
La ora actuală, agricultura românească se confruntă cu prea multe probleme
ca să atingă potenţialul uriaş pe care îl are şi să ajungă principalul motor de
dezvoltare al unei economii dezindustrializate.

(continuare în pagina 4)

Încălzirea vremii a ”tras
pe dreapta” mai multe
maşini, iar şoferii au ales
mersul pe jos. Acest lucru a
redus semnificativ numărul
accidentelor rutiere.

Cu toate acestea, mai
sunt încă ”şoferi inconştienţi”
care aleg să mai încalce
legea.

”Poliţiştii din municipiul
Alexandria l-au depistat pe
C. Gigi de 26 de ani din
oraşul Zimnicea în timp ce
conducea un autoturism pe
s t r a d a D u n ă r i i d i n
A l e x a n d r i a , a v â n d
au to r i za ţ i a p rov iz o r i e

expirată. În cauză a fost întocmit dosar penal”, se arată într-o informare a IPJ
Teleorman.

Dacă în acest caz şoferul avea permis de conducere, în următorul este vorba
despre un tânăr de 19 ani din comuna Crângeni care a fost prins în timp ce
conducea un ATV care nu era înregistrat şi fără a poseda permis de conducere.
Din ceastă cauză pe numele tânărului a fost întocmit dosar penal.

(continuare în pagina 2)

Şedinţele cu directorii unităţilor de învăţământ
gimnazial din judeţul nostru au debutat ieri, la Casa
Corpului Didactic din cadrul Inspectoratului Şcolar
Judeţean Teleorman, în prezenţa şefului inspectoratului
Valeria Gherghe şi a inspectorilor de specialitate Mihai

Ionescu, inspector de matematică şi Alexandra Mocanu,
inspector de limba şi literatura română. Directorii şcolilor
au participat la şedinţă, în funcţie de zonele în care îşi
desfăşoară activitatea.

Motivul principal al acestei întâlniri, după cum a spus

şi inspectorul general al ISJ Teleorman Valeria Gherghe ,
a fost acela de a găsi soluţii în ameliorarea situaţiei create
în urma susţinerii simulării examenului de Evaluare
Naţională, ci mai puţin în găsirea unui vinovat care a dus
la generarea acestei situaţii.

Dorinţa inspectorului şef al ISJ Teleorman, este aceea
ca la examenul din vară, procentul de promovabilitate să
fie cel puţin apropiat cu cel obţinut la evaluarea de anul
trecut.

(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

Anul VII , serie nouă, 1908, Vineri 14 Mart 201 , preţ 75I nr. ie 4 0, lei

( ) 1 EUR
lei4.5069

€ ( ) 1 USD
lei3.2298

$ 1 XAU
lei142.3359

( ) 1 GBP
lei5.3878
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2Promovabilitate zero la matematică,
în 33 de şcoli teleormănene

La Muzeul Judeţean Teleorman

Lecţia de
istorie despre
colectivizare

Salarii de zeci de mii de euro pentru supravegherea asigurărilor

Într-un contract de asigurare,
doar prima e sigură

“Festivalul
Mărţişorului”
şi-a desemnat
câştigătorii

Nereguli din
traficul teleormănean
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C. D.

Bicicliştii şi căruţaşii sunt adevărate pericole pe drumurile
publice, dar nimeni nu se oboseşte să facă ceva în acest sens.
Un alt exemplu în acest sens, asta dacă mai era cazul, s-a
petrecut pe străzile din Turnu Măgurele.

”M. Paulică din Turnu Măgurele în timp ce conducea un
autoturism pe strada Fraţii Goleşti din localitate, efectuând
virajul la stânga pentru a intra pe strada General Praporgescu,
pe partea dreaptă circula un biciclist care a virat brusc stânga şi
a intrat în coliziune cu acesta. În urma accidentului a rezultat
vătămarea corporală a biciclistului care a fost transportat la
spital chiar de către conducătorul auto, dar nu a fost necesară
internarea”, se mai arată în aceeaşi informare.

Şi în acest caz a fost întocmit dosar penal.
Şi viteza este un alt factor al producerii accidentelor rutiere.

Deşi anual îşi pierd viaţa zeci de persoane, doar în Teleorman,
din cauza vitezei excesive, tot se găsesc şoferi teribilişti care
calcă pedala de acceleraţie.

Este şi cazul lui C. Marin de 59 de ani din municipiul
Bucureşti. În timp ce conducea un autoturism pe DJ 701, din
direcţia comunei Tătărăştii de Jos către comuna Ciolăneşti din
cauza vitezei excesive, a pierdut controlul asupra volanului într-
o curbă la stânga părăsind astfel carosabilul.

În urma accidentului a rezultat vătămarea corporală a
conducătorului auto care a fost transportat la spital pentru a i se
acorda îngrijiri de specialitate. Conducătorul auto a fost testat cu
aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ.

În cauză a fost întocmit dosar de cercetare penală.

La sala mare de şedinţe a
Primăriei Alexandria, ieri,
începând cu orele 19.00, s-a
desfăşurat cea de-a II-a ediţie
a “Festivalului Mărţişorului”,
concurs de muzică uşoară,
dedicat copiilor cu vârste
cuprinse între 7 şi 14 ani.

Evenimentul, organizat de
P r i m ă r i a M u n i c i p i u l u i
Alexandria şi Consiliul Local
al Municipiului Alexandria, s-a
desfăşurat într-un cadru
a d e c v a t , s u b a t e n t a
observaţie a juriului format din
profesionişti. Concurenţii care
au evoluat sub egida acestui
festival, au fost bine pregătiţi
şi chiar dacă nu toţi au primit
premii, cu siguranţă ei au fost
câştigători prin faptul că au
avut şansa de a participa în
cadrul acestei competiţii.
Festivalul a fost organizat pe
categorii de vârstă, iar copiii
au avut posibilitatea de a
interpreta câte două piese,
una lentă şi una ritmată,
tocmai pentru ca juriul, să
poată delibera cât mai corect
câştigătorii.

Şi pentru că a venit vorba
de juriu, acesta a fost format
d i n A lexandra Drăgu ţ ,
cons i l i e r pe p rob leme
culturale în cadrul Primăriei
Alexandria, Vica Grosu
profesor de canto, Valeria
Gherghe şeful ISJ Teleorman,
A d r i a n R o m c e s c u
c o m p o z i t o r , M i h a i

Constantinescu interpret de
muzică uşoară şi Eugen
Delcea reprezentant la
PrimărieiAlexandria.

Cu asemenea specialişti
au fost desemnaţi cei mai buni
dintre cei mai talentaţi tineri
dinAlexandria.

Astfel la categoria 7 – 10
ani au fost premiaţi cu Locul III
Andreea Bogban, Locul II

Andrada Ceangâru şi Locul I
Mihai Andrei Beşu. La
categoria 11 - 12 ani au fost
desemnaţi câştigătorii: pentru
Locul III Adelina Luţă, Locul II
Andra Ganea şi Locul III
Evelina Crăciun. Iar la
categoria 13 – 14 ani
câştigători au fost pentru
Locul III Ştefan Irninis, Locul II
Alexandru Gabriel Bondar şi

pe Locul I Ştefania Cristea.
Iar trofeul din acest an a

fost revendicat de talentatul
Octavian Broşteanu, care a
reuşit să impresioneze juriul şi
să câştige ediţia a II-a a
“Festivalului Mărţişorului”.

Fiind profund impresionat
Adrian Romcescu cel care a
î n m â n a t p r e m i i l e
câştigătorilor acestei ediţii, a

afirmat că demult nu a mai
întâlnit un aşa talent, găsind
printre copiii participanţi voci,
care peste ani, îi pot face
adevărate vedete.

În finalul festivalului Mihai
Constantinescu a susţinut un
mini recital, interpretând
alături de copiii cele mai
îndrăgite melodii.

M.M.

Pentru a-şi continua activitatea, medicii
care au fost pensionaţi au nevoie ca medicul
de medicina muncii să menţioneze în viză că
sunt apţi să lucreze, se precizează într-o
decizie recentă a Colegiului
Medicilor din România (CMR).
În plus, ei au nevoie şi de o
menţiune specială din partea
me d i c u l u i p s i h i a t r u , s e
subliniază în acelaşi document.

Potrivit Deciziei CMR nr.
1/2014, care modifică şi
completează Decizia CMR nr.
4/2008 privind continuarea
activităţii medicale peste vârsta legală de
pensionare, medicii pensionari, care au peste
65 de ani, dar nu mai mult de 70 de ani, îşi pot

continua activitatea doar dacă certificatul de
sănătate conţine: viza medicului psihiatru cu
menţiunea "apt să lucreze în domeniul
sanitar", viza medicului de medicina muncii cu

menţiunea "apt să lucreze în
specialitatea...." (specialitatea
medicului pentru care se
eliberează certi f icatul de
sănătate).

Aceasta decizie a intrat în
vigoare la data de 11 martie
2014, când a fost publicată în
Monitorul Oficial, Partea I, nr.
176.

Anterior, medicii pensionari aveau nevoie
de certificatul de sănătate, dar acesta trebuia
să conţină doar viza de la medicul psihiatru.

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

Nereguli din
traficul teleormănean

“Festivalul Mărţişorului” şi-a
desemnat câştigătorii

Cei peste 20.000 de preşcolari, elevi şi profesori înscrişi în
ediţia curentă a programului naţional de educaţie de mediu
Patrula de Reciclare au contribuit la colectarea a peste 120.000
kg de deşeuri de echipamente electrice şi electronice (DEEE),
în intervalul decembrie 2013 - 1 martie 2014.

Agenţii şi profesorii coordonatori ai Patrulelor de Reciclare
din toată ţara au mobilizat colegii, vecinii şi organizaţiile locale
să trimită la reciclare 120 de tone de aparate electrice defecte,
baterii şi becuri uzate, prin sute de activităţi organizate în
şcoală, campanii, evenimente stradale şi proiecte creative.
Până în prezent, aşadar, de la prima ediţie a programului din
2011, Patrula de Reciclare a contribuit la colectarea a 420.000
kg de deşeuri de echipamente electrice şi electronice.

”Colectăm, reciclăm, pe oameni să-i ajutăm, de poluare să-i
scăpăm” (Liceul Tehnologic Alexandru Vlahuţă, Podu Turcului,
Bacău), ”Vrei, doar, un oraş curat? Hai cu noi la colectat!”
(Şcoala gimnazială nr. 32, Bucureşti), ”Am putea ca, împreună,
să facem lumea mai bună!” (Şcoala I.G. Duca, Ţigăneşti, judeţul
Teleorman), sunt doar câteva din sloganurile cu care Patrulele
şi-au mobilizat comunităţile pentru cauza lor ecologică.

Patrulele acestei ediţii şi-au propus un obiectiv ambiţios: să
convingă fiecare cetăţean al României să colecteze măcar 50
de grame de astfel de deşeuri. Judeţele care vor reuşi să
colecteze această cantitate pentru Patrula locală vor câştiga un
premiu naţional! Succesul copiilor şi şansele Patrulelor la un
premiu naţional depind aşadar de solidaritatea comunităţilor lor
şi de modul în care acestea se vor mobiliza să îi susţină. Fiecare
cetăţean, dar mai ales firmele şi instituţiile pot deveni Suporteri
ai Patrulei de Reciclare.

Medicii pensionari îşi pot
continua activitatea, cu viza medicului

de medicina muncii

Patrulele
de Reciclare şi-au

mobilizat comunităţile
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USD îşi va stabili candidatul la alegerile
prezidenţiale după europarlamentare, a
declarat social democratul Mircea Geoană,
precizând că acesta va fi, cel mai probabil, din
PSD, astfel încât să poată aduna cât mai multe
voturi în turul al doilea.

„Paşaportul pentru Cotroceni pentru viitorul
candidat al PSD este dat de buna guvernare din
următoarele luni”, a spus Mircea Geoană,
miercuri seară, la Digi24.

El a precizat că s-au făcut câteva sondaje

interne în partid, dar că acestea sunt
„irelevante” pentru că încă nu sunt cunoscute
numele candidaţilor.

„Refuzăm să intrăm într-un concurs de
frumuseţe în partid”, a mai spus Mircea
Geoană. El a precizat că, cel mai probabil,

candidatul va fi un membru al PSD, astfel încât
să poată fi mobilizat tot publicul PSD,

Va fi „cineva care să adune voturi în turul al
doilea dincolo de baza partidului nostru”, a mai
spus Mircea Geoană.

Întrebat dacă mai are dorinţa de a candida
pentru fotoliul de la Cotroceni, în condiţiile în
care a pierdut în faţa lui Traian Băsescu în
2009, după ce exit poll-urile îl dăduseră
câştigător, Mircea Geoană a răspuns: „Se
spune că ce nu te omoară te întăreşte. Sunt un
om mai puternic şi mai înţelept decât acum
câţiva ani”.

El a precizat că nu este vorba de ambiţie, ci
de dorinţa de a avea la conducerea ţării o
echipă care să schimbe „modelul defect de a
administra România din ultimii 10 ani”.

„Nu e obligatoriu să fii numărul unu ca să faci
bine acestei ţări. Eu cred în echipă”, a adăugat
el.

Printre numele enumerate de premierul
Victor Ponta, ca posibili candidaţi la Cotroceni
din partea USD, se numără şi câţiva
independenţi.

„Prima opţiune este refacerea USL şi un
candidat alături de PNL. A doua variantă este
aceea de a sprijini unul din candidaţii care sunt
doriţi de poporul român. Mugur Isărescu, daca
va dori să candideze, Sorin Oprescu, Călin
Popescu Tăriceanu. De la noi din partid domnul
Geoană şi cu mine suntem cei care putem
candida cu şanse”, a spus Victor Ponta
duminică.

32 de parlamentari au fost declaraţi incompatibili de
Agenţia Naţională de Integritate. Este vorba despre 22 de
deputaţi şi 10 senatori.

În ceea ce priveşte incompatibilitatea, inspectorii de
integritate au constatat că cei 32 de parlamentari au ocupat în
timpul mandatului şi funcţiile de administrator, membru în
consiliul de administraţie al unor companii, comercianţi sau
reprezentanţi ai statului în adunările generale ale unor
companii, lucru interzis de legea privind statutul deputaţilor şi
senatorilor.

Parlamentarii care sunt suspectaţi de fals în declaraţii nu
au menţionat în declaraţiile de interese calităţile şi funcţiile
deţinute.

În cazul parlamentarilor vizaţi de ANI a fost sesizat
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Cei 32 de deputaţi şi senatori au la dispoziţie 45 de zile
pentru a contesta rapoartele ANI. În caz contrar, decizia
rămâne definitivă, iar aleşii ar urma să-şi piardă mandatele şi
să nu mai poată ocupa funcţii publice timp de trei ani.

Fostul preşedinte al PDL, Emil Boc, a declarat, miercuri,
că partidele de dreapta din România riscă să rămână zece
ani în opoziţie dacă nu se unesc după alegerile
europarlamentare, care vor avea loc în luna mai.

"După europarlamentare, dacă forţele de dreapta nu se
unesc, zece ani vor sta într-o opoziţie frumoasă, dar lipsită de
eficienţă", a avertizat primarul Clujului într-o conferinţă de
presă.

Emil Boc este încrezător că forţele de dreapta vor ajunge
la o înţelegere după europarlamentare, susţinând că
formaţiunile politice trebuie să îşi desemneze un candidat
comun pentru preşedinţie.

"Vor fi obligate prin forţa normală a lucrurilor ca, după
alegerile europarlamentare, să găsească o formă de
colaborare pentru a-şi impune un candidat comun la
preşedinţie", a menţionat fostul lider al democrat-liberalilor.

Declaraţiile lui Boc vin în contextul în care PDL a iniţiat o
moţiune de cenzură împotriva Guvernului Ponta 3, însă nu a
fost susţinut şi de PNL. Formaţiunea politică a adunat 90 de
semnături cu ajutorul PP-DD şi mai are nevoie de încă 54.
Liberalii nu au contribuit cu nicio semnătură.

Pe de altă parte, preşedintele PNL, Crin Antonescu, a
declarat, marţi, că după ceea ce a văzut în Parlament la
angajarea răspunderii Guvernului, consideră că ar fi neserios
ca liberalii să mai iniţieze o moţiune de cenzură.

32 de parlamentari
sunt incompatibili

Profeţia lui Boc:
Dacă partidele

de dreapta nu se unesc,
vor sta 10 ani în Opoziţie

USD îşi va stabili candidatul la alegerile
prezidenţiale după europarlamentare

Preşedintele PNL, Crin
Antonescu, a declara t ,
miercuri, că în situaţia în care
liberalii vor înregistra un scor
s u b 2 0 % l a a l e g e r i l e
europarlamentare îşi va
prezenta demisia din funcţie,
dar nu înainte de a-i schimba
"şi pe alţii".

Antonescu a declarat, la
Adevărul Live, că obiectivul
P N L l a a l e g e r i l e
europarlamentare este să
obţină un scor electoral de
25%, însă se poate considera
că partidul şi-a atins obiectivul
dacă ar obţine un scor între 23
şi 24 la sută din opţiuni.

El a fost întrebat ce se va
întâmpla dacă PNL obţine sub
20% din voturi.

"Dacă luăm sub 20 ... nici
nu vreau să analizez aşa ceva.
(...) Sub 20 ar fi foarte rău şi ar

genera schimbări foarte
serioase", a declarat liderul
PNL.

Antonescu a fost întrebat
dacă şi-ar prezenta demisia
din fruntea PNL într-o astfel de
situaţie.

"Nu înainte de a-i schimba
şi pe alţ i i " , a răspuns
preşedintele PNL.

Ulterior, el a confirmat din
nou că îşi va prezenta demisia
de la conducerea partidului în
cazul unui scor sub 20%.

Crin Antonescu:
Dacă PNL nu va lua 20% la

europarlamentare eu îmi dau demisia

Premierul Victor Ponta a
discutat joi la Palatul Victoria
cu reprezentanţii ALRO

Slatina, context în care şeful
Executivului a dat asigurări că
Guvernul sprijină intrarea în
vigoare a legii de aprobare a

OUG 57/2013, pr i v ind
certificatele verzi, până
miercuri 19 martie.

" P r i m u l - m i n i s t r u a l
Guvernului României, Victor
Ponta, s-a întâlnit la Palatul
Victoria cu reprezentanţi ai

companiei ALRO Slatina.
Discuţiile au fost centrate pe
problema certificatelor verzi,
în contextul dezbaterilor din
spaţiul public referitoare la
Legea de aprobare a OUG
57/2013", se arată într-un
comunicat remis joiAgerpres.

Victor Ponta, precizează
sursa citată, a dat asigurări
reprezentanţilor ALRO că
"Guvernul României sprijină
intrarea în vigoare a legii
până miercuri, 19 martie
2014".

Totodată, primul-ministru
cere preşedintelui României
promulgarea de urgenţă a
legii de aprobare a OUG
57/2013, pentru a rezolva
problema semnalată de
reprezentanţii ALRO şi a evita
generarea unor creşteri de
preţuri în domeniul industriei
româneşti şi al preţului pentru
consumator.

Premierul a discutat cu reprezentanţii
ALRO pe tema legii certificatelor verzi
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Şt. B.

Problemele se datorează atât complexităţii
acestei ramuri, cât, mai ales, din cauza lipsei
unui interes real al autorităţilor pentru producţia
vegetală şi animală.

Statul român nu face altceva decât să
rezolve problemele de moment, n-are o
strategie pe termen mediu şi lung nici pentru
irigaţii, nici pentru asigurarea desfacerii
producţiei, lăsând fermieri i la mâna
multinaţionalelor din domeniul valorificării
cerealelor şi al celor care valorifică produsele în
supermarketuri, provenite în majoritate din
importuri.Aşa că în loc să fie motorul existenţei,
motorul bugetului, agricultura românească mai
există pentru că încă mai există nebuni frumoşi
care se luptă pentru ca pământul udat cu
sângele strămoşilor să nu rămână pârloagă.

Şi dacă fermierii reuşesc să facă faţă, cu
greu, e adevărat, insuficienţei fondurilor din
subvenţii ori birocraţiei stufoase, când e vorba
de accesarea fondurilor europene, în faţa
naturii sunt neputincioşi.

Şi în faţa secetei, şi în faţa excesului de ploi,
şi în faţa gerului sau a vijeliilor care culcă
culturile la pământ.

Pentru asta există asigurările, ar putea
spune un fermier dintr-o ţară occidentală
dezvoltată.

Numai că în România, soarta acestor
asigurări este strâns legată de soarta
agriculturii româneşti, mult prea dependentă de
condiţiile naturale şi de subvenţiile acordate de
către stat fermierilor.

Pentru că fermierii, fie ei mici sau mari, sunt
decapitalizaţi de contextul economic în care îşi
desfăşoară activitatea. În timp ce preţul la
îngrăşăminte, insecticide, pesticide şi
combustibili au crescut exponenţial, preţul
produselor este la mâna marilor traderi şi a
supermarketurilor, aşa că oricâte eforturi ar
face agricultorii români rar reuşesc să obţină un
câştig care să le asigure reluarea producţiilor
vegetale sau animale fără credite bancare sau
credite-furnizor.

La asta se adaugă neseriozitatea firmelor de
asigurare, care întârzie nepermis de mult
plăţile, caută fel şi fel de chiţibuşuri pentru a
plăti cât mai puţin, şi nu sunt puţine cazurile
când nu plătesc deloc şi se ajunge în instanţă.

De aceea producătorii agricoli din România
nu prea mai sunt interesaţi de asigurarea
culturilor atâta timp cât acestea reprezintă mai
mult un cost, ca atâtea altele, decât ca un
instrument care aduce protecţie în faţa unor
riscuri care le-ar afecta grav afacerile.

În plus, o altă mare nemulţumire a fermierilor
este faptul că asiguratorii nu acceptă să ia în
calcul trei riscuri majore cu care se confruntă
agricultorii români; seceta, îngheţul de iarnă şi
inundaţiile, invocând faptul că aşa se întâmplă
peste tot în lume. Dar nu peste tot în lume statul
acoperă între 50 şi 70% din costul primelor de
asigurare plătite de producătorii agricoli, ceea
ce ar putea duce la o dezvoltare rapidă a pieţei,
şi nu e în fiecare an secetă, îngheţ sau inundaţii

şi, în nici un caz, în toate zonele ţării.
Agricultura românească este de patru ori

mai puţin acoperită prin poliţe de asigurare
decât media la nivel european, şi asta nu din
cauza fermierilor. Dacă statul ar sprijini mai
mult agricultura prin irigaţii, reglementarea
pieţei şi subvenţii, iar băncile, care sunt în
spatele firmelor de asigurări, ar înţelege să-şi
maximizeze profitul şi pe seama altor sectoare
de activitate decât asigurările, s-ar putea
realiza un parteneriat benefic şi pentru
agricultori şi pentru asiguratori.

Dar dacă în agricultură ai şansa să
recuperezi o parte din bani, pentru că ţi-i dă
statul, e o adevărată dramă pentru cei care sunt
asiguraţi ca proprietari auto şi au ghinionul să
fie implicaţi într-un accident în urma căruia
trebuie să-şi repare maşina.

Se poate trezi că nu-şi poate ridica maşina
din service pentru că firma de asigurări la care
este asigurat sau firma de asigurări a celui
vinovat de producerea accidentului n-a plătit
reparaţia, invocând fel şi fel de motive.

De aceea, la Comisia de Supraveghere a
Asigurărilor, înainte de a deveni Autoritatea de
Supraveghere a Asigurărilor, au fost
înregistrate 7.570 de reclamaţii din care
98,23% erau îndreptate împotriva firmelor de
asigurare şi doar 1,77% împotriva service-urilor
auto.

Situaţia e gravă, iar cei care pierd sunt
cetăţenii care plătesc primele de asigurare cu
bună credinţă, influenţaţi de preţuri sau de
reclamele deşănţate pe care le văd la televizor.
Cine e de vină?

În primul rând cei puşi să supravegheze
piaţa asigurărilor, care ar fi trebuit să pună
lacătul pe uşa societăţilor de asigurare care nu-
şi respectă obligaţiile contractuale. Atâta timp
cât aceste firme funcţionează, oamenii cred că
totul e în regulă şi cad în plasa lor. Primesc
salarii incredibile de ordinul zecilor de milioane
de euro pentru a face ordine pe piaţa de
asigurări şi acum ne trezim că cele mai mari
firme din domeniu intră în insolvenţă. Ce se va
întâmpla cu banii milioanelor de asiguraţi auto
ori pentru alte bunuri?

Şi de ce nu s-a întrebat nimeni din
conducerea CSA (ASF) cum se face că toţi
asiguratorii au introdus franşiza şi, ciudată
coincidenţă, la toţi nivelul e acelaşi, 10% din
totalul sumei asigurate, pe care nu-l mai
primeşti de la asigurator. Nu e altceva decât o
şmecherie de a practica un preţ mai atractiv la
poliţă, pentru că el câştigă oricum 10% din
suma pe care ar trebui să ţi-o plătească drept
despăgubire.

E clar că e ceva putred în sistemul naţional
de asigurări, şi nu e nevoie decât să citeşti
presa sau să te uiţi pe site-uri ca să ajungi la
această concluzie.

Aşa că e de mirare că celebrele şi multele
noastre servicii secrete n-au acţionat pentru a
se evita dezastrul care se prefigurează în
domeniul asigurărilor.
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Capitala şi alte nouă judeţe sunt singurele „centre“ din
România unde cifra de afaceri a companiilor depăşeşte 5
mld. euro anual (un rezultat cel puţin egal cu cifra de afaceri a
Petrom – cea mai mare companie locală), în timp ce alte zece
judeţe nu reuşesc „să adune“ un business de 1,5 mld. euro
(similar cu cifra de afaceri a magazinelor Kaufland), arată o
analiză a Ziarului Financiar pe baza datelor de la Registrul
Comerţului.

Cu o rată a şomajului de peste 10%, un salariu mediu net
care nu ajunge la 1.400 de lei, cu mai puţin de 30.000 de
angajaţi şi o cifră de afaceri mai mică de 1,5 mld. euro în
companii, judeţe precum Mehedinţi, Teleorman sau Vaslui nu
contează în economia românească.

Polarizarea economiei româneşti este la apogeu.
Mehedinţi, Botoşani, Vaslui, Caraş- Severin şi Covasna au
afaceri de doar 5 mld. euro pe an, de aproape zece ori mai
mici decât cele mai bogate cinci judeţe: Argeş, Timiş, Cluj,
Braşov şi Prahova, care au împreună 47 mld. euro. Bucureşti

şi Ilfov adună afaceri de 100 mld. euro.
Capitala şi nouă judeţe din centrul şi vestul ţării generează

70% din cifra de afaceri a companiilor din România - 155 mld.
euro, în timp ce economia altor 17 judeţe nu trece de 2
miliarde de euro anual, adică un rezultat cumulat care abia
ajunge la 10% din rulajele businessului local, arată o analiză
a ZF pe baza datelor de la Registrul Comerţului.

Datele transmise ZF de către Registrul Comerţului arată
că peste 620.000 de companii erau înregistrate în 2012 în
judeţele din România, iar cifra lor de afaceri era aproape de
230 mld. euro. În aceste firme lucrau peste 4 milioane de
salariaţi.

Salarii de zeci de mii de euro pentru supravegherea asigurărilor

Într-un contract de asigurare,
doar prima e sigură

Potrivit legii publicate
miercuri în Monitorul Oficial,
vânzarea terenurilor agricole
extravilane se va putea face
numai cu respectarea unor
drepturi de preempţiune, ceea
ce va întârzia tranzacţia cu
minim o lună şi jumătate.

Legea privind măsurile de
reglementare a vânzării-
cumpărării terenurilor agricole
situate în extravilan şi de
modificare a Legii nr. 268/2001
privind privatizarea societăţilor
comerciale ce deţ in în
a d m i n i s t r a r e t e r e n u r i
proprietate publică şi privată a
statului cu destinaţie agricolă
ş i î n f i i n ţ a r e a Ag e n ţ i e i
Domeniilor Statului va intra în
vigoare la 30 de zile de la
publicarea în Monitorul Oficial.

Potrivit legii publicate în

Monitorul Oficial, vânzarea
terenurilor agricole se va face
n u m a i c u r e s p ec t a r e a
drepturilor de preemţiune
acordate, la preţ şi în condiţii
egale, în aceasta ordine,

următoarelor categorii de
persoane: coproprietarilor,
arendaşilor, proprietarilor
vecini şi statului român, prin
Agenţia Domeniilor Statului.

Legea vânzării terenurilor agricole,
publicată în Monitorul Oficial

Europarlamentarii au adoptat, miercuri, propunerea de
Directivă privind măsurile de facilitare a exercitării drepturilor
muncitorilor, care le oferă cetăţenilor europeni posibilitatea
de a apela la justiţie în cazul discriminării pe motiv de
cetăţenie.

Europarlamentarii precizează că libera circulaţie a
lucrătorilor oferă fiecărui cetăţean dreptul de a circula liber în
alt stat membru pentru a lucra şi a locui în statul respectiv în
acest scop.

Directiva îşi propune
p r o t e j a r e a î m p o t r i v a
discriminării pe motiv de
cetăţenie sau naţionalitate
în c e ea c e pr i v eş t e
încadrarea în muncă,
remunerarea şi alte condiţii
de lucru, asigurându-le un
tratament egal în raport cu
r e s o r t i s a n ţ i i s t a t u l u i
membru respectiv. În acest
context, lucrătorii care au
f ă c u t o b i e c t u l u n e i

discriminări pe motiv de cetăţenie sau naţionalitate sau al
unei restricţii nejustificate în exercitarea dreptului lor la liberă
circulaţie trebuie să dispună de mijloace de protecţie juridică
şi de căi de atac adecvate şi eficiente. În cazul în care statele
membre prevăd doar proceduri administrative, ele se asigură
că orice decizie administrativă poate fi contestată în faţa unei
instanţe judecătoreşti.

Protecţia împotriva discriminării pe motiv de cetăţenie sau
naţionalitate ar trebui consolidată prin existenţa în fiecare stat
membru a unor organizaţii care să aibă competenţa de a
promova egalitatea de tratament, de a analiza problemele cu
care se confruntă cetăţenii şi de a acorda asistenţă specifică
lucrătorilor din Uniune care îşi exercită dreptul la libera
circulaţie.

PE a adoptat Directiva
privind facilitarea
exercitării drepturilor
muncitorilor europeni

Judeţul Teleorman,
„corigent” la economie
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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.

Analizându-se situaţia pe
fiecare disciplină în parte,
matematică şi română, s-a ajuns
la concluzia că greutatea
rezolvări i subiectelor s-a
transferat de la română la
matematică, aspect reflectat şi
prin faptul că elevii din 33 de
şcoli, atât din mediul rural cât şi
din mediul urban, la proba de
m a t e m a t i c ă a u a v u t
promovabilitate zero.

As t fe l , Inspec toru l de
matematică Mihai Ionescu a
încercat să găsească unele
explicaţii pentru rezultatele
proaste obţinute de elevi,
considerând faptul că aceştia nu
au tratat cu maximă seriozitate
s u b ie c te l e l a p r oba de
matematică, în măsura în care
g radu l de d i f i cu l t a te a l
subiectelor a fost unul mediu.
Faptul că a fost vorba de o
simulare şi nu de un examen
propriu zis, ale cărui note nu vor
fi trecute în catalog, i-a
determinat pe elevi să nu se
concentreze îndeajuns.

Însă prin aceste rezultate, se
poate trage un puternic semnal
de alarmă.

Alexandra Mocanu inspector
de limba şi literatura română, a

afirmat că subiectele au fost
accesibile, iar rezultatele slabe
sunt produsul lipsei de interes
din partea elevilor, venită în
unele cazuri, din lipsa de interes
a profesorilor care se pare că nu
i-au motivat suficient pe elevi.
Oarecum, lipsa de interes a fost

împărţită.
Un alt motiv ar putea fi

generat şi de factorii exteriori,
emigraţia şi imigraţia elevilor
ceea ce a însemnat eforturi
măr i t e de readaptare a
acestora. Iar lipsa de atenţie şi
superficialitatea cu care au fost

tratate subiectele, au condus de
asemenea la rezu l ta te le
dezastruoase.

Valeria Gherghe a promis că
în viitorul cel mai apropiat,
domnia sa va participa şi la
şedinţele profesorilor cu părinţii
elevilor de clasa a VIII –a, pentru

a descoperi care sunt motivele
pentru care s-a ajuns la aceste
rezultate. Iar părinţii trebuie să
conştientizeze faptul că şi ei îşi
pot contribui la schimbarea
acestei situaţii.
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Muzeul Judeţean Teleorman, în colaborare cu Biroul
Judeţean Teleorman al Arhivelor Naţionale şi Colegiul
Naţional „A.D. Ghica” Alexandria, organizează astăzi,
începând cu orele 10.00, simpozionul intitulat: „1949 –
debutul sovietizării agriculturii în România. 75 de ani de la
începutul colectivizării”. La eveniment vor fi prezenţi în
cadrul manifestări lor desfăşurate cu pri leju l
simpozionului, elevi de la Colegiul Naţional “A.D.Ghica”,
însoţiţi de directorul instituţiei Ion Tăujan.

Şi pentru că este vorba de un important eveniment
care a marcat istoria acelor vremuri, profesorul de istorie
Ion Tăujan va face o scurtă analiză în faţa elevilor prezenţi
la eveniment privind Colectivizarea în U.R.S.S. vs.
Colectivizarea în România.

Iar din partea Biroului Judeţean Teleorman alArhivelor
Naţionale, Cătălin Zarzără va sublinia evenimentele
derulate în perioada 1949 – 1959, atunci când a avut loc
înfăptuirea noii revoluţii agrare. Iar muzeograful Cătălin
Borţun va trata un studiu de caz despre colectivizarea în
comuna Izvoarele.

M.M.

Promovabilitate zero la matematică,
în 33 de şcoli teleormănene

Un studiu care ar fi trebuit să demonstreze că aportul
de seleniu şi vitamina E poate ajuta la prevenirea
cancerului de prostată a obţinut rezultate total contrare.
Astfel, ultimele rezultate ale cercetărilor demarate în 2001
şi desfăşurate sub egida Universităţii Harvard au arătat că
un exces al acestor substanţe în organism creşte riscul de
apariţie a cancerului de prostată.

În anii '80 şi '90, mai multe studii au susţinut că
vitamina E şi seleniul sunt o bună protecţie împotriva
cancerului de prostată. În 2001, cercetările au stabilit că,
din contră, efectele celor două substanţe pot fi extrem de
novice. SELECT a inclus 36.000 de voluntari sănătoşi, de
vârstă mijlocie, care au fost împărţiţi în patru grupuri,
potrivit publicaţiei academice americane.

Fiecare bărbat din prima grupă lua câte două pastile
zilnic cu vitamine E şi seleniu, cei din a doua grupă doar
vitamina e, cei din a treia grupă doar seleniu, iar cei din
ultima grupă înghiţeau pastile fără nici o substanţă activă.

“Deşi cercetarea ar fi trebuit să dureze până în 2011, a
fost oprită cu trei ani mai devreme, deoarece nici vitamina
E, nici seleniul nu arătau că au vreun beneficiu. Ba chiar
existau unele semne de avertizare, neclare, că acestea ar
putea face rău”, scrie Harvard Health Publications.

Un raport ulterior, remis the Intitutul Naţional al
Cancerului, din SUA, a clarificat lucrurile. O altă echipă de

cercetători americani au analizat la 5000 dintre voluntarii
care au participat în studiul SELECT doar unghiile tăiate
de la picioare, păstrate de la aceştia încă de la momentul
începerii studiului. “Bucăţile de unghii de la picioare sunt o
modalitate excelentă de a măsura cantitatea de seleniu
aflată într-un corp”, conform jurnalului ştiinţific.

S-a descoperit astfel că, dacă o persoană consumă
numai vitamina E, riscul de a dezvolta cancer la prostată
de grad înalt a crescut la bărbaţii care la începutul
studiului aveau niveluri scăzute de seleniu în corp.

Pe de altă parte, dacă aceştia din urmă consumă
seleniu, fie simplu, fie cu vitamina E, sunt feriţi de
asemenea riscuri. Dacă însă au deja un nivel de seleniu
ridicat în corp, atunci pericolul reapare.

Totuşi, cei mai feriţi sunt bărbaţii care – după cum a
reieşit din analiză, nu consumă nici una dintre cele două
substanţe, chiar dacă aveau deja în corp o cantitate mare
de seleniu. “Aceasta înseamnă că vinovat pentru riscul
crescut este doar seleniul care ajunge în corp prin
suplimentele alimentare, nu şi cel preluat natural din
alimente”, potrivit Harvard Health Publications.

La Muzeul Judeţean Teleorman

Lecţia de istorie
despre colectivizare

Vitamina E, periculoasă
pentru bărbaţi

Elevii care nu se dau bătuţi atunci când
întâmpină dificultăţi la rezolvarea unei probleme
au rezultate mai bune la matematică decât elevii
care nu perseverează, arată un studiu PISA in

Focus, care analizează legătura dintre
performanţa în educaţie şi perseverenţa elevilor.
Aproape un sfert din elevii români cred că dacă fac
un efort să înveţe mai mult vor ajunge la rezultate
mai bune la Matematică.

În 25 de ţări dintre cele analizate de studiul
PISA, elevii care fac tot posibilul să rezolve
problemele de Matematică au un scor mai mare
cu 20 de puncte faţă de cei care se dau bătuţi. În
ţările fruntaşe din topul PISA 2012 (Finlanda,
Islanda, Coreea de Sud, Noua Zeelandă,
Norvegia, Taipei China), diferenţa este şi de 30 de
puncte. Cei mai buni elevi sunt aceia care
realizează că perseverenţa în învăţarea unui
domeniu precum matematică duce la succes. În
România, 21% dintre elevi au această
convingere, arată analiza PISA.

Tinerii care învaţă mult fiindcă ei cred că numai
aşa vor ajunge la rezultate foarte bune au obţinut
cu 36 de puncte mai mult decât cei care nu cred că
trebuie să depună efort pentru a pentru a obţine
aceste rezultate. În 24 dintre ţările OECD,
diferenţa aceasta este de 15 puncte sau mai mult
şi chiar de 30 de puncte în ţări precum Ungaria,
Slovacia, Suedia şiTurcia.

Rezultatele PISA arată că utilizarea strategiilor
de învăţare care stimulează mintea, cum ar fi
problemele care îi obligă pe elevi să se
gândească o vreme înainte să le rezolve, îi
determină, în timp, să-şi dea silinţa la învăţat.

Performanţă la Matematică prin
muncă şi perseverenţă

În România problemele
cauzate de suprapondere şi
obezitate sunt din ce în ce mai
multe şi mai mari, cifrele
r e c e n t e a l e s t u d i u l u i
PREDATORR, realizat de
Socie tatea Română de
Diabet, Nutr i ţ ie şi Boli
Metabolice, arătând că
aproximativ 36% din populaţia
adultă se luptă cu aceste
probleme. În ceea ce priveşte
copiii, ţara noastră nu dispune
de date epidemiologice care
să arate clar numărul cazurilor
de obezi tate în rândul
acestora.

„Nu dispunem în momentul
de faţă de date privind
obez i ta tea la cop i i î n
România. Ştim că există pentru
că ne bazăm pe observaţia
clinică, pe constatarea în

activitatea noastră de zi cu zi,
dar nu putem face o cercetare
epidemiologică pentru că
această presupune acceptul

părinţilor. Pentru a face o
cercetare epidemiologică ne
trebuie câteva mii de copii
care să fie investigaţi, ceea ce
înseamnă mii de familii care
trebuie să-şi dea acceptul.
Acest lucru s-a încercat în
şcoli, însă jumătate din părinţi
nu au fost de acord”, a
declarat prof. univ. dr. Nicolae
Hâncu, membru de onoare al
Academiei Române, la
lansarea cărţii „Abecedar de
Obezitate” din data de 7
martie 2014.

Potrivit prof. univ. dr.
Nicolae Hâncu, principalii
factori care duc la obezitate în
r â n d u l c o p i i l o r s u n t
alimentaţia nesănătoasă,

bogată în grăsimi şi calorii
lichide, dar şi lipsa activităţii
fizice.

România nu dispune în momentul de faţă
de date privind obezitatea la copii



Singurătatea este o stare de fapt. Întotdeauna suntem
singuri în raport cu ceva sau cineva. Cel mai des suntem
singuri cu gândurile noastre, cu grijile şi măcinările noastre
interne. Încercăm să fugim, să ne ascundem de ele, ca de nişte
lucruri concrete, palpabile. Iar pentru că nu reuşim, intrăm în
panică, ne consumăm, ne agităm şi ne mistuim inutil energia.
Este o falsă problemă: în loc să eliminăm cauza, noi atacăm
efectul. În loc să eliminăm problema în sine, s-o aprofundăm,
să-i găsim soluţia optimă sau cel puţin rezonabilă, noi ne
ascundem, evităm confruntarea directă, ca şi cum am crede că
asta ne poate salva.

De aceea urâm singurătatea. Nu de singurătate ne e frică.
Ne e frică de a vorbi cu noi înşine! Ne e frică că vom descoperi
lucruri de care nici noi nu ştim, lucruri care ne vor face să ne
schimbăm imaginea despre noi înşine. Şi atunci, încercăm
disperaţi să lichidăm, să evităm singurătatea în cele mai
stupide moduri cu putinţă: citind ziare, urmărind emisiuni
insipide la televizor, vizionând filme de mult moarte la
videocasetofon, consumând mai mult alcool decât ne este
necesar, luând droguri…

De când sunt toate aceste surogaturi prieteni mai buni
decât noi înşine? De când putem găsi în ele mai multe decât în
noi înşine? De când suntem prea goi pe dinăuntru şi prea rupţi
de realitatea pe dinafară?

Ne proiectăm prea mult şi prea des în exterior: avem nevoie
să fim permanent în contact cu cineva, în discuţie, în
conversaţie, chiar dacă este nocivă, contradictorie, negativă,
nu ne ridică, nu ne ajută şi nu ne înalţă cu nimic din punct de
vedere spiritual. Preferăm contactul, sub orice formă şi de
orice natură, decât să ne descoperim golul şi abisurile din
suflet. De câte ori v-aţi oprit din vârtejul, zăpăceala şi
zbuciumul alergării zilnice, pentru a conştientiza unde, cine şi
ce faceţi cu adevărat? Veţi fi impresionaţi să constataţi câte
probleme se pot rezolva şi în ce manieră elegantă, doar făcând
un pas lateral din existenţa voastră cotidiană, adoptând poziţia
spectatorului şi analizând cu un ochi critic ceea ce vi se
întâmplă.

Adoptaţi această experienţă a stopului din când în când şi
veţi constata cu surprindere câtă energie risipim în fapte,
discuţii şi gânduri inutile. Nu încerc să fac elogiul singurătăţii.
Nu spun că este să fii mai bine singur decât în compania cuiva
sau a ceva. Spun doar că este mai bine şi chiar indicat ca, din
când în când, să vă închideţi în voi, să vă interiorizaţi şi să
purtaţi o discuţie sinceră cu voi înşivă: ce aţi făcut bine, ce aţi
făcut rău în ultimul timp, ce şi cum puteţi îmbunătăţi ceea ce
faceţi.

Nu vă aude şi nu vă vede nimeni decât Bunul Dumnezeu.
Nu vă fie teamă de ce veţi găsi înăuntru. Bune sau rele le puteţi
corecta sau dimpotrivă aprofunda. Depinde doar de voi. Asta
înseamnă “liberul arbitru”. Spun doar că este mai bine să
discuţi cu tine însuţi decât să te pierzi în discuţii banale,
stereotipe, cu “prietenii” în faţa unei cafele şi a unui pachet de
ţigări.

Clepsidra îşi face datoria. Nisipul vieţii se scurge zi de zi de
pe o plajă pe alta. Nu vă uitaţi niciodată la cât de mult credeţi că
mai aveţi de cernut. Nu se ştie cum cineva sparge, din
greşeală, clepsidra şi tot nisipul se va risipi în câteva clipe. Nu
lăsaţi timpul să vă surprindă! Destul că muşcă cu dinţi de fiară
înfometată din existenţa noastră. Luaţi-i-o înainte! Păcăliţi-l!
Consumaţi voi mai mult timp cu voi înşivă, cu familia, citiţi o
carte bună, faceţi o plimbare în natură… Fiţi alerţi: ascultaţi,
simţiţi, vedeţi tot ceea ce se întâmplă în jurul vostru. Nu dormiţi!

Sau cel puţin încercaţi să nu cădeţi într-un somn profund,
pentru că nu va mai avea cine să vă trezească. Sau, dacă va
avea, s-ar putea să fie prea târziu: veţi fi atât de obişnuiţi cu
somnul încât nu veţi mai putea face diferenţa între vis şi
realitate. Nu uitaţi: singurătatea nu este numai pentru timizi şi
introvertiţi. Singurătatea este şi pentru oameni puternici…

Mihail TĂNASE
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- Domnule doctor, taică-meu a trăit nouăzeci de ani!
Credeţi că am şanse să apuc şi eu această vârstă?
- Fumezi?
-Nu...
- Bei?
-Niciodată!
- Înseamnă că-ţi plac femeile...
- Niciodată numi-am înşelat soţia...
- Atunci, de ce mama dracului vrei să trăieşti nouăzeci de

ani?!!
***

-Azi mi-am făcut CV-ul, l-am scris, l-am redactat, apoi m-
a buşit plânsul.
- De ce?!
- E păcat să trimiţi un asemenea om lamuncă.

Pastila de râs

Atenţie când cumpăraţi
produse ecologice! Unii
comercianţi vând mâncarea
plină de E-uri împachetată în
ambalaje cu etichetă de
produs bio, iar preţul este cel
puţin dublu. Avertismentul
vine chiar din partea şefilor de
la Protecţia Consumatorului
care au confiscat tone de
produse ecologice expirate şi
fals etichetate.

Traduceri mincinoase,
ambalaje deteriorate şi, mai
grav, mâncare expirată. Asta
au găsit comisarii de la
Protecţia Consumatorului în
urma controalelor făcute la
rafturile cu produse ecologice.
Aşa că au retras de pe rafturi
mai bine de 1.300 de
k i lograme de mâncare
ecologică cu probleme. Au
găsit nereguli în mai bine de
jumătate din magazinele
controlate şi au dat amenzi de
270.000 de lei.

Produsele bio sunt făcute
în condiţii speciale. Pe tot
lanţul de producţie regulile
sunt foarte stricte.

Producţia de legume bio

este la jumătate faţă de cea
normală şi se dezvoltă mult
mai greu. De exemplu, dacă
salata ecologică durează trei
luni de când se plantează

până se recoltează, salata
normală este bună de recoltat
chiar după o lună.

Salata ecologică este şi
mai scumpă. Se vinde cu 5 lei

bucata, dublu faţă de cea
crescută pe o cultură normală.
Suprafaţa cultivată în sistem
ecologic este de 450.000
hectare.

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

România reală
Clepsidra singurătăţii
sau gânduri din scaunul

cu rotile…

În urma mai multor analize, oamenii de
ştiinţă de la Universitatea Northumbria, din
Marea Britanie, au descoperit că uleiul de

rozmarin conţine o substanţă care ajută la
îmbunătăţirea performanţelor cerebrale.

Mark Moss şi Lorraine Oliver, cercetători la
Centrul de Cercetări ale Performanţelor

Cognitive şi Nutriţie, de la Universitatea
Northumbria, au analizat din punct de vedere
farmacologic unul din compuşii principali din
uleiul de rozmarin, ce poartă numele de 1,8-
cineol.

După ce au fost expuşi la niveluri diferite de
ulei de rozmarin, cercetătorii au testat
performanţele cognitive şi starea de spirit în
cazul a 20 de participanţi.

După ce au obţinut mostre de sânge de la
participanţi pentru a vedea cât de mult a fost
absorbit compusul 1,8-cineol, voluntarii au
făcut teste de viteză şi de acurateţe.

Cercetătorii au observat că participanţii
care aveau un nivel mai ridicat al substanţei
1,8-cineol au obţinut şi rezultate mai bune la
testele aplicate.

Oamenii de ştiinţă şi-au dat seamă că uleiul
de rozmarin ajută la îmbunătăţirea vitezei de
reacţie şi a acurateţii, însă nu aduce beneficii şi
când vine vorba de vigilenţă.

Compusul 1,8-cineol se găseşte în mai
multe plante aromatice, printre care se numără
eucaliptul, salvia şi pelinul.

Un bebeluş plimbat în
cărucior, cu faţa spre direcţia
de mers, pierde multe ocazii de
a interacţiona cu părinţii săi în
modur i benef ice pentru
dezvoltarea lui.

Părinţii care recurg la
cărucioare prea des şi pentru
perioade lungi de timp, pentru
a-şi plimba copiii, ar putea
împiedica dezvoltarea normală
a limbajului şi a capacităţilor
fizice ale acestora, avertizează
un specialist. Sunt dăunătoare
în special cărucioarele în care
copilul stă cu faţa spre direcţia
de mers.

Pl imbarea cop i i lor în
cărucioare, mai ales în cele în
care stau cu faţa la drum şi cu
spatele la părintele care
împinge căruciorul, reduce
durata interacţiunilor cu părinţii
şi timpul pe care copilul îl
petrece explorând liber mediul
din jur.

Ca urmare, copiii pot avea,

ulterior, rezultate mai slabe la
şcoală, iar efectele asupra
dezvoltării pot să persiste toată
viaţa.

A ten ţ ia , ech i l i b ru l ş i
c oo r dona r ea miş c ă r i l o r
dobândite în primele 36 de luni

de viaţă ajută învăţarea şi sunt
corelate cu performanţele
şcolare, a explicat specialistul.
Copiii au nevoie să se mişte
liber şi să exploreze şi au
nevoie de contact social: să se
joace cu alţi copii ori cu părinţii,
să vorbească, să cânte, să fie
ţinuţi în braţe, chiar şi de

simplul contact vizual; toate
a c e s t e a l e s t i m u l e a z ă
dezvoltarea fizică.

Copiii cu capacităţi fizice
insuficient maturizate au şanse
mai mici de a obţine rezultate
bune la testele şcolare, chiar
dacă sunt inteligenţi.

Studiile au arătat că acei
copii care sunt plimbaţi într-un
cărucior cu faţa la adultul care
î m p i n g e c ă r u c i o r u l a u
capacităţi de limbaj mai
avansate decât copiii care sunt
transportaţi într-un cărucior cu
faţa spre direcţia de mers.

Mişcarea liberă este la fel
de importantă: mişcările făcute
de un bebeluş - ridicarea în
şezut, mersul de-a buşilea –
ajută la dezvoltarea creierului,
a coordonării ochi-mână, ceea
ce va fi de folos pentru
învăţarea citirii şi pentru
dezvoltarea capacităţii de a
soluţiona probleme, mai târziu
în viaţă.

Mâncare cu E-uri, etichetată BIO

Uleiul de rozmarin
creşte performanţa creierului

Ce se întâmplă cu bebeluşii care
petrec mult timp în cărucior



1804:

1854:

1879:

1881:

1883:

1898:

1929:

1931:

1995:

S-a născut Johann Strauss – tatăl, compozitor,
violonist şi dirijor austriac (d. 1849).

S-a născut
Alexandru Macedonski,
poet, prozator, dramaturg
şi publicist român,
sup r anum i t p o e tu l
rondelurilor (d. 1920).

S-a născut Albert
E i n s t e i n , f i z i c i a n
amer i cano- e l v e ţ ian ,
laureat al Premiului
Nobel pentru fizică pe
anul 1921 (d. 1955).

Parlamentul a
votat Legea prin care
România devenea regat.
Carol I a fost încoronat la
10mai 1881.

A murit Karl
Marx, filosof şi economist
german (n. 1818).

S-a născut Ştefan Constantinescu, pictor
monumentalist român (d. 1983).

S-a născut Iurie Darie, actor român de teatru şi
film (d. 2012).

S-a născut Aurel Giurumia, actor român de
teatru şi film (d. 2004).

A murit William Alfred Fowler, fizician american
(n. 1911).
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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 Politic i delicate uri 12:20
Opinii fiscale 12:30 Tribuna partidelor
parlamentare 13:00 Europa mea
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 Beneficiar România
19:45 Sport 20:00 Telejurnal 20:55
Clubul celor care muncesc în
România 21:00 O dat 'n via 00:10
Salvatorul 01:55 Politic i delicate uri
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Intuitia si simtul
practic va ajuta sa luati
decizii inspirate in
afaceri. Daca vi se
propune asocierea
intr-o noua afacere, nu
va grabiti sa refuzati!
Perspectivele sunt
foarte promitatoare.

Va de c ide t i s a
amanati o calatorie
lunga in interesul
familiei, din cauza
dificultatilor financiare.
A v e t i , i n s a ,
posibilitatea sa realizati
proiecte ambitioase pe
termen lung.

Este o zi excelenta
in afaceri. Investitiile
pe termen lung sunt
favorizate si puteti
r e z o l v a m u l t e
probleme financiare.
Dupa-amiaza sunteti
in centrul atentiei in
grupul de prieteni.

Aveti succes in
activitatile din camin,
dar si in afaceri.
Partenerii de afaceri va
apreciaza propunerile,
dar nu incepeti mai
m u l t e a c t i v i t a t i
simultan. Zi favorabila
planurilor de viitor.

Este o zi buna
pentru a lua decizii
importante in privinta
relatiilor sentimentale
si parteneriale. Chiar
d a c a s i t u a t i a
f inanciara nu va
satisface pe deplin,
nu va ingrijorati.

Intuitia va ajuta sa
g a s i t i o me to d a
originala pentru a face
schimbari importante
in viata sociala. Nu
ratati aceasta ocazie
favorabi la ! Putet i
obt ine sat i s fac t i i
majore in viitor.

Aveti un succes
deosebit in activitatile
i n te lec tua le s i i n
societate. Incasati o
suma importanta de
bani dintr-o colaborare.
Puteti sa faceti planuri
de viitor in legatura cu o
afacere.

S -a r p u t ea s a
intampinati dificultati
pe plan sentimental. In
afaceri, puteti sa faceti
proiecte de viitor. Aveti
sanse sa obtineti
b e n e f i c i i
considerabile. Evitati
speculatiile financiare.

Z i f a v o r a b i l a
realizarilor pe plan
social si material. S-ar
putea sa plecati intr-o
calatorie neplanificata.
Pare sa fie o deplasare
in interes de afaceri,
care va ofera o sansa
nesperata.

Sunteti in forma si
v a a d a p t a t i c u
usurinta la situatii noi.
Reusiti sa rezolvati
cateva probleme ale
familiei. Este o zi
favorabila comunicarii
cu prietenii si cu
membrii familiei.

Sunteti intr-o forma
i n t e l e c t u a l a
deosebita, care va
faciliteaza relatiile cu
cei din jur. Nu faceti
promisiuni pe care nu
le veti putea respecta!
S-ar putea sa fiti
invitat la o petrecere.

Demarati cu bine o
noua afacere si faceti
planuri de viitor in
l e g a t u r a c u o
investitie pe termen
lung. Partenerul de
viata va sustine. Va
sfatuim sa evitati
speculatiile.

Semnificaţii istorice pentru

07:00 tirile Pro Tv 10:05
Tân r i Nelini tit 11:00
Northfork 13:00 tirile Pro Tv
14:00 Cupa Gilbert 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 Fra ii Solomon 01:00

tirile Pro Tv 02:30 Fra ii
Solomon 04:30 România, te
iubesc! 05:15 Dup 20 de ani
06:00 Dora 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
Ordinul 22:30 Garda de corp
00:30 România Danseaz 03:00
Dallas 03:45 Acces direct 06:00
Observator
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ş 08:45 Campionul 10:00 Draga
mea prieten 12:30 tirile Kanal
D 13:15 Te vreau lâng mine
15:30 Inima nu respect reguli
16:45 Teo Show 18:45 tirea
zilei 19:00 tirile Kanal D 20:00
Pe banii p rin ilor 21:30 Crim în
blocul nostru 23:30 tirile 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 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 Prad dificil 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 Acas în
buc t rie 15:00 Earl 16:00
Unitatea 17:00 La bloc 18:00
Prietenii t i 19:00 Dilemele varstei
20:00 Veronica se întoarce 22:00
Negustorul de pietre pre ioase
00:30 Supernatural: Aventuri în
lumea întunericului 01:30 Iertarea
p catelor 02:15 Negustorul de
pietre pre ioase

ţ

ţ

ţ

ă ă
ă ă

ă

ă

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 X-Press
23:00 Lumea lui Banciu 00:00

tirile B1 01:00 Bun seara,
România! 02:10 X-Press
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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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Actualitatea într-un zâmbetBaschetbalistele teleormănene au
ajuns deja la Satu Mare acolo unde vor
disputa astăzi ”restanţa” din etapa a 19-a
contra celor de la CS Municipal Satu
Mare. În meciul retur CSBT s-a impus cu
scorul de 64 la 56, dar din păcate de la
acest meci disputat în luna octombrie a
anului trecut echipa alexăndreană a
”pierdut” câteva jucătoare de bază, iar
sătmărencele s-au
”întărit”.

Deplasare dificilă
p e n t r u
b a s c h e t b a l i s t e l e
alexăndrene. Acestea
au plecat încă de ieri
spre Satu Mare acolo
unde vor trebui să se
autodepăşească dacă
vor să se menţină până
la finalul acestui sezon
pe poziţia a cincea a clasamentului Ligii
Naţionale de Baschet.

Deşi teoretic alexăndrencele sunt
favorite, asta datorită locului ocupat în
clasament, dar şi a meciului din tur,
echipa din Satu Mare se ”laudă” cu un lot
mult mai valoros.

Până la finalul campionatului
alexăndrencele mai au de disputat doar 3

partide, iar o victorie la Satu Mare ar fi
suficientă pentru atingerea obiectivului,
clasarea pe poziţia a 5-a la finalul
sezonului.

Partida dintre CS Municipal Satu Mare
şi CSBT Alexandria se va disputa în
această seară cu începere de la ora 18:00
în sala LPS Satu Mare.

Până la f inalul campionatului
alexăndrencele nu vor
mai avea de disputat
nici un meci pe propriul
teren. În penultima
etapă acestea vor face
d e p l a s a r e a î n
Bucureşti, acolo unde
vor întâlni ocupanta
poziţiei a 10-a, Rapid
Bucureşti. Ultimul meci
este tot în deplasare,
dar de această dată la

Oradea. CSBT Alexandria va încerca să
termine sezonul cu o victorie, mai ales
pentru faptul că echipa Universitatea
CSM Oradea se află pe poziţia a 11-a a
clasamentului şi nu are emoţii nici în
privinţa retrogradării, dar nici a vreunui loc
de play-off.

C. DUMITRACHE

Doi ochi albaştri sunt toată durerea mea!

- Ghiţă, ce pipăi banca aia?
- Mă gândesc ce uluci ar ieşi din ea!

- Dă-i, mă, şi lui un bon de mici, c-o aduce
pe mă-sa mare la vot

Meciurile de fotbal din campionatul
judeţean sunt, de cele mai multe ori, mult
mai violente decât meciurile de K1. De la
înjurături, îmbrânceli şi simple şicane până
la adevărate bătălii nu este decât un pas.
Din păcate, aceste ”războaie” nu se dau
doar la meciurile de seniori, ci şi la juniori.
Ba mai mult, se pare că tinerii ”sar” mult
mai repede la bătaie pe terenul de fotbal.

Comisia de Disciplină a AJF Teleorman
a analizat partidele disputate la sfârşitul
săptămânii trecute pe terenurile de fotbal
din judeţul nostru. Nu mai puţin de 8
jucători au fost suspendaţi şi amendaţi
pentru nereguli comise în teren.

Cea mai grea ”pedeapsă” i-a fost
aplicată lui Emil Beuca de la echipa de

juniori a CS Viaţă Nouă Olteni. Pentru
scuiparea unui adversar acesta s-a ales cu
o suspendare de 5 etape şi o amendă de
150 lei.

Alţi doi jucători au intrat în atenţia
membrilor Comisiei de Disciplină. Mitică
Moşteanu de la CS Sporting Roşiori şi
Manuel Lucas de la echipa de juniori a AS
Inter Gălăteni s-au ales cu o etapă de
suspendare şi 30 lei amendă pentru
”împiedicarea marcării unui gol în poziţie
de ultim apărător”.

Ultimii, dar şi cei mai mult jucători
suspendaţi câte o etapă pentru cumulul de
cartonaşe galbene s-au ales şi cu amendă
de 10 lei. Este vorba despre Marius
Eremia, ACS Astra Plosca; Cristian
Dumbravă, AFC Voinţa Saelele: Marian
Oprea, junior AS Atletico Sârbeni; Răzvan
David, junior CS Voinţa Salcia şi Ciprian
Dociu,ACS Izvoarele.

Ş ştele de la cap se împute”, se

pare că şi jucătorii au avut ”de la cine
învăţa”. Doi oficiali, unul de la Atletic
Orbeasca şi celălalt de la Tineretul Siliştea
au fost suspendaţi şi amendaţi pentru
proteste şi jigniri la adresa arbitrilor.

Astfel, Marian Rădoi, delegat al AS
Atletic Orbeasca a fost suspendat pentru
două jocuri şi penalizat cu 100 lei pentru
proteste la adresa oficialilor jocului. De
asemenea, Marian Neacşu, delegat al AS
Tineretul Silistea a fost suspendat cinci
jocuri şi penalizat cu 300 lei pentru jigniri la
adresa oficialilor jocului şi pentru refuzul
de a semna raportul de arbitraj.

Două echipe au fost amendate cu 50,
respectiv 70 lei pentru primirea a 5 sau mai
multe avertismente pe parcursul aceluiaşi
joc. Este vorba despre ACF Dunărea
Zimnicea şi ACS Izvoarele. Prima dintre
ele a fost amendată cu 50 lei, iar cealaltă
cu 70 lei.

O amendă mult mai mare, în valoare de
800 lei i-a fost aplicată echipei Viaţă Nouă
Olteni.

”Pentru nefolosirea a doi jucători sub 21
ani pe toată durata jocului, echipa CS Viaţă
Nouă Olteni - seniori pierde cu 3 - 0 jocul cu
AFC Voinţa Saelele. În teren scorul a fost 3
- 1 în favoarea echipei CS Viaţă Nouă
Olteni. Aceştia au fost penalizaţi şi cu 800
lei”, se arată într-o informare a AJF
Teleorman.

Alte două echipe care au pierdut ”la
masa verde” cu scorul de 3-0 sunt şi CS
Unirea Ţigăneşti şi AS Viişoara. Această
decizie a fost luată pentru ”neprezentarea”
la jocurile de juniori. Mai mult, cele două
formaţii au fost amendate şi cu suma de
200 lei.

O altă echipă ”învinsă” de ”masa verde”
a fostAvântul Bragadiru.

”În urma contestaţiei depusa de ACS
Izvoarele la jocul de juniori cu AS Avântul
Bragadiru pentru substituire de jucători,
Comisia de Disciplină a admis contestaţia
ca întemeiată. Echipa AS Avântul
Bragadiru se face vinovată de substituire
de jucători şi pierde cu 3 - 0 jocul cu ACS
Izvoarele (în teren 2 - 2) şi penalizare 300
lei”, se mai arată în informarea AJF
Teleorman.Oficiali sancţionaţi

Echipe sancţionate

C. DUMITRACHE
i cum ”pe

CSBT speră la un meci mare

Nr Echipa V/Î Pct Nr Echipa V/Î Pct
1. Univ Goldis ICIMArad 24/1 49
2. CS UniversitateaAlba Iulia 22/2 46
3. CS Municipal Targoviste 21/3 45
4.ACS Sepsi SIC 18/6 42
5. CSBTAlexandria 15/8 38
6. Olimpia CSU Brasov 13/11 37
7. CS Municipal Satu Mare 12/12 36

8. BCM Danzio Timisoara 11/13 35
9. CS Phoenix Galati 10/14 34
10. CS Rapid Bucuresti 8/16 32
11. U. CSM Oradea 7/17 31
12. U. Cluj-Napoca 4/20 28
13. CS Nova Vita 2/22 26
14. SCM CSS Craiova 1/23 25

Sezon Regulat

”Brutele” de pe terenul de fotbal

Dispută electorală


