obligat pe partenerii
noştri să nu-i mai treacă cu vederea
giumbuşlucurile politice şi să-i retragă plasa
de siguranţă. Iar fără ea, Băsescu e un pudel
ce încearcă să se joace cu pisicuţul pe care l-a
smotocit până mai ieri.

C.R.

Premierul Victor Ponta a declarat, joi, că Guvernul îşi va
asuma răspunderea pe un program de priorităţi pentru
perioada următoare, document care nu reprezintă
programul de guvernare din decembrie 2012, dar e inspirat
aproape integral din acesta.

"Guvernul îşi va angaja răspunderea în Parlament
pentru un program cuprinzând priorităţile pentru perioada
următoare şi noile obiective apărute în ultimele luni,
document care nu reprezintă programul de guvernare din
decembrie 2012, dar este inspirat aproape integral din
acesta", a declarat premierul Ponta.

Guvernul a aprobat, miercuri seară, programul politic
care actualizează programul de guvernare, au declarat
surse oficiale, documentul fiind transmis Parlamentului joi
dimineaţă.

Premierul Victor Ponta a declarat, în prima şedinţă a
noului Cabinet, că programul pe care Guvernul îl va
transmite Parlamentului este în proporţie de 98-99%
programul pe care Parlamentul deja l-a aprobat, fiind însă
bine să fie actualizat la zi după schimbările de compoziţie
politică din Executiv.

Noul Guvern s-a reunit, miercuri seara, în prima şedinţă
de după ceremonia de depunere a jurământului de
învestitură.

Ponta a precizat anterior că Guvernul va adopta şi
transmite Parlamentului un program politic care va actualiza
programul de guvernare, pentru care îşi va angaja
răspunderea.

El a precizat că este vorba de un program politic şi că
procedura va avea loc în baza articolului 114 din Constituţie.

Articolul respectiv prevede că Guvernul îşi poate angaja
răspunderea în faţa Camerei Deputaţilor şi a Senatului, în
şedinţă comună, asupra unui program, a unei declaraţii de
politică generală sau a unui proiect de lege.

Iată şi lista noului Cabinet Ponta 3:
Victor Viorel Ponta - prim-ministru
Liviu Nicolae Dragnea- viceprim-ministru, ministrul

Dezvoltării Regionale şiAdministraţiei Publice;
Gabriel Oprea - viceprim-ministru, ministrul Afacerilor

Interne;
Daniel Constantin - viceprim-ministru, ministrul

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
Hunor Kelemen - viceprim-ministru, ministrul Culturii;
Titus Corlăţean - ministrulAfacerilor Externe;
Mircea Du a - ministrulApărării Naţionale;
Ioana-Maria Petrescu - ministrul Finanţelor Publice;
Constantin Niţă – ministrul Economiei;
Robert-Marius Cazanciuc - ministrul Justiţiei;
Dan-Coman Şova - ministrul Transporturilor;
Nicolae Bănicioiu - ministrul Sănătăţii;
Korodi Attila - ministrul Mediului şi Schimbărilor

Climatice;
Alexandru-Răzvan Cotovelea - ministrul pentru

Societatea Informaţională;
Rovana Plumb - ministrul Muncii, Familiei, Protec iei

Sociale şi Persoanelor Vârstnice;
Remus Pricopie - ministrul Educaţiei Naţionale;
Eugen Orlando Teodorovici - ministrul Fondurilor

Europene;
Gabriela Szabó - ministrul Tineretului şi Sportului;
Liviu Voinea - ministrul delegat pentru Buget;
Mihnea Cosmin Costoiu - Ministrul delegat pentru

Învăţământ Superior, Cercetare Ştiinţifică şi Dezvoltare
Tehnologică;

Adriana-Doina Pană - ministrul delegat pentru Ape,
Păduri şi Piscicultură;

Florin-Nicolae Jianu - ministrul delegat pentru
Întreprinderi Mici şi MIjlocii, Mediul deAfaceri şi Turism;

Răzvan-Eugen Nicolescu - ministrul delegat pentru
Energie;

Eugen Nicolicea - ministrul delegat pentru Relaţia cu
Parlamentul;

Bogdan-Dragoş-Aureliu Marian-Stanoevici - ministrul
delegat pentru Românii de Pretutindeni;

Aurelia Cristea - ministrul delegat pentru Dialog Social.
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Gabriel Oprea a jurat
de două ori în patru ore, semn că
România nu e singură pe lume

Guvernul îşi va asuma
răspunderea pe un

program de priorităţi pentru
perioada următoare

PNL a depus, miercuri, la
Parlament, proiectul de lege
de modificare a Codului fiscal,
în sensul reducerii cu 5% a
cotelor de contribuţii sociale şi
a scutirii de la impozit a
profitului reinvestit, măsurile
urmând să intre în vigoare

începând cu 1 iulie, dacă se
adoptă actul normativ.

Liderul deputaţilor PNL,
G e o r g e S c u t a r u ,
vicepreşedintele PNL Eugen
Nicolăescu şi purtătorul de
cuvânt al PNL, Cristina
Pocora, au anunţat, miercuri,

depunerea acestui proiect de
l e g e , s u s ţ i n u t d e t o ţ i
parlamentarii liberali.

Proiectul prevede că în
cazul cotelor de contribuţii de
asigurări sociale acestea se
vor reduce cu cinci puncte
p r o c e n t u a l e î n c a z u l

angajatorului.
O a doua modificare,

cuprinsă în proiectul de lege,
menţionează că "profitul
reinvestit în producţia şi/sau
achiziţia de echipamente
tehnologice - maşini, utilaje şi
instalaţii de lucru (...) folosite

în scopul obţinerii de venituri
impozabile este scutit de
impozit".

"Scutirea impozitului pe
profitul reinvestit şi reducerea
CAS cu 5 puncte procentuale
la angajator sunt măsuri
aşteptate de către toţ i
întreprinzătorii, de la cei mici
până la marii investitori, cu
capital autohton sau străin,
care au solicitat constant în
cadrul dialogurilor purtate cu
PNL adoptarea cu prioritate a
acestui pachet de relaxare
fiscală în sfera mediului de
a f a c e r i " , s e a r a t ă î n
e x p u n e r e a d e m o t i v e
prezentată de iniţiatori.

Măsura reducerii CAS este
prevăzută în programul de
g u v e r n a r e a d o p t a t î n
decembrie 2012: "Reducem
treptat, în următorii 4 ani, CAS
datorat de angajator cu 5
puncte procentuale, până în
2016".

În programul de guvernare
erau prevăzute şi măsuri
pentru scutirea de impozit pe
profitul reinvestit, în anumite
domenii.

PNL a depus proiectul pentru
reducerea CAS cu 5% şi scutirea de
impozit pe profitul reinvestit



Consiliul Judeţean Teleorman, în colaborare
cu Inspectoratul Şcolar Judeţean şi cu sprijinul
asociaţiilor judeţene de handbal, baschet,
fotbal-tenis şi atletism, a organizat în perioada
28 februarie – 14 martie 2014 o nouă ediţie
sportivă denumită “Cupa Primăverii”. O ediţie
susţinută integral, din punct de vedere
financiar, de către Consiliul Judeţean, valoarea
totală a premiilor – cupe, medalii, premii în bani
– oferite câştigătorilor competiţiilor ridicându-
se la 6.500 lei.

Trofeele acordate au fost: “Ghiocelul” - la
întrecerile de baschet şi handbal, eleve clasele
V-VIII; “Mărţişor” – volei, handbal, eleve,
clasele IX-XII; “Femina” - fotbal-tenis, eleve
clasele IX-XII şi “Crosul Mărţişor”, eleve clasele
I/XII, plus senioare, mediul rural.

Turneul de volei susţinut de către elevele de
liceu în data de 28 februarie a.c a fost câştigat
de către reprezentantele Liceului Pedagogic
“Mircea Scarlat” Alexandria, urmate în
clasament de către competitoarele de la

Colegiul Naţional “A.D. Ghica” Alexandria şi
Liceul Teoretic Videle.

În ziua de 1 martie, crosul organizat în
localitatea Vârtoape pentru elevele din mediul
rural a fost câştigat, pe categorii de vârstă, de
către: Mihaela Savu, Iuliana Cristescu,
Cosmina Andrei, Andreea Rotaru, Ionela Iancu
şiAnca Maria Iordăchiţă.

La sala de sport a Şcolii gimnaziale “Mihai
Viteazul”, din Alexandria (6 martie) s-a
desfăşurat turneul de baschet pentru elevele
de gimnaziu. Azi, 7 martie, la Sala Polivalentă,
se va desfăşura turneul de handbal/gimnaziu,
în aceeaşi zi, la sala de sport a Liceului
Tehnologic nr. 1 Alexandria având loc întreceri
de fotbal-tenis.

Ultimul concurs organizat în acest început
de primăvară va avea loc pe data de 14 martie,
la sala Polivalentă din Alexandria, echipe
formate din eleve de liceu participând la un
atractiv turneu de handbal.

Ioana NEDELCU
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George ZAVERA

Existenţa nitriţilor şi a nitraţilor în apa potabilă poate afecta
grav sănătatea oamenilor, în cazul copiilor de vârste foarte
mici îmbolnăvirea putând conduce chiar şi la decese.
Proiectul are o valoare de 60 de milioane de euro, 50 de
milioane euro provenind dintr-un împrumut de la Banca
Mondială, diferenţa de 10 milioane euro fiind asigurată de la
Ministerul Mediului, de la Consiliile judeţene şi administraţiile
publice locale implicate în proiect.

În contextul implementării acestui proiect şi în trei dintre
localităţile teleormănene, respectiv a comunelor Gratia,
Orbeasca şi Islaz, Ministerul Mediului şi Schimbărilor
Climatice şi Consiliul Judeţean Teleorman au organizat ieri,
la Alexandria, o conferinţă de presă. Întrunirea a avut loc la
sala de conferinţe a Prefecturii Teleorman. Ministerul
Sănătăţii şi Schimbărilor Climatice a fost reprezentat de
Manuela Udroiu, managerul proiectului şi de Sorin
Rădulescu, iar Consiliul Judeţean Teleorman de către
vicepreşedintele Ilie Bălan. Au luat, de asemenea, parte
specialişti şi cadre de conducere de la Agenţia Judeţeană
Pentru Protecţia Mediului, de la Garda de Mediu Teleorman,
Direcţia judeţeană pentru Agricultură, Autoritatea Sanitar-
Veterinară, Direcţia de Sănătate Publică Teleorman, primarii
localităţilor Gratia, Orbeasca şi Islaz, numeroşi jurnalişti din
presa centrală şi locală. Tema exactă a conferinţei de presă,
aşa cum a fost formulată de către organizatori :”Reducerea
poluării din surse agricole a apelor şi a solului. Aspecte
privitoare la implementarea proiectului; stadiul investiţiilor din
judeţulTeleorman”.

Subproiectul pus în aplicare în comuna Gratia, început în
urmă cu trei ani, se află în stadiul final, investiţia
concretizându-se în amenajarea sistemului de canalizare, a
unui depozit de gunoi de grajd provenit din gospodăriile
populaţiei şi din fermele de creştere a animalelor, în dotarea
formaţiunii care se ocupă de o astfel de activitate de
ecologizare a localităţii şi a terenurilor agricole cu tractor,
remorci, utilaje de încărcat şi de lucru pe platforma de gunoi,
precum şi o staţie de epurare a apelor uzate. Cum era şi
normal, de câţiva ani la Gratia se află în funcţiune sistemul de
alimentare cu apă a localităţii, foarte multe din gospodăriile
populaţiei fiind deja racordate la respectivul sistem de
distribuţie a apei potabile.

În cazul localităţilor Orbeasca şi Islaz, investiţiile vor fi
puse în aplicare în anii 2014-2015. În cadrul conferinţei de
presă, cu participarea interactivă a factorilor răspunzători cu
o astfel de activitate în judeţ, au fost abordate aspecte privind
sistemele comunale de depozitare şi manipulare a gunoiului
de grajd, plantarea de vegetaţie forestieră cu rol de protecţie
şi reabilitarea pajiştilor, canalizarea şi epurarea apelor uzate,
promovarea Codului bunelor practici agricole. Cu un accent
corespunzător pe necesitatea conştientizării populaţiei
privind îmbunătăţirea practicilor de gestionare a gunoiului de
grajd şi a deşeurilor menajere, pentru combaterea poluării
apelor şi a solului cu nutrienţi, pentru practicarea unei
agriculturi care să conducă la obţinerea de recolte sănătoase
şi la un curat pentru generaţiile prezente şi viitoare.

Investiţii pentru
sănătatea populaţiei

Ştrandul Vedea din Alexandria a ieşit cu bine din ”iarnă” şi
şi-a redeschis porţile. Mai mult decât atât, cu ocazia zilei de 8
martie, municipalitatea a pregătit şi o surpriză doamnelor şi
domnişoarelor care vor să facă mişcare, intrare gratuită în
incinta complexului.

Ştrandul Vedea a ieşit din ”revizia” de iarnă şi îşi aşteaptă
clienţii. După ce a funcţionat continuu pe timpul verii trecute,
ştrandul avea nevoie de o revizie generală. Instalaţiile au fost
verificate şi, în unele cazuri schimbate, unele părţi ale
complexului renovate, pentru ca sezonul estival să găsească
ştrandul ca nou.

Programul de funcţionare este normal, de la ora 10:00
până 21:00, iar biletul de intrare este de 10 lei. Pentru ziua de
8 martie, municipalitatea a pregătit şi o surpriză doamnelor şi
domnişoarelor din Alexandria. Acestea pot intra gratuit în
incinta complexului pentru a se relaxa în bazin, jacuzzi sau
saună.

”Primăria Municipiului Alexandria, prin Administraţia
Domeniului Public anunţă că de la data de 01 martie s-a
redeschis Complexul Ştrand Vedea. Tarifele au rămas la
acelaşi nivel din anul 2013. Sâmbătă, 8 martie pentru
doamne şi domnişoare intrarea este liberă”, se arată într-un
comunicat al PrimărieiAlexandria.

Ştrandul Vedea a fost inaugurat începutul lunii iunie a
anului 2011 şi a fost una dintre cele mai mari investiţii
realizate în reşedinţa judeţului în ultimii ani. Pentru realizarea
investiţiei Primăria Alexandria a cheltuit peste 8 milioane de
lei, dar acest proiect era necesar întrucât în municipiu nu mai
exista au ştrand de 20 de ani. Biletul de intrare la bazin este
10 lei, iar pe timpul vacanţei de vară elevii care au obţinut
premiul I la şcoală au gratuitate.Aceştia pot intra în baza unor
legitimaţii personalizate, făcute de primărie.

C. DUMITRACHE

Ştrandul Vedea
şi-a redeschis porţile

“Cupa Primăverii”,
dedicată elevelor teleormănene

P r e ş e d i n t e l e Tr a i a n
Băsescu a semnat miercuri
mai multe decrete, printre care
şi pe cea de promulgare a
Legii privind măsuri de
v â n z a r e - c u m p ă r a r e a
t e r e n u r i l o r a g r i c o l e
extravilane.

Potrivit unui comunicat al
Administraţiei Prezidenţiale,
Băsescu a semnat
m ie r c u r i d e c r e t u l
“pentru promulgarea
Legii privind unele
m ă s u r i d e
r e g l e m e n t a r e a
vânzăr i i-cumpărări i
terenurilor agricole
situate în extravilan şi
de modificare a Legii nr.
2 6 8 / 2 0 0 1 p r i v i n d
privatizarea societăţilor
comerciale ce deţin în
administrare terenuri
proprietate publică şi
privată a statului cu destinaţie
agricolă şi înfiinţarea Agenţiei
Domeniilor Statului”.

Pe 11 februarie, senatorii
au aprobat cererea de
reex amina r e t r ansm is ă
Parlamentului de preşedintele
Traian Băsescu privind legea
care stabileşte măsuri de
v â n z a r e - c u m p ă r a r e a

terenurilor agricole situate în
e x t r a v i l a n , p r e c u m ş i
completarea legii cu un
amendament prin care este
eliminat articolul care făcea
referire la înfiinţarea Autorităţii
pentru Administrarea şi
R e g l e m e n t a r e a P i e ţ e i
Funciare.

U n a l t a m e n d a me n t

adoptat în plenul Senatului
completează articolul 2 al legii,
în sensul că prevederile legii
se aplică: “cetăţenilor români,
respectiv cetăţenilor unui stat
membru al UE sau şi statelor
care sunt parte la Acordul
privind Spaţiul Economic
European (ASEE), precum şi
apatrizilor cu domiciliul în

România, într-un stat membru
al UE sau într-un stat care este
parte la ASEE, precum şi
persoanelor juridice având
n a ţ i ona l i t a te a r omâ nă ,
respectiv a unui stat membru
UE sau ASEE. Cetăţenii şi
persoanele juridice aparţinând
unui stat membru UE sau
statelor parte la ASEE pot

a c h i z i ţ i o n a t e r e n
agricol în România în
c o n d i ţ i i d e
reciprocitate”.

De asemenea, a
f o s t a d m i s ş i
amendamentul operat
articolului 3, potrivit
c ă r u i a t e r e n u r i l e
agricole situate în
e x t r a v i l a n p e o
adâncime de 30 km
faţă de frontiera de stat
şi ţărmul Mării Negre,
către interior (faţă de 20

km cum prevedea legea
iniţial), precum şi cele situate
în extravilan la o distanţă de
până la 2.400 m faţă de
obiectivele speciale, pot fi
înstrăinate prin vânzare-
cumpărare doar cu avizul
specific al Ministerului Apărării
Naţionale.

Selectarea contribuabililor care vor fi supuşi
inspecţiei fiscale va fi făcută în funcţie de nivelul
riscului stabilit în urma analizei de risc. Aceasta
este o nouă prevedere reglementată în OUG 8
din 2014, care modifică legislaţia fiscală.

Regulile privind controlul antifraudă –
operativ şi inopinat – sunt stabilite printr-un nou
capitol introdus în Codul fiscal prin ţ

ţ .
Astfel, articolul 93 indice 3 prevede că acest

control se face de către inspectorii antifraudă,
cu excepţia celor din cadrul Direcţiei de
combatere a fraudelor, „în scopul realizării de
operaţiuni de control tematic care reprezintă
activitatea de verificare prin care se urmăreşte
constatarea, analizarea şi evaluarea unui risc
fiscal specific uneia sau mai multor activităţi
economice determinate”.

La începerea controlului operativ şi inopinat,
inspectorul antifraudă este obligat să prezinte
contribuabilului legitimaţia de control şi ordinul
de serviciu.

Ori de câte ori controlul operativ şi inopinat

se efectuează la sediul social sau la sediile
secundare ale contribuabilului, acesta se
consemnează în registrul unic de control.

La finalizarea controlului operativ şi inopinat
se încheie procese-verbale de control/acte de
control, în condiţiile legii.”

Articolul 100 din Codul fiscal se modifică şi
se referă la selectarea contribuabililor pentru
inspecţie fiscală.

„Selectarea contribuabililor ce urmează a fi
supuşi inspecţiei fiscale este efectuată de către
organul de inspecţie fiscală competent, în
funcţie de nivelul riscului stabilit ca urmare a
analizei de risc.

Analiza de risc reprezintă activitatea
efectuată în scopul de a identifica riscurile de
nedeclarare a creanţelor fiscale, de a le evalua,
de a le gestiona, precum şi de a le utiliza în
vederea selectării contribuabililor ce urmează a
fi supuşi inspecţiei fiscale.

Contribuabilul nu poate face obiecţii cu
privire la procedura de selectare folosită”,
potrivit noilor reglementări.

ordonan a
de urgen ă

Legea privind vânzarea-cumpărarea
terenurilor agricole extravilane

a fost promulgată

Noutăţi în Codul fiscal

Contribuabilii unde ANAF va face
controale inopinate, stabiliţi în
funcţie de analiza de risc
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ORGANIZĂM:
NUNŢI, MESE FESTIVE, SIMPOZIOANE, RECEPŢII

CAZARE ÎN CAMERE DOUBLE
REZERVĂRI LA:

Mobil: ; 0723.148.613 Tel/Fax: 0247.312.8540721.391.471
Mail: maraflorica@yahoo.com

Îţi doreşti
o limuzină
pentru
nuntă sau
pentru o
aniversare?
Cu noi

acest lucru
va deveni
realitate!

www.motel-restaurant-mara.ro

Compania “Candras imobiliare” a finalizat la Alexandria, în zona de Nord a
oraşului, în cartierul de vile “Veterani”, un bloc pe şase nivele, respectiv parter,
patru etaje şi mansardă, cu 36 de apartamente 24 de apartamente sunt cu 2
camere, cu o suprafaţă utilă 75m.p., şi 12 apartamente cu 3 camere – suprafaţă
utilă 105m.p. ânzare 12 apartamente cu
2 camere şi 6 apartamente cu 3 camere. Blocul de locuinţe este învelit cu tablă şi
este izolat termic la exterior. Tâmplăria exterioară este din PVC cu cinci camere
de izolare termică, iar cea interioară din material lemnos. Băile şi bucătăriile
sunt foarte spaţioase. Fiecare apartament are centrală termică proprie racordată
la reţeaua de gaze, instalaţie de climatizare, telefonie fixă, internet, cablu.
Preţurile de vânzare sunt accesibile, compania Candras imobiliare sprijinind

potenţialii cumpărători să acceseze credite bancare.

.

Dintre acesteamai sunt disponibile la v

Cei interesaţi pot obţine relaţii detaliate
de la Dan Marin, administrator,

la telefon 07 .6 . ; 0788.014.40088 20 681
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M.M.

Prin această metode se doreşte ca pe data de
23 iunie, când va începe evaluarea naţională,
elevii să fie mult mai bine pregătiţi, iar munca lor
să se reflecte în rezultatele finale care se vor afişa
în ziua de 1 iulie 2014.

Ca urmare a situaţiei înregistrate, conducerea
MEN a decis adoptarea mai multor măsuri de
remediere a situaţiei, care urmează să fie
aplicate, pe verticală, la nivelul fiecărui judeţ. În
acest fel, de la inspectorat, până la şcoală şi elev,
se vor întreprinde următoarele: inspectoratele
şcolare vor prezenta situaţia reală tuturor
directorilor de şcoli şi vor aduce la cunoştinţa
acestora măsurile dispuse de MEN şi, după caz, a
celor adoptate la nivel local. De asemenea,

inspectoratele vor monitoriza implementarea
acestora. La nivelul şcolii, va fi analizată situaţia şi
se vor lua măsurile impuse de MEN, dar şi alte
măsuri suplimentare pentru pregătirea elevilor,
acolo unde şcoala consideră necesar. Părinţii vor
fi informaţi asupra situaţiei elevilor, în cadrul
şedinţelor cu părinţii. Tot atunci, li se vor prezenta
soluţiile pe care şcoala le are în vedere pentru
fiecare elev în parte. Lucrările fiecărui elev vor fi
analizate la nivelul clasei, pentru a se identifica
punctele slabe şi, în consecinţă, pentru a putea
corecta neajunsurile înregistrate. Se vor efectua
ore de pregătire pentru examinarea naţională din
vară.
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În timp ce politicienii se ceartă, românii suportă
consecinţele. În iureşul schimbărilor guvernamentale,
noua listă a medicamentelor compensate a fost uitată în
sertare. Reprezentanţii asociaţiilor pacienţilor se

aşteaptă ca aceasta să nu intre în vigoare luna viitoare,
aşa cum anunţase fostul ministru al Sănătăţii, Eugen
Nicolăescu. De altfel, ministrul propus la Sănătate,
Nicolae Bănicioiu, a anunţat deja că miile de pacienţi care
aşteaptă tratamentele inovatoare nu vor avea acces prea
repede la ele.

La sfârşitul lunii ianuarie, Eugen Nicolăescu anunţa că
de la 1 aprilie vom avea o nouă listă de compensate. Asta
după ce publicarea ei a fost amânată în repetate rânduri.

În timp ce fostul ministru al Sănătăţii jignea jurnaliştii
care voiau să afle când vor avea românii bolnavi acces la
tratamente de ultimă generaţie, pentru o parte dintre
pacienţi, orice amânare înseamnă condamnarea la
moarte.

Producătorii de medicamente spun că cele 400 de
milioane de lei pe care statul ar trebui să le aloce pentru
noua listă vor fi suportate integral de ei, prin taxa
clawback.

Teleormanul nu se dezminte:
codaş şi la simulări

Zilele acestea, în cadrul
Olimpiadei Naţionale a Sportului
Şcolar s-au disputat competiţiile
de baschet fete şi băieţi de
gimnaziu. Competiţii în urma
cărora toţi elevii intraţi în
competiţie au fost câştigători,
chiar dacă unii au ieşit învinşi. În
astfel de competiţii, cel mai
important lucru este să participi,
iar ori ce înfrângere să fie tratată
ca atare şi să reprezinte un
imbold pentru competiţi ile
viitoare.

Pentru susţinerea acestor

m e c i u r i s - a i m p l i c a t
Inspectoratul Şcolar Judeţean
Te l e o r ma n î mp r e u nă cu
A so c i a ţ i a Ju d e ţe an ă d e
Baschet.

Aşa că ieri, la sala de sport a
Şcol i i Gimnaz ia le “Mihai
Viteazul” din Alexandria au intrat

în competiţie atât la fete, cât şi la
bă i e ţ i , şa p te ech ipe de
baschetbalişti din cadrul Şcolilor
Gimnaziale “Ştefan cel Mare” şi
“Mihai Viteazul” din Alexandria,
“Mihai Eminescu” din Roşiorii de
Vede şi Şcoala Gimnazială
Cervenia.

Finala mică la fete s-a dat
între baschetbalistele Şcolii
Cervenia şi “Ştefan cel Mare” din
Alexandria, scorul final fiind de
36 la 24.

Finala mare la fete s-a
disputat între echipele Şcolii

Gimnaziale “Mihai Viteazul” din
Alexandria şi cea a Şcolii
Gimnaziale “Mihai Eminescu”
d i n R o ş i o r i i d e Ve d e ,
câştigătoare fiind fetele din
Alexandr ia , antrenate de
Costina Piperea, cu o diferenţă
de opt coşuri.

În urma disputării meciurilor,
la secţiunea băieţi, pe Locul I s-a
clasat echipa Şcolii Gimnaziale
“Ştefan cel Mare” din Alexandria,
antrenată de Octavian Pavel,
d u p ă c e i - a î n v i n s p e
baschetbaliştii de la Cervenia cu
scorul de 24-8. Pe locul doi s-au
clasat baschetbaliştii roşioreni
de la Şcoala Gimnazială “Mihai
Eminescu”, pregătiţi de profesor
Radu Daniel, iar Locul III le-a
revenit baschetbaliştilor de la
Cervenia, antrenaţi de Mihai
Năstase.

Echipele câştigătoare vor
reprezenta judeţul Teleorman la
etapa zonală din 14-16 martie,
care se va desfăşura tot la
Alexandria. Aici vor fi prezente
reprezentantele a cinci judeţe:
Prahova, Călăraşi, Ialomiţa, Ilfov
şi Giurgiu.

Etapele Olimpiadei Naţionale
a Sportului Şcolar continuă şi
astăzi începând orele 9.00, cu
competiţia de fotbal fete, la sala
de sport a Şcolii Gimnaziale
“Mihai Viteazul” din Alexandria.
La aceeaşi oră, la sala de sport
din zona Peco, are loc etapa de
fotbal băieţi, iar la Sala
Polivalentă din Alexandria,
începând cu orele 12.00 este
programată desfăşurarea Cupei
8 martie la handbal fete.

În desfăşurarea acestor
competiţii şi-a adus aportul şi
Consiliul Judeţean Teleorman.

Cu amănunte despre aceste
compet i ţ i i vom reveni la
momentul oportun.

M.M.

Echipele de baschet ale
Şcolii „Mihai Viteazul” vor reprezenta
Teleormanul la etapa zonală a ONSS

În perioada 20 februarie – 3 martie 2014,
Asociaţia pentru Protecţia Consumatorilor din
România a realizat o cercetare de piaţă prin care
s-a urmărit respectarea legislaţiei specifice din
domeniul comercializării medicamentelor.

În urma acestei cercetări,
APC România a constatat o
p r a c t i c ă p o t e n ţ i a l
p e r i c u l o a s ă p e n t r u
sănătatea consumatorilor -
este vorba de vânzarea
Algocalminului fără reţetă.

Această practică încalcă
h o t ă r â r e a C on s i l i u l u i
Ştiinţific (HCS) al Agenţiei
Naţionale a Medicamentului
(ANM) nr. 7 din 23 martie
2 0 1 0 r e f e r i t o a r e l a
modificarea statutului de clasificare pentru
eliberarea medicamentelor care conţin metamizol
sodic, de la eliberare fără prescripţie medicală, la
eliberare cu prescripţie medicală care se reţine în
farmacie. Precizăm că metamizolul sodic este
substanţa activă din algocalmin, algozone,
algoremin, centralgin şi alte medicamente cu
diverse denumiri comerciale.

Astfel, farmaciştii din mai multe farmacii, unele
independente, altele făcând parte din reţele de
farmacii, au eliberat, fără reţetă între 2 şi 20 de
comprimate filmate/pastile deAlgocalmin.

"În urma acestei cercetări de piaţă, APC
R o m â n i a s o l i c i t ă
r es pe c ta re a ho tă r â r i i
Consiliului Ştiinţific al ANM
î n c e e a c e p r i v e ş t e
eliberarea acestui tip de
medicamente doar cu
p r es c r i p ţ i e m ed i c a l ă .
Substanţa activă a acestor
medicamente, metamizolul
sodic, poate provoca o boală
g r a v ă a s â n g e l u i –
agranulocitoza, motiv pentru
care mai multe state din

Uniunea Europeană le-au interzis, iar în altele
este posibilă achiziţia numai cu prescripţie
medicală. Solicităm farmaciilor să ţină seama de
responsabilitatea pe care o au într-o piaţă în care
consumatorii nu au foarte multe informaţii şi să nu
încura jeze consumul i responsabi l de
medicamente", a precizat preşedintele APC
România, Costel Stanciu.

Noua listă
a medicamentelor
compensate a fost
uitată în sertare

Protecţia Consumatorilor,
avertisment despre algocalmin

Ai un temperament coleric sau pur şi simplu te
enervezi repede?Ai grijă că îţi poate ceda inima.

Veştile de la experţii care au studiat efectele adverse
ale furiei nu sunt tocmai bune. Poţi suferi un atac de cord
sau din cauza unui accident vascular cerebral (AVC),
dacă nu-ţi controlezi mai bine starea nervoasă.

O echipă de cercetători americani de la Şcoala
Publică de Sănătate Harvard au studiat modul cum
reacţionează inima când ne enervăm şi au descoperit
lucruri nu prea bune.

Deşi uneori e mai bine să ne descărcăm emoţiile
negative acumulate, specialiştii în domeniu spun că ideal
pentru noi e să ne temperăm, ca să nu aibă de suferit
inima.

Momente
le de furie
pot fi urmate
d e
declanşarea
unui atac de
cord sau poţi
f a c e
a c c i d e n t
v a s c u l a r
cerebral.

Oameni i
de ştiinţă au
identificat o perioadă de aproximativ două ore după
izbucnirea furiei, când pericolul asupra inimii
înregistrează un nivel maxim.

Nu este încă cert dacă afecţiunile apar pe principiul
cauză-efect, de aceea sunt necesare noi cercetări în
acest sens.

Declanşarea atacului de cord poate fi legată de
modificările de nivel psihologic provocate de furie în corp,
dar încă nu se poate spune cu exactitate dacă tensiunea
nervoasă duce la apariţia atacului de cord.

Dacă vrei să previi astfel de probleme: mănâncă
sănătos; fă exerciţii cu regularitate; menţineţi greutatea
corporală la cote normale; renunţă la fumat; evită să bei
mult alcool; urmează cu stricteţe recomandările
medicale, dacă ai probleme cu inima.

Poţi suferi
un AVC dacă te
enervezi repede



Toţi locutorii din emisfera nordică vor putea observa în
această săptămână, cu ochiul liber, planeta Jupiter, care va
deveni cel mai strălucitor obiect de pe cer.

Planeta va fi putea fi observată chiar şi din marile oraşe, cu
condiţia să fie cer senin. În această perioadă, Jupiter va fi chiar
mai luminos decât steaua Sirius, care este de obicei cea mai
strălucitoare.

Cei care au un binoclu vor putea vedea în aceste zile şi cel
puţin una din lunile lui Jupiter, iar printr-un telescop pot fi
admirate toate cele patru corpuri cereşti: Io, Europa,
Ganymede, Callisto.

Aceşti sateliţi naturali ai uriaşei planete gazoase din
sistemul nostru solar au fost primele obiecte observate de
Galileo Galilei, cu telescopul, în 1609. Ele au fost dovada
teoriei pe care o susţinea el, că lunile se învârt în jurul plantelor,
iar planetele în jurul Soarelui.

Sateliţii lui Jupiter pot fi observaţi uşor cu binoclul sau prin
telescop, daca nu se află chiar în faţa sau în spatele planetei

care este foarte luminoasă. Cei care vor să observe mai multe
detalii, pot folosi un telescop mai performant, care îi va ajuta să
vadă bizara atmosferă a lui Jupiter.

Pentru că planeta se roteşte foarte repede (la fiecare 10
ore), norii sunt transformaţi în uriaşe jeturi verticale de aburi.

Cel mai interesant detaliu este celebra Pată Roşie Uriaşă,
care este de fapt un ciclon în formă ovală, de trei ori mai mare
ca planeta noastră.

Furtuna tulbură atmosfera planetei de aproximativ 300 de
ani, fiind cea mai mare şi mai veche furtună din sistemul nostru
solar.

Pata Roşie se deplasează însă spre est sau spre vest, prin
urmare astronomii trebuie să ştie mereu care sunt
coordonatele exacte, pentru a putea s-o observe prin telescop.
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Funar e pe moarte. La patul său sunt adunaţi colegii de
partid. El are o ultimă dorinţă.
- Vreau să-mi schimb numele în Funer Gyorgy.
Colegii de partid rămaşi blocaţi îl întreabă de ce vrea să-

şi schimbe numele în unul maghiar când de atâţia ani luptă
împotriva lor.
-Mai bine sămoară un ungur decât un român.

***
La porţile paradisului se întâlnesc 2 bărbaţi:
- De ce ai murit?
-Ammurit de frig, dar tu?
-Ammurit de fericire
-Adică?
-M-a sunat cineva spunând că la mine acasă e un bărbat în

pat cu soţia mea. Am ajuns acasă, l-am căutat şi nu l-am găsit
nici în dulap, nici in grădină nu l-am găsit şi am murit de
fericire!
- Băi, da în frigider de ce nu te-ai uitat?

***
Vine acasă copilul lui Bin Laden supărat. Taică'su îl

întreabă:
- Ce-ai păţit?
- Am luat 4 la geografie.
- Ce te-a întrebat?
- Care e cea mai înaltă clădire din New York şi am spus

EmpireState Building...
- Ei, las' că rezolvă tata...

Pastila de râs

Fumatul se numără printre viciile foarte
dăunătoare organismului . Lupta cu
dependenţa de tutun este grea, dar nu este
imposibil să ieşi învingător. Vestea bună este
că o serie de alimente ne ajută să învingem

pofta de fumat, conform ziarului Ring. Potrivit
statisticilor, unu din 10 români suferă de boli de
plămâni din cauza fumatului. În plus, există şi
fumatul pasiv, ceea ce măreşte numărul
persoanelor afectate de acest viciu.
Dependenţa de tutun nu este o legendă, dar,
cu un e fo r t de vo in ţă ş i o d ie tă
corespunzătoare, se poate ieşi învingător în
lupta antifumat.

Brânză în loc de ţigară. O mică gustare,
compusă din preparate sănătoase şi slab
calorice, are proprietatea de a vă reduce pofta
de fumat, susţin cercetătorii americani, scrie
Ring. Potrivit acestora, când simţiţi nevoia să
fumaţi, mâncaţi o felie mică de brânză sau o
salată de broccoli, iar dorinţa dispare. Şi
consumul crescut de fructe şi legume are
proprietatea de a reduce sau chiar inhiba
nevoia de tutun.

Sucurile naturale, un aliat. Imediat ce aţi
luat decizia de a renunţa la fumat, începeţi să
beţi, zilnic, sucuri naturale din fructe şi legume.
Pentru gust, le puteţi îndulci cu puţină miere.
"Sucurile naturale nu doar că vă taie pofta de
fumat, dar constituie şi o sursă importantă de
vitamine şi minerale pentru organism şi vă
sporesc imunitatea", explică dr. Laurenţiu
Luca, directorul Clinicii PULS.

Sarea pe limbă, truc eficient. "Pentru a
elimina toxinele acumulate în corp de-a lungul
perioadei în care aţi fost fumător, trebuie să beţi
multă apă. Ea vă scapă de toxine şi vă taie
pofta de tutun. De câte ori simţiţi nevoia să
aprindeţi o ţigară, beţi un pahar cu apă. Un alt
truc este vă puneţi puţină sare pe limbă de câte
ori simţiţi nevoia să fumaţi. În timp, dorinţa de
tutun va dispărea", susţine dr. Luca.

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

Planeta Jupiter va
fi cel mai strălucitor
corp ceresc în această

săptămână

Parcul Tei din Capitală va fi
transformat în totalitate.
Primăria Sectorului 2 va
dezvolta în zonă un proiect cu
fonduri europene care să-i
ducă pe bucureşteni într-o
lume de poveste, din care nu
vor lipsi personajele fantastice
ale basmelor româneşti.

Noile amenajări propuse
într-unul din cele mai vechi
parcuri ale Bucureştiului
includ printre altele un roller
coaster, o casă a groazei cu
trenuleţ interior, plus carusel,
lanţuri, o roată mică şi o roată
mare care să ofere o privelişte
de ansamblu asupra lumii de
b a s m d i n p a r c u l Te i -
Plumbuita, potrivit b365.ro.

Astfel, bucureştenii care
vor vizita parcul Tei-Plumbuita
vor avea parte de o experienţă
de poveste. Aici, administraţia
locală vrea să amenajeze un
nou concept de parc de
agrement care va purta

vizitatorii într-o lume de basm
d i n c a r e nu v o r l i ps i
personajele de poveste
româneşti, precum Verde
Împărat, Ileana Cosânzeana
şi Făt-Frumos.

Vedetele noului parc Tei-
Plumbuita vor fi un roller

coaster, denumit "balaurul cu
şapte capete", de unde
bucureştenii vor avea ocazia
să experimenteze senzaţii tari
de la o înălţime de până la 15
metri, pentru cei mici urmând

să fie pregătită o Casă a
groazei din "tărâmul celălalt"
pe o suprafaţă de 460 metri
pătraţi, cu trenuleţ interior şi
alte şase vehicule care să
amintească de locomotiva cu
două vagoane, supranumită o
"minune a tehnicii mondiale",

şi care oferea o privelişte
superbă de pe malul lacului
Tei între anii 1950-1970,
astăzi linia de tramvai care
leagă Tei-ul de Pipera.

Viaţa găseşte o modalitate să se dezvolte
oriunde pe glob, de la locuri extrem de aride, la
medii toxice, sub pământ şi în vârful munţilor, în
zone prea fierbinţi sau îngheţate. Ar putea să
existe, totuşi, o excepţie.

Tot felul de organisme
stranii prosperă în cele mai
ostile medii ale planetei, dar
unele locuri pot să fie prea
aspre chiar şi pentru cele mai
rezistente forme de viaţă,
relatează BBC. Deşertul
Atacama, din nordul Chile,
este un candidat serios
pentru titlul de cel mai ostil loc
de pe pământ. Una dintre
cele mai aride zone din lume, cu porţiuni în care
nu cade nicio picătură de ploaie timp de
cincizeci de ani, dă impresia că nu ar putea
susţine vreo formă de viaţă.

Totuşi, deşertul Atacama nu este complet
pustiu. Unele microorganisme endolite au găsit

o cale să se agaţe de porii rocilor, unde găsesc
s u f i c i e n t d e m u l t ă a p ă î n c â t s ă
supravieţuiască. "Reuşesc să susţină o
întreagă comunitate de organisme, e
fascinant", spune Jocelyne DiRuggiero,

miocrobiolog la Universitatea
Johns Hopkins.

Microorganismele au
apărut acum aproape patru
miliarde de ani, având
suficient timp să se adapteze
la cele mai grele condiţii.
Există însă vreun loc steril pe
planetă? Oamenii de ştiinţă
spun că temperatura ridicată
ar putea să distrugă orice

formă de viaţă, pentru că la peste 150 de grade
Celsius, reacţiile chimice nu mai au loc, iar
proteinele sunt distruse. De aceea, în interiorul
vulcanilor sau în izvoarelor hidrotermale, în
care temperatura la peste 400 de grade
Celsius, viaţa nu poate exista.

Alimente care înving pofta de fumat

Încep lucrările la "Disneyland-ul"
cu basme româneşti

Singurul loc de pe Pământ în care
nu există viaţă?
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1765:

1788:

1875:

1876:

1924:

1942:

1977:

1997:

2002:

2004:

î.Hr.: A murit Aristotel,
unul din cei mai importanţi
filosofi ai Greciei Antice (n. 384
î.Hr).

S-a născut Nicéphore
Niépce, pionierul fotografiei (d.
1833).

S-a născut Antoine
César Becquerel, fizician
francez (d. 1878).

S-a născut Maurice
Ravel, compozitor francez (d.
1937).

Alexander Graham
Bell primeşte brevetul pentru o
invenţie pe care el o numeşte
telefon.

S-a născut Kobo Abe, scriitor, fotograf şi
inventator japonez (d. 1993).

A murit Nina Arbore, pictor, grafician român (n.
1889).

A murit Virgil Gheorghiu, poet, eseist, muzicolog,
pianist român (n. 1905).

A murit Edward Mills Purcell, fizician american
(n. 1912).

A murit Alexandru Balaci, critic şi istoric literar
român (n. 1916).

A murit Eugeniu Gh. Proca, medic român (n.
1927). A efectuat primele transplanturi renale din
România.
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09:00 Fest ivalu l Concurs
Na ional "Maria Tanase" 11:55 Kile
te omoar cu zile! 12:00 Descoper
Europa ta! 12:30 Tribuna partidelor
parlamentare 13:00 Oameni cu
minte 13:30 M.A.I. aproape de tine
14:00 Telejurnal 15:30 Oameni ca
noi 16:00 Parlamentul României
16:50 Zeul r zboiului 18:10 Oameni
cu minte 18:50 Calea european
19:45 Sport 20:00 Telejurnal 21:10
Drumul spre Texas 22:55 Lumea
modei 23:10 Pactul 00:50 Tezaur
folcloric 01:45 Calea european
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Nu este momentul
sa incepeti activitati
dificile, pentru ca va
lipseste simtul practic.
Ar fi bine sa nu luati
nici o initiativa la
serviciu sau in afaceri.
S-ar putea sa nu fiti
inspirat.

S u n t e t i p u t i n
confuz, motiv pentru
care s-ar putea sa nu
va faceti inteles prea
usor. Daca doriti sa
cumparati ceva de
valoare, nu incercati
sa-i faceti partenerului
o surpriza!

Desi va simtiti in
forma, s-ar putea sa
nu va reuseasca mai
nimic. Astazi nu prea
sunteti realist. Va
sfatuim sa nu fortati
lucrurile, pentru ca
riscati sa provocati
discutii aprinse.

Primiti o suma
importanta si incepeti
sa va faceti planuri. Ar
fi bine sa nu va pripiti,
pentru ca va lipseste
simtul practic. Va
recomandam sa va
c o n s u l t a t i c u
partenerul de viata.

S-ar putea sa aveti
probleme la serviciu
daca nu reusiti sa va
c o n c e n t r a t i . Va
sfatuim sa nu va
amestecati in barfele
celor din jur. Nu este
exclus sa petreceti o
seara romantica.

Dimineata sunteti
confuz si indispus. Nu
va asumati riscuri,
pentru ca sansele de
reusita sunt minime!
Daca aveti ocazia sa
va relaxati intr-un fel
sau altul, nu stati pe
ganduri!

Aveti planuri mari,
dar inca nu reusiti sa
v e d e t i s e m n e
incurajatoare. Va
sfatuim sa aveti mai
multa rabdare si sa
munciti mai ordonat.
Nu ar fi rau sa fiti mai
atent la detalii.

Dimineata sunteti
foarte sensibil si nu va
convine nimic. Uitati
pana maine ambitia
de a va impune in fata
colegilor! Spre seara,
o ruda va da o veste
buna cu va ridica
moralul.

N u e s t e o z i
potrivita pentru intalniri
cu prietenii sau pentru
afaceri. Nu prea aveti
chef de vorba.Amanati
c u m p a r a t u r i l e s i
investitiile! Acordati
mai multa atentie
persoanei iubite.

Incercati sa nu va
asumati prea multe
r e s p o n s a b i l i t a t i !
Riscati sa nu va iasa
mare lucru. Primiti o
mana de ajutor de
unde nici nu va
asteptati. Spre seara,
mergeti la prieteni.

Dimineata s-ar
putea fiti confuz si sa
aveti dificultati de
comun icare. N ic i
intuitia nu va ajuta din
cale afara. Va sfatuim
sa nu neglijati odihna.
Chiar trebuie sa va
reincarcati bateriile.

N u e s t e o z i
f a v o r a b i l a p e n t r u
investitii si planuri de
v i i t o r. I n s ch imb ,
relatiile sentimentale va
ofera mari satisfactii.
Evitati afacerile la
marginea legii! Riscati
sa aveti probleme!

Semnificaţii istorice pentru

07:00 tirile Pro Tv 10:05
Tân r i Nelini tit 11:00
Romanticii 13:00 tirile Pro Tv
13:45 Crimele din Innocence
16:00 La Maru 17:00 tirile
Pro Tv 17:30 La Maru 19:00

tirile Pro Tv 20:30 Românii au
talent 23:00 Colateral 01:30

tirile Pro Tv 03:00 România,
te iubesc! 04:00 Crimele din
I n n o c e n c e 0 6 : 0 0 D o r a
descopera lumea
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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 Pira ii din Caraibe:
Cuf rul Omului Mort 00:00 Arma
biologica 01:00 Furios i iute: Tokyo
Drift 02:00 Dracula III: Mo tenirea
03:00 Observator special 04:00
Acces direct 06:00 Observator
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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
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Ştirile Kanal D 20:00

Pe banii p rin ilor 21:30 Crim în
blocul nostru 23:30 Ştirile Kanal
D 00:30 Pe banii p rin ilor 01:45
Prin esa vampirilor 03:00 Te
vreau lâng mine 04:30 Teo
Show 06:15 Neveste de pilo i
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07:00 Danni Lowinski 08:00
Anchet militar 09:30 Iubiri
secrete 10:30 Cirea a de pe tort
12:00 Dragostea trece prin stomac
13:00 Mondenii 14:00 Iubirea bat-
o vina 15:00 Focus 15:30 Focus
Monden 16:00 Iubiri secrete 17:00
Tr sni i din NATO 18:00 Focus 18
19:00 Focus Sport 19:30 Cirea a
de pe tort 20:30 M rul discordiei
22:30 Tr sni i din NATO 23:15
Anchet militar 00:00 Focus
01:00 M rul discordiei 03:00
Frumoasa Ceci
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08:30Aventurile lui Jackie Chan
09:00 Dilemele varstei 10:00 Cum
am cunoscut-o pe mama voastr
11:00 Unitatea 12:00 Aventurile lui
Jackie Chan 12:30 La Maru
14:00 Acas în buc t rie 15:00
Cum am cunoscut-o pe mama
voastr 16:00 Unitatea 17:00 La
bloc 18:00 Prietenii t i 19:00
Dilemele varstei 20:00 Veronica
22:00 Fata care s-a jucat cu focul
00:30 Supernatural: Aventuri în
lumea întunericului 01:30 Iertarea
p catelor
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07:00 tirile dimine ii 07:55
Business B1 la zi 08:00 tirile
dimine ii 09:00 tirile dimine ii
09:55 Business B1 la zi 10:00

tirile dimine ii 11:00 Evenimentul
Zilei 12:00 tirile B1 13:00 Talk B1
14:00 România, acum 15:00

tirile B1
19:00 Aktualitatea B1 20:00 tirile
B1 21:00 Talk B1 23:00 Lumea lui
Banciu 00:00

Ş
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Ştirile
B1 16:00 România, acum 17:00
Butonul de panic 18:00 Ş

Ş

Ştirile B1 01:00 Talk
B1 02:40 Butonul de panic
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07:15 Abisul pasiunii 08:15
Pove t i r i adev rate 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 tiri adev rate 17:30
Chemarea inimii 18:30 Cununa de
lacrimi 19:30 Santa Diabla 21:30
Regina 22:30 Forta destinului
00:00 Pove tiri adev rate 01:00
Regina 02:00 Forta destinului
03:30 Pove tiri adev rate 04:15
Regina
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ş

ş

ş

ş
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ă

ă
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Actualitatea într-un zâmbet
Baschetbalistele alexăndrene se

întorc ”acasă”. După mai bine de 2
săptămâni de ”deplasări” , CSBT
Alexandria revine pe teren propriu.
Acestea vor disputa două meciuri în două
zile. Primul dintre ele va avea loc
sâmbătă, iar peste doar 24 de ore va
urma şi celălalt.

Weekend dificil
p e n t r u
b as c h e tb a l i s t e l e
alexăndrene. În sala
S p o r t u r i l o r d i n
Alexandria vine una
dintre cele mai bune
echipe din acest
sezon din baschetul
f e m i n i n , C S
Universitatea Alba
Iulia. În meciul din
r e t u r e c h i p a
alexăndreană n-a avut nici o şansă,
meciul fiind câştigat de gazde la o
diferenţă de peste 20 de puncte, 83 la 60.

Peste doar 24 de ore alexăndrencele
intră din nou în teren, dar de această dată
contra unei echipe mult mai modeste, CS
Nova Vita. Acestea ocupă penultima
poziţie a clasamentului, iar în meciul tur

au pierdut fără nici o emoţie cu scorul de
35 la 90.

Aflate pe poziţia a cincea a
clasamentului Ligii Naţionale de Baschet
feminin, alexăndrencele antrenate de
Mădălin Piperea sunt în degringoladă
după ce lotul lor a fost subţiat prin
plecarea unor jucătoare de bază.

Americancele Ashley
G ra ham, Ke l se y
Patr ick şi Al issa
S m i t h a u f o s t
chemate în ţara de
origine din cauza
conflictelor izbucnite
la graniţa României.
Familiile celor trei
jucătoare au informat
printr-un mail clubul
a l e x ă n d r e a n î n
legătură cu această

decizie.
În ciuda acestor plecări, campionatul

merge mai departe, iar antrenorul
Mădălin Piperea speră să compenseze
plecarea americancelor cu unele
jucătoare din lotul de juniori.

C. DUMITRACHE

Unii trag targa pe uscat, alţii halăul

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.

Rapid Buzescu este ultima echipă
calificată în sferturile de finală ale Cupei
României la fotbal, faza judeţeană.
Aceştia au reuşit să se califice după un
meci dramatic pe propriul teren. Deşi au
fost conduşi cu scorul de 2 la 0 de către
Ajax Botoroaga, echipa din Buzescu a
reuşit să egaleze în ultimul sfert de oră şi
s-au impus abia după loviturile de
departajare.

FCM Alexandria, Sporting Roşiori,
Pamimai Videle, AS Petrolul Poeni, ACS
Unirea Brânceni, FC Udinese Uda
Clocociov, CS Vităneşti şi CS Rapid
Buzescu. Acestea sunt cele 8 echipe
calificate în sferturile de finală ale Cupei

României la fotbal, faza judeţeană.
Deşi ar fi trebuit ca toate partidele din

”optimile” cupei să se joace înainte de
începutul campionatului, mai exact pe
data de 22 februarie, partida dintre CS
Rapid Buzescu şi ACS Ajax Botoroaga a
fost reprogramată pentru ziua de 5
martie.

S-a dovedit un meci extrem de animat
şi încărcat de dramatism. Oaspeţii au pus
rapid stăpânirea pe joc şi după doar 8
minute au reuşit să deschidă scorul prin
Grigorescu. Spectacolul şi jocul bun a
continuat tot în favoarea celor din
Botoroaga. Până la pauză aceştia au
reuşit să mai împingă o dată mingea în
plasa gazdelor prin Brezoi.

Pauza a fost un ”sfetnic bun” pentru
gazde care au ieşit hotărâte de la cabine.
După mai multe atacuri ratate, aceştia au
reuşit să înscrie golul de onoare în
minutul 58 prin Vlad. Împinşi de la spate
de suporteri, pe finalul partidei au dat
”lovitura de graţie” şi au egalat prin
Ţurlacu.

Meciul a ajuns la loviturile de
departajare, acolo unde echipa din
Buzescu a fost mai stăpână pe sine şi a
reuşit să câştige cu scorul de 5-4.

C. DUMITRACHE

Rămase fără trei jucătoare de bază,

Baschetbalistele alexăndrene
speră la miracole

7 martie, 18:00
8 martie, ora 13:00
8 martie, ora 14:00
8 martie, ora 14:00
8 martie, ora 16:00
8 martie, ora 18:00
8 martie, ora 18:00
9 martie, ora 18:00

CS Municipal Satu Mare - BCM Danzio Timisoara - LPS Satu Mare
Universitatea CSM Oradea - Sepsi SIC - Arena Antonio Alexe
CS Rapid Bucureşti - CS Nova Vita - Rapid Bucureşti
Univ Goldis ICIM Arad - SCM CSS Craiova - Victoria Arad
Universitatea Cluj-Napoca - CS Phoenix Galaţi - Horia Demian
CS Municipal Târgovişte - CSU Brasov - Sporturilor Târgovişte
CSBT Alexandria - CS U. Alba Iulia - Sporturilor Alexandria
CSBT Alexandria - CS Nova Vita - Sporturilor Alexandria

Program LNB feminin

Rapid Buzescu s-a calificat
dramatic în sferturile de finală ale

Cupei României la fotbal - Domnişoară, să nu-mi spui că e cu TVA redus!

Agentul 007

Un măgar şi cu o cioară profitând de primăvară


