
Noul prefect al judeţului Teleorman este Carmen Dan. Aceasta a fost numită
temporar în această funcţie după ce prefectul ”liberal” Liviu Dumitraşcu şi-a
prezentat demisia.

(continuare în pagina 3)

Sfârşit tragic pentru o
tânără din Turnu Măgurele.
Fata, în vârstă de 23 de ani,
era studentă în Bucureşti şi
încerca să pro f i te la
maximum de zilele de
studenţie. La doar câteva
minute după ce a plecat
dintr-un pub din Centrul
Vechi, acolo unde a petrecut
câteva ore împreună cu
prietenii, tânăra a fost
spulberată de un autoturism
de lux. Fata a murit pe loc.

Alina Procopiescu a murit
după ce a fost lovită de un
a u t o t u r i s m m a r c a
Merc edes , în c en t ru l

Capitalei. Fata se grăbea şi a traversat neregulamentar, la doar câţiva metri de o
trecere de pietoni. Martorii spun că şoferul circula cu viteză şi nu a mai reuşit să o
evite pe tânără.

(continuare în pagina 2)

În urma centralizării rezultatelor obţinute de elevii
claselor terminale şi neterminale la simularea
examenului naţional de bacalaureat 2014, din perioada
3-7 martie, aceştia au arătat cât de nepregătiţi sunt
pentru a înfrunta adevăratul examen de bacalaureat,

care bate la uşă.
Rezultatele simulării examenului de bacalaureat au

fost un dezastru pentru elevii teleormăneni, procentul de
promovabilitate obţinut de aceştia fiind de 43,39 la sută,
aşa cum s-au dovedit a fi şi rezultatele la simularea
examenului de evaluare.

În urma evaluării lucrărilor scrise în cele trei centre
zonale de evaluare organizate la nivelul judeţului, situaţia
se prezintă astfel:

La clasa a XI-a, din 2957 elevi evaluaţi la proba E a)-
Limba română, 877 au obţinut note peste 5,00 (29,66%)

şi 2080 elevi note sub 5,00; la proba E c)- proba
obligatorie a profilului (Matematică sau Istorie) din 2807
elevi evaluaţi, 642 au obţinut note peste 5,00(22,87%),
iar 2165 au obţinut note sub 5,00.

(continuare în pagina 7)

Ziarul tuturor teleorm nenilor care au ceva de spusă

Un ziar care nu tace, nu minte, nu iartă şi spune lucrurilor pe nume
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Trei Şcoli arondate
Alexandriei au avut
promovabilitate zero

Dezastru la
simulările pentru bacalaureat Cu sprijinul

GAL “Câmpia Burnazului”

Primăria Nenciuleşti
este beneficiara unui
proiect finanţat din
fonduri europene
nerambursabile

Judeţul Teleorman are
un nou prefect

Încă un înger s-a ridicat la cer

O studentă teleormăneancă
a fost spulberată în apropierea

unei treceri de pietoni
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Ziua de 15 Martie marchează ” Ziua Mondială a Drepturilor
Consumatorilor”, eveniment dedicat sărbătoririi şi manifestării
solidarităţii în cadrul mişcării consumatoriste internaţionale.

Ziua Mondială a Drepturilor Consumatorilor a fost sărbătorită
pentru prima data pe 15 martie 1962, drepturile consumatorilor
fiind prezentate de către preşedintele S.U.A., J.F. Kennedy:
"Calitatea de consumator prin definiţie ne include pe toţi. Ei sunt
cel mai mare grup din punct de vedere economic, ce
influenţează şi este afectat de marea majoritate a deciziilor
economice publice sau private. Cu toate acestea, sunt singurul
grup important ale cărui opinii nu sunt auzite foarte des".

La acea data au
fost enunţate primele
4 d r e p t u r i a l e
c o n s u m a t o r i l o r :
dreptul la securitate,
dreptul la informare,
d r e p t u l l a
posibilitatea de a
alege produse sau
servicii, dreptul de a fi
ascultat.

A s o c i a ţ i a
In te r n a ţ i o na lă a
Consumatori lor a
extins cele 4 drepturi
la 8 , adăugând:
d r e p t u l l a
despăgubire, dreptul la educare, dreptul la un mediu
înconjurător sănătos, dreptul la asigurarea necesităţilor şi
nevoilor fundamentale.

De-a lungul anilor, O.P.C. a căpătat în conştiinţa publică, pe
lângă calitatea de apărător al drepturilor oricărui consumator, o
responsabilitate în plus, şi anume aceea de sursă permanentă
de sfaturi în achiziţia de bunuri alimentare, nealimentare sau la
încheierea contractelor pentru diverse servicii.

Anul acesta comisarii C.J.P.C. Teleorman sărbătoreşte Ziua
de 15 Martie în rândul micilor consumatori la Palatul Copiilor din
Alexandria, unde se desfăşoară în parteneriat cu Inspectoratul
Şcolar Judeţean, ediţia a XII-a a Concursului Naţional: ”Alege!
Este dreptul tău”

B.P.

(urmare din pagina 1)

C. DUMITRACHE

La faţa locului a ajuns un
echipaj medical de urgenţă,
dar fată nu a mai putut fi
salvată. Poliţiştii au deschis o
anchetă.

”Tânăra de aproximativ 23
de ani ar fi traversat strada
prin loc nepermis fără să se
asigure, moment în care a fost
surprinsă şi accidentata
mortal de un autoturism
Mercedes”, a declarat Andrei
Codău, purtătorul de cuvânt al
Brigăzii de Poliţie Rutieră
Bucureşti.

Alina Procopiescu era din
Turnu Măgurele şi era
studentă în anul trei la
A c a d e m i a d e S t u d i i

Economice din Bucureşti.
Fata era membră a asociaţiei
studenţeşti AIESEC şi se
implica în multe dintre
proiectele acestei asociaţii.

Şoferului i s-a deschis
dosar penal pentru ucidere
din culpă.

Pagina de facebook a fetei
abundă de mesaje triste.
Prietenii nu pot înţelege cum a
fost posibilă această tragedie.

” Dumnezeu va avea grijă
de ea. Dumnezeu s-o
odihnească”, scrie Flory. O
altă prietenă nu a mai putut
decât să spună ”beautiful
angel”.

Chiar şi cei care au
cunoscut-o, dar n-au avut o

relaţie cu ea sunt marcaţi de
această întâmplare.

”Am învăţat în acelaşi
liceu. A fost o elevă eminentă.
Nu am avut nici o relaţie cu ea.
Ştiu doar că era o fată foarte
cuminte din toate punctele de
vedere şi tot ce o interesa era
să ajungă ceva în viaţă. Păcat
că un suflet atât de tânăr şi de
sincer s-a dus. Condoleanţe
fami l ie i ” , mai spune o
cunoştinţă.

Într-unul dintre ultimele
mesaje postate pe pagina
personală, Alina spunea că
”ceea ce nu trăim la timp, nu
mai trăim niciodată”.

În anul 2013, Comisariatul Judeţean pentru
Protecţia Consumatorilor Teleorman a
desfăşurat un număr de 1960 acţiuni de
control şi a verificat produse alimentare şi
nealimentare în valoare totală de 3.052.189 lei
constatând că: 1625 operatori economici nu
respectau prevederile legale privind protecţia
consumatorilor; produse alimentare şi
nealimentare în valoare totală de 1.475.415 lei
(reprezentând 48,34 % din valoare totală a
produselor controlate) prezentau abateri de la
prevederi le legale pr ivind protecţ ia
consumatorilor.

CJPC Teleorman a aplicat 1625 sancţiuni
contravenţionale din care 1152 amenzi
contravenţionale în valoare totală de
2.398.300 lei şi 473 avertismente şi a dispus
următoarele măsuri: oprirea temporară de la

comercializare pentru produse (alimentare şi
nealimentare) în valoare totală de 1.423.891
lei până la remedierea deficienţelor, oprirea
definitivă de la comercializare şi retragerea din
circuitul consumului uman a produselor
alimentare în valoare totală de 51524 lei.

Acţiunile de control s-au desfăşurat în:
- mediul urban - 959 acţiuni de control

(reprezentând 49 %), din care: în reşedinţa de
judeţ – 502 acţiuni de control (reprezentând 25
%), în celelalte oraşe – 457 acţiuni de control
(reprezentând 24 %).

- în mediul rural – 1001 acţiuni de control
(reprezentând 51 %).

Au fost verificaţi operatori economici care
comercializează produse alimentare (60,7 %),
produse nealimentare (22,7 %) şi care
prestează servicii (16,6 %) şi s-a constatat că
nu respectau prevederile legale: 84 % dintre
operatorii care comercializau produse
alimentare, 87 % dintre operatorii care
comercializau produse nealimentare, 72 %
dintre operatorii care prestau servicii.

Acţiunile de control desfăşurate au avut la
bază 46 tematici naţionale de control conform
programului ANPC de activitate, (17 în
domeniul produselor alimentare, 15 în
domeniul produselor nealimentare, 14 în
domeniul prestării de servicii) care au urmărit
verificarea respectării prevederilor legale la o
gamă variată de produse alimentare şi
nealimentare şi prestări de servicii, precum şi
14 tematicii proprii de control (6 în domeniul
produselor alimentare, 4 în domeniul
produselor nealimentare şi 4 în domeniul
prestării de servicii).

B.P.

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

COMPLEX TURISTIC MARA
RESTAURANT RIVIERA

ANGAJEAZĂ OSPĂTARI
ŢII LA TELEFON: 0723.148.613

SAU LA SEDIUL COMPLEXULUI
(ZONA )

ŞI PICOLI
RELA

ŞTRAND PECO

Încă un înger s-a ridicat la cer

O studentă teleormăneancă
a fost spulberată în apropierea

unei treceri de pietoni

Supravegherea
pieţei de produse şi servicii

Un grup de 27 de parlamentari PSD propun, printr-o iniţiativă
legislativă depusă la Parlament, castrarea chimică a
persoanelor care au săvârşit infracţiuni de agresiune sexuală
asupra minorilor sau urmate de moartea victimei.

Cei 27 de deputaţi şi senatori ai PSD au depus, în data de 5
martie, acest proiect care urmează să fie discutat mai întâi în
Senat şi, apoi, în Camera Deputaţilor, care este for decizional.

Proiectul se referă la combaterea şi prevenirea actelor cu
caracter pedofil şi a infracţiunilor contra libertăţii şi integrităţii
sexuale ale persoanelor şi prevede că făptuitorul acestor
infracţiuni poate fi obligat să urmeze tratamentul de castrare
chimică. Cei care acceptă şi urmează acest tratament de
castrare chimică vor beneficia de reducerea la jumătate a
limitelor speciale ale pedepsei.

Potrivit expunerii de motive a proiectului, iniţiatorii consideră
că „prin măsura de castrare chimică se înţelege inhibarea
pornirilor sexuale prin metode chimice a condamnatului găsit
vinovat de abuz sexual asupra unui copil minor, în scopul
prevenirii unei recidive”.

„Castrarea chimică este reversibilă şi constă în
administrarea unor medicamente ce reduc nivelul
testosteronului, inhibând astfel dorinţele sexuale, drept urmare,
este redus libidoul şi dispar fanteziile deviante ce duc la abuzul
minorilor”, mai precizează iniţiatorii.

Ei au dat exemple de state unde se practică castrarea
chimică, arătând că primul caz a fost înregistrat în 1944 în SUA,
iar în Europa, Polonia aplică acest tratament. „Pedofilii şi
violatorii trebuie să beneficieze de reabilitare psihologică pentru
că au într-adevăr nevoie de ajutor în acest sens, dar trebuie să
fie şi motivaţi prin faptul că pedepsele se reduc la jumătate
numai dacă acceptă şi urmează tratamentul ce le va inhiba
pornirile ce atentează la inviolabilitatea sexuală a unei
persoane, inclusiv a minorilor”, mai consideră iniţiatorii.

Un grup de parlamentari
propune castrarea
chimică a pedofililor

Ziua Mondială a
Drepturilor Consumatorilor
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Promulgarea Legii de aprobare a OUG
privind certificatele verzi rezolvă doar 15-20%
din probleme, pentru că sunt necesare şi alte
acte normative şi rămâne problema gazului
metan, a declarat joi, pentru Mediafax,
preşedintele Confederaţiei Sindicale "Cartel
Alfa", Bogdan Hossu.

Liderul sindical a precizat că ordonanţa dă
posibilitatea aplicării unor scheme de ajutor de
stat, ceea ce înseamnă că sunt necesare noi
acte normative, care să reglementeze acest
lucru.

"Deci acum avem motiv şi mai mare să
punem presiune pe Guvern. Ce ne bucură este
că acţiunea sindicală a avut efect. Dar
problema nu e rezolvată, pentru că şocul e şi
mai mare la liberalizarea gazului metan.
Ordonanţa nu rezolvă toate problemele legate
de energia verde", a mai spus preşedintele
"CartelAlfa".

Întrebat dacă, în acest context, rămâne
valabilă întâlnirea sindicatelor cu reprezentanţii

Guvernului stabilită deja pentru marţi, Bogdan
Hossu a confirmat acest lucru.

"Avem de ce să ne întâlnim, pentru că asta
(promulgarea legii - n. r.) nu rezolvă decât 15-

20 la sută din probleme. Rămâne problema
gazului metan şi problema altor acte normative
care trebuie aprobate", a explicat liderul
sindical.

(urmare din pagina 1)

C. DUMITRACHE

9 luni. Atât a rezistat Liviu Dumitraşcu în scaunul de
prefect al judeţului Teleorman. Imediat după ruperea USL a
fost luată în discuţie schimbarea acestuia din funcţie, ştiut
fiind faptul că era susţinut de PNL. Previzibilul s-a întâmplat în
ultima şedinţă de Guvern.

Prin hotărârea de Guvern nr. 167, premierul Victor Ponta a
decis ”încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin
detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al
judeţuluiTeleorman de către domnul Dumitraşcu Liviu”.

Şi cum fotoliul a rămas ”vacant”, premierul Ponta a dat o
altă hotărâre prin care atribuţiile de prefect îi revin fostului
subprefect, Carmen Dan.

”Doamna Dan Carmen Daniela exercită, cu caracter
temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de
prefect al judeţului Teleorman”, semnează premierul Victor
Ponta şi contrasemnează Gabriel Oprea în calitate de
vicepremier şi ministrulAfacerilor Interne.

Funcţia de subprefect rămasă vacantă odată cu numirea
doamnei Carmen Dan în funcţia de prefect urmează să revină
unuia dintre cele 3 partide aflate în coaliţia USD (PSD-PC şi
UNPR).

Judeţul Teleorman are
un nou prefect

Bogdan Hossu: Promulgarea legii
privind certificatele rezolvă
15-20% din probleme

Viorica Dăncilă şi Rareş
Niculescu au susţinut joi în
Parlamentul European mai

multe puncte de vedere
referitoare la promovarea
horticulturii în Europa.

“În condiţi i le în care
horticultura reprezintă 18% din
valoarea totală a producţiei
agricole a Uniunii Europene,
consider că promovarea
spiritului antreprenorial, cu
ac c e n t p e în c u r a j a r ea
antreprenorialului pentru
tineri, reprezintă un element

important şi o oportunitate de
ocupare a forţei de muncă în
domen iu , ma i a l es c ă

horticultura se confruntă cu un
deficit de lucrători calificaţi şi
competenţ i , inc lus iv de
personal sezonier”, a spus
Viorica Dăncilă.

P e d e a l t ă p a r t e ,
europarlamentarul Rareş
Nicu lescu îndeamnă la
spri jinirea producători lor
locali. În opinia lui Niculescu,
consumatorii doresc produse
proaspete, locale, de aceea,

sprijinirea de către statele
membre a micilor producători
în cadrul politicii agricole
e u r o p e n e t r e b u i e s ă
reprezinte o prioritate reală.

“În acest context, remarc
c â t e v a d i n a s p e c t e l e
subliniate de raportul Comisiei
pentru agricultură – în primul
rând, necesitatea de a
promova pieţele locale şi
regionale, lanţurile scurte de
aprovizionare, problemă direct
legată de investiţii şi de
spr i j i n i rea t iner i lo r. De
a s e m e n ea , t r e b u i e s ă
c o ns t i t u i e o p r i o r i t a t e
s p r i j i n i r e a a g r i c u l t u r i i
ecologice. Sectorul fructelor şi
legumelor ecologice este
sectorul ecologic cu cea mai
rapidă creştere pe piaţa
Uniunii Europene, aşadar, o
sursă importantă de venituri
pentru producători şi o sursă
de produse de calitate pentru
c o n s u m a t o r i ” , a s p u s
Niculescu.

Europarlamentarii s-au
reunit joi în Parlamentul
European pentru a discuta
viitorul horticulturii în Europa.

Viorica Dăncilă şi
Rareş Niculescu au pledat în PE
pentru promovarea horticulturii

Comisia juridică a Camerei Deputaţilor vrea
să iniţieze o serie de dezbateri legate de trei
proiecte de lege care pot genera controverse:
Legea lobby-ului , Legea insolvenţei
persoanelor fizice şi Legea amnistiei şi graţierii.

Deputaţii vor să se
consulte pe aceste
c h e s t i u n i c u
r e p r e z e n t a n ţ i a i
societăţii civile şi ai
instituţiilor interesate
d i r e c t d e a c e s t e
p r e c o n i z a t e
reglementări, astfel
încât să se ajungă la
variante agreate de
toată lumea. Începerea
d e z b a t e r i l o r e s t e
preconizată pentru
sfârşitul lunii martie.

B l o c a t ă d e
preşedintele PNL, Crin
Antonescu, în sesiunea trecută, proiectul Legii
amnistierii şi graţierii ar putea deveni motiv
pentru depunerea unei moţiuni de cenzură
împotriva guvernului Ponta III.

Legea insolvenţei persoanelor fizice sau a
falimentului personal a fost retrasă de la votul în
plen luna trecută şi retrimisă la Comisie.
Proiectul ar permite o minimă protecţie oferită
persoanelor incapabile să-şi plătească

datoriile, pe modelul de
c a r e b e n e f i c i a z ă
firmele sau persoanele
fizice din majoritatea
ţ ă r i l o r e u r o p e n e .
Băncile şi FMI s-au
opus din răsputeri
a c e s t e i l e g i , i a r
Guvernul Ponta s-a
angajat de două ori faţă
de FMI, în iunie şi
noiembrie 2013, să nu
introducă o asemenea
legislaţie.

Poziţia FMI este
oarecum bizară, atât
t imp cât inst i tuţ ia

internaţională chiar a recomandat legiferarea
falimentului personal unor state din regiune
mult mai lovite de criza financiară, cum sunt
Grecia sau Ungaria.

Legea graţierii ar putea ajunge
din nou în Parlament

Parlamentarii Partidului
Naţional Liberal au depus
miercuri, 12 martie 2014, o
iniţiativă legislativă de
modificare a Ordonanţei
Guvernului nr. 8/2013
privind reglementarea unor
măsuri fiscal-bugetare şi ale
art. 74 din Legea nr.
571/2003 privind Codul
f i s c a l . P r o p u n e r e a
legislativă a deputaţilor
liberali prevede ca impozitul
şi contribuţiile aferente
veniturilor din activităţile
agr ico le , datorate de
persoanele fizice, potrivit
legii, să se achite în numerar
la compartimentele de
specialitate ale unităţii
administrativ-teri toriale

corespunzătoare localităţii
în care contribuabilii îşi
desfăşoară activitatea.

Textul normativ propune
modificarea O.G. 8 / 2013 în
s e n s u l s i m p l i f i c ă r i i
procedurilor de impunere şi
colectare a impozitului pe
venitul agricol şi în sensul
modului în care se distribuie
sumele colectate.

Parlamentarii liberali
propun ca atribuţiile de
impunere şi de colectare a
sumelor să se facă la sediul
Primăriei. Astfel, decizia de
impunere se va face pentru
a c t i v i t ă ţ i l e s u p u s e

impozitării, în baza datelor
emise de APIA, pentru
activităţile pentru care
producătorii au primit efectiv
subvenţii.

P e n t r u a c t i v i t ă ţ i l e
agricole care nu fac obiectul
s u b ve n ţ i e i , d a r su n t
impozitabile, decizia de
impunere se va lua de către
unitatea administrativ-
t e r i t o r i a l ă , î n b a z a
certificatelor de producător
emise.

U n m o t i v p e n t r u
schimbarea Ordonanţei prin
iniţiativa PNL îl reprezintă
faptul că prin reglementările
în vigoare, sumele colectate
prin impozitul pe venit
agricol merg, în întregime, la

bugetul de stat.
Colectarea impozitelor

pe venit agricol conform
proiectului PNL ar face ca
uni tăţ i le admin ist ra t iv
teritoriale să fie foarte
interesate în colectarea
acestor sume.

În al doilea rând, sumele
colectate se vor distribui
conform art. 32 din Legea nr.
273/2006 privind finanţele
publice locale, ceea ce
a s i g u r ă r e s p e c t a r e a
principi i lor autonomiei
l o ca l e , a pr in c i p i i l o r
dezvoltării armonioase a
tuturor zonelor ţării.

PNL a depus o iniţiativă
legislativă pentru

simplificarea colectării
impozitului din agricultură



Înfiinţată juridic în anul 2012, Asociaţia
Grupul de Acţiune Locală “Câmpia Burnazului”
cuprinde în raza sa de activitate localităţile
teleormănene Peretu, Drăgăneşti Vlaşca,
Măgura, Mavrodin, Nenciuleşti, Orbeasca şi
Plosca, precum şi comuna Răsuceni, din
judeţul Giurgiu. În 2013, Grupul de Acţiune
Locală “Câmpia Burnazului ” a reuşit să
antreneze unităţile administrativ teritoriale, dar
şi agenţi economici privaţi din raza sa de
competenţă în vederea întocmirii şi depunerii
de proiecte de dezvoltare locală prin accesarea
de fonduri europene nerambursabile. În urma
licitaţiilor publice, nu mai puţin de 12 proiecte au
fost declarate eligibile, pentru bună parte din
acestea fiind semnate deja contractele de
finanţare. Două dintre contractele de finanţare
au fost semnate în urmă cu două săptămâni, la
Alexandria, în prezenţa vicepremierului Liviu
Dragnea, beneficiari ai banilor europeni
necesari pentru punerea în practică a
respectivelor proiecte fiind Primăria Măgura şi
un tânăr fermier (22 de ani) din comuna
Mavrodin,Andrei.

De finanţarea unui proiect privind
achiziţionarea de utilaje necesare pentru
efectuarea lucrărilor de salubrizare a localităţii
a beneficiat şi comuna Nenciuleşti, valoarea
proiectului fiind de 80.000 euro Cu banii primiţi
din fondurile europene nerambursabile,
conducereaAutorităţiiAdministrative Teritoriale
Nenciuleşti a procurat un tractor, cu încărcător
frontal şi lamă de nivelare a terenului şi de
deszăpezire pe timpul iernii, precum şi o
remorcă şi cisternă de apă cu vidanjă ce vor fi
utilizate la acţiunile de salubrizare şi
înfrumuseţare a satelor Nenciuleşti şi Părul
Rotund, inclusiv la întreţinerea gazonului de pe
stadionul comunal şi a terenurilor sportive
şcolare.

“Şi până acum acţionat cu răspunderea
cuvenită pentru a avea o comună curată,
modernă, şi cred că realitatea demonstrează
acest lucru, spune primarul comunei, Sandu
Vâlcu. Toate uliţele din comună au fost pietruite,
a fost asfaltat drumul judeţean ce traversează
satele Nenciuleşti şi Părul Rotund, iar şcolile şi
grădiniţele din localitate dispun de condiţii
optime de desfăşurare a procesului instructiv-
educativ al copiilor.

În curând, va avea loc licitaţia electronică de
atribuire a contractului de execuţie pentru
proiectul de alimentare cu apă potabilă şi
canalizare, cu ceva vreme în urmă fiind semnat
contratul de finanţare a acestui proiect din
fondurile europene nerambursabile. Cât am
luptat pentru acest proiect nici nu mai contează,
important este faptul că nenciuleştenii vor avea
apă la robinetele din propriile gospodării
provenită de la una din cele mai moderne reţele
de alimentare şi distribuţiei a apei potabile.

Gândul nostru se îndreaptă acum spre
amenajarea şi dotarea la standarde europene a
unui cămin pentru persoanele vârstnice,
situaţia actuală în care se află mulţi dintre
bătrânii din Nenciuleşti, dar şi din satele din
apropiere, care îşi petrec zilele în singurătate şi
sărăcie, impunând acest lucru. Se ştie că foarte
mulţi dintre tinerii din Nenciuleşti sunt plecaţi de
mulţi ani să lucreze îndeosebi în Spania, în
Italia, pentru a-şi putea câştiga existenţa. În toţi
aceşti ani, părinţii, bunicii acestora au rămas
să-şi petreacă bătrâneţile în singurătate.
Datoria noastră de suflet este aceea de a-i
aduce pe acei oameni care trec prin astfel de
situaţii într-un loc primitor, într-un cămin în care
să-şi petreacă în linişte şi demnitate anii din
urmă ai vieţii lor”

George ZAVERA
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Au fost autorizate temporar produsele de protecţia
plantelor pentru combaterea dăunătorilor Tanymecus
dilaticollis (răţişoara), Agriotes (viermele sârmă),
Diabrotica virgifera virgifera (viermele vestic al
rădăcinilor) şi Phyllotreta spp. (puricii cruciferelor).

Director executiv
Ing. Aurel PETCU

“În conformitate cu prevederile art. 53 al Regulamentului
(CE) nr. 1107/2009 privind introducerea pe piaţă a produselor
fitosanitare şi de abrogare a Directivelor 79/117/CEE şi
91/414/CEE ale Consiliului, la solicitarea Asociaţiilor de
ProducătoriAgricoli şi aAsociaţiei Producătorilor de Seminţe,
România a notificat Comisia Europeană privind plasarea pe
piaţă, pentru o perioadă de maxim 120 de zile, a următoarelor
produse : Cruiser 350 FS, Nuprid Al 600 FS, respectiv
Poncho 600 FS, Seedoprid 600 FS, pentru combaterea
dăunătorilor de sol (Tanymecus dilaticollis, Agriotes spp,.
Diabrotica virgifera virgifera şi Phyllotreta spp.) la culturile de
porumb, floarea soarelui şi rapiţă însămânţate în primăvara
anului 2014.

În baza notificării,
s - a e l i b e r a t o
autorizaţie temporară
de 120 de zile pentru
fiecare din produsele
menţionate anterior,
care expiră la data de
2 8 . 0 6 . 2 0 1 4 .
Comercializarea şi
ut i l izarea acestor
produse pe teritoriul
României se va face
c u r e s p e c t a r e a

prevederilor legislaţiei în vigoare privind utilizarea produselor
de protecţie a plantelor.

În vederea reducerii riscului utilizării produselor de
protecţie a plantelor se vor aplica cu stricteţe următoarele
măsuri :

- companiile vor comercializa produsele respective numai
către agenţii economici care fac dovada că tratamentul va fi
efectuat cu instalaţii profesionale şi cu personal calificat;

- companiile vor ţine o evidenţă strictă a cantităţilor de
produs comercializat pe agent economic, pe care o va
comunica săptămânal Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale (MADR) – Agenţia Naţională Fitosanitară, în vederea
evitări creării de stocuri de produs/sămânţă tratată după
expirarea perioadei de 120 de zile;

- etichetarea ambalajului seminţelor tratate se va face
conform prevederilor art. 49(4) al Regulamentului (CE)
nr.1107/2009;

- însămânţarea se va efectua cu semănători dotate cu
echipamente adecvate, care să asigure un înalt grad de
încorporare în sol şi o reducere la minimum a pierderilor,
respectând buna practică agricolă;

- în vederea asigurării protecţiei familiilor de albine
împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor se
vor aplica toate măsurile ce se impun, conform legislaţiei în
vigoare, de către toţi agenţii economici;

- inspectorii fitosanitari din cadrul Direcţiei pentru
Agricultură Teleorman vor monitoriza întreaga acţiune, prin
efectuarea de controale atât la locurile de tratare a seminţei,
cât şi în câmp la semănat;

- este interzisă crearea de stocuri de produs/sămânţă
tratată după data de 28.06.2014.

Cu sprijinul GAL “Câmpia Burnazului”

Primăria Nenciuleşti este
beneficiara unui proiect finanţat

din fonduri europene nerambursabile

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Teleorman
informează persoanele fizice organizate ca: întreprinderi
individuale, întreprinderi familiale, persoane fizice autorizate,
care realizează venituri din activităţi independente
(comerciale, prestări servicii), precum şi din profesii libere şi
cei care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor,
indiferent dacă sunt impuşi în sistem real sau la normă de
venit, că au obligaţia să efectueze plăţi anticipate în contul
impozitului pe venit aferent trimestrului I 2014.

De asemenea, contribuabilii care desfăşoară activităţi
independente sau profesii libere vor plăti la unitatea fiscală
de domiciliu al contribuabilului: contribuţia de asigurări
sociale (CAS) în cotă de 31,3% şi contribuţia de asigurări
sociale de sănătate (CASS) în cotă de 5,5% reprezentând
plăţile anticipate aferente trimestrului I 2014.

Conturile în care se încasează contribuţiile sunt:
- 22.21.03.12 „Contribuţii de asigurări sociale de stat”

datorate de persoane care realizează venituri din activităţi
independente, activităţi agricole şi asocieri fără personalitate
juridică;

- 26.21.05.03.02 „Contribuţii de asigurări sociale de
sănătate” datorate de persoane care realizează venituri din
activităţi independente şi alte activităţi şi persoanele care nu
realizează venituri.

Contribuabilii menţionaţi mai sus vor plăti impozitul pe
venit şi contribuţiile sociale până marţi, 25 martie a.c., la
trezoreria de care aparţine unitatea fiscală în raza căreia îşi
au domiciliul.

B.P.

Comunicat de presă

Direcţia pentru Agricultură Teleorman

În atenţia fermierilor

Continuă bătaia de joc din
sistemul medical. Deşi au
promis, de mai mulţi ani, că vor
actualiza lista medicamentelor
compensate şi gratuite pentru
că multe sunt depăşite,
autorităţile şi-au încălcat de
fiecare dată promisiunile.
După ce noul ministru al
Sănătăţii a anunţat că nici
ultimul termen, 1 aprilie, nu va
f i respectat , asoc iaţ i i le
pacienţilor au decis să treacă
la proteste.

Sunt şase ani de când lista
de medicamente compensate
nu a mai fost actualizată. Şase
ani în care milioane de bolnavi
cronici au fost condamnaţi de
autorităţi să se trateze cu
medicamente vechi.

Trei milioane de pacienţi
urmau să aibă o şansă în plus
la viaţă de la 1 aprilie.
Schimbarea de ministru îi
obligă să îşi lase speranţele
deoparte. Noul şef al Sănătăţii,
Nicolae Bănicioiu, a anunţat că
întâi doreşte să analizeze

toate pro iecte le pr imi te
moştenire. Şi oricum. De la
înălţimea funcţiilor pe care le
deţin, problemele par foarte
mici pentru autorităţi.

"În diabet, în cancer, în
diferite alte afecţiuni să ştiţi că
nu suntem departe de ceea ce
se oferă în Europa pacienţilor",
s p u n e M a r i u s S a v u ,
p r e ş e d i n t e l a A g e n ţ i a
Naţională a Medicamentului.

"Refuzăm să credem că nu

sunt bani. Suntem hotărâţi,
mai mult ca oricând, să nu mai
l ă s ă m c a l u c r u r i l e s ă
tergiverseze, să treneze, să
fim amânaţi, amânaţi, amânaţi.
Vom pierde vieţi, copii şi
adulţi", a declarat Cezar Irimia,
preşedinte FABC.

Asociaţiile de pacienţi spun
că vor organiza proteste în
toată ţara şi mitinguri în faţa
Guvernului şi a Parlamentului
European în luna mai.

Câinii nu vor mai putea circula în România
decât dacă sunt însoţiţi de stăpân, avertizează
şefulANSVSA.

Toate animalele vor fi înscrise de către
medicii veterinari într-o bază de date, iar un
reprezentant al Poliţiei Animalelor va verifica
actele stăpânilor acelor animale.

La nivelul ţării, instituţia are doar câte un
angajat în fiecare judeţ, aşa că pisicile sau câinii
care nu au acte în regulă vor fi duşi la Poliţie.

În Bucureşti există aproximativ 64.000 de
câini fără stăpân, iar posibilitatea municipalităţii
de a caza în adăposturi aceste animale este
mult mai mică decât numărul de animale aflate
în libertate.

Câinii nu mai au voie pe
stradă fără stăpâni

Pacienţii ies în stradă
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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.

La clasa a XII-a, din 2512 elevi evaluaţi la proba E a)-
Limba română, 1045 au obţinut note peste 5,00 (41,60%)
şi 1467 elevi note sub 5,00; la proba E c)- proba obligatorie
a profilului (Matematică sau Istorie) din 2396 elevi evaluaţi,
819 au obţinut note peste 5,00(34,18%), iar 1577 au
obţinut note sub 5,00; la proba E d ) - proba la alegere a
profilului din 2289 elevi evaluaţi, 1245 au obţinut note
peste 5,00(54,39%), iar 1044 au obţinut note sub 5,00.

Situaţia creată nu a făcut altceva decât să plaseze din
nou judeţul Teleorman în coada clasamentului, înaintea
judeţelor Harghita cu promovabilitate de 36,70 la sută şi
Ilfov cu 33,42 la sută.

Începând din acest an, examenul de simulare a
examenului de bacalaureat a fost susţinut şi de elevii de
clasa a XI-a. Şi dacă cei de clasa a XII-a au demonstrat că
nu sunt mai bine pregătiţi decât elevii de clasa a VIII-a care
au susţinut simularea la Evaluarea naţională, cei de clasa a
XI-a au fost şi mai slabi pregătiţi, ei obţinând un procent de
promovabilitate de doar 26,11 la sută.

Iar dacă până la bacalaureat, elevii de clasa a XI-a mai
au un an la dispoziţie pentru a salva situaţia creată, elevilor
de claselor a XII-a le-a mai rămas foarte puţin timp pentru a
mai putea spăla ruşinea.
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Aş vrea...

Singuri

Fals emigrant

În noapte

Geneză

Mihail TĂNASE

Să fiu o dimineaţă fumurie
să cobor cu ceaţa
peste pleoapa ta
sidefie...

Aş vrea
să fiu legendă peste lume
singuri să rămânem
sub verdele norilor
visând la nemurire...

Abia te aud...
Tăcerea scaldă trupurile
noastre într-un izvor de
cuvinte...

Rămăsesem singuri
de atâtea plecări.
Eram singuri –
Lumină din Lumină,
scară înălţată odată
Ruga urcând la cer.

Era tot mai frig şi
atâta depărtare în
noi că am sădit
Îngeri să
mijlocească drumul
înspre noi...

Dintre stele;
Tu, mireasă,
Eu mire,
În cumpăna timpului
Ucişi de iubire...

Visam să emigrez
Prin ferestrele iubirii tale.
Scriam pe ziduri
Amintiri târzii.
Pe un peron pustiu
Mă urmărea
Privirea ta.

Adormisem,
Culegând în palma stângă
chipul tău
de zeiţă...
Strângând pumnul cu
încăpăţânare –
a nins peste mine
cu pustiul amintirii
până ce am devenit
lacrimă strivită de noapte...
Adormisem
culegând în palma dreaptă
surâsul tău
de Înger...
Strângând pumnul cu
încăpăţânare –
a plouat peste mine
cu speranţa dragostei
şi te-am iubit până
am devenit o rană...

Am fost nisip şi
pământ din pământ,
Dumnezeu a suflat
peste mine iubire,
sentimente mi-a dat
şi vise în chirie
pentru o iubită rătăcită
într-o lume pustie...
Am fost decupat
din priviri şi priviri,
sculptat în cuvinte
pe Cruce,
poem între vis şi destin
clepsidră uitată de soartă.
Am fost nisip şi
pământ din pământ
rătăcit pe lacrima
tristă,
ca pe o geneză atunci
te-am aflat,
te-am visat, te-am iubit...

Dezastru la simulările pentru bacalaureat Constelaţia
Lirei

Ieri a venit şi rândul directorilor de la
unităţile de învăţământ gimnazial din
Alexandria şi din localităţile rurale
arondate municipiului, să prezinte
inspectorului şef Valeria Gherghe
eventualele probleme pentru care
elevii de clasa a VIII-a au avut rezultate
dezastruoase la simularea evaluării
naţionale.

Unul dintre principalele motive ale
întâlnirii a fost acela de a continua
discuţiile pe marginea problemelor
existente în sistem, identificarea
cauzelor care au condus la această
situaţie, şi găsirea unor soluţii viabile
pentru evitarea clasării din nou a
judeţului Teleorman în coada
c l a s a m e n t u l u i p r i v i n d
promovabilitatea.

În partea de început a întâlnirii, care
s-a desfăşurat la sala de şedinţe a
Casei Corpului Didactic, Valeria
Gherghe a prezentat media de
promovabilitate a şcolilor din municipiu
Alexandria, care a fost de 64,13 la
s u t ă , d a r ş i p r o c e n t u l d e
promovabilitate al şcolilor arondate
zonei Alexandria, care a fost de numai
28,27 la sută.

Şcolile Gimnaziale arondate zonei
A l e x a n d r i a , c u p r o c e n t d e
promovabilitate zero, au fost unităţi de
învăţământ care în anul anterior au
înregistrat o promovabilitate în
procente de peste 45 la sută. Este
vorba despre Şcoala Gimnazială
Răzmireşti care anul trecut a avut un
procent de promovabilitate de 55 la
sută, Şcoala Gimnazială Furculeşti
care în 2013 a avut un procent de
promovabilitate de 84,61 la sută şi
Şcoala Gimnazială Buzescu care anul

trecut a înregistrat un procent de
promovabilitate de 46,15 la sută.

Situaţiile întâlnite la cele trei unităţi
de învăţământ au fost discutate pe
rând, iar cauzele s-au dovedit a avea
un caracter comun cu situaţiile
celorlalte unităţi de învăţământ,
prezentate în ziua anterioară: copii
abandonaţi de părinţi şi lăsaţi în grija
bunicilor şi a rudelor; lipsa de
colaborare între părinţi şi profesori;

elevi care provin din familii cu un singur
părinte; sărăcia care i-a determinat pe
unii copii să-şi însoţească părinţii la
muncile câmpului. Iar acolo unde nu
sunt întâlnite aceste situaţii, se pare că
elevii nu au tratat cu maximă
seriozitate subiectele sau nu au citit cu
atenţie conţinutul acestora.

Referitor la soluţiile de remediere a
situaţiilor existente, propuse de mai

mulţi directori prezenţi la întâlnire, a
fost legată de efectuarea orelor de
pregătire suplimentară atât la limba
română cât şi la matematică şi de
supunerea elevilor la cât mai multe
teste de verificare a cunoştinţelor,
pentru ca ei să fie mult mai familiarizaţi
cu acest gen de examene.

Însă sunt şi situaţii în care elevii s-
au aflat în imposibilitatea de a putea
rezolva o banală împărţire între două

numere impare. Dar să sperăm că
acestea vor rămâne nişte cazuri
izolate.

Spre finalul discuţiilor Valeria
Gherghe şi-a manifestat din nou
intenţia de a fi prezentă la şedinţele
organizate între părinţi şi profesori în
cadrul unităţilor de învăţământ cu
rezultate slabe.

M.M.

Trei Şcoli arondate
Alexandriei au avut promovabilitate zero

În România, Boala cronică de rinichi este frecvent
ignorată: deşi peste 1,8 milioane de persoane sunt
raportate de medicii de familie ca având factori de risc,
numai 45.000 sunt diagnosticate de aceştia ca având boală
cronică de rinichi.

Cu ocazia Zilei Mondiale a Rinichiului, Societatea
Română de Nefrologie a dorit să tragă un semnal de alarmă
asupra pericolului reprezentat de boala cronică de rinichi în
rândul populaţiei. Anul acesta,
România şi Republica Moldova au
celebrat Ziua Mondială a Rinichiului
pe 13 martie, sub sloganul “În
cinstea Zilei Rinichiului, bea un
pahar cu apă!”.

„Din cauza prevalenţei mari, de
11-15%, boala cronică de rinichi este
recunoscută ca o problemă de
sănătate publică în majoritatea
ţărilor lumii. Pacienţii cu boală
cronică de rinichi au un risc mare nu
numai de a necesita tratament de
substituţie a funcţiilor renale prin
dializă sau transplant, ci şi de
evenimente cardio-vasculare. Acest
risc poate fi redus, dacă boala cronică de rinichi este
diagnosticată în stadii de început şi se aplică măsuri simple
de încetinire a progresiei”, a declarat Prof. Dr. Gabriel
Mircescu, preşedintele Comisiei de Nefrologie din
Ministerul Sănătăţii.

Potrivit Profesorului Gabriel Mircescu, în România,
boala cronică de rinichi este frecvent ignorată: deşi peste

1,8 milioane de persoane sunt raportate de medicii de
familie ca având factori de risc, numai 45.000 sunt
diagnosticate de aceştia ca având boală cronică de rinichi.

În 1995, în România existau doar 35 de centre de
dializă, toate de stat, unde erau trataţi cei circa 1.200 de
bolnavi. De atunci şi până acum, numărul centrelor de
dializă a crescut puternic, doar în ultimii opt ani fiind
înfiinţate 80 de centre noi.

Totodată, numărul total al
bolnavilor aflaţi în tratament la
sfârşitul f iecărui an (bolnavi
prevalenţi) a crescut continuu.
Ritmul de creştere nu a fost însă
constant: perioadei iniţiale de
creştere rapidă (1996-2000:
+32,7%/an) i-au urmat perioade de
creştere mai lentă (2001-2006),
pentru ca ritmul să crească din nou la
7,8%/an în perioada 2007-2012, ca
urmare a procesului de privatizare.

Dacă anul trecut evenimentul a
vizat leziunile acute ale rinichilor, în
2014 motto-ul Zilei Mondiale a
Rinichiului este “În cinstea rinichiului,

bea un pahar cu apă!”.
Obiectivele acestei campanii sunt: Încurajarea unui

comportament preventiv; Încurajarea monitorizării riscului
de a dezvolta boală cronică de rinichi; Educarea populaţiei
în ceea ce priveşte rolul lor esenţial în depistarea şi
reducerea riscului de boală cronică de rinichi.

Ziua Mondială a Rinichiului,
un semnal de alarmă pentru români



Aţi auzit probabil de regula celor „10.000 de ore”, o regulă
ipotetizată de americanul Malcom Gladwell în cartea sa,
Outliners. Regula cu pricina susţine că pentru a atinge vârful
unui anumit domeniu de activitate, sunt necesare 10.000 de
ore de practică. Însă teoria lui Gladwell ar putea fi total greşită.

Cel puţin aşa se arată într-un studiu publicat de către o
echipă de psihologi de la Universitatea din Michigan, în revista
de specialitate Intelligence. Pentru a afla cât de viabilă este
teoria lui Gladwell, David Hambrick, liderul echipei de
cercetători, şi colegii săi, au analizat rezultatele obţinute de-a
lungul timpului de către numeroşi jucători de şah şi muzicieni.
Ei bine, conform acestor analize, a reieşit că există o enormă
variaţie între timpii necesari fiecărei persoane pentru a obţine
titlul de maestru.

„Unui jucător de şah analizat de noi, spre exemplu, i-au fost
necesari 26 de ani de practică pentru a ajunge la cel mai înalt
nivel. Un altul a avut nevoie însă de doar doi ani pentru a atinge
aceeaşi performanţă. Concluzia este că repetiţia explică doar o
treime din variabilele succesului în şah şi muzică şi, de altfel, şi
în alte domenii de activitate”, afirmă Hambrick.

Conform datelor oferite de Hambrick şi colegii acestuia,
succesul unei persoane nu este dat exclusiv de repetiţie ci este
influenţat decisiv şi de alţi factori. Spre exemplu inteligenţa,
vârsta, personalitatea şi, mai ales, motivaţia.

În ciuda analizei lor, autorii studiului sunt convinşi că
dezbaterile asupra acestui subiect vor continua mulţi ani de aici
înainte. Glumind, Hambrick a adăugat: „Poate că regula celor
10.000 de ore ar trebui redefinită că timpul petrecut de
academicieni pentru a se contrazice asupra factorilor care
asigură succesul”.
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Într-un salon de reanimare, toţi conectaţi la aparate de
menţinerea vieţii. Electricianul bagă capul pe uşă:
- Băieţi, luaţi o gurămare de aer că schimb siguranţa!

***
- Căsătoreşte-te cumine! Vei trăi ca în Rai!
- Goală şi desculţă?

***
- Mânca-l-ar mama de căţel deştept! Cum aduce el ziarul

în fiecare dimineaţă!
- Şi de ce-i deştept?Şi căţelul vecinilor face asta!
- Da, dar noi nu avemabonament la ziar…

***
Scopul soţiei este acela de a cheltui atâţia bani, încât să

nu rămână nimic pentru amantă.

Pastila de râs

În ţara noastră, tot mai mulţi copii au
probleme cu greutatea. Pentru a preveni
obezitatea, dar şi afecţiunile asociate ei, este
esenţial ca micuţul tău să urmeze o dietă
echilibrată.

Între 7 şi 10 ani, un copil are nevoie de
aproximativ 2000 de calorii, care îi vor furniza
energia necesară susţinerii creşterii fizice şi
intelectuale. Piramida alimentară pentru copii
reprezintă exprimarea grafică a recomandărilor
nutriţionale, a cantităţilor şi a tipurilor de
alimente ce trebuie să fie consumate zilnic,
pentru o dezvoltare armonioasă.

La baza piramidei alimentelor pentru vârsta
7-10 ani stă grupa de cereale, care furnizează
carbohidraţi, vitamine, fibre şi minerale şi este
săracă în grăsimi. Sunt indicate 6-11 porţii
zilnice. Cerealele şi sortimentele de pâine vor
fi integrale, fără adaos de zahăr. O porţie
înseamnă o felie de pâine, o jumătate de cană
orez sau de paste, 30 grame de cereale, o
clătită mică (fără umplutură).

O altă grupă din baza piramidei este
reprezentată de fructe, bogate în vitamine şi
minerale, şi fibre, sărace în grăsimi. Sunt
recomandate 2-4 porţii zilnice. O porţie este
echivalentul unui pahar de suc natural sau al
unei căni cu fructe proaspete.

Tot la baza alimentaţiei echilibrate a unui
şcolar stau şi legumele, 3-5 porţii zilnice.
Excelente surse de fibre, de vitamine şi
minerale, sărace în calorii, pot fi consumate la
orice masă, crude (de preferat ), fierte sau
gătite în abur. O porţie de legume înseamnă,
spre exemplu, o jumătate de cană de cartofi
fierţi.

Urcând spre vârful piramidei, ajungem la
grupul format de carnea slabă, ouă, nuci şi

legume uscate - surse importante de proteine,
de vitamine B, fier, zinc. Este indicat să se
consume zilnic 2 porţii din această grupă; prin
urmare, echivalentul pentru o porţie - 100 g
carne slabă de peşte, vită, pui, un ou, o
jumătate de cană cu legume uscate, o treime
de cană de nuci. Trebuie evitate prăjelile şi
excesul de ulei.

Pe aceeaşi treaptă se află lactatele, cu 2-3
porţii zilnice, care furnizează necesarul de
proteine, calciu, minerale şi vitamine. Alege
lactatele cu un conţinut mediu de grăsimi şi

iaurturile simple, fără fructe. O porţie de lactate
înseamnă: o cană de iaurt degresat, o cană de
lapte integral, 60 de grame de brânză.

În vârful piramidei se află dulciurile şi
grăsimile. Sunt indicate grăsimile nesaturate,
din uleiul de porumb, de soia, de floarea
soarelui, de alune, de măsline. Cantitatea de
dulciuri nu trebuie să depăşească 10 % din
necesarul caloric zilnic.

Consumcoop Salcia, cu sediul în comuna Salcia, judeţul Teleorman scoate la vânzare prin
licitaţie clădire mag + bufet suprafaţa 441 mp, an 1967, din sat Băneasa, comuna Salcia.

Licitaţia va avea loc în data de 24.03.2014 ora11:00, la sediul Consumcoop. Relaţii la telefon
0247357098.

Anunţ

privind emiterea actului de reglementare revizuit
SC OMV PETROM SA-ASSET V MOESIA NORD „Lucrări de

suprafaţă foraj, foraj sondă, echipare de suprafaţă sonda 2375 Preajba N+C”
, titular al proiectului

anunţă
publicul interesat asupra luării deciziei de emitere a acordului de mediu revizuit pentru proiectul
mai sus amintit, amplasat în comuna Poeni, jud. Teleorman.

Proiectul acordului de mediu şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate
la sediulAPM Teleorman din municipiulAlexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman în zilele
de luni – joi între orele 8:00-16:30, vineri 8:00-14:00 şi la următoarea adresă de internet
http://apmtr.anpm.ro şi la sediul titularului.

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul APM Teleorman, str. Dunării, nr. 1,
mun.Alexandria, jud. Teleorman, în termen de 10 zile de la publicare.

Anunţ public

privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
SC OMV PETROM SA-ASSET V MOESIA NORD

„Abandonare sonda 22
Sopârleşti”

APM Teleorman

SC OMV PETROM SA-ASSET V MOESIA
NORD

anunţă publicul interesat asupra
depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul –

propus a fi amplasat în comuna Cosmeşti, judeţulTeleorman.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul din

municipiulAlexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman în zilele de luni – joi între orele 8:00-
16:30, vineri 8:00-14:00 şi la sediul titularului

.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului

Teleorman.

Anunţ public

Dacă vrei să convingi pe cineva să se lase de fumat, nu te
obosi să-i explici beneficiile pe care le aduce renunţarea la
ţigări ci oferă-i bani. Experţii susţin că această metodă e cea
mai eficientă.

O analiză realizată pe 16 experimente, în care fumătorii
primeau bani, vouchere, bilete de loterie şi alte stimulente
financiare pentru a renunţa la fumat, a dezvăluit faptul că
metoda recompensei poate fi eficientă.

Se crede că fumătorii, deşi cunosc beneficiile pe care
renunţarea la fumat le are asupra stării de sănătate, le
consideră a fi mult prea îndepărtate în timp pentru a conta
hotărâtor.

În schimb, ideea unei recompense financiare imediate,
chiar de o valoare mică, li se pare foarte atrăgătoare.

Studiul a descoperit, totodată, faptul că stimulentele
financiare îi încurajează pe oameni să facă mai mult sport, să
se vaccineze şi să îşi facă analizele medicale mai des.

Uneori, chiar şi o recompensă de 3 lire sterline (3,59 euro) a
influenţat semnificativ rezultatele.

Motivaţia este mult
mai importantă decât
repetiţia în atingerea

succesului

Cea mai eficientă metodă
prin care convingi pe

cineva să se lase de fumat

Cons i l iu l Na ţ ional a l
Audiovizualului (CNA) a
adoptat, în şedinţa de joi, un
proiect de decizie prin care
televiziunile vor fi obligate să
renunţe la genuri precum
"pamflet", "reality show" şi
"news magazine", care nu
sunt definite în legislaţia
audiovizualului din România.

Proiectul de Decizie privind
clasif icarea programelor
audiovizuale după gen a fost
adoptat de membrii CNA cu
unanimitate de voturi (Laura
Georgescu, Viorel-Vasile
Buda, Florin Gabrea, Valentin
Jucan, Lorand Turos, Monica
Gubernat, Christian Mititelu şi
Cristina Trepcea).

P o t r i v i t p r o i e c t u l u i ,

"Clasificarea programelor
audiovizuale după genul
acestora, altele decât operele
cinematografice, se face doar
în funcţie de tipurile de
programe prevăzute în
s t ruc tu ra de programe
aprobată de Consiliu".

În proiect se mai spune că
documentul a fost elaborat
având în vedere dubla calitate
a Consiliului Naţional al
Audiovizualului, de garant al
interesului publ ic şi de
a u t o r i t a t e u n i c ă d e
reglementare în domeniul
serviciilor media audiovizuale,
şi ţinând cont de faptul că
pentru corecta informare a
publicului nu pot fi clasificate
programe audiovizuale prin

genuri specifice presei scrise.
Proiectul a fost postat pe

site-ul CNA pentru consultare
publ ică. Observaţ i i le şi
recomandările pot fi transmise
prin poştă sau pot fi depuse
direct la registratura CNApână
cel târziu pe 27 martie inclusiv.

Dacă va fi adoptată de
membrii CNA, Decizia privind
clasif icarea programelor
audiovizuale după gen va intra
în vigoare în termen de 10 zile
de la publ icarea sa în
Monitorul Oficial.

Pentru nerespectarea
acestei decizii, televiziunile şi
radiourile vor risca sancţiuni
de până la 100.000 de lei, în
conformitate cu articolul 91 din
Legea audiovizualului.

Televiziunile, obligate să renunţe la
genuri precum "pamflet" şi "reality show"

Piramida alimentară pentru copii
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1830:

1831:

1892:

1915:

1940:

1962:

1964:

1986:

2004:

î . H r . :
Î m p ă r a t u l
Roman Iul iu
C e z a r e s t e
a s a s i n a t d e
Marcus Brutus,
D e c i m u s
Brutus şi alţi
câţiva senatori
romani.

S-a născut Paul Heyse, scriitor german, laureat al
Premiului Nobel (d. 1914).

S-a născut Pantazi Ghica, prozator, dramaturg şi
publicist român (d. 1882).

A fost patentată prima scară rulantă de către
JesseW. RenodinNew York.

S-a născut Nicolae Botnariuc, zoolog şi biolog
român (d. 2011).

Amurit Nae Ionescu, filosof, logician, publicist (n.
1890).

A murit Arthur Holly Compton, fizician american,
laureat al PremiuluiNobel (n. 1892).

A murit Al. O. Teodoreanu (Păstorel), poet,
prozator (n. 1894).

A murit Alexandru Giugaru, actor român (n.
1897).

A murit John Pople, chimist englez, laureat al
Premiului Nobel (n. 1925).
ZiuaMondială aDrepturilor Consumatorilor.
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07:30 Cioc nitoarea Woody 08:30
Dosar România 09:30 Ma ini, teste i
verdicte 10:00 Beneficiar România
10:30 Balul vienez 11:00 Gala
umorului 12:00 Tezaur folcloric 13:00
Ora regelui 14:00 Telejurnal 14:30
Oameni care au schimbat Lumea
14:45 Dincolo de celebritate 15:00
Rugby* Cupa Europei pe Na iuni 18:30
Festivalul de Circ de la Monte-Carlo
19:45 Sport 20:00 Telejurnal 21:00
Gala umorului 22:10 Profesioni tii... cu
Eugenia Vod 23:20 Înainte s afle
diavolul c ai murit 01:20 Traseul mortii

ă

ă ă
ă

ş ş

ş

ţ

Nu va faceti un
program strict pentru
azi. Este posibil sa
f a c e t i m a i m u l t e
drumuri scur te in
interes profesional si sa
ajungeti tarziu acasa,
spre nemultumirea
partenerului de viata.

Sunteti irascibil si
riscati sa tensionati
relatiile cu prietenii si
familia. Ideile dv. nu
prea sunt acceptate
de anturaj, poate
pentru ca nu reusiti sa
le prezentati intr-un
mod convingator.

S-ar putea sa fiti
certat de seful ierarhic.
Se pare ca nu dv. sunteti
vinovat de intarziere, ci
d e f i c i e n t e l e d e
comunicare cu colegii
de serviciu. Incercati sa-
i explicati sefului cu
calm!

Va c o n c e n t r a t i
intreaga atentie asupra
unei afaceri si neglijati
relatiile sentimentale.
Intent ionati sa va
eschivat i de la o
intalnire cu prietenii,
pentru a va dedica
aceleiasi afaceri.

Va confruntati cu
probleme de natura
sentimentala. Nu este
cazul sa "depuneti
armele"! Tineti cont
de sfaturi le unui
prieten cu experienta,
ca sa rezolvati o
problema financiara.

Nu reusiti sa va
stapaniti nervozitatea
din cauza unei vesti
neplacute pe care o
primiti de la persoana
iubita. Temperati-va
atitudinea agresiva
fata de prieteni si
familie!

Nu sunteti prea
comunicativ si este
ind icat sa evi tat i
intalnirile de afaceri
sau cu prietenii. Ar fi
bine sa nu va angajati
in activitati importante,
care necesita putere
de concentrare.

Partenerul de viata
nu este de acord sa
plecati intr-o calatorie
de afaceri. Stabiliti-va
prioritatile si tineti
cont de sfaturile unei
rude! Spre seara,
primiti oaspeti dragi.

A c t i v i t a t e a
profesionala e afectata
d e p u t e r e a d e
concentrare. In relatiile
cu partenerul de viata,
dati dovada de mai
multa diplomatie! S-ar
putea sa plecati intr-o
vizita la prieteni.

Incepeti ziua plin
de entuziasm si va
simtiti in stare sa
demarat i o noua
lucrare. Revine in
actualitate o problema
pe care ati tratat-o cu
superficialitate acum
cateva zile.

Aveti dificultati de
comunicare, asa ca
amanati problemele
c a r e n e c e s i t a
r a b d a r e . D a c a
acordati mai multa
atentie partenerului
de viata, relatiile pot fi
armonioase.

N u e s t e
r e c o ma n d a b i l v a
a s u m a t i n o i
responsabilitati. Tineti
cont de s fa tur i le
partenerului de viata,
care este dispus sa va
ajute! Dedicati-va unor
activitati de rutina.

Semnificaţii istorice pentru

07:00 tirile Pro Tv 10:00 I Like
IT 10:30 Mae trii iluzionismului
11:00 Cupa Gilbert 13:00 tirile
Pro Tv 13:15 La Maru 14:30
Nou luni 16:30 Românii au talent
19:00 tirile Pro Tv 20:30 Cei
patru fantastici: Ascensiunea lui
Silver Surfer 22:30 Pacificatorul
01:00 02:30
Pacificatorul 05:00 Mae trii
iluzionismului 05:30 I Like IT
06:00Dora descopera lumea

Ş
ş

Ş

Ş

Ştirile Pro Tv
ş

ţă
ă

09:00 Poveste scurt de-o
var 11:00 Junior Chef 13:00
Observator 14:00 Mireas
p e n t r u f i u l m e u 1 6 :0 0
Observator 17:00 Mireas
p e n t r u f i u l m e u 1 9 :0 0
Observator 20:00 În puii mei
20:30 Te cunosc de undeva
23:45 Avocat i victim 02:15
Str ini printre noi 03:00 Avocat
i victim 05:10 Întâmpl ri

hazlii 06:00 Observator
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08:00 Teleshopping 08:30
Campionul 09:45 Pastila de râs
10:30 Teo Show 12:30 tirile
Kanal D 13:45 WOWBiz 16:15 D-
Paparazzi 17:15 Deschide
Camera Comorilor! 18:45 tirea
zilei 19:00 tirile Kanal D 20:00
Asta-i România! 21:30 În numele
regelui 01:00 tirile Kanal D
01:45 Prin esa vampirilor 03:00 În
numele regelui 05:15 Pastila de
râs 06:00 Inima nu respect
reguli

Ş

Ş
Ş

Ş
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07:30 Tr sni i din NATO 09:30
Casa: construc ie i design 10:00
Teleshopping 10:30 Secrete de
stil 11:00 Levintza prezint 11:30
Click! Poft bun ! 12:00 Julia
14:30 T3CH IN 3 15:00 Imagini
incredibile din lume 16:00 Cronica
cârcota ilor 18:00 tirile Prima
TV 19:30 Râzi i câ tigi 20:00

tirile Times New Roman 20:30
Soacra mea e o scorpie 22:30
Epic Show 23:30 Oh ca în Ohio
01:30 02:30 Julia
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Ştirile Prima TV

08:00 Acas în buc
09:00Aventurile lui Jackie Chan
09:30 Dilemele varstei 10:30
Earl 11:30 Unitatea 12:30 La
Maru 15:00 Earl 16:00
Unitatea 17:00 Veronica se
întoarce 19:00 Dilemele varstei
20:00 Batranul si cartile 22:00
Trixie 01:00 Serviciul Roman de
Comedie 01:45 Ier ta rea
p catelor 02:30 Trixie 05:00
Lumea Pro Cinema 05:30 Cine
A. M.

ă ătărie

ă

ă
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07:00 tirile B1 10:00
Weekend B1 12:00 tirile B1
13:00 360° 15:00

18:00 tirile B1
19:00 Talk B1 20:00 tirile B1
21:00 Special B1 23:00 360°
00:00 tiri le B1 01:00
Actualitatea româneasc
01:50 Capital TV 03:30 Talk
B1 04:20 360° 06:00 Pasul
Fortunei

Ş
Ş
Ştirile B1

16:00 Pasul Fortunei 17:00
Condamna ii Ş

Ş

Ş

ţ

ă

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
Doctorul casei 14:30 Intrigi i
seduc ie 15:30 Abisul pasiunii
16:30 Pove tiri adev rate 17:30
Chemarea inimii 18:30 Cununa de
lacrimi 19:30 Santa Diabla 20:30
Regina 22:30 Forta destinului
00:00 Pove tiri adev rate 01:00
Regina 02:30 Forta destinului
03:30 Pove tiri adev rate 04:00
Regina
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Actualitatea într-un zâmbetPasionaţii sportului
rege au suficiente motive
pentru a ieşi din casă în
acest weekend. Astăzi va
avea loc a 18-a etapă a
Ligii judeţene de fotbal,
atât la juniori, cât şi la
seniori. ”Derby-ul” etapei
se va disputa pe terenul
din Alexandria, acolo unde
F C M A le x a n d r i a v a
încerca să ţină piept
ocupantei poziţiei a patra
în clasamentul provizoriu,
Unirea Brânceni.

Toate meciurile din
etapa a 18-a se vor disputa
sâmbătă, cu începere de la

ora 12:30 la seniori şi de la
ora 10:30 la juniori. C. DUMITRACHE

Nu mai merge sania, a-nceput campania!

Fotbal ”pe pâine” în liga judeţeană

1.ACF Dunărea Zimnicea - CS
Spicpo Poroschia

2.AS Tineretul Suhaia - CS Sporting
Roşiori de Vede

3.CS Pamimai Videle - ACS Astra
P l os ca

4.FCM Alexandria - AS Unirea
Brânceni

5.AFC Voinţa Saelele - CS Rapid
Buzescu

6.CS Metalul Peretu - CS Viaţă Nouă
Olteni

7.FC Traian - CS UnireaŢigăneşti

8.FC Udinese Uda Clocociov - ACS
Ajax Botoroaga

, arbitrii: Marius Dică
(Roşiorii de Vede), Cătălina Nan
(Alexandria), Liviu Barbu (Videle),
rezervă Alexandru Sima (Roşiorii de
Vede) – seniori.

Alexandru Sima, Andrei Moţ şi Sorin
Berbecanu (toţi din Roşiorii de Vede) –
juniori. Observator: IonelTurlete (Videle).

, arbitrii: Cristina
Babadac (Alexandria), Florin Stan
(Poroschia), Cristian Chirovici (Turnu
Măgurele), rezervă Robert Plocon (Turnu
Măgurele) – seniori.

Robert Plocon, Alin Soare şi Robert
Chioreanu (toţi din Turnu Măgurele) –
juniori. Observator: Petre Smircea
(Alexandria).

, a rb i t r i i : Ad r i an Bu i c ă
(Alexandria), I lie Cristea (Turnu
Măgurele), Mircea Calea (Alexandria),
rezervă Stelian Cutieru (Alexandria) –
seniori.

S te l ian Cut ieru (A lexandr ia) ,
Constantin Ilie, Cătalin Cojocaru (ambii
Tătărăştii de Sus) – juniori. Observator:
Constantin Miruţă (Alexandria).

, arbitrii: Florin Ochea (Turnu
Măgurele), Aurel Tănase (Roşiorii de
Vede), Cosmin Ciocan (Turnu Măgurele),
rezervă Ionuţ Vintilă (Videle) – seniori.

Ionuţ Vintilă, Mihai Bănaru, Gabriel
Dragomir (toţi din Videle) – juniori.
Observator: Ionel Văleanu (Turnu

Măgurele).

, arbitrii: Cristian Frăsineanu
(Alexandria),Alexandru Drăghici (Videle),
Marius Dobrin (Roşiorii de Vede), rezervă
Valentin Naidin (Turnu Măgurele) –
seniori.

Valentin Naidin, Ciprian Brătoi şi Sorin
Mitroi (toţi din Turnu Măgurele) – juniori.
Observator:Alexandru Băjan (Videle).

, arbitrii: Robert Croitoru (Roşiorii
de Vede), Cătălin Ancu (Alexandria),
George Crăciun (Videle), rezervă Ion
Dogeanu (Videle) – seniori.

Ion Dogeanu, Cătălin Columban,
Liana Drăghici (toţi Videle) – juniori.
Observator: George Popa (Alexandria).

,
arbitrii: Ionuţ Botea (Alexandria), Mihai
Băjan (Videle), Ovidiu Marinel (Roşiorii de
Vede), rezervă Alin Vârban (Spătărei) –
seniori.

Alin Vârban (Spătărei), Traian Ene
(Plosca), Ionel Constantin (Buzescu) –
juniori. Observator: Nicolae Răceală
(Roşiorii de Vede).

, arbitrii: Nicolae
Ologeanu (Alexandria), Gabriel Dragnea
(Roşiorii de Vede), Andrei Baciu (Videle),
rezervă Adrian Caragea (Roşiorii de
Vede) – seniori.

Adrian Caragea, Andrei Zamfirescu şi
Mihai ene (toşi Roşiorii de Vede) –
junior i . Observator : Iul ian Ancu
(Alexandria).

Ț

Programări şi delegări
Liga a IV-a, etapa a 18-a

Rapid Buzescu – FCM Alexandria 0-2
Sporting Roşiori – Spicpo Poroschia 2-0
Unirea Brânceni – Pamimai Videle 3-1
Unirea Ţigăneşti – Metalul Peretu 4-1
Astra Plosca – Tineretul Suhaia 2-0
Viaţă Nouă Olteni – Voinţa Saelele 3-1
Ajax Botoroaga – FC Traian 2-1

Udinese Uda Clocociov – Dunărea Zimnicea 4-1

Rezultate etapa a XVII-a – seniori

Caşchete, caşchete

Amară ca viaţa

La ia-mă nene


