
Măsurile care se vor aplica în vederea ameliorării rezultatelor obţinute de
elevii teleormăneni la simularea evaluării naţionale se vor dezbate la Alexandria,
timp de două zile, începând de astăzi, între directorii unităţilor de învăţământ şi
conducerea ISJ Teleorman.

(continuare în pagina 7)

Doi bărbaţi, un
teleormănean şi un
bucureştean au pus
p e p i c i o a r e o
adevărată afacere
cu cannabis. Ei şi-
au construit în case
sere cu sistem de
încălzire, în care
cultivau ”planta
minune”. După mai
multe luni de filaj şi
d o c u m e n t a r e ,
poliţiştii au reuşit să
pună pe ”butuci”
afacerile celor doi.

P o l i ţ i ş t i i
specializaţi în combaterea criminalităţii organizate şi procurorii D.I.I.C.O.T. au
identificat aproape 70 de plante de cannabis, în urma a două percheziţii
efectuate la locuinţele a doi bărbaţi.

”Din cercetările efectuate de poliţişti şi procurori, a reieşit că, în perioada
2012 – 2014, un bărbat ar fi cultivat, într-un apartament, plante de cannabis în
scopul comercializării pe raza municipiului Bucureşti.

(continuare în pagina 2)

După ultimul buletin informativ de la I.S.U.
“A.D.Ghica” al judeţului Teleorman, apele râurilor
Câinelui, Călmăţui, Teleormanul, Tecuci, Burdea,
Zâmbreasca, Glavacioc, Sericu şi Vedea s-au retras,

după ce în zilele de 8 – 10 martie, prin revărsare, acestea
au produs însemnate pagube materiale la nivelul
judeţului nostru. Statisticile întocmite în acest sens
ducându-ne cu gândul la distrugerile produse de
inundaţiile din 2005-2006.

În acest an, nivelul maxim al pagubelor a fost dat de
cele şase persoane care au fost evacuate, de tot atâtea
case inundate şi 17 gospodării afectate. Alte 352 de
gospodării au fost inundate, iar 73 de anexe avariate. De

furia apelor n-au scăpat nici podurile şi nici podeţele. Trei
poduri şi 35 podeţe au fost avariate. Iar un kilometru de
reţea de alimentare cu apă a fost afectat. Şi asta nu e tot.
Aproximativ 5,45 kilometrii de drum judeţean şi 13,4

kilometrii de drum comunal au fost inundate. Dar mai grav
este că apele au afectat 1.300 hectare de teren arabil,
668 de hectare de păşuni, 286 hectare păduri şi 593 de
fântâni.

Toate aceste pagube nu ar fi avut loc dacă după
inundaţiile din 2005 şi 2006, s-ar fi luat măsurile necesare
înlăturării acestor inundaţii, pentru care s-au alocat şi
fonduri.

(continuare în pagina 2)

Ziarul tuturor teleorm nenilor care au ceva de spusă

Un ziar care nu tace, nu minte, nu iartă şi spune lucrurilor pe nume

Anul VII , serie nouă, 1907, Joi 13 Mart 201 , preţ 75I nr. ie 4 0, lei
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Directorii şcolilor,
chemaţi la raport de conducerea

ISJ Teleorman

România,
cele mai mici
fonduri europene
pe cap de locuitor

Bursa generală
a locurilor de
muncă în

Teleorman se
apropie

În Teleorman apele s-au retras

Comisii coordonate de Prefectură
vor evalua pagubele

Droguri la ghiveci

Marijuana înflorea
în casa unui teleormănean
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Populaţia ar putea plăti o factură la gaze mai mare de la 1
aprilie prin folosirea unei "chichiţe fiscale" care va face ca cea
mai mare parte a consumatorilor casnici să fie nevoiţi să
plătească accize pentru gazele naturale consumate.

Românii vor fi victimele birocraţiei duse la extrem: ca să nu fii
taxat în plus, trebuie să te înregistrezi la Vamă, apoi să duci o
hârtie la furnizorul de gaze, potrivit Capital.ro.

În acest moment, populaţia, dar şi spitalele, grădiniţele şi
şcolile sunt scutite de la plata accizelor pentru gazele naturale.
Numai că ultimele modificări ale normelor de aplicare a Codului
Fiscal aduc o noutate absolută: pentru ca scutirea să fie
efectivă, consumatorii trebuie să notifice autoritatea vamală.

Ulterior, această notificare trebuie trimisă furnizorului de
gaze naturale, astfel încât consumatorul să beneficieze mai

departe de scutire, potrivit sursei citate. Potrivit datelor
Autorităţii Naţionale de Reglementare în Energie (ANRE), în
acest moment ar exista circa 3 milioane de consumatori casnici
în România, ceea ce înseamnă că aceştia au la dispoziţie trei
săptămâni pentru a obţine scutirea.

Nivelul accizelor pentru gazul natural utilizat în scop
necomercial este de 0,32 euro/GJ. La un consum de circa 1.000
kWh, accizele care ar trebui plătite ar fi de aproximativ un euro,
însemnând cinci lei.

(urmare din pagina 1)

M.M.

Şi chiar dacă apele s-au retras, 11 localităţi
şi apr oape 2000 de hectare de păduri, terenuri
arabile şi păşuni au fost afectate. Iar efectele
acestor inundaţii se mor simţi destul de mult
într-un judeţ sărac aşa cum este Teleormanul.

Sursa citată ne mai informează că, pentru
stabilirea pagubelor fizice şi valorice
determinate de inundaţii, precum şi a
măsurilor necesare pentru refacerea
obiectivelor afectate, prin ordin al prefectului,
în perioada imediat următoare vor fi întocmite
comisii mixte de specialişti din cadrul Instituţiei
Prefectului, Consiliului Judeţean Teleorman,
Direcţiei Agricole, Direcţiei Silvice, Sistemului
de Gospodărire a Apelor, Inspectoratului
Judeţean în Construcţii şi Inspectoratului
pentru Situaţii de Urgenţă „A.D. Ghica” al
judeţului Teleorman. În funcţie de constatările

în teren, privind pagubele produse de
inundaţii, se vor face propuneri pentru
sprijinirea populaţiei în scopul refacerii sau
reparării gospodăriilor proprietate personală,
avariate sau distruse.

Iar Serviciul de Gospodărire a Apelor va
materializa în teren nivelurile maxime
înregistrate, pentru reconstituirea undelor de
viitură şi reactualizarea valorilor caracteristice
de apărare, va verifica comportarea lucrărilor
hidrotehnice şi se vor stabili măsurile ce se
impun pentru realizarea unor noi lucrări de
apărare în zonele afectate.

La finalizarea constatărilor în teren, în
cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă Teleorman se va întocmi un raport
sinteză referitor la pagubele fizice şi valorice
determinate de inundaţii.

O arteră principală cu
numele "1 Decembrie 1918"
ar putea exista în fiecare oraş
şi municipiu din România,
potrivit unei iniţiative propuse
de către deputatul PSD
de Harghita, Mircea
Duşa, minis t ru a l
Apărării, care a primit,
m i e r c u r i , r a p o r t
favorabil în Comisia
pentru administraţie
din Senat.

P r o p u n e r e a
leg is l a t i vă pen t ru
o r g a n i z a r e a ş i
d e s f ă ş u r a r e a
e v e n i m e n t e l o r
dedicate Zilei Naţionale a
României - 1 Decembrie, care
urmează să fie dezbătută în
Senat, prevede ca, nivelul
municipiilor şi oraşelor, o
arteră principală de circulaţie

centrală să poarte denumirea
"1 Decembrie 1918".

Potrivit proiectului, Ziua
Naţională a României va fi
marcată de autori tăţ i le

publice centrale şi locale şi
celelalte instituţii ale statului
p r i n o rgan i za rea unor
programe şi manifestări
cultural-educative cu caracter
e v o c a t o r ş i ş t i i n ţ i f i c ,
consacrate istoriei patriei,

precum şi ceremonii militare
specif ice organizate de
Ministerul Apărării Naţionale,
Ministerul Afacerilor Interne şi
celelalte instituţii din sistemul

de apărare, ordine
publică şi siguranţă
naţională.

Î n p r o p u n e r e a
ministrului Duşa se mai
arată că Guvernul şi
a u t o r i t ă ţ i l e
administraţiei publice
locale vor lua măsurile
necesare pentru ca în
această zi drapelul
României să fie arborat
potrivit Legii privind

a r b o r a r e a d r a p e l u l u i
României, intonarea imnului
naţional şi folosirea sigiliilor
cu stema României de către
autorităţile şi instituţii le
publice.

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

COMPLEX TURISTIC MARA
RESTAURANT RIVIERA

ANGAJEAZĂ OSPĂTARI
ŢII LA TELEFON: 0723.148.613

SAU LA SEDIUL COMPLEXULUI
(ZONA )

ŞI PICOLI
RELA

ŞTRAND PECO

În Teleorman apele s-au retras

Comisii coordonate de Prefectură
vor evalua pagubele

Droguri la ghiveci

Marijuana înflorea
în casa unui teleormănean
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C. DUMITRACHE

De asemenea, un alt bărbat, de 28 de ani,
este bănuit că, în anul 2014, ar fi cultivat, în
locuinţa sa din judeţul Teleorman, plante de
cannabis destinate comercializării”, se arată
într-un comunicat al IGPR.

În urma percheziţiilor efectuate la
locuinţele celor doi, poliţiştii şi procurorii au

găsit aproximativ 70 de plante de canncabis,
mai exact 22 de plante în prima locuinţă şi 45
în apartamentul teleormăneanului.

Procurorii D.I.I.C.O.T au luat măsura
reţinerii faţă de cei doi bărbaţi, urmând a fi
sesizat Tribunalul Bucureşti cu propunere de
arestare preventivă.

O arteră "1 Decembrie 1918", în fiecare
oraş, a primit aviz favorabil

În ultimii 3 ani, principala marcă vizată de hoţii de maşini a
fost BMW, urmată de Volkswagen, Mercedes şi Opel. Abia la
sfârşitul clasamentului apare şi o firmă franţuzească, Renault.

Registrul Auto Roman a oferit date privind maşinile furate
sau cu probleme găsite la verificarea actelor. Astfel, în jur de
4000 de autoturisme au intrat în statisticile RAR având
probleme. Automobilele BMW reprezintă 25% din maşinile
furate, Volkswagen 19%, Mercedes 14% şi Opel 8%. Cele mai
multe maşini, 33%, sunt în România, iar restul sunt furate în
Italia şi Germania, arată Digi 24.

Potrivit RAR, 1.800 de autoturisme au fost reclamate ca
furate în 2011, dar numărul lor a scăzut în timp, astfel încât, în
2013, s-a ajuns la doar 1000.

Facturi mai mari la
gaze din cauza accizei?

Hoţii de maşini din
România preferă automobilele

germane de lux
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Guvernul va emite o nouă
ordonanţă privind reducerea
cotei de certificate verzi dacă
preşedintele Traian Băsescu
refuză în continuare să
promulge Legea de aprobare
a unei ordonanţe similare
aflată demult în Parlament, a
anunţat premierul Victor
Ponta.

"Soluţia este să trecem
peste preşedinte şi să apărăm
industria şi consumatorii
români, eventual printr-o nouă
ordonanţă dacă domnia sa
r e f u z ă î n c o n t i n u a r e
promulgarea legii", a spus
Ponta, în şedinţa de guvern.

El a susţinut că "cel mai
mare pericol prin care trece
România în 2014" este cel al
"exploziei " preţuri lor la
e l e c t r i c i t a t e , de oa r ec e
preşedintele a refuzat de două
ori promulgarea legii prin care
cota certificatelor verzi este
redusă, iar preţurile rămân
astfel constante.

"Dacă facem cum zice
preşedintele Băsescu, toate
facturile se măresc cu 50%
pentru zona industrială - şi

v r e a u s ă - m i a n u n ţ
solidaritatea totală cu angajaţii
de la Alro, Sidex şi alte
companii - dar şi pentru
consumatorul casnic, tot cu
50%", a spus Ponta.

P r e ş e d i n t e l e Tr a i a n
Băsescu a declarat, marţi, că
Legea certificatelor verzi este
în Parlament şi a fost retrimisă
pentru că trebuia să vină un
aviz de la Comisia Europeană,
precizând că nu are nimic
împotrivă să fie promulgată
imediat ce sunt îndeplinite
toate procedurile.

În replică, Guvernul a
transmis un comunicat în care
îl acuză pe preşedintele Traian
Băsescu de faptul că a
dezinformat opinia publică," în
direct, făţiş, voit şi într-un mod
iresponsabil", în problema
certificatelor verzi şi arată că
Legea a fost votată de
Parlament, dar a fost blocată
de preşedinte.

Pot r i v i t Execut ivu lu i ,
efectul acestei blocări este
creşterea facturilor la energie
electrică.

Preşedintele PNL, Crin Antonescu, a anunţat, marţi, lista
partidului pentru alegerile europarlamentare. Pe locurile
considerate eligibile se află majoritatea actualilor
europarlamentari ai partidului, alături de Mircea Diaconu şi
Mihai urcanu.

Potrivit liderului liberalilor, pe primele opt locuri de pe listă
se află, în ordine: Norica Nicolai, Adina Vălean, Ramona
Mănescu, Cristian Buşoi, Renate Weber, Mircea Diaconu,
Eduard Hellvig, Mihai urcanu.

Antonescu a precizat că pe locul 10 se află fostul
preşedinte al IICMER,Andrei Muraru.

"Sunt parlamentarii actuali cu o excepţie, sunt oameni
care din toate punctele de vedere au confirmat, în care avem
încredere să continue în mandatul lor lucrurile extrem de
importante pe care le-au făcut în Parlamentul European,
sigur, suplimentaţi cu câţiva candidaţi noi", a spusAntonescu.

El a arătat că sunt "nume interesante" şi pe celelalte locuri
de pe listă. "Dacă se va întâmpla să câştigăm mai mult decât
ne-am propus nu va fi decât o plăcută surpriză şi pentru noi şi
pentru Parlamentul European", a mai spus liderul PNL.

Întrebat ce îl recomandă pe Mihai urcanu să candideze
pe un loc eligibil la alegerile europarlamentare, Antonescu a
explicat că propunerea a venit din parte regiunii de dezvoltare
nord-est.

Crin Antonescu a reiterat obiectivul PNL la alegerile
europarlamentare, anume 25% din voturi, echivalentul a 8
europarlamentari.

Ț

Ț

Ț

Trecem peste preşedinte,
emitem altă ordonanţă pe certificate

dacă Băsescu nu promulgă

USD ar obţine la alegerile europarlamentare
40,4% din voturi, PNL 17,6%, iar PDL 13,7%,
potrivit unui sondaj INSCOP realizat în
perioada 27 februarie - 4 martie 2014.

Potrivit aceluiaşi sondaj, pe locul 4 în

clasamentul opţiunilor de vot se situează
Partidul Mişcarea Populară cu 9,1%, urmat de
Forţa Civică cu 5,1% din opţiuni, UDMR cu
5,1% PPDD cu 4,1%, PRM cu 2,7%, PN CD cu
1,7%.

La întrebarea "Intenţionaţi să vă prezentaţi
la alegerile europarlamentare care vor fi
organizate pe 25 mai 2014?", 33,3% dintre
respondenţi declară că sigur se vor prezenta la

alegeri, în timp ce 28,1% afirmă că probabil se
vor prezenta. 7,6% spun că probabil nu se vor
prezenta, în timp ce 9,5% declară că sigur nu se
vor prezenta. 19,1% încă nu s-au hotărât, iar
2,4% nu ştiu sau nu răspund la această
întrebare.

Acelaşi sondaj arată că, în preferinţele
românilor, Mircea Geoană ar fi cea mai potrivită
personalitate pentru a ocupa funcţia de comisar
european. La întrebarea cu listă închisă,
Geoană adună 23,9% din opţiuni, Titus
Corlăţean 11,5%, Monica Macovei 9,9%,
Dacian Cioloş 9,3%, iar Rovana Plumb 2,8%.
Pe de altă parte, 21,7% dintre repondenţi
declară că niciunul dintre cei menţionaţi în listă
nu ar fi potrivit pentru funcţia de comisar
european, în timp ce 19,7% nu ştiu sau nu
răspund la această întrebare.

Sondajul a fost realizat de INSCOP
Research la comanda cotidianului Adevărul în
perioada 27 februarie — 4 martie 2014.
Volumul eşantionului a fost de 1055 persoane
şi este reprezentativ pentru populaţia României
de 18 ani şi peste 18 ani. Eroarea maximă
admisă a datelor este de ą 3%, la un grad de
încredere de 95%, eşantionul fiind de tip multi-
stratificat, probabilistic.

Ț

Alegeri europarlamentare 2014

USD ar obţine 40,4%, iar PNL 17,6%,
potrivit unui sondaj INSCOP

Liberalii nu depun acum o
moţiune de cenzură, dar o vor
face în mai. După o şedinţă a
c o n d u c e r i i P N L , C r i n
Antonescu a declarat că
Executivul Ponta 3 are termen
până pe 1 Mai ca să adopte
două măsuri incluse în noul
program de guvernare. Este
vorba despre reducerea CAS
şi de neimpozitarea profitului
reinvestit.

„Cerem Guvernului Ponta 3
sa adopte până la 1 mai
măsura scăderii CAS cu 5
p un c t e p r o c e n t u a l e l a
a n g a j a t o r ş i m ă s u r a
ne imp oz i tă r i i p ro f i t u l u i
reinvestit. Dacă aceste lucruri
nu se vor întâmpla, PNL

depune moţiune de cenzură”,
a spus CrinAntonescu.

„Actuala majoritate şi
actualul guvern, diferite de
Guvernul USL, au prezentat

idei generale mult mai vagi
decât ce aveam înainte, nu au
fixat termene clare pentru
măsuri clare”, a adăugat el.

PNL va depune o moţiune
de cenzură dacă Guvernul nu

scade CAS cu 5%

Preşedintele Traian Băsescu a cerut marţi Parlamentului
şi Guvernului să emită un act normativ prin care prezenţa
membrilor partidului Jobbik pe teritoriul României să fie
interzisă.

"Am remarcat ieri o prezenţă la vârf a partidului extremist
Jobbik din Ungaria. Cred că este timpul să punem capăt
acestui partid pe teritoriul României şi cer public Guvernului şi
Parlamentului să emită un act normativ prin care prezenţa pe
teritoriul României a membrilor şi liderilor acestui partid să fie
interzisă. Este un partid extremist, care nu are
responsabilitate unită şi pentru interesele lui mărunte în
Europa se constată o creştere a ponderii partidelor
extremiste şi dacă Ungaria nu îi va pune sub control, măcar
pe teritoriul României nu au ce căuta", a afirmat şeful statului
la Palatul Cotroceni.

El a spus că va avea o discuţie aplicată cu ocazia primei
şedinţe a CSAT, motivând că "libertatea, democraţia, dreptul
de mişcare, dreptul la liberă exprimare nu pot merge până la
nivelul la care prin abordări extremiste faci rău altora".

"Jobbik este un partid extremist de care le este ruşine şi
guvernanţilor de la Budapesta şi nu-i acceptă în alianţe. Nu
văd de ce ne-ar fi nouă ruşine să-i dăm afară sau să nu mai
aibă acces în România. Comportamentul lor de la Târgu
Mureş justifică o astfel de măsură împotriva Jobbik", a
declarat preşedintele.

PNL a finalizat
lista la europarlamentare

Preşedintele cere
emiterea unui act pentru
interzicerea prezenţei

membrilor partidului Jobbik
pe teritoriul României



În luna februarie a anului trecut a fost o
întreagă tevatură în jurul reprezentării
României la negocierile pentru noul exerciţiu
fiscal al UE (2013-2020). Băsescu spunea că el
este singurul abilitat să reprezint România în
plan extern, indiferent de domeniul vizat, iar
Ponta susţinea, sus şi tare, că Guvernul pune în
aplicare deciziile care privesc economia
adoptate în UE şi, ca urmare, el ar trebui să fie
prezent la negocieri.

După încheierea negocierilor disputele au
continuat de data aceasta cu privire la sumele
alocate României, preşedintele susţinând că
ceea ce a obţinut a fost un succes, în timp ce
premierul spunea, la vremea respectivă, că s-
au pierdut mulţi bani pentru că Traian Băsescu
n-a vrut să-i supere pe prietenii săi politici.

Recent, Erste Bank a făcut public un Raport
cu privire la fondurile europene din care rezultă
că România a obţinut cele mai mici alocări pe
cap de locuitor dintre cele 6 ţări din centrul şi

estul Europei, supuse analizei. Este vorba de
România, Polonia, Ungaria, Cehia, Slovacia şi
Croaţia.

Din totalul de 167,1 miliarde de euro,
Polonia a primit 77,6 miliarde (44,6%),
România 22,9 miliarde (13,8%), Cehia şi
Ungaria câte 21,9 miliarde (13,2 %), Slovacia
13,9 miliarde (8,4%), iar Croaţia 8,6 miliarde
(5,1 %).

Raportat la numărul de locuitori, aceste
sume dau un clasament complet diferit. Pe
primul loc este Slovacia cu 369 euro/locuitor,
urmată de Ungaria (316 euro/locuitor), Cehia
(299 euro/locuitor), Croaţia (289 euro/locuitor),
Polonia (288 euro/locuitor), România (164
euro/locuitor).

După prezentarea acestor date rămâne ca
cititorii noştri să stabilească cine a avut
dreptate în disputa pe fondurile europene,
preşedintele sau premierul.

Şt. B.
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Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă
Teleorman va organiza în curând Bursa generală a locurilor
de muncă. Evenimentul a fost programat pentru ziua de 28
martie 2014, începând cu ora 09.00, la Sala Polivalentă din
Alexandria şi la sediul Agenţiilor locale din Roşiori de Vede şi
Turnu Măgurele.

La nivelul naţional bursa locurilor de muncă a fost
programată pentru toate cele 41 de agenţii judeţene precum
şi cea a municipiului Bucureşti, în perioada 21 martie – 25
aprilie 2014.

În ziua de 28 martie, bursa generală a locurilor de muncă
se va organiza în nouă judeţe printre care se află şi judeţul
Teleorman. Este vorba de Argeş, Bihor, Bătoşani, Caraş –
Severin, Cluj, Bucureşti, Ialomiţa şiTeleorman.

Participanţii la acest eveniment vor lua contact cu ceea ce
se întâmplă pe piaţa muncii, vor participa la sesiuni de
instruire despre cum se completează un CV şi o scrisoare de
intenţie, şi se vor informa din materialele cu privire la măsurile
active de ocupare, oferite deA.J.O.F.M Teleorman.

În ceea ce priveşte agenţii economici, aceştia pot
comunica locuri de muncă vacante către A.J.O.F.M.
Teleorman, în vederea formării unei oferte cât mai complexe.

Serviciului Public de Ocupare, din cadrul A.J.O.F.M.
Teleorman, asigură persoanelor interesate, în mod gratuit,
mai multe măsuri active de ocupare precum: informare şi
consiliere profesională, medierea muncii, formare
profesională, stimularea mobilităţii forţei de muncă, bursa
locurilor de muncă, caravana ocupării în mediul rural şi în
comunităţile de etnie romă, completarea veniturilor salariale
ale persoanelor care se încadrează în perioada când
beneficiază de indemnizaţie de şomaj.

Rămâne de văzut care v-a fi impactul acestei burse
generale, la nivelul judeţului nostru, atâta timp cât, importanţii
agenţi economici sunt aceeaşi, iar multe alte firme au fost
închise.

M.M.

România, cele mai mici fonduri
europene pe cap de locuitor

Bursa generală a
locurilor de muncă în
Teleorman se apropie

Agenţia de Plăţi pentru
Dezvoltare Rurală şi Pescuit a
lansat în data de 11 martie a.c.
c a m p a n i a p u b l i c ă d e
informare Euro Agricultura –
R e ţ e a u a N a ţ i o n a l ă a
Multiplicatorilor de Informaţii
despre PNDR, având ca
slogan „Împreună creştem
satul românesc”. Campania se
va desfăşura în perioada
martie – august 2014.

O r g a n i z a t ă p e n t r u
prezentarea implementării
Programului Naţional pentru
D e z v o l t a r e R u r a l ă
(PNDR)2007 - 2013 şi ca
etapă de pregătire pentru
PNDR 2014 - 2020, campania
are ca obiectiv diseminarea şi
multiplicarea eficientă a
informaţiilor şi a mesajelor
despre finanţările europene
nerambursabile acordate
p e n t r u a g r i c u l t u r ă ş i
dezvoltare rurală. „Ne dorim
c a in fo r ma ţ i i l e p r i v i nd
derularea proiectelor finanţate
prin PNDR în exerciţ iul
financiar 2007 – 2013 să fie o
sursă de inspiraţie pentru
următorul PNDR. Plecând de
la ideea că exemplul concret
este cel mai bun mijloc de
comunicare, campania va
prezenta proiecte care pot fi
considerate exemple de bună
practică în accesarea şi
derularea fondurilor europene.
În acelaşi timp, considerând
deosebit de importantă
asigurarea egalităţii de şanse
în accesarea fondurilor,
c o n s t r u i m u n s i s t e m
performant de informare a
beneficiarilor PNDR dar şi a
viitorilor potenţiali beneficiari.
Iar acest sistem este Reţeaua
Multiplicatorilor de Informaţii

privind PNDR, formată din
reprezentanţi ai societăţii civile
care pot transmite în mod
eficient informaţiile către toate
persoanele interesate de
obţinerea banilor pe care
Uniunea Europeană îi acordă
pentru dezvoltarea mediului
rural. Credem că este foarte
important să încura jăm
multiplicarea informaţiilor
corecte, clare, concise despre
accesarea şi derularea
fonduri lor europene” , a
d e c l a r a t D a v id E u g e n

Popescu, directorul general al
APDRP.

Principala activitate pe care
se va axa acest proiect derulat
de către APDRP va fi cea de
creare a unei reţele naţionale
ce va cuprinde peste 2.000 de
multiplicatori de informaţii din
toate judeţele ţării. Aceştia vor
fi selectaţi şi pregătiţi pentru a
p u t e a t r a n s m i t e c ă t r e
publicului larg informaţiile
generale şi specifice despre
modalitatea şi condiţiile de
accesare şi utilizare corectă a
f o n d u r i l o r e u r o p e n e
disponibile prin PNDR. Pentru
desemnarea multiplicatorilor

vor fi luate în considerare
as oc ia ţ i i , pa t ro na te ş i
cooperative de profil, ONG-uri
reprezentative, Grupuri de
Acţiune Locală (GAL), centre
de documentare europeană,
c e n t r e d e i n f o r m a r e
EuropeD i rec t , asoc ia ţ i i
studenţeşti, organizaţii active
în zona rurală etc. „Prima
etapă a campaniei va consta
într-un proces de comunicare,
demonstrativ şi interactiv,
organizat cu multiplicatorii de
informaţii, proces în care

proiectele finanţate prin PNDR
vor fi folosite ca sursă
principală de documentare.
Sunt prevăzute în acest scop
vizite exemplificative la peste
850 de proiecte care au primit
sprijin nerambursabil prin
PNDR în România, dar şi în
alte ţări ale Uniunii Europene”,
a precizat David Eugen
Popescu.

Informaţii complete despre
modul de organizare şi
derulare al acestei campanii
lansată de APDRP se pot afla
accesând platforma web
www.euroagricultura.ro.

George ZAVERA

În luna februarie au continuat inspecţiile
efectuate de structura de inspecţie fiscală din
cadrul Administraţiei Judeţene a Finanţelor
Publice Teleorman, conform programului. Cei
46 de inspectori angrenaţi în acţiunile de
control au efectuat în această perioadă 4
inspecţii fiscale generale, 92 de inspecţii fiscale
parţiale, 4 controale încrucişat, 11 cercetări la
faţa locului şi 9 controale inopinate.

Ca urmare a acestor inspecţii au fost
stabilite sume suplimentare de plătit la buget

constând în diferenţe de impozite şi taxe,
accesorii aferente (dobânzi şi penalităţi de
întârziere) şi amenzi contravenţionale
totalizând 7.102,63 mii lei, după cum urmează:
i

ţ

mpozit pe profit - 166,56 mii lei; TVA - 5.092,02
mii lei; alte impozite i taxe - 18,22 mii lei;
dobânzi - 1.684,23 mi i le i ; amenzi
contraven ionale aplicate (65 cazuri) - 141,60
mii lei.

ş

G.Z.

120 de inspecţii fiscale în februarie

Campanie de informare despre
accesarea şi derularea finanţărilor
europene pentru agricultură şi

dezvoltare rurală

Multe dintre cele 4.400 de produse tradiţionale din
România clasificate conform vechii legislaţii nu erau cu
adevărat tradiţionale. În multe cazuri românii, care preferă
acest gen de produse, au fost înşelaţi, a declarat miercuri
ministrulAgriculturii, Daniel Constantin.

„Ajunsesem pe vechea legislaţie să avem în România
4.402 produse tradiţionale, obţinute în mare parte şi în sistem
industrial, fără limită de cantitate, fără să fie prevăzute
controale elaborate din punct de vedere al cantităţii, din punct
de vedere al metodei care se foloseşte pentru a obţine un
produs tradiţional", a spus Constantin.

El a adăugat că apetitul consumatorului din România este
mai mare atunci când este vorba de produse tradiţionale sau
produse bio.

„Vânzările
au crescut
foarte mult şi
de aceea a
e x i s t a t
a c e a s t ă
i n t e n ţ i e a
m u l t o r
producător i
ca produsele
respective să
fie atestate ca
f i i n d
tradiţ ionale,
însă a existat
o problemă

de înşelare a consumatorului", a explicat ministrul.
Prin noua lege, intrată recent în vigoare, produsele

atestate ca tradiţionale vor fi cu adevărat tradiţionale, a spus
Constantin.

Potrivit noilor norme, cantitatea produsă zilnic va fi
limitată, la un aliment tradiţional, la 400 de kilograme sau litri
pe zi, cu excepţia produselor de panificaţie, unde cantitatea
nu trebuie să depăşească 800 de kilograme pe zi.

„După noua legislaţie, toate produsele tradiţionale trebuie
să obţină din nou atestatul. Cred că vor fi mult mai puţine
produse tradiţionale, pentru că astăzi, din păcate, foarte
multe poartă denumirea de produs tradiţional fără să fie
tradiţionale", a mai spus Constantin.

Atestatele rămân valabile nouă luni de la data intrării în
vigoare a ordinului, iar eliberarea noului tip de atestat se face
la solicitarea operatorului economic, după verificarea
vechiului caiet de sarcini şi a spaţiului destinat producţiei. De
verificarea produselor tradiţionale se vor ocupa ministerele
Agriculturii şi Sănătăţii, precum şi Autoritatea Naţională
pentru Protecţia Consumatorilor.

Toate produsele
tradiţionale trebuie să
obţină din nou atestatul
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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



(urmare din pagina 1)

M.M.

Rezultatele elevilor de clasa
a VIII-a obţinute în urma
susţinerii simulării examenului
de evaluare naţională, atât din
ţară cât şi la nivelul judeţului
Teleorman, au fost un dezastru,
(în judeţul Teleorman media
obţinută de elevi (43,4 la sută),
fiind mai mică decât media pe
ţară de (48.8 la sută)), i-a
determinat pe reprezentanţii
Ministerului Educaţiei să adopte
o măsură de urgenţă care ar mai
putea spăla ruşinea. Chiar dacă
până la adevăratul examen de
evaluare naţională mai sunt
doar patru luni.

Metodele adoptate la nivel

naţional şi care vor fi aplicate şi
în Teleorman se referă la
organizarea de şedinţe zonale
cu directorii pentru analizarea
rezultatelor simulării Evaluării
Naţionale, după ce în prealabil
discuţiile au fost purtate la
fiecare clasă în parte, de către
profesori şi elevi.

Potr ivi t Inspectoratului
Şcolar Judeţean Teleorman, în
judeţul nostru şedinţele sunt
programate pentru zilele de 13 şi
14 martie 2014. Acestea vor
avea loc sala de şedinţe a Casei
Corpului Didactic Teleorman,
începând de astăzi cu orele
9.30, atunci când se va discuta
situaţia cu directorii unităţilor de

învăţământ din mediul rural,
arondate zonei Alexandriei.
Începând cu orele 11.00 se va
discuta situaţia elevilor din zona
Roşiorii de Vede, iar în jurul
orele 12.30 va veni rândul
directorilor din zona Turnu
Măgurele să prezinte situaţia din
teritoriu.

Directorii din zona Videle şi
Zimnicea vor analiza rezultatele
elevilor începând cu 14.00 şi
respectiv 15.30.

Iar discuţiile cu directorii
unităţilor de învăţământ din
Alexandria sunt programate
pentru ziua de mâine începând
cu orele 10.00.
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Evenimentul intitulat sugestiv “Muzeul altfel”, care se
desfăşoară la Muzeul Judeţean Teleorman, anul acesta
se va bucura de cea de a III-a sa ediţie. La ediţiile
anterioare, evenimentul s-a bucurat de un mare număr de
simpatizanţi din rândul şcolarilor şi preşcolarilor, care pe
tot parcursul acestui eveniment, aceştia au fost antrenaţi
în diverse activităţi de creaţie. Astfel că, în acest an,
evenimentul va avea loc în perioada 7 – 11 aprilie, se va
desfăşura pe trei categorii de vârstă: categoria I –
preşcolari; categoria a II-a elevi clasa 0-4; categoria a III-a
formată din elevi din clasele 5-8.

Pentru participanţii primelor două categorii, instituţia
muzeului a pregătit o expoziţie de arheologie şi o alta de
etnografie. Iar în urma vizitării instituţiei, preşcolarii şi
şcolarii vor fi antrenaţi într-un concurs de desene intitulat
„Muzeul văzut prin ochii copiilor”.

După selectarea celor mai frumoase şi mai
reprezentative lucrări, de către un juriu deliberator,
acestea vor fi expuse la muzeu în cadrul evenimentului
„Noaptea muzeelor” care se va desfăşura sâmbătă, 17
mai a.c. Astfel, lucrările şi vor fi votate de către publicul
vizitator de la „Noaptea Muzeelor”.

Iar premierea va fi făcută în data de 2 iunie, cu ocazia
organizării porţilor deschise pentru copii. Desenele
premiate vor fi prezentate în revista electronică a
muzeului e-Buletin semestrial de informare. Premiile
pentru câştigătorii primelor două categorii constau în
materiale pentru desen şi modelaj, cărţi şi o enciclopedie
şcolară.

Pentru participanţii celei de a III-a categorie,
reprezentanţii muzeului propun o vizită tematică de tip
concurs invitând participanţii la expoziţiile de arheologie
şi etnografie, unde aceştia să răspundă la o serie de
întrebări legate de strămoşii noştri şi de tradiţia noastră
populară.

Astfel, în urma vizitării muzeului, elevii sunt invitaţi să
participe la un concurs întitulat „Vizitează, descoperă,
învaţă şi câştigă”.

Organizatorii s-au ocupat din timp de cele mai mici
amănunte în ceea ce priveşte organizarea acestor
concursuri, aşa că, participanţii la cea de a III-a categorie
vor primi un talon de concurs ce cuprinde un număr de 10
întrebări în legătură cu exponatele din expoziţiile vizitate.
În regulament se arată că unele exponate „cheie” vor fi
marcate cu semne distincte şi vor avea, după caz,
explicaţii suplimentare. Taloanele vor fi aduse centralizat,
la muzeu, de către profesorii care vor însoţi grupurile la
vizitare, până la data de 12 mai a.c. ora 17.00. Verificarea
corectitudinii răspunsurilor va fi făcută până la data de 27
mai. Iar în urma tragerii la sorţi, se va afla şi numele
câştigătorilor care va fi anunţat în ziua de 29 mai a.c., prin
afişare la sediu muzeului.

În final, premierea va fi făcută în data de 2 iunie, tot cu
ocazia porţilor deschise pentru copii. Însă, de această
dată premiile sunt mult mai consistente: Premiul 1 – un
aparat foto digital; Premiul 2 – un sistem audio portabil
MP4, iar Premiul 3 – un stick de memorie.

De reţinut faptul că toţi câştigătorii vor primi şi
abonamente gratuite la muzeu, valabile pentru un an.

M.M.

Directorii şcolilor,
chemaţi la raport de conducerea

ISJ Teleorman

„Muzeul Altfel”,
ediţia a III-a, se apropie

de start

Ministrul Educaţiei, Remus Pricopie, a declarat marţi că
rezultatele slabe obţinute de elevi la simulare nu trebuie să
ducă la sărăcirea programei, ci la mobilizarea elevilor.

Remus Pricopie a spus că deşi şapte din zece elevi au
obţinut note sub 5 la simularea evaluării naţionale, nu trebuie
să fie luate decizii pripite.

"Nu iei o decizie peste noapte, după rezultatele la
simulare", a adăugat ministrul Educaţiei.

Întrebat dacă ia în calcul reducerea programei şcolare,
Pricopie a spus că rezultatele slabe obţinute de elevi nu
trebuie să ducă la "sărăcirea programei şcolare, ci la
mobilizarea elevilor".

"Acesta este rolul simulărilor, să arate nivelul de pregătire
şi să determine elevii să muncească mai mult", a precizat
Remus Pricopie.

Ministrul Educaţiei a mai spus că a avut o videoconferinţă
cu toţi inspectorii şcolari şi că i-a rugat să înceapă discuţiile
cu directorii de şcoli.

Remus Pricopie declara, săptămâna trecută, că este
nemulţumit de rezultatele de la simularea evaluării la clasa a
VIII-a, pentru că subiectele se puteau rezolva uşor, dacă
elevii s-ar fi pregătit.

Din totalul celor 187.886 de elevi înscrişi, 177.946 (94,7
la sută) au participat şi la proba de Limba română şi la cea de
Matematică. Dintre aceştia, 86.893 (48,8 la sută) au obţinut
medii peste 5.

Remus Pricopie:
Notele mici obţinute
de elevi la simulare nu
trebuie să ducă la
sărăcirea programei

Noul program de finanţare al UE pentru
educaţie, formare, tineret şi sport, Erasmus+,
lansat marţi în Bucureşti, va oferi burse pentru
120.000 de români care doresc să studieze sau să
urmeze cursuri de formare ori voluntariat în
străinătate, România urmând să primească în
acest an 52 milioane euro.

Noul program de finanţare va oferi burse
pentru 120.000 de români, cu 50 la sută mai mulţi
decât în precedentele programe ale UE.

Comisarului european pentru educaţie,
c u l t u r ă ,
mult i l ingvism şi
tineret, Androulla
Vassiliou a spus că
rata şomajului în
rândul tinerilor din
R o m â n i a e s t e
f o a r t e
îngrijorătoare, ca în
t o a t e s t a t e l e
e u r o p e n e , ş i
reprezintă o risipă
i m e n s ă d e
capacităţi umane.

"Noul nostru program Erasmus+ va acorda
sprijin celor mai vulnerabili tineri, inclusiv tinerilor
care nu sunt încadraţi profesional şi nu urmează
un program educaţional sau de formare. Oferind
oportunităţi de mobilitate pentru învăţare non-
formală, de exemplu prin intermediul Serviciului
european de voluntariat, Erasmus+ va permite
tinerilor să-şi întărească încrederea în sine, îi va
ajuta să-şi găsească drumul în viaţă şi, cel mai

important, le va consolida competenţele", a
explicat Vassiliou.

Ea a mai arătat că în Europa există peste două
milioane de locuri de muncă vacante, iar o treime
dintre angajatori declară că întâmpină dificultăţi în
a recruta personal cu competenţele necesare.

România va primi aproape 52 de milioane de
euro în 2014 în cadrul programului Erasmus+,
ceea ce înseamnă o creştere cu 11 la sută faţă de
finanţarea primită anul trecut prin programul
pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii şi

programul "Tineret
în acţiune", nivelul
acestei finanţări
urmând să crească
în fiecare an până
în 2020.

Între 2007 şi
2013, aproximativ
80.000 de studenţi,
tineri, profesori,
f o r m a t o r i ş i
animatori pentru
tineret din România

au beneficiat de burse în cadrul programului UE
pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii şi al
programului "Tineret în acţiune", care au fost
înlocuite de programul Erasmus+.

Pentru prima dată, Erasmus+ oferă sprijin
pentru sport, bugetul prevăzut în acest sens, de
aproximativ 265 milioane de euro pentru următorii
şapte ani, va contribui la combaterea unor
probleme transfrontaliere, cum ar fi meciurile
aranjate şi dopajul.

Factorii genetici, fumatul,
alcoolul, conservanţii alimentari,
r a d i a ţ i i l e ş i e x p u n e r e a
îndelungată la soare sunt câţiva
dintre factorii implicaţi în apariţia
celor mai multe tipuri de cancer.

Cancerul este o consecinţă a
mul t ip l i căr i i anormale şi
necontrolate a uneia sau mai
multor celule. Deseori, în prima
fază, cancerul nu are simptome
evidente, acestea apărând când
boala este în stadiile II sau III.
Iată câteva semne care, de cele
mai multe ori sunt ignorate, însă
care ar trebui să alarmeze,
pentru că pot anunţa prezenţa
unui cancer!

Pierderea în greutate. Atunci
când o persoană slăbeşte brusc,
fără să fi ţinut o dietă specială,
es te nevo ie de ana l i ze
medicale, pentru a determina
cauza scăderii ponderale.
Pierderea în greutate poate fi
simptom al unui cancer mai ales
de tip gastrointestinal, însă
poa te f i c au za t ă ş i de
hipertiroidism, de tuberculoză
sau de HIV.

Apariţia unor noduli. O
umflătură în orice parte a
corpului poate fi cauzată de un
cancer. Însă nu orice nodul, mai
ales cei apăruţi la sân, sunt
neapărat tumori maligne. Astfel,
spre deosebire de tumorile
benigne ale sânului, cele
maligne nu sunt ferm delimitate
şi dau modificări ale texturii pielii
(gen „coajă de portocală”). De
asemenea, o umflătură apărută
în zona gâtului poate semnala
un cancer tiroidian.

Răguş ea la s au tus ea
sâcâitoare. Simptomele clasice
ale virozelor, răguşeala şi tusea
care nu se vindecă în urma
tratamentului pot anunţa
existenţa unui cancer faringian
sau pulmonar. Când acestea
sunt însoţite şi de dureri de gât
persistente, de dificultate la
înghiţirea hranei şi de urme de
sânge în spută, este neapărat
necesară vizita la medic.

Sângerăr i le anormale .
Sângerările între menstruaţii
sau la menopauză sunt un
semnal de alarmă, deoarece pot

semnala prezenţa unor cancere
precum cel de endometru sau
cel ovarian. În cancerul de col
uterin poate apărea sângerare
vaginală după contactul sexual,
în acest caz menstra putând fi
mai abundentă ca de obicei.

Tu l bu r ă r i l e d i g es t i v e .
Balonarea, indigestia şi durerile
abdominale sunt câteva dintre
simptomele cancerului ovarian.
Tot de dureri abdominale,
precum şi de constipaţie, diaree
şi balonare este însoţit şi
cancerul pancreatic. Cancerul
gastric şi cel de colon pot da
diaree, constipaţie şi scaun cu
sânge.

Modificări ale aluniţelor.
Orice modificare a dimensiunii,
formei, culorii sau consistenţei
unei aluniţe trebuie să fie semn
de îngrijorare. Cel mai periculos
tip de cancer al pielii, melanomul
poate apărea ca o modificare a
unei aluniţe. Sunt suspecte
acele aluniţe care au margini
estompate şi cele care au un
diametru mai mare de 6 mm.

Simptome care ar putea anunţa un cancer

A fost lansat programul "Erasmus+"

120.000 de români vor putea studia
sau lucra în străinătate



Luni 4000 de unguri s-au adunat să ceară guvernului roman
autonomie. Aceştia au manifestat şi au strigat că Ardealul este
ţinut Unguresc cerând reîntregirea Ungariei Mari. Dar Ungaria
Mare nu există. Este scornită de minţile înfierbântate care
confundă realitatea cu visurile deşarte de mărire… Ungaria aşa
zis Mare a fost un artificiu administrativ, o găselniţă birocratică, a
unui funcţionar oarecare, numit Buest, decizie luată în 1867, de
azi pe mâine, într-un birou, în urma unor intrigi şi aranjamente de
culise. Ungaria, aşa zis Mare nu a fost o realitate istorică,
împlinită printr-un eveniment de anvergură. Nici vorbă să se
compare cu procesul prin care s-a ajuns la constituirea României
Mari, proces care are la temelia sa jertfa a zeci, sute de mii de
români… Prin jertfă se consolidează tot ce este trainic în istorie.
Unde este jertfă ungurească la 1867?! Unde a fost jertfă
ungurească atunci când, după un veac şi jumătate de ocupaţie
turcească totală, Budapesta este eliberată de armatele imperiale
austriece? Să le aducem aminte celor care calomniază România
cu atâta pasiune, faptul ruşinos, penibil, jenant, de care ne-am
ferit să facem caz, că în armata care i-a alungat pe otomani din
Budapesta şi din Ungaria, nu a existat niciun combatant ungur!
Repet: când turcii, care transformaseră Ungaria în paşalâc, au
fost alungaţi de armatele unei puteri europene, creştine, în acea
armată nu a fost niciun ungur care să fi ridicat sabia pentru gloria,
libertatea sau demnitatea maghiară… La fel cum, în cele
aproape două secole de ocupaţie turcească, nu s-a înregistrat
niciun moment de rezistenţă, de opoziţie ungurească la ocupaţia
musulmană. Insistenţa cu care ne atacă detractorii maghiari ne
obligă la gestul cel mai firesc: comparaţia între cel calomniat şi
calomniator… Foarte uşor şi la îndemâna oricui este să constate
că oportunismul şi lipsa de demnitate este mult mai prezentă la
liderii maghiari decât la cei care ne-au condus şi ne conduc… S-o
spunem pe şleau şi pe înţelesul omului de rând: momentele în
care să-ţi fie ruşine de tine că eşti lider maghiar sunt mult mai
numeroase şi mai jenante decât cele care i-ar îndreptăţi cât de
cât pe conducătorii români să trăiască acest sentiment dureros…
Nu mai intrăm acum în detalii, dar aceste detalii de urgenţă
trebuie adunate de istoricii specialişti şi puse pe tapet, căci numai
aşa vom închide gura celor care şi-au făcut o meserie din a
calomnia tot ce este românesc. Ţinem totuşi să punem o
întrebare pentru bravii noştri detractori maghiari: câţi sunt
românii care au făcut istorie pentru Budapesta, şi câţi sunt
maghiarii care au marcat istoria pentru români? Câţi sunt românii
al căror nume a fost maghiarizat şi se fălesc azi cu ei toţi
maghiarii, şi câţi sunt maghiarii cu nume românizat?… Să mi se
ierte simplicitatea, aproape penibilă, a demersului pe care îl
propun. Dar nu avem încotro şi trebuie să ne coborâm la nivelul
cerebral al celor care ne agresează, agasanţi şi insistenţi cu orice
ocazie. Să vorbim aşadar pe înţelesul minţii lor, împuţinată de ură
şi năluciri deşarte. Acelaşi exerciţiu nu ar strica să-l facem şi cu
ceilalţi vecini, întrebându-ne câţi ucrainieni, ruşi, bulgari, sârbi
sau greci au scris pagini de istorie românească, şi câţi români i-
au fericit pe vecinii noştri şi ar binemerita nu numai un cuvânt de
recunoştinţă din partea acestora… Dar ar merita ca în toate
aceste ţări, în Grecia, în Bulgaria, în Serbia, în Ucraina, în
Ungaria, să înceteze prigoana împotriva celor ce simt româneşte
şi se consideră români. Avem nevoie, aşadar, de o strategie bine
pusă la punct prin care să contracarăm eforturile sistematice ale
celor care, cu fel şi fel de minciuni, ne calomniază şi ne sabotează
cu orice ocazie. Noi nu avem nevoie de minciuni, de alte calomnii
ca să le răspundem, ci avem de partea noastră adevărul şi nu mai
putem întârzia cu punerea în funcţiune a acestei arme teribile:
ADEVARUL! Şi adevărul este de partea noastră în cele mai multe
cazuri! Numai detractorii noştri au motive să se teamă de adevăr!
Ceea ce înseamnă că îl avem de partea noastră şi pe bunul
Dumnezeu, care este, în fapt, alt nume al adevărului. Numai că
trebuie să avem grijă mare: Dumnezeu, oricât ne-ar iubi, nu ne
bagă şi în traistă…

Mihail TĂNASE
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Un turist merge pe munte şi se întâlneşte cu un urs.
Neştiind ce să facă, începe să se roage:
- Doamne, te rog să dai ursului gânduri creştine!!!
Ursul îşi împreunează labele şi zice:
- Doamne, binecuvântează aceastămasă!

***
Două blonde
- Ei, cum a fost la examenul de şofat?
- Păi, am picat...
- Cum aşa?
- Am ajuns la o intersecţie cu sens giratoriu şi acolo era

un semn pe care scria 30. Am încercuit sensul de 30 de ori
şi... am picat.
- Aha, sigur te-ai încurcat la numărătoare...

***
La mijloc de decembrie trei pensionari stau la cafenea şi

se uită cum ninge cu fulgi mari, iar oamenii aleargă pe stradă
încărcaţi cu pachete deCrăciun.
Primul zice: Şi totuşi, e lucru bun Crăciunul acesta...
Al doilea spune: Da, dar sexul emai bun!
Al treilea spune: Da, dar Crăciunul estemai des.

Pastila de râs

Beţişoarele parfumate, pe care le aprinzi ca
să înviorezi atmosfera din casă sau ca să creezi
un aer propice meditaţiei, nu sunt chiar atât de
inofensive precum par. Un studiu recent arată
că pot dăuna sănătăţii.

Fumul aromat, menit să-ţi parfumeze casa,
poate să ducă la afecţiuni respiratorii. Riscurile
sunt cu atât mai mari cu cât încăperea în care
ard beţele este mai puţin aerisită
– spre exemplu, o cameră de
apartament.

Dar, ce face beţişoarele atât
de potenţial periculoase?

Când răşina aromată este
arsă, fumul rezultat conţine
hidrocarburi aromate policiclite.
Acestea sunt substanţe care
a f e c t e a z ă p l ă m â n i i ,
numărându-se printre factorii
care dau cancer pulmonar la cei
care lucrează în minele de
cărbune. Acelaş i t ip de
hidrocarburi sunt cele care intră în compoziţia
aerului atmosferic poluat.

Alte substanţe cancerigene care se găsesc
în fumul beţişoarelor sunt benzenul şi compuşii
carbonilaţi.

Un studiu publicat într-o revistă de
specialitate arată legătura dintre expunerea
îndelungată la fumul beţişoarelor aromate şi

riscul sporit de cancer al tractului respirator. Se
arată că persoanele care sunt expuse zilnic
fumului aromat, mai mult de 40 de ani, prezintă
un risc sporit cu 70 % de a face cancer.

Studii anterioare arătaseră că fumul
beţişoarelor aromate şi cel de tămâie poate
provoca tumori pe creier şi leucemie, la copii.

Dacă totuşi vrei să-ţi parfumezi casa, cel mai
bine e să apelezi la un difuzor de
arome, care-ţi permite să arzi
uleiuri aromate. Dacă totuşi
c o n t i n u i s ă f i i a d e p t a
beţişoarelor parfumate sau a
tămâii arse, ia în considerare
următoarele măsuri preventive:

- Foloseşte în paralel şi un
ionizator de aer (o lampă cu
sare de Himalaya, spre
exemplu). Ionii negativi emişi
a t r a g ş i n e u t r a l i z e a z ă
p a r t i c u le l e p oz i t i ve a le
substanţelor poluante.

- Nu sta în încăperea în care ai aprins
beţişoare. Deschide geamurile şi lasă aerul să
circule.

- Foloseşte beţişoare/tămâie de calitate.
- Nu aprinde beţişoare des. Dacă eşti

însărcinată, astmatică sau ai copii mici, evită să
le foloseşti.

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

Direcţia Silvică Teleorman organizează licitaţie publică cu strigare în data de 28.03.2014,
ora 10:00, la sediul său din Alexandria, strada Mihăiţă Filipescu nr. 3, pentru vânzarea cantităţii
de 15,8 mc cherestea tivita răşinoase, confiscată.

Materialul lemnos se găseşte depozitat la sediul SC JIA SRL, din localitatea Videle, strada
Florilor numărul 31, judeţ Teleorman.

Anunţ

Consiliul local Vedea, cu sediul în Comuna Vedea, Sat Vedea, Str. Primăriei, Nr. 26, judeţul
Teleorman, cod poştal 147430, cod fiscal 6826851, telefon 0247337901, fax 0247337901,
email primariavedea”zahoo.com, web: www.primariavedea.ro, anunţă organizarea procedurii
de licitaţie publică deschisă cu oferta în plic în vederea închirierii suprafeţei de pajişte aflate în
proprietatea privată a comunei Vedea, JudeţulTeleorman (487,79 ha).

Documentaţia de atribuire poate fi procurată de la sediul instituţiei prin achitarea
contravalorii acesteia în sumă de 50 lei la casieria unităţii.

Licitaţia se va desfăşura în data de 24/03/2014, ora 10:00 în sala de şedinţe a Consiliului
Local Vedea.

Data limită de solicitare a clarificărilor cu privire la documentaţia de atribuire: 21/03/2014,
ora 10:00.

Data limită de răspuns la clarificări: 21/03/2014, ora 16:00.
Ofertele pentru participarea la licitaţie se pot depune la sediul organizatorului până la data

de 24/03/2014 ora 09:00.

Anunţ

privind decizia etapei de încadrare
Bărbulescu Dan Florin Întreprindere Individuală „Construire

depozit dejecţii pentru fermă de găini ouătoare Bărbulescu Dan Florin Întreprindere
Individuală”
Agenţia pentru Protecţia Mediului Teleorman

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi
nu se supune evaluării adecvate

„Construire depozit dejecţii pentru fermă de găini ouătoare
Bărbulescu Dan Florin Întreprindere Individuală”

, titular al proiectului

, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către

pentru proiectul
, propus a fi amplasat în comuna Uda

Clocociov, sat Uda Clocociov, judeţul Teleorman.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul

APM Teleorman din Alexandria, str. Dunării nr. 1, judeţul Teleorman, în zilele de luni-joi între
orele 8:00-16:30 şi vineri între orele 8:00-14:00, precum şi la următoarea adresă de internet:
http://apmtr.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în
termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

Anunţ public

privind decizia etapei de încadrare
Bărbulescu Dan Florin Întreprindere Individuală, „Modernizare şi

echipare fermă găini ouătoare”
Agenţia pentru Protecţia Mediului Teleorman
nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi

nu se supune evaluării adecvate
„Modernizare şi echipare fermă găini ouătoare”

titular al proiectului
, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de

încadrare de către

pentru proiectul , propus a fi amplasat în
comuna Uda Clocociov, sat Uda Clocociov, judeţul Teleorman.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul
APM Teleorman din Alexandria, str. Dunării nr. 1, judeţul Teleorman, în zilele de luni-joi între
orele 8:00-16:30 şi vineri între orele 8:00-14:00, precum şi la următoarea adresă de internet:
http://apmtr.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în
termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

Anunţ public

România reală
Opincarilor, plecaţi acasă!

Beţişoarele parfumate sunt periculoase?



1 7 8 1 :

1855:

1865:

1881:
1900:

1900:

1907:

1916:
1934:

1976:

Astronomul
englez Sir
W i l l i a m
Herschel a
descoperit
p l a n e t a
Georg ium
S i d u s ,
cunoscută
ulterior sub
denumirea
deUranus.

S-a născut Percival Lowell, astronom american
(d. 1916).

S-a născut Dragomir Hurmuzescu, fizician (d.
1954).

S-a născutTonyBulandra, actor român (d. 1943).
În Franţa, ziua de muncă pentru femei şi copii

este limitată prin lege la 11 ore.
S-a născut Petre P. Panaitescu, istoric, filolog

român (d. 1967).
S-a născut Mircea Eliade, prozator, istoric al

religiilor, romancier, eseist român, stabilit în Franţa (d.
1986).

S-a născut CellaDima, actriţă româncă (d. 2000).
S-a născut, în studiourile Walt Disney, celebrul

personaj de desen animatDonaldDuck.
A murit Alexandru Colfescu, critic muzical (n.

1899).
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07:00 Telejurnal matinal 09:00
Legendele palatului 10:20 Kile te
omoar cu zile! 10:30 În linia întâi
11:30 Sport plus 12:20 Opinii fiscale
12:30 Tribuna partidelor parlamentare
13:00 De joi pân joi 14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping 15:30 Akzente
16:50 Zeul r zboiului 18:10 Lozul cel
mare 18:45 Clubul celor care
muncesc în România 19:45 Sport
20:00 Telejurnal 21:10 Joi la 9 22:30
Biziday 23:20 Sushi 23:30 Ma ini,
teste i verdicte 00:10Ascensiunea lui
Carlito 01:50 Dosar România

ă

ă

ă

ş
ş

Aveti destula energie
pentru a rezolva toate
p r o b l e m e l e . P l a n
financiar nu stati bine,
dar perspectivele sunt
bune. Tineti cont de
intuitie, dar ascultati si
sugestiile partenerului
de viata!

Sunteti hotarat sa
obtineti bani prin orice
mijloace. Un barbat
mai in varsta incearca
sa va tempereze si va
sfatuim il ascultati. Nu
va neglijati prietenii si
relatiile sentimentale!

A s ta z i s u n t e t i
hotarat sa rezolvati
probleme familiale pe
care le-ati tot amanat.
Dupa-amiaza, este
posibil sa intampinati
mici dificultati. Aveti
sanse sa realizati tot
ce v-ati propus.

Astazi s-ar putea sa
nu va iasa totul asa
cum ati sperat. Se
pare ca partener de
afaceri nu isi onoreaza
p r o m i s i u n i l e . Nu
i n c e r c a t i s a v a
impuneti punctul de
vedere!

Va sfatuim sa va
amanati afaceri le
programate pentru
azi. Mai mult, exista
riscul sa pierdeti o
suma mare. Aveti
succes in activitatile
de rutina, desfasurate
in interesul familiei.

Nu sunteti prea
comunicativ, motiv
pentru care relatiile
sociale pot avea de
suferit. Nu incepeti noi
a c t i v i t a t i s a u
colaborari noi, chiar
daca primiti oferte
tentante.

Vi se pare ca
sunteti neglijat si aveti
nevoie de sfaturi. Fiti
mai sociabil! Cei din
j u r a r pu tea sa
interpreteze gresit
atitudinea dv. Nu aveti
motive sa vedeti totul
in negru!

S-ar putea sa fiti
indispus si sa nu aveti
c h e f d e v o r b a .
Persoana iubita va
intelege problemele
si va ajuta sa le
re zo l va t i . Du pa -
amiaza, o ruda va da
o veste buna.

Nu sunteti deloc
sociabi l s i avet i
tendinta sa va izolati.
Va confruntati cu
probleme care s-au
acumulat in ultima
perioada. Va sfatuim
sa nu cedati si sa
cautati solutii.

Aveti senzatia ca
persoana iubita va
neglijeaza si simtiti
nevoia sa primit i
sfaturi si incurajari. Va
recomandam sa fiti
mai sociabil, pentru ca
riscati sa deteriorati
relatiile cu anturajul.

Incepeti ziua cu o
senzatie de oboseala.
Evitati activitatile in
care trebuie sa va
concentrati intens.
S p r e s e a r a v a
viziteaza un prieten
care va reda buna
dispozitie.

Aveti sanse sa
p r i m i t i o s u m a
importanta. Nu este
momentul sa investiti,
pentru ca s-ar putea
sa iesiti in pierdere. Ar
fi bine sa stati mai
mult acasa, impreuna
cu familia.

Semnificaţii istorice pentru

07:00 tirile Pro Tv 10:05
Tân r i Nelini tit 11:00 Diferit de
ceilal i 13:00 tirile Pro Tv 14:00
Tân r i Nelini tit 15:00 Northfork
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 Promotor 03:30
Apropo Tv 04:30 Lie to Me 05:30
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 Hercule
in Infern 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

t i r i l e K a n a l D 2 0 : 0 0
Declara ie de dragoste 22:15
WOWBiz 00:30 tirile Kanal D
01:30 Prin esa vampirilor
02:45 WOWBiz 04:15 Teo
Show 06:00 Poveste de familie
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07:00 Dragostea trece prin
stomac 07:30 Ajutor! Vreau s
sl besc! 09:00 Dupa fapta si rasplata
10:30 Cirea a de pe tort 11:30 Ce
gândesc femeile 12:30 Danni
Lowinski 14:00 Dragostea trece prin
stomac 14:30 Râzi i câ tigi 15:00
Click! 16:00 Tr sni i din NATO 16:30
Ce gândesc femeile 17:00 Cirea a
de pe tort 18:00 tirile Prima TV
19:30 Râzi i câ tigi 20:00 Tr sni i
din NATO 20:30 Victime Colaterale
22:30 Click! 23:30 Tr sni i din NATO
00:00 Râzi i câ tigi 00:30 Cirea a
de pe tort
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08:30 Aventurile lui Jackie
Chan 09:00 Dilemele varstei 10:00
Earl 11:00 Unitatea 12:00
Aventurile lui Jackie Chan 12:30
La Maru 14:00 Promotor 14:30
Zoom în 10 14:45 Earl 15:45
Unitatea 16:45 La bloc 17:45
Prietenii t i 18:45 Dilemele varstei
19:50 La bloc 21:00 Prietenii t i
22:00 Inamicul nevazut 1 00:00
Supernatural: Aventuri în lumea
întunericului 01:00 Iertarea
p catelor 01:45 Inamicul nevazut
1
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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
Po ve t i r i a d ev ra te 0 9 :4 5
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
Po ve t i r i a d ev ra te 1 7 :3 0
Chemarea inimii 18:30 Cununa de
lacrimi 19:30 Santa Diabla 20:30 O
noua via 21:30 Regina 22:30
Pove t i r i de noap te 23:00
Cancan.ro 23:30 Engaged &
Underage 00:00 O noua via 01:00
Regina 02:00 Pove tiri adev rate
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ărit la Tipografia “MARA”

Emil PETRESCU
Secretar de redacţie: Dana PĂUNE

Monica MEILĂ,
Mirel MANAFU, Carmen ROBESCU

Camelia MANTU
Florentina POPESCU,

Telefon/fax: 0347. .448804

www.ziarulmara.ro

Responsabilitatea pentru conţinutul materialelor aparţine, în totalitate, autorului.
Fotografiile cu indicativele şi reprezintă trucaj şi respectiv, pamflet.PT

Vrei să f i zilnic la curent cu cele mai importante ştiri din judeţul tău, dar nu ai timp de
pierdut pentru a sta la coadă la chioşcurile de ziare? De acum cotidianul MARA vine la
tine acasă. Decupează talonul de abonament din ziar, achită

CB0245036735460001, deschis la Banca Comerciala Română suma
aferentă şi expediază talonul de abonament + copia
chitanţei de plată pe adresa cotidianului MARA: Alexandria, Str. Libertăţii, nr. 271, Bl.
L4 sau pe fax. 0347/ ţi veni direct la sediul cotidianului şi de luna
următoare uşă.

i

în contul
RO52RN

lunilor de abonament alese

80.44.48 sau po
ziarul MARAvine la tine la

Cotidianul MARA vine la tine acasă

Talon de abonament

Vârsta ___ __ Profesia ____ _

CUI _____ __ Cont ___ ____ Banca ____ _____
Vei primi abonamentul la adresa

Persoana fizică: Numele _______________ Prenumele ________________
_ _____________________________________

Persoană juridică: Nume firmă ___________________________________
Domeniul de activitate __________________________________________

______ ___________ _______
:

Str. _______________ nr ______ Bl. ______ Sc. ______ Et. _____Ap. _____
Localitatea ________________ Cod poştal ____________ Judeţul _______
Tel _______________Fax _____________E-mail______________________
Doresc să achiziţionez un abonament la cotidianul MARAîncepând cu luna
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Actualitatea într-un zâmbet
Că teleormănencele

sunt frumoase şi sexy nu
mai este un secret pentru
nimeni. Dar când aceste
calităţi sunt apreciate şi de
alţii parcă nu-ţi mai pare
atât de rău că te-ai născut
într-unul din cele mai
sărace judeţe din ţară.

Una dintre cele mai
sexy sportive din Liga
Naţională de Baschet
f e m i n i n e s t e d i n
Teleorman. Crenguţa
Teodorescu, căci despre
ea este vorba, este foarte
aproape să cucerească

titlul de ”Cea mai sexy
baschetbalistă”. Pentru
acest titlu, ”Creng” luptă cu
alte 10 baschetbaliste, dar
a reuşit să se detaşeze
confortabil ce celelalte
contracandidate.

Jucătoarea de la CSBT
Alexandria a reuşit să
strângă peste 30 la sută
d i n t r e v o t u r i , f i i n d
deocamdată pe prima
poziţie. La diferenţă mică
se află Andreea Romina
Filip de la Phoenix Galaţi,
cu puţin peste 27 la sută.
U l t i m a t r e a p t ă a
podiumului provizoriu este
ocupat de jucătoarea de la
CS Nova Vita Târgu
Mureş, Kata Meszaros.
Poza acesteia a reuşit să
convingă doar 16 la sută
dintre votanţi.

Crenguţa se apropie de
24 de ani. Aceasta are
n işte d imensiun i de
invidiat. La cei 174 de
centimetri pe care îi are se
poate lăuda doar cu 64 de
kilograme.

D e ş i a n t r e n o r u l
Mădălin Piperea nu i-a

ac o r d a t p r e a mu l t ă
încredere, aceasta n-a
renunţat şi a decis să
rămână aproape de familie
şi de cei dragi. Asta şi
poate pent ru că se
ghidează după motto-ul
”succesul înseamnă a
continua când ceilalţi
renunţă”.

Din păcate pentru cei
care îşi făceau planuri de
viitor cu tânăra jucătoare
ar trebui să se reorienteze
şi asta pentru că aceasta
este ”aproape căsătorită”.

C. DUMITRACHE

Maşină de spălat ecologică

- Doamne Sfinte-ţi cer puţin;
Una apă, alta vin!

- Părinte, n-ai ceva mai vesel, că doar inaugurăm primăria!
- Tată, alea la masa festivă!

- Domnu şef, nu mă amendaţi! Vă dau un ciur de mălai...’

Podiumul Campionatului Judeţean de
Juniori (U19) este similar cu cel al
seniorilor. Singurele diferenţe fiind
locurile ocupate de primele 3 clasate.
Dacă în liga ”mare” pe prima poziţie se
află Sporting Roşiori, la juniori aceasta
este ocupată de către Pamimai Videle.
Poziţia a doua a clasamentului este în
ambele cazuri deţinută de către FCM
Alexandria. Echipele clasate pe ultima
treaptă a podiumului fac rocada. Astfel, în
liga a IV-a seniori, ”bronzul” este ocupat
de către Pamimai Videle, iar la juniori cei
de la Sporting Roşiori.

Lupta strânsă pentru promovare se dă
şi în Campionatul Judeţean de Juniori, nu
doar la seniori. Tot trei echipe au şanse de
promovare şi în Campionatul de juniori
sub 19 ani. Cu toate că se află pe poziţia a
treia, la patru puncte de prima clasată,
echipa din Roşiori este într-o dispoziţie de

joc foarte bună. În cele 17 partide
disputate până acum, juniorii lui Sporting
au reuşit să marcheze nu mai puţin de
103 goluri. Mai mult decât atât, ei au
încasat doar 17 goluri. Adică au marcat
peste 6 goluri pe meci şi au primit doar
unul.

C. DUMITRACHE

Crenguţa Teodorescu, în topul
celor mai sexy baschetbaliste

Performanţe naţionale:

Performanţe internaţionale:

2002 - locul 2 la minibaschet cu CSS
Alexandria

2003 - locul 2 la juniori III cu CSS
Alexandria

2004 - locul 2 la juniori III cu CSS
Alexandria

2005 - locul 1 la juniori III cu CSS
Alexandria

2006 - locul 1 la juniori II cu CSS
Alexandria

2007 - locul 1 la juniori I cu CSS
Alexandria

2006 - locul 2 Campionatul Balcanic
2006 - locul 3 Campionatul European
2007 - locul 2 Campionatul European
2007 - locul 2 Campionatul Balcanic

Juniorii ”imită” seniorii

Rapid Buzescu - FCMAlexandria (0 - 5)
CS Sporting Roşiori - CS Spicpo
Poroschia (9 - 1)
Unirea Brânceni - Pamimai Videle (0 - 5)
Astra Plosca - Tineretul Suhaia (8 - 1)
Viaţă Nouă Olteni - Voinţa Saelele (6 - 0)

FC Udinese Uda Clocociov - ACF
Dunărea Zimnicea (5 - 7)
ACSAjax Botoroaga - FC Traian (3 - 1)
CS Unirea Ţigăneşti - CS Metalul Peretu
(0 - 3 prin neprezentare)

Rezultatele etapei a XVII-a:


