
Un copil de 15
ani şi-a pierdut
viaţa, iar alte două
sunt grav rănite în
spital. Nenorocirea
s-a petrecut pe raza
comunei Putineiu.
În timp ce conducea
un autoturism din
direcţia de mers
Turnu Măgurele –
Putineiu, un şofer
de 27 de ani, aflat
s u b i n f l u e n ţ a
băuturilor alcoolice
şi fără a poseda
p e r m i s d e
c o n d u c e r e , a
pierdut controlul
asupra direcţiei de
m e r s ş i s - a
răsturnat pe partea carosabilă. În autoturism erau 3 persoane şi toate au fost
transportate la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale. Din păcate, din
cauza leziunilor suferite, un tânăr de 15 ani a decedat.

Alcoolul nu face casă bună cu şoferia. Dacă se adaugă şi lipsa de experienţă
în conducere situaţia poate degenera într-o tragedie.

(continuare în pagina 2)

Descoperire inedită a poliţiştilor de frontieră teleormăneni. În urma unui
control amănunţit asupra unui autoturism condus de un cetăţean bulgar, aceştia
au descoperit un sirian în locul special amenajat pentru roata de rezervă.

(continuare în pagina 2)

Aproximativ 300.000 lei. Aceasta este paguba pe care
au produs-o 45 de teleormăneni companiei de furnizare a
energiei electrice. Aceştia erau branşaţi ilegal la reţeaua
electrică.

Peste 15 la sută din curentul electric consumat la

nivelul întregii ţări este furat. Acest lucru a fost scos la
iveală de una dintre companiile furnizoare de sisteme de
electricitate. Aceasta a calculat şi paguba produsă anual,
peste 1 miliard de euro.

Asta înseamnă pentru consumatori nu numai o

calitate slabă a energiei, dar şi dezastre ce pot fi
provocate din cauza supra-alimentării reţelelor.

Nici teleormănenii nu sunt străini de aceste practici.
Potrivit unei informări a CEZ, în primele două luni ale
acestui an, 45 de teleormăneni au fost prinşi în timp ce

furau energie electrică.
”În primele două luni ale anului 2014, în judeţul

Teleorman au existat suspiciuni de consum ilicit de
energie electrică în 45 de cazuri.

(continuare în pagina 2)

Ziarul tuturor teleorm nenilor care au ceva de spusă

Un ziar care nu tace, nu minte, nu iartă şi spune lucrurilor pe nume
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Rechizite şcolare
pentru elevii
familiilor sărace
din Teleorman

La Peretu şi Conţeşti,
Fermierii se
apropie de

finalizarea plantării
cartofilor timpurii

Teleormănenii, în topul furturilor
de energie electrică

Sirian ascuns în locul
roţii de rezervă

Tragedie rutieră
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C. DUMITRACHE

Deşi zilnic zeci de persoane îşi pierd viaţa din cauza
accidentelor rutiere cauzate de şoferi aflaţi sub influenţa
băuturilor alcoolice foarte puţini trag învăţăminte din aceste
tragedii şi după mai multe pahare se urcă la volan.

Ieri dimineaţă, o altă tragedie s-a abătut asupra unei familii
din comuna Putineiu. Cauza: alcoolul şi lipsa permisului de
conducere.

”U. Tudorel de 27 de ani din comuna Putineiu, judeţul
Teleorman în timp ce conducea un autoturism pe DN 65 A din
direcţia de mers Turnu Măgurele – Putineiu, a pierdut controlul
asupra direcţiei de mers şi s-a răsturnat pe partea carosabilă.

În urma accidentului a rezultat vătămarea corporală a lui U.S.
de 15 ani şi R. D. De 17 ani, ocupanţi ai autoturismului precum şi
şoferul. Aceştia au fost transportaţi la spital în vederea acordării
de îngrijiri medicale unde U.S. din cauza leziunilor grave
survenite a decedat.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest,
rezultatul fiind de 0,70 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În urma verificărilor efectuate s-a stabilit că U. Tudorel nu
posedă permis de conducere, iar autoturismul pe care îl
conducea aparţinea unei alte persoane iar acesta l-a sustras în
seara zilei de 17.03.2014 în jurul orelor 21.30 din curtea unei
societăţi unde lucrează ca muncitor necalificat, cu scopul de a
se deplasa la domiciliul său din comuna Putineiu”, se arată într-
un comunicat al IPJ Teleorman.

În cauză s-a întocmit dosarul penal pentru comiterea
infracţiunilor de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă,
conducere auto fără a poseda permis de conducere, conducere
auto cu alcoolemie peste limita legală şi furtul de folosinţă.

(urmare din pagina 1)

C. DUMITRACHE

Din care 16 cazuri în care
au existat suspiciuni de
racordare ilegală la reţeaua
de distribuţie a energiei
electrice şi 29 cazuri în care
au existat suspiciuni de
ocolire a sistemului de
măsurare a energiei electrice.
P r e j ud i c i u l t o ta l adu s
operatorului de distribuţie a
e n e r g i e i e l e c t r i c e a

reprezentat contravaloarea a
528313 kWh”, se arată în
comunicatul CEZ România.

Consumul fraudulos de
energie îi afectează pe toţi
consumatorii oneşti, pentru
că, aceste practici ilegale au
consecinţe directe asupra
serviciilor de distribuţie a
energiei. Pe de altă parte,
furtul de energie realizat prin
intervenţii neautorizate sau

instalaţii improvizate, precum
şi furtul de echipamente pot
genera accidente grave.

Trebuie spus faptul că cei
care consumă sau au intenţia
de a consuma fraudulos
energie electrică intră sub
incidenţa Codului Penal
pentru că furtul de energie
constituie infracţiune.

Mâncarea românească
este tot mai apreciată de
străini. Aşa se face că
România vinde tot mai multe
p r o d u s e
agroalimentare peste
graniţă. După mulţi
ani în care balanţa
comercială a fost pe
m i n u s , î n 2 0 1 3
valoarea exporturilor
a depăşit cu peste
300 de milioane de
euro importurile.

S t r ă i n i i v o r
m â n c a r e
românească. Anul
trecut România a
vândut peste graniţă
p r o d u s e
agroalimentare în
valoare de peste cinci
miliarde de euro. Suma
importurilor, însă, a fost de
doar 4,7 miliarde de euro.

Aşa se face că în 2013

excedentul comercial pe
produse agroalimentare a fost
de 324 de milioane de euro. În
timp ce în 2012 a înregistrat

un deficit de 745 de milioane
de euro.

Grâul este principalul
produs exportat. În 2013,
cantitatea de grâu care a

mers peste graniţă a fost
dublă fată de anul 2012.

În top, urmează porumbul
şi seminţele de floarea

soarelui. Uleiul de
floarea soarelui şi
carnea de oaie şi
capră românească
au, de asemenea,
succes peste graniţă.
În 2013, România a
vândut animale vii de
150 de milioane de
euro.

Exportăm cantităţi
mari şi de carne de
pasăre, zahăr, miere
sau brânzeturi.

C â t d e s p r e
importur i , în top
rămâne carnea de

porc. Anul trecut am importat
150 de mii de tone de carne
de porc, mai puţin cu doar 6
mii de tone fată de 2012.

Teleormănenii, în topul furturilor
de energie electrică

Sirian ascuns în locul
roţii de rezervă

Tragedie rutieră
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Sirianul încerca să intre ilegal în România.
Poliţiştii de frontiera din Turnu Măgurele au

depistat ascuns într-un autoturism, în locul
special amenajat pentru roata de rezervă, un
cetăţean sirian care încerca să intre ilegal în
ţară.

”În data de 17 martie, ora 13.00, la Punctul
de Trecere a Frontierei Turnu Măgurele, s-a
prezentat pe sensul de intrare în ţară un
cetăţean bulgar la volanul unui autoturism
marca Audi. În urma controlului amănunţit
efectuat asupra autovehiculului, poliţiştii de
frontieră au descoperit ascunsă în portbagaj,
în locaşul special amenajat al roţii de rezervă,
o persoană de sex masculin. În urma

cercetărilor s-a stabilit că persoana în cauza
este cetăţeanul sirian Halil A., în vârstă de 29
ani. Acesta a declarat că s-a ascuns în locul
roţii de rezervă cu ajutorul şoferului bulgar,
scopul lui fiind acela de ajunge în Austria în
căutarea unui loc de muncă”, se arată într-un
comunicat al poliţiei de frontieră.

Poliţiştii de frontieră au procedat la
întreruperea călătoriei persoanelor în cauză,
iar conform protocolului româno - bulgar,
bărbaţii şi autoturismul au fost preluate de
Poliţia de Frontieră Bulgară în vederea
continuării cercetărilor şi dispunerii măsurilor
legale ce se impun.

Mâncarea românească,
din ce în ce mai apreciată de străini

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea
Culturii Tradiţionale Teleorman organizează, astăzi începând cu
orele 17.00, la sediul instituţiei, manifestarea culturală
„Camerata cantoria” – seara de muzică şi poezie.

Evenimentul realizat de Nicolae Doboş este deja cunoscut
printre iubitorii de gen, de fiecare dată fiind prezent aici un public
destul de numeros.

În programul acestei seri este inclus un recital la pian susţinut
de Bianca Voinea şi Mihai Vătăman, urmat de un recital de
poezie din autori clasici şi contemporani, susţinut de Silvia
Ureche, Diana Cană, Alin Stoian şi Andrei Coman şi care va fi
continuat cu un recital de muzica folk al cunoscutei Trupe
“Arhaic''.

Evenimentul “Camerata cantoria” va continua în fiecare lună,
urmărind promovarea de noi şi noi talente.

M.M.

Deşi în ultimele zile vântul ne-a cam dat bătăi de cap,
meteorologii anunţă că în următoarele zile vremea se va încălzi
din nou, deşi spre sfârşitul lunii va ploua din nou în anumite
regiuni.

Soarele va ieşi dintre nori în majoritatea regiunilor, iar
temperaturile vor atinge sau chiar vor depăşi 20 de grade în
multe din regiunile ţării, potrivit prognozei pe următoarele două
săptămâni.

În Muntenia, în prima jumătate a intervalului de prognoză,
temperaturile maxime vor fi de 16-21 de grade, iar între 26 şi 30
martie acestea vor scădea uşor, ajungând la 14-16 grade.
Temperaturile nocturne vor fi de circa 3-6 grade Celsius.

Ploi slabe cantitativ vor cădea după data de 25 martie.
Pentru cei care vor să meargă la munte, veştile sunt la fel de

bune.
Pe tot parcursul intervalului de prognoză temperaturile vor fi

mai ridicate decât normalul perioadei, valorile termice maxime
situându-se între 6 şi 9 grade, iar cele minime între -2 şi 1 grad.

Şansele de precipitaţii vor fi mai mari între 17 şi 19 martie,
precum şi în intervalul 24 - 27 martie, când se vor semnala mai
mult la nivel local.

Ce ne rezervă vremea
până la sfârşitul lunii

Concert de muzică
şi poezie la Alexandria
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Încercarea de resuscitare a revoluţiei portocalii
de către Occident a fost cu mult mai prost pregătită
decât cea care i-a adus pe Iulia Timoşenko şi
Victor Iuşcenko. Demolată de votul popular, fragila
democraţie ucraineană a fost subminată de
corupţie, pe de o parte, şi de realitatea social-
economică şi politică a fostei republici sovietice, de
care Occidentul n-a ţinut cont nici atunci şi nici
acum.

Ucraina este un stat creat artificial, cu toate
problemele ce decurg dintr-o asemenea
construcţie. Partea de vest, mai puţin dezvoltată
economic, are la graniţe insule etnice, unde găsim
lituanieni, polonezi, cehi, unguri şi români, care,
de-a lungul anilor, nu s-au bucurat de un tratament
care să le permită păstrarea limbii şi a tradiţiilor
culturale. În plus, în afara românilor care sunt
ortodocşi, toate etniile sunt catolice. La fel şi cea
mai mare parte a populaţiei ucrainene.

Dincolo de Nipru, care taie Kievul în două, se
întinde Ucraina de est, ultraortodoxă, cu o
populaţie rusofonă importantă (circa 17 milioane
de cetăţeni) şi mult mai dezvoltată economic decât
partea de Vest. Iar Crimeea, mărul discordiei
prezente între Rusia şi Occident, nu e decât un
apendice rusesc, transplantat în 1954 de Nikita
Hruşciov, cu prilejul aniversării a 300 de ani de la
trecerea Ucrainei la Rusia prin tratatul de la
Pereiaslav.

Iar dacă la această realitate adăugăm
interesele geostrategice ale Rusiei lui Putin nu e
greu de prognozat un eşec major al Occidentului în
problema ucraineană.

Pentru că după sfârşitul războiului rece şi după
unificarea Germaniei occidentul european n-a mai
avut lideri vizionari şi puternici, iar SUA a fost
interesată mai mult să fie liderul noii lumi unipolare,
iar atacul terorist de la 11 septembrie i-a permis să
încerce să fie şi jandarmul omenirii. Şi poate că ar fi
devenit dacă sub mâna de fier a lui Putin Rusia n-
ar fi redevenit o mare putere, iar China comunistă
nu i-ar fi ameninţat în mod real poziţia de lider al
economiei mondiale.

Ani în şir pentru Occident n-au existat decât trei
ţări din Estul Europei care au prezentat interes
economic şi geostrategic: Polonia, Cehia şi
Ungaria.

Abia când Putin a început să repare „dezastrul
geostrategic” pe care el îl considera ca fiind
destrămarea URSS, Occidentul a început să
privească spre este şi a văzut că revoluţiile din
Georgia şi Ucraina s-au fâsâit iar Rusia a început
să-şi recupereze teritoriile. A început cu micile
republici separatiste din Caucaz, Osetia şi
Abhazia, menţine îngheţate conflictele din
Nagomo Karabah şi a susţinut menţinerea unui alt
Kaliningrad în coasta Moldovei, Transnistria,
artificial lipită de Stalin de Basarabia, drept
compensaţie pentru judeţele transferate Ucrainei.

Aşa a apărut ideea „Parteneriatului estic”, o
încercare timidă a UE de a sprijini ţările din fosta
URSS să apuce pe calea democraţiei, scoţându-le

de sub influenţa Moscovei. Dar ce s-a ales de
acest parteneriat după reuniunea de la Vilnius?
Praful, atâta vreme cât cea mai mare ţară din
regiunea a fost aruncată într-un haos total.

Nimeni nu vorbeşte despre motivul real al
refuzului lui Ianukovici de a semna rezoluţia de la
Vilnius, care ar fi însemnat acceptarea drumului
european pentru Ucraina.

Ianukovici le-a cerut occidentalilor un sprijin
financiar consistent, Ucraina aflându-se în pragul
falimentului. I s-a spus că UE n-are de oferit decât
un miliard de dolari pentru toate ţările aflate la
Vilnius. Cum Rusia i-a oferit o primă tranşă de 5
miliarde dolari, livrabilă în momentul semnării
documentelor, şi alte sume până la concurenţa a
câteva zeci de miliarde de euro, Ianukovici a întors
foaia şi a schimbat direcţia. Iar asta a declanşat
aşa zisa revoltă de la Kiev, unde proeuropenii
adevăraţi au fost acoperiţi de politicieni, între care
reprezentanţi ai unor partide extremiste, xenofobe
sau cu mesaje naziste.

După fuga lui Ianukovici în Rusia a urmat
instabilitatea politică majoră, iar Vladimir Putin nu
putea rata o asemenea ocazie, aşa că a-ncurajat
mişcările centrifuge din Crimeea şi alte regiuni din
estul Ucrainei. Iar inevitabilul s-a întâmplat şi cum
noile autorităţi de la Simferopol au anunţat că rubla
va înlocui moneda ucraineană hrivna, care va
rămâne în circulaţie până la 1 ianuarie 2016,
pensionarii şi salariaţii din peninsulă vor primi
pensiile şi salariile neplătite de câteva luni de către
autorităţile ucrainene.

Iar cum acest lucru s-a petrecut în întreaga
Ucraină, nu este exclus ca mişcările separatiste
din est să se amplifice, stimulate de perspectiva
securităţii economice.

Nici nu s-a uscat cerneala pe decretul care
consfinţea trecerea Crimeii la Rusia că liderii din
Transnistria cer şi ei alipirea la Rusia. Mişcare
logică, de aşteptat în noul context internaţional,
care îi ia şi ea prin surprindere pe liderii occidentali,
care ezită să ia o poziţie fără echivoc.

Preşedintele Moldovei, Nicolae Timofti, a spus
ieri că Moldova nu poate face mai mult decât să
protesteze şi aşteaptă poziţii ferm din partea UE şi
NATO. Dar, cel puţin deocamdată, reacţiile lor sunt
timide. Interdicţia circulaţiei în UE şi blocarea
conturilor câtorva personalităţi politice din eşalonul
2 şi o eventuală excludere din G8 a Rusiei e mult
prea puţin. Dar se poate mai mult? Puţin probabil,
UE, în general, şi Germania, în special, sunt legate
strâns din punct de vedere economic de Rusia şi o
poziţie tranşantă ar însemna pierderi de sute de
miliarde de euro, nemaipunând la socoteală
dependenţa Occidentului de gazele ruseşti.

Aşa că nu e exclus ca în următoarele două
săptămâni Transnistria să fie o problemă strict
rusească, iar în maxim doi ani şi o parte din
Ucraina să asigure Rusiei o poziţie strategică mai
favorabilă atât pe uscat cât şi în Marea Neagră şi
Mediterana.

Şt. B.

În timp ce Ponta vorbeşte
despre refacerea USL, cel
mai probabil după 25 mai,
când vor fi cunoscute
rezultatele alegerilor pentru
Parlamentul European,
opoziţia bagă cărbuni în
c a z a n u l l o c o m o t i v e i
electorale a aşa zisei Uniuni
Social Democrate. Pentru
că în loc să-şi unească
f o r ţ e l e p e n t r u a d a
consistenţă polului de
dreapta şi a contrabalansa
cât de cât forţa stângii, liderii
puzderiei de formaţiuni care
se revendică de la dreapta
reformatoare nu fac altceva
decât să se sfădească,
uneori ca la uşa cortului, şi
să încerce să-şi atragă
electoratul una alteia.

Revenind la refacerea
USL, cei mai mulţi o privesc
ca pe o revenire alături de
Tăriceanu a unor lideri şi
parlamentari liberali cărora
nu le prieşte statul cu dinţii la
gard în opoziţie, dar lucrurile
sunt cu mult mai subtile
decât o simplă migraţiune
inversă.

Se pare că Ponta are
consilieri pricepuţi, care
c u n o s c f o a r t e b i n e
psihologia electoratului
românesc, volatilitatea lui
care-l face imprevizibil şi
greu de manipulat, dar nu
imposibil. E foarte posibil ca
Tăriceanu să fie cooptat şi
pus la şefia Senatului, nu
p e n t r u a p r o d u c e o
migraţiune de parlamentari
şi demnitari liberali, ci pentru
că poate să atragă o parte

din electoratul volatil cu
orientare de dreapta, care
nu mai ştie pe cin să aleagă,
i n c l u s i v d i n r â n d u l
simpatizanţilor liberali.

Dacă va fi susţinut şi de
electoratul captiv al coaliţiei
de la guvernare, inclusiv de
electoratul UDMR, care a
anunţat că nu va avea un
candidat pentru alegerile
prezidenţiale, e clar că
Tăriceanu va putea să
câştige din primul tur cea
mai înaltă funcţie în stat.

Dacă nu Tăriceanu va fi
candidatul coaliţiei PSD,
UNPR, PC şi UDMR, ci
Ponta sau un alt pesedist,
Tăriceanu ar putea fi sprijinit
să intre în turul 2 şi să
asigure victoria candidatului
social-democrat.

Scenariul devine cu atât
mai posibil cu cât liberalii
acţionează pe principiul „din
greşeală în greşeală, spre
victoria finală”, în nici un caz
a propriului candidat, ultima
fiind excluderea de pe
locurile eligibile ale listei
pentru eurparlamentare a lui
Mircea Diaconu, unul dintre
liberalii de mare notorietate,
care se bucură de o largă
susţinere în electoratul
liberal.

S u n t s u f i c i e n t e
argumente, credem noi,
pentru a putea afirma că
USL se poate reface, dar nu
la vârf, ci la bază, acolo
unde, o dată la patru ani, se
h o t ă r ă ş t e s o a r t a
politicienilor.

C.R.

Occidentul a aruncat
Crimeea în braţele lui Putin.
Urmează Transnistria?

USL se poate reface,
dar nu la vârf

Posturile de conducere din ministere se reîmpart între
actualele partide de guvernământ, după ieşirea PNL din USL
şi automat şi din Executiv.

Astfel, Puterea a stabilit cui revin posturile vacante de
secretari şi subsecretari de stat, informează Realitatea Tv.

Partidul Conservator va avea patru posturi, iar UDMR va

avea opt posturi. Restul de până la 24 de ministere vor fi
împărţite între PSD şi UNPR.

Premierul Victor Ponta a declarat, luni după-amiază, că
vor fi redistribuite doar posturile liberalilor care şi-au dat
demisia: "În rest nu am schimbat pe nimeni. Cei care au
rămas în guvern rămân în continuare. Am discutat despre
locurile rămase vacante prin demisia celor de la PNL".

"Este evident că oamenii au înţeles că USL nu mai
funcţionează împreună printr-o decizie a domnului
Antonescu şi a colegilor liberali. (...) Liberalii sunt şi au fost
partenerii noştri", a mai spus Ponta.

Posturile eliberate
de PNL după ieşirea
de la guvernare,
împărţite

Tr a i a n B ă s e s c u f a c e
previziuni în privinţa viitorului şef
de stat. Preşedintele spune că în

cazul în care partidele de
dreapta vor avea un candidat
comun, atunci cu siguranţă vor

da vi i torul preşedinte a l
României.

„Ce cred eu însă că se va
întâmpla, o speranţă daca vreţi,
e că, după europarlamentare,
dreapta îşi va desemna un
singur candidat şi va merge cu el
la prezidenţiale. Şi dacă dreapta
îşi va alege un candidat,
matematic stânga nu are cum să
dea preşedintele României”, a
spus şeful statului.

Cât priveşte o posibilă
candidatură a Elenei Udrea
împotriva lui Victor Ponta, şeful
statului spune că aceasta ar
putea să îl bată pe liderul PSD
doar fizic.

Camera Deputaţilor a respins, marţi, moţiunea
simplă a PDL pe tema energiei, pentru moţiune
votând 48 de deputaţi, în timp ce 185 au fost
"împotrivă", iar 76 s-au abţinut.

Liliana Mincă a anunţat că deputaţii PPDD nu
au votat deloc la moţiunea pe energie pentru că ei
nu au susţinut nici fosta putere şi nu susţin nici

actuala guvernare. "Noi am scos cartelele de vot
(la votarea moţiunii-n.r.)", a spus Mincă.

PDL a iniţiat moţiunea simplă "Sectorul
energetic, ruinat de mafia PSD-istă", semnată de
51 de deputaţi democrat-liberali şi neafiliaţi.
Dezbaterea moţiunii a avut loc în plenul Camerei
luni după-amiază.

Traian Băsescu face previziuni în
privinţa viitorului şef de stat

Moţiunea simplă pe tema
energiei a fost respinsă



Legumicultorii din comuna Peretu deţin, de
departe, primul loc în judeţ în ceea ce priveşte
suprafeţele destinate obţinerii producţiei de
cartofi timpurii, la mare distanţă de aceştia
aflându-se fermierii individuali din comunele
Conţeşti, Cervenia, Mârzăneşti, Furculeşti şi
Plosca, dar şi din alte localităţi teleormănene. În
acest an, în Teleorman fermierii individuali şi cei
cuprinşi în diferite forme asociative şi-au
propus, conform datelor transmise Direcţiei
pentru Agricultură Teleorman, să cultive în
acest an suprafaţa de 1.301 hectare, peste 65
la sută din această suprafaţă fiind destinată
cartofilor timpurii şi extratimpurii.

Pentru a realiza cât mai devreme cu putinţă
plantarea cartofilor în terenul pregătit încă din
toamnă, în mustul zăpezii, cum spun
legumicultorii, cultivatorii şi-au asigurat din timp
cantităţile de cartofi de sămânţă, pe care i-au

pus la încolţit. Imediat ce vremea a permis
ieşirea în câmp, cultivatorii de cartofi timpurii
din judeţ au ieşit cu toate forţele mecanice şi
manuale de care dispun pentru punerea
tuberculilor de cartofi iarovizaţi (încolţiţi) sub
brazdă. Şi de această dată, fruntaşi la acţiunea
de plantare a cartofilor timpurii au fost pereţenii
şi conţeştenii, care, în linii mari, au încheiat deja
această lucrare. Cei care şi-au permis din punct
de vedere financiar să acopere cu folie
suprafeţele plantate cu cartofi timpuri şi
extratimpurii vor fi şi cei care vor ieşi cel mai
devreme cu cartofi din producţia acestui an pe
piaţă, investiţiile în folia necesară protejării
culturilor şi în instalaţii de irigat urmând să fie
acoperite de producţiile mult mai mari ce vor fi
obţinute comparativ cu cele din sistemul clasic.

George ZAVERA
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În urmă cu două zile, în întreaga ţară a fost deschisă oficial
“Luna plantării arborilor”, campania împăduririlor de
primăvară fiind prevăzută a se desfăşura în perioada 15
martie – 15 aprilie 2014. Prin programul pus în aplicare de
către Direcţia Silvică Teleorman, conform precizărilor făcute
de către directorul executiv al acestei instituţii, inginer Marin
Dumitru, în 2014 în judeţul nostru vor fi executate lucrări de
regenerare a pădurilor pe o suprafaţă de 157 hectare. Din
această suprafaţă, împăduriri vor fi executate pe 63 de
hectare, iar lucrările de regenerare naturală se vor face pe 94
de hectare de pădure de pe care s-a recoltat anul trecut masa
lemnoasă.

Lucrările de împădurire au debutat la Alexandria, unde
silvicultorii vor planta în actuala campanie de primăvară cu
puieţi de plop alb şi salcâm suprafaţa de 5 hectare. Diferenţa
de 58 de hectare alocate împăduririlor din acest vor fi plantate
în toamna anului în curs, în prezent pe aceste suprafeţe
executându-se lucrările mecanice de pregătire a terenului.
Din suprafaţa de 58 de hectare, 33 de hectare se regăsesc pe
raza Ocolului Silvic Alexandria, iar 25 de hectare la Ocolul
Silvic Turnu Măgurele.

În paralel cu acţiunile de împădurire şi cele de regenerare
a unor suprafeţe de pe care s-au făcut tăieri de arbori, în
cursul anului vor fi continuate şi lucrările de refaceri şi
completări pe circa 88 de hectare de plantaţii afectate de
seceta excesivă din sezonul de vară-toamnă 2013. Cea mai
mare parte a plantaţiilor afectate de calamităţi se află în zona
inundabilă a Dunării, pe raza Ocoalelor Silvice Alexandria şi
Turnu Măgurele. Astfel, în cadrul programului din 2014, în
această primăvară vor fi executate lucrări de completări cu
puieţi pe 40 de hectare, din acestea 10 hectare fiind la Ocolul
Silvic Alexandria, 10 hectare la Ocolul Silvic Roşiorii de Vede
şi 20 de hectare la Ocolul Silvic Turnu Măgurele. Vor mai fi
executate refaceri de suprafeţe împădurite pe 3 hectare pe
raza Ocolului Silvic Alexandria şi pe 3 hectare la Ocolul Silvic
Roşiorii de Vede.

Efortul financiar necesar pentru execuţia lucrărilor de
regenerare a pădurilor pe raza judeţului Teleorman în 2014,
conform devizelor aprobate, însumează 1.891.821 lei.

Puieţii forestieri necesari împăduririlor sunt asiguraţi din
producţia proprie a Direcţiei Silvice Teleorman.

Este de remarcat faptul că şi în acest an Direcţia Silvică
Teleorman va realiza o parte din acţiunile de plantare de
puieţi pe terenurile din fondul forestier administrat de R.N.P.
ROMSILVA cu participarea cetăţenilor din judeţ, în special a
copiilor, tinerilor şi a pensionarilor, familiarizându-i astfel cu
grija ce trebuie acordată permanent pădurii, factorul cel mai
important al menţinerii echilibrului ecologic. Astfel de acţiuni
vor fi realizate cu participarea elevilor de la Şcoala Generală
Tătărăştii de Sus, Şcoala Generală Vedea, Liceul “Unirea” şi
Liceul “Sf. Haralambie” Turnu Măgurele şi a salariaţilor de la
CEZ Vânzare SA- SucursalaAlexandria.

George ZAVERA

La Peretu şi Conţeşti,

Fermierii se apropie de finalizarea
plantării cartofilor timpurii

Lună de lună, specialiştii
compartimentului de control
din cadrul C.A.S. Teleorman
desfăşoară activităţi de control
la furniszorii de servicii de
medicină primară, la furnizorii
de servicii farmaceutice şi la
programele de sănătate aflate
în relaţie contractuală cu Casa
de Asigurări de Sănătate
Teleorman.

Î n r a p o r t u l p r i v i n d
a c t i v i t a t e a d e c o n t r o l
desfăşurată în luna
anterioară se arată că
sumele de bani rezultate
î n u r m a d e p i s t ă r i i
diverselor deficienţe, au
fost recuperate în procent
de 100 la sută.

Astfel, în luna februarie
2014 s-au efectuat 15
controale tematice la
furnizori de servicii amintii
mai sus şi care se află în
relaţie contractuală cu
Casa de Asigurari de
Sănătate Teleorman.

A tâ t la fu rn i zo r i i
serviciilor de medicină primară
cât şi la furnizorii de servicii
farmaceutice, obiectivele
specifice au vizat în principal
v e r i f i c a r e a r e s p e c t ă r i i
cond i ţ i i l o r ex is ten te la
m o m e n t u l e v a l u ă r i i ,
r e s p e c t a r e a c l a u z e l o r
c o n t r a c t u a l e , d a r ş i
concordanţa între serviciile
m e d i c a l e c o n t r a c t a t e ,
raportate de către furnizor şi

serviciile consemnate în
evidenţe.

În ceea ce pr iveş te
c o n t r o l u l p r o g r a m e l o r
naţionale de sănătate, s-a avut
în v ede re res pec ta rea
clauzelor contractuale şi
concordanţa între serviciile
m e d i c a l e c o n t r a c t a t e ,
raportate de către furnizor şi
decontate de către C.A.S şi
serviciile consemnate în
evidenţele specifice existente

la nivelul unităţii sanitare.
Din cele 15 controale

efectuate, 8 controale au vizat
furnizorii de servicii din
asistenţă medicală primară; 4
controale au fost aplicate la
furnizori de servici i din
a s i s t e n ţ a m e d i c a l ă
farmaceutică şi alte trei
controale au urmărit modul de
utilizare a fondurilor alocate
programelor naţionale de
sănătate.

În urma acestor verificări,
r e p r e z e n t a n ţ i i
compartimentului de control al
CAS Teleorman au avut de
recuperat de la furnizorii
controlaţi, suma de 4171,96
de lei.

În ceea ce pr iveş te
neregulile constatate, la
furnizorii de servici i de
asistenţă medicală primară,
serviciile medicale au fost
raportate în schimb nu au fost

consemnate în registrul
de domiciliu.

La furnizorii de servicii
din asistenţă medicală
f a r m a c e u t i c ă , s - a u
eliberat medicamente
compensate în procent de
90 la sută la pensionari în
baza unor reţete în care
prescriptorii au completat
e l i b e r a r e a d e
m e d i c a m e n t e
compensate în procent de
numai 50 la sută.

P e n t r u r e g l a r e a
situaţiilor date, s-a impus

remedierea deficienţelor, iar în
c e p r i v e ş t e f u r n i z o r u l
programului naţional de
sănătate, acesta a fost
sancţionat cu 1 la sută la
valoarea de contract.

Ca urmare a demersurilor
înaintate, pe parcursul lunii
februarie a fost recuperată
întreaga sumă rezultată în
urma deficienţelor.

M.M.

CAS Teleorman
Sumele de bani rezultate din deficienţe

au fost recuperate

Direcţia Silvică Teleorman dispune în judeţ
de şase pepiniere silvice, cu o suprafaţă totală
de 47 de hectare. De pe suprafaţa destinată
producţiei de puieţi forestieri, însumând 41 de
hectare, se obţin anual aproximativ 1,5-2
milioane de puieţi apţi de plantat. Puieţii sunt
din specii de foioase, începând cu cele de
stejar, plop, salcie, salcâm; specii de amestec –
frasin, tei, paltin; şi specii de ajutor – măr,
mojdrean, arţar, păr, jugastru, păducel, sânger,
sălcioară. Disponibilul de puieţi de plantat,
existent în această primăvară la nivelul
Direcţiei Silvice Teleorman, este de 649.000
bucăţi. Din aceştia, s-a repartizat de către RNP
ROMSILVA cantitatea de 195.000 puieţi
Direcţiilor Silvice Olt, Dolj şi Mehedinţi,
diferenţa de 454.000 de puieţi urmând să fie
vânduţi sau daţi sub formă de sponsorizări
persoanelor fizice şi juridice care doresc să-şi
împădurească diverse terenuri şi celor care

doresc să înfiinţeze perdele forestiere de
protecţie.

Preţurile de vânzare a puieţilor forestieri se
situează între 0,5 şi 0,8 lei/ bucată, plus TVA.

În acelaşi timp, Direcţia Silvică Teleorman
oferă celor interesaţi, contracost, puieţi cu
valoare decorativă şi ornamentali din specii de
răşinoase : tuia şi ienupăr, precum şi din specii
de foioase : stejar, castan porcesc, puieţii
găsindu-se la pepinierele din Alexandria,
Hârleasca – Slăveşti şi Lunca.

Persoanele juridice şi fizice interesate de
procurarea de puieţi forestieri din speciile
amintite se pot adresa imediat conducerii
Direcţiei Silvice Teleorman, instituţie care are şi
disponibilitatea de a asigura asistenţa tehnică
de specialitate la plantarea materialului săditor
de către viitorii proprietari.

George ZAVERA

Direcţia Silvică Teleorman

Peste 649.000 de puieţi
forestieri puşi la dispoziţia persoanelor

fizice şi juridice interesate

Prin programul Romsilva,

În Teleorman,
în acest an, vor fi

împădurite 63 de hectare
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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



Aproximativ 14.800 de elevi teleormăneni din
învăţământul primar şi gimnazial, vor primi bani
pentru rechizite în anul şcolar 2014 -2015. Asta
după ce Ministerul Educaţiei a dat OK-ul şi a
repartizat săptămâna trecută Inspectoratelor
Şcolare Judeţene, sumele destinate acestor
achiziţii.

Potrivit ministerului de resort, pentru
beneficiar i i din Teleorman s-au alocat
Inspectoratului Şcolar Judeţean peste 350.000.
lei.

În topul judeţelor cu cei mai mulţi elevi
beneficiari sunt judeţele Iaşi cu 47.145 de elevi
care vor beneficia de 1.142.325 lei şi judeţul
Suceava cu 46.222 de elevi pentru care s-au

alocat 1.103.170 lei.
Pentru anul şcolar 2014 – 2014, valoarea

maximă a unui pachet de rechizite a fost stabilită
la suma de 25 lei/elev din învăţămîntul primar şi 30
lei pentru un elev din învăţămîntul gimnazial.

De acest ajutor vor beneficia familiile al căror
venit este de 450 lei pe lună, echivalentul a
jumătate din salariul minim brut pe economie.

Pentru a putea beneficia de acest ajutor,
părinţii trebuie să depună dosarul cu documentele
necesare la secretariatele unităţilor de
învăţământ respective.

La nivel naţional vor beneficia de rechizite în
următorul an şcolar peste 680.000 de elevi.

M.M.
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Copiii cu vârste între 5 şi 14 ani pot fi înscrişi în
campania naţională pentru selecţia supradotaţilor,
aceştia urmând să fie selectaţi printr-o testare gratuită,
după care vor fi susţinuţi printr-o pregătire diferenţiată.

Asociaţia Centrul Gifted Education pentru copii
supradotaţi a lansat, luni, testarea naţională screening
preliminară pentru identificarea copiilor cu abilităţi înalte.
Proiectul vizează să descopere copii supradotaţi şi
susţinerea printr-o educaţie diferenţiată, pentru
dezvoltarea lor la întregul potenţial, se arată un comunicat
al organizaţiei neguvernamentale, remis agenţiei
Mediafax.

"Testarea Naţională Screening se va realiza online
accesând site-ul www.mintistralucite.ro, unde copiii cu
vârste cuprinse între 5 şi 14 ani îşi pot descoperi şi testa,
gratuit, inteligenţa şi potenţialul. Prin simpla accesare a
site-ului, copiii pot alege testul în funcţie de grupa de
vârstă din care fac parte. Candidaţii care trec cu bine
testul pot alege să participe la selecţia naţională din 2014,
urmând să participe la noi teste de inteligenţă la nivel
internaţional, următoarea etapă în selecţie având loc în
perioada 26 aprilie - 18 mai", a precizat sursa citată.

Testarea online poate fi dată fără limită de timp,
participanţii fiind incluşi, pe tot parcursul anului, în selecţia
permanentă a centrului şi informaţi în legătură cu
activităţile de dezvoltare a potenţialului. Testul are
dificultate medie şi vizează verificarea cunoştinţelor
generale ale copiilor, perspicacitatea, creativitatea,
vederea în spaţiu, inteligenţa emoţională şi spirituală.

Gifted Education este primul centru dedicat exclusiv
copiilor supradotaţi, cărora le oferă educaţia potrivită, pe
măsura abilităţilor lor. Prin natura cursurilor predate,
asociaţia ţine cont de vulnerabilităţile la care sunt expuşi
copiii supradotaţi, îi ajută să se integreze în societate şi să
aibă performanţe pe măsura capacităţii intelectuale.

Rechizite şcolare pentru
elevii familiilor sărace din Teleorman

R e z u l t a t e l e
"dezastruoase" la
s i m u l a r e a
bacalaureatu lu i
demonstrează că
î n v ă ţ ă m â n t u l
c o n t i n u ă s ă
involueze şi că
modal i tatea de
evaluare trebuie
schimbată, întrucât
cu programe le
şcolare actuale, elevii nu pot fi mobilizaţi să înveţe mai bine,
a declarat luni preşedintele FSLI, Simion Hancescu.

Hancescu a precizat că rezultatele vor fi din ce în ce mai
slabe în anii următori, dacă programele şcolare nu se vor
schimba, astfel încât să pregătească copiii pentru piaţa
muncii actuală. "Modalitatea de evaluare a elevilor trebuie
schimbată. În prezent noi evaluăm, în cele mai multe cazuri,
ceea ce au memorat copiii, nu ceea ce sunt capabili să
aplice mai departe la un loc de muncă. Aceste rezultate
demonstrează, încă o dată, că programele şcolare trebuie
modificate şi sistemul de evaluare regândit. Cu actualele
programe elevii nu pot fi mobilizaţi să înveţe mai bine,
oricâte eforturi ar face dascălii", a mai spus Hancescu.

Liderul sindical a mai arătat că rezultatele la simulări
demonstrează că învăţământul continuă să involueze, iar
dacă se doreşte ca acest fenomen să înceteze, factorii
decizionali trebuie să facă o analiză obiectivă a sistemului
de învăţământ şi să depisteze cauzele care au generat
această stare.

Hancescu a mai spus că FSLI a atras atenţia, în
nenumărate rânduri, că aceste simulări nu au nicio miză
pentru niciunul dintre actorii implicaţi, atâta timp cât notele
nu sunt trecute în catalog şi dascălii, care predau
disciplinele respective, sunt nevoiţi să facă eforturi
apreciabile prin corectarea unui număr mare de lucrări, fără
a primi un ban în plus la salariu pentru această activitate.

Campanie
pentru selecţia

copiilor supradotaţi

FSLI: Rezultatele la
simularea bacalaureatului
demonstrează că evaluarea

trebuie schimbată

Afecţ iuni le pe care le
trădează căscatul în exces au
legătură cu slabă oxigenare a
sângelui: malformaţii cardiace,
boli neurologice, migrene, boli
pulmonare, anemie şi carenţe
de magneziu.

Ex c ep t ân d s tă r i l e d e

oboseală, căscatul este o
consecinţă a proastei oxigenări
a sângelui, fenomen care apare
în cazul unor boli precum
insuficienţa cardiacă, epilepsia,
encefalita sau migrenele, dar şi
când există carenţele de fier şi
de magneziu.

Avem tendinţa să căscăm
des şi când petrecem mult timp
într-o încăpere neaerisită sau

foarte aglomerată. Iată bolile
posibile când căscatul devine un
obicei:

Anemie. Este una din cele
mai frecvente cauze ale
căscatului excesiv. Lipsa fierului
din organism înseamnă automat

s c ăd er ea hem og lob ine i ,
principalul "cărăuş" al oxigenului
în sânge.

Lipsă de magneziu. După
anemie, aceasta este a doua
cauză frecventă a căscatului.
Printre simptomele lipsei de
magneziu din organism se
numără somnolenţa, apatia,
c o n f u z i a , p u t e r e a d e
concentrare scăzută şi durerile

de cap.
Boli de inimă. Poate fi vorba

de malformaţii congenitale,
precum defectul septal, sau de
insuficienţă cardiacă. În ambele
c a z u r i , s â n g e l e n u s e
oxigenează pe deplin.

Boli pulmonare. Căscatul
poate fi un semn al bronşitei
cronice şi a altor suferinţe ale
p lăm ân i l o r. " Es te c a zu l
fumătorilor care îşi intoxică
sângele cu monoxid de carbon",
adaugă medicul.

Boli ale sistemului nervos
central. Alte afecţiuni care se
manifestă şi prin căscat des sunt
epilepsia, encefalita, tumorile
cerebrale şi scleroza multiplă,
declanşate de slaba oxigenare a
creierului. Studiile au arătat că şi
medicamentele pentru depresie
sau Parkinson pot avea acelaşi
efect.

Migrene. Legătura dintre
căscat şi durerile de cap este
clară. "Căscatul apare când
creierul este hipooxigenat, iar
migrena este un edem cerebral,
caz în care celulele suferă de
hipoxie", expl ică medicul
internist.

Muşchi tensionaţi. Stările de
anxietate determină o încordare
inconştientă a muşchilor din
zona abdomenului, toracelui,
umerilor ş gâtului. Tensiunea din
aceste zone se simte ca şi cum
pieptul sau abdomenul sunt
presate, ca în cazul unui atac de
astm.

Căscatul frecvent nu
este doar un efect al oboselii

Viitorul sună rău, dar statul nu este îngrijorat.
Diferenţa dintre cei care vin pe lume şi cei care ne
părăsesc este tot mai mare. Iar cuplurile care nu
pot avea copii nu au nicio şansă să primească
ajutor de la stat în următorii doi ani. Nu sunt bani
pentru finanţarea
p r og r amu lu i d e
fertilizare in vitro,
anunţă of ic ia l i i .
România rămâne
printre puţinele ţări
din Europa în care
statul nu sprijină
cuplurile infertile să
aibă urmaşi. În ciuda
crizei, nici Spania şi
Grecia nu au oprit
acest program.

Cu ajutor de la
stat, peste 300 de
bebeluşi au venit pe
lume. Un milion trei
sute de mii de euro a costat inseminarea artificială
care i-a adus pe lume.

După un an şi jumătate, însă, programul a fost
oprit brusc. Acum, una dintre femeile care a
cunoscut bucuria de a fi mamă datorita ajutorului
dat de stat, se luptă pentru drepturile familiilor
care nu pot avea copii.

„Ţinând cont de impactul enorm, atât
economic, social şi psihic asupra cuplurilor
afectate de infertilitate, această investiţie, cu
siguranţă, s-ar justifica”, spune Irina Popescu,
coordonator de programe la Asociaţia SOS

Infertilitatea.
România a fost

printre ultimele ţări
ca re a înc eput
p r o g r a m u l d e
susţinere financiară
a familiilor infertile.
Acum, este singura
care nu mai oferă
a c e s t s p r i j i n .
Spania, de exemplu,
în c i u da c r i z e i
e c o n o m i c e , a
continuat să ajute
c u p l u r i l e c u
probleme.

18.000 de euro
sunt suportaţi de stat, dacă se respectă anumite
reguli stricte. Femeia nu poate avea mai mult de
40 de ani, iar bărbatul – mai mult de 53. Au fost
excluşi de la gratuităţi acei părinţi care au un copil
sănătos.

În România, medicii estimează că între 15 şi 20
la sută dintre cupluri nu pot avea copii.

Ministerul Sănătăţii a oprit
programul de fertilizare in vitro



Televiziunile de ştiri din România au un public vârstnic.
Dacă la Antena 3 şi B1Tv această tendinţă este mai
accentuată, situaţia este valabilă şi pentru celelalte posturi. La
România Tv se uită cei mai puţini absolvenţi de facultate.

Pagina de Media face aceste afirmaţii într-o analiză prin
care prezintă profilul telespectatorilor posturilor de ştiri.

Concluziile arată
că peste 60% din
spectatorii Digi24
sunt bărbaţ i , în
vreme ce la B1 se
uită doar 51% dintre
domni. LaAntena 3 şi
România Tv genurile
s u n t e g a l
reprezentate.

La Antena 3 şi B1
pr i ves c c e i mai
bătrâni telespectatori
- pes te 72% şi

respectiv 70% din public are peste 55 de ani. Urmează
România TV (30% din public peste 65 de ani) şi Realitatea TV
(35%).

La Digi 24 categoria de vârstă peste 65 de ani este cel mai
slab reprezentată, în condiţiile în care cel mai bun procent este
înregistrat de categoria de vârstă de 35-44 de ani.

Digi 24 conduce clasamentul în ceea ce priveşte publicul cu
studii superioare, cu un procent de aproape 40, fiind urmat de
B1 TV (34%) si Antena 3 (29%). La polul opus este România
TV, cu aproape 21%.

88

- Ce are motanul tău, dragă? Toată după-masa a alergat
de pe un acoperiş pe altul. Doar n-a înnebunit?!
- Nu, draga mea, cum să fi înnebunit?! Azi dimineaţă l-am

castrat, iar acumumblă să-şi contramandeze întâlnirile.
***
-Mamă, soţul iarăşi a urlat lamine. Vin să stau la voi.
- Nu, draga mea, el trebuie să plătească pentru păcate.

Mămut eu la voi!
***
Cumpără într-o zi badea Gheorghe un cocoş tânăr şi

frumos, căci cel de acasă era cam bătrân şi nu prea călca
găinile. Îl aduce el acasă şi îi dă drumul în coteţ. Cocoşul
tânăr se apropie de cel bătrân şi îi zice:
-Miroase a oală, bătrâne, până aici ţi-a fost dat.
- De ce spui aşa?
-Doar vezi că stăpânul vrea să te schimbe.
- Nu mai spune... Facem aşa, mâine dimineaţă, cum vine

stăpânul să ne dea mâncare, începi să alergi după mine şi,
dacămă prinzi, eu singur îmi pun capul pe trunchi.
Zis şi făcut. Cum deschide badea Gheorghe portiţa, cel

tânăr o ia la fugă după cel bătrân.
- Da, zice badeaGheorghe, va trebui să-l tai şi pe ăsta, iar

amdat de un homosexual...

Pastila de râs

Omul din Peking, un
strămoş îndepărtat, care a trăit
în urmă cu 750.000-200.000
de ani, era expert în folosirea
focului. Cercetătorii au acum
dovada că un trib de Homos
erectus, care trăia în zona
Zhoukoudian, lângă Beijing,
ştia să aprindă focul.

Sistemul de peşteri în care
trăia Omul din Peking a fost
descoperit în anul 1923, dar
până acum antropologii nu
ştiau cum trăia acest strămoş
îndepărtat.

Dovezi recente atestă că el
ştia să folosească focul.
Resturi ale acestei activităţi au
fost găsite într-o zonă numită
de localnici Dealul Osului de
Dragon.

Descoperirea îi ajută pe
antropologi să înţeleagă cum
trăiau oamenii în urmă cu
770.000 de ani, perioadă în
care clima din China era mult
mai rece.

Ca să poate supravieţui în
aceste condiţii, oamenii ar fi
avut nevoie de foc pentru a se
încălzi. Teoria care susţinea
acest lucru a fost lansată în

anul 1931, dar abia acum a
fost demonstrată.

Cercetătorii de la Institute
of Vertebrate Paleontology
and Paleoanthropology din
China au analizat patru mostre
de sol din acest sit şi toate
mostrele conţineau agregaţi
de siliciu, dar şi carbon şi
potasiu. Aceste elemente
chimice sunt dovada că Omul
din Peking folosea focul.

El aparţinea speciei Homo
e r e c t u s , d a r a v e a u n
comportament mai complex
decât se credea până acum.

Purta blănuri de animal,
folosea unelte de piatră şi
obişnuia să găurească diferite
obiecte, deşi motivul acestui
obicei este încă necunoscut.

Până acum, arehologii au
găsit în peşterile de lângă
Beijing rămăşiţele a 40 de
oameni primitivi. Este unul din
cele mai importante situri din
Paleolitic.

D i n p ă c a t e , c r a n i u l
celebrului Om din Peking a
dispărut în anul 1941, în timp
ce era transportat din China
spre Statele Unite.

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

Această informare este efectuată de SC NICO ADI SRL CIUPERCENI, ce intenţionează să
depună laABA–APELE ROMÂNEARGEŞ-VEDEAdocumentaţia pentru

.
Ca rezultat al acestei măsuri se vor produce următoarele:

Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare sau care intenţionează să
transmită observaţii, sugestii şi recomandări se pot adresa solicitantului la adresa menţionată:

- SC NICOADI SRLCIUPERCENI;
- SC PRIMA GRUP SRL ALEXANDRIA – tel. 0247/310174, Iacob Niculina – persoană de

contact, după data de 13.03.2014.

„Amenajare sistem
de irigaţii în B.H. CĂLMĂŢUI”

Nu are impact negativ asupra apelor de suprafaţă.

Informare

În plin sezon, bătaia pe un loc pe nisip la mare va fi şi mai
aprigă, pentru că plajele se îngustează pe zi ce trece.
Specialiştii de la Apele Române încearcă acum să stopeze
eroziunea, după ce au primit un bilanţ al pagubelor de la
cercetătorii Institutului Grigore Antipa. Deşi problema nu este
nouă, autorităţile s-au decis abia acum să ia măsuri, în
condiţiile în care plajele de la vecinii bulgari au fost asigurate
împotriva eroziunii în urmă cu mai bine de zece ani.

În ultimii 50 de ani, litoralul
românesc a rămas fără plaje,
pe porţiuni de la câteva zeci
de metri până la sute de metri.
Valurile mării au mâncat din
întinderile de nisip, de la 50 de
metri în staţiunile Mamaia
Sud, Eforie Sud şi Saturn,
până la 600 de metri în zona
Câşla Vădanei, situată între
braţele Sulina şi Sfântu
Gheorghe.

Inventarierea tuturor pagubelor cauzate de eroziunea
costieră a fost făcută de cercetătorii de la Institutul Grigore
Antipa, care au venit şi cu soluţii. Semnalul tras de oamenii de
ştiinţă a fost luat în serios de Administraţia Naţională a Apelor
Române, care a demarat anul acesta un proiect pe fonduri
europene care vizează stoparea eroziunii costiere. Concret, se
vor amplasa diguri noi în larg, se vor face înnisipări şi se vor
aduce mai mulţi stabilopozi pe digurile de larg deja existente.

Vârstnicii, publicul
Antena 3 şi B1

Plajele continuă să
se îngusteze

Ani de-a rândul, mulţi nutriţionişti
recomandau celor care doreau să slăbească
să bea cât mai multă apă, chiar şi câte 8 pahare
zilnic. Este o idee greşită, susţine un expert în
domeniul dietelor.

Beth Kitchin, de la Universitatea din
Alabama, spune că nu consumul de apă este
cheia pierderii în greutate. Este important ca
fiecare persoană să fie suficient hidratată, dar
este inutil să consume mai multă apă decât
simte nevoia, crede ea.

„Nu există dovezi că dacă bei apă vei slăbi
mai uşor, este unul din acele mituri foarte
răspândite”, a declarat Beth.

Apa nu ajută la arderea grăsimilor şi nici nu
oferă senzaţia de saţietate, deci poate fi
înlocuită şi cu alte lichide pentru hidratare.

La fel de bune sunt ceaiurile sau chiar
cafeaua, care ajută la reţinerea de lichide în
corp şi împiedică deshidratarea.

Un alt mit este cel care susţine că trebuie să
bem apă cât mai rece pentru pierderea în
greutate. Studiile au arătat că acest lucru ajută
la arderea câtorva calorii, dar prea puţine ca să

conteze la slăbit.
Beth Kitchin spune că singura soluţie

eficientă pentru slăbit este consumul de fructe
şi legume, dar şi de supe, alimente care au mai
puţine calorii.

Kitchin contrazice astfel un studiu realizat
anul trecut, potrivit căruia persoanele care vor
să slăbească ar trebui să bea două pahare cu
apă înainte de fiecare masă, ca să aibă
stomacul mai plin.

În ritmul alert în care trăim
acum, lipsa de somn este o
problemă din ce în ce mai
gravă. Dincolo de disconfortul
şi de oboseala pe care le
simţim după o noapte în care
nu ne-am odihnit destul,
efectele acestor stări sunt cât
se poate de serioase.

Potrivit unui sondaj Gallup,
aproximat iv 40% dintre
americani dorm mai puţin de 7
ore pe noapte (medici i

recomandă între 7 şi 9 ore) şi
70 de milioane de americani
suferă de tulburări de somn.

Dacă în anii 1940 oamenii

dormeau în medie 8 ore, acum
numărul orelor s-a redus la 6,8
pe noapte.

Iată câteva efecte şi riscuri
pe care le implică lipsa de
somn: iritabilitate, dureri de
cap, dificultatea de a învăţa,
îngrăşare, vedere tulbure,
vedere dublă sau chiar
halucinaţii, boli de inimă,
reacţii mai încete şi slăbirea
sistemului imunitar.

Descoperire importantă despre
omul primitiv

Un mare mit despre diete
a fost demontat

Câte ore ar trebui
să ne odihnim pe noapte
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S-a născut David Livingstone, misionar şi
explorator scoţian (d. 1873).

Amurit Nicolae Filimon,
scriitor, cronicar teatral şi
muzical român (n. 1819).

F e r d i n a n d d e
Hohenzollern a fost proclamat
principe al României cu titlul de
Alteţă Regală.

S-a născut Frédéric
Joliot-Curie, chimist francez,
laureat al Premiului Nobel
pentru Chimie în 1935 (d.
1958).

Planeta Pluto este
fotografiată pentru prima dată.

S-a născut Dinu Lipatti,
pianist şi compozitor român (d.
1950).

A fost creat Parlamentul European, ca for
consultativ al Uniunii Europene.

A murit Gheorghe Gheorghiu-Dej, politician
român (n. 1901).

A murit Alexandru Dima, critic şi istoric literar
român (n. 1905).

A murit Arthur C. Clarke, scriitor britanic de
science fiction (n. 1917).

A murit Ion Dolănescu, interpret român de
muzică populară (n. 1944).

Amurit Irina Petrescu, actriţă româncă (n. 1941).
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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 Garantat 100% 12:20 Opinii
fiscale 12:30 Vreau s fiu s n tos
13:00 Opre Roma 14:00 Telejurnal
15:30 Convie uiri 16:50 Zeul r zboiului
18:10 Europa mea 18:45 Dincolo de
celebritate 18:50 În linia întâi 19:45
Sport 20:00 Telejurnal 21:00 Dosar
România 22:00 Via a nu poate
continua a a! 22:30 Biziday 23:20
Lumea modei 23:30 Drumul spre
Brazilia 00:10 Black Pimpernel,
ambasadorul-erou
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Cateva evenimente
neprevazute va fac sa
acumulati intarzieri
suparatoare. Daca v-
ati propus sa incercati
o afacere, nu va faceti
planuri mari, pentru ca
s-ar putea sa fiti
dezamagit.

Incepeti o activitate
de pe urma careia veti
castiga bine daca va
temperat i spi r i tu l
cr it ic . Pastrat i -va
calmul in discutiile cu
colegii de serviciu si
cu partenerul de
viata!.

O ruda mai in
varsta nu-si respecta
promisiunea de a va
imprumuta o suma de
bani. Nu este cazul
sa-i faceti reprosuri.
Incercati sa fiti mai
intelegator cu cei din
jur!

In sfarsit, sefii incep
s a v a a pre c iez e
eforturile. S-ar putea
c a a t m o s f e r a
tensionata din jur sa
va incurce planurile de
afirmare in societate.
Evitati deplasarile cu
masina.

S - a r p u t e a c a
partenerul de viata sa
va reproseze ca ati
cheltuit mult pe lucruri
care nu erau necesare.
I n c e r c a t i s a v a
stapaniti nervozitatea!
Acordati mai multa
atentie familiei.

Sunteti implicat intr-
un scandal la serviciu
din cauza barfelor. Va
recomandam sa va
stapaniti si sa nu faceti
afirmatii dure. Dupa-
amiaza primiti pe
neasteptate o suma
mare.

Va sfa tu im sa
evitati drumurile cu
m a s i n a . E x i s t a
pericolul sa faceti un
accident de circulatie.
In privinta afacerilor,
ar fi bine sa nu riscati
nimic si sa evitati
speculatiile.

Aveti mult de lucru
si va enerveaza ca nu
va sprijina nimeni. Nu
faceti afirmatii pe care
le veti regreta! Dupa-
amiaza aflati ca un
cunoscut a suferit un
accident de circulatie.

S-ar putea sa aveti
o controversa cu
seful direct si sa
reactionati impulsiv.
Va sfatuim sa fiti
prudent. Ar fi bine sa
va odihniti mai mult.
Sunteti la un pas de
extenuare.

Aflati ca trebuie sa
plecati intr-o calatorie
de afacer i . Este
posibil ca partenerul
d e v i a t a s a v a
reproseze ca nu v-ati
ales bine momentul.
Acordati mai multa
atentie familiei!

O disputa cu sefii s-
ar putea sa se soldeze
c u an u la r e a u ne i
delegatii. Din cauza
oboselii, s-ar putea sa
r e s i m t i t i o s t a r e
accentuata de tensiune.
Evitati discuti ile in
contradictoriu.

Va irita problemele
cu un partener de
afaceri. Nu refuzati
c o m u n i c a r e a !
Ascultati sfaturi le
celorlalti si fiti mai
maleabil! Acordati
mai multa atentie
partenerului de viata!

Semnificaţii istorice pentru

07:00 tirile Pro Tv 10:05
Tân r i Nelini tit 11:00 Mircea
13:00 tirile Pro Tv 14:00 Tân r i
Nelini tit 15:00 Povestea lui
Audrey Hepburn 17:00 tirile Pro
Tv 17:30 La Maru 19:00 tirile
Pro Tv 20:30 Iceman – ultimul
meci 22:30 tirile Pro Tv 23:05 Lie
to me - Psihologia minciunii 00:00
Iceman – ultimul meci 02:00

03:30 Dup 20 de
ani 04:30 Lie to me - Psihologia
minciunii 05:30 La Maru
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08:00 Neatza cu R zvan i
Dani 10:50 În gura presei 11:40
Teleshopping 12:00 Mireas
pentru fiul meu 13:00 Observator
14:00 Mireas pentru fiul meu
16:00 Observator 17:00 Acces
direct 19:00 Observator 20:00
Observator special 20:30
Daredevil 22:30 Un show
p c tos 01:00 Observator 02:00
Daredevil 04:00 Acces direct
06:00 Observator
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ş 08:00 Campionul 08:00
Vacan i terapie 10:00 Draga
mea prieten 12:30 tirile Kanal
D 13:15 Te vreau lâng mine
15:45 Vacan i terapie 16:45
Teo Show 18:45 tirea zilei 19:00

tirile Kanal D 20:00 Deschide
Camera Comorilor! 21:15 Fetele
lu' dom' Profesor 22:15 WOWBiz
00:30 tirile Kanal D 01:30
Pr in esa vampir i lor 02:45
WOWBiz 04:15 Teo Show 06:00
Poveste de familie
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07:00 Ne-am trezit! 10:00
Teleshopping 10:30 Cirea a de pe
tort 11:30 Ce gândesc femeile 12:30
Ora 9 a României 14:00 T3CH IN 3
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 Cronica cârcota ilor
22:30 Click! 23:30 Cirea a de pe tort
00:30 Tr sni i din NATO 01:00 Râzi
i câ tigi 01:30

03:00 Cronica cârcota ilor
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08:30 Aventurile lui Jackie
Chan 09:00 Dilemele vârstei 10:00
Earl 11:00 Men of a Certain Age
12:00 Aventurile lui Jackie Chan
12:30 La Maru 14:00 Descoper
România 14:30 Zoom în 10 14:45
Earl 15:45 Men of a Certain Age
16:45 La bloc 17:45 Prietenii t i
18:45 Dilemele vârstei 19:50 La
bloc 21:00 Prietenii t i 22:00
P e r i c o l i n n o a p t e 0 0 : 0 0
Supernatural: Aventuri în lumea
întunericului 01:00 Boston Legal
01:45 Pericol in noapte
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07:00 tirile dimine ii 07:55
Business B1 la zi 08:00 tirile
dimine ii 09:00 tirile dimine ii
09:55 Business B1 la zi 10:00

tirile dimine ii 11:00 Evenimentul
Zilei 12:00 tirile B1 13:00 Talk B1
14:00 România, acum 15:00 tirile
B1 16:00 România, acum 17:00
Butonul de panic 18:00 tirile B1
19:00 Aktualitatea B1 20:00 Bun
seara, România! 21:30 Sub semnul
întreb rii 23:00 Lumea lui Banciu
00:00 tirile B1 01:00 Sub semnul
întreb rii 02:20 Butonul de panic
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07:15 Abisul pasiunii 08:15
P o v e t i r i a de v r a t e 0 9 : 45
Chemarea inimii 11:00 Cununa de
lacrimi 12:00 Santa Diabla 13:30 O
noua via 14:30 Intrigi i seduc ie
15:30Abisul pasiunii 16:30 Pove tiri
adev rate 17:30 Chemarea inimii
18:30 Cununa de lacrimi 19:30
Santa Diabla 20:30 O noua via
21:30 Regina 22:30 Pove tiri de
noapte 23:00 Cancan.ro 23:30
FriendZone 00:00 O noua via
01:00 Regina 02:00 Pove tiri
adev rate 02:45 Pove tiri de noapte
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CB0245036735460001, deschis la Banca Comerciala Română suma
aferentă şi expediază talonul de abonament + copia
chitanţei de plată pe adresa cotidianului MARA: Alexandria, Str. Libertăţii, nr. 271, Bl.
L4 sau pe fax. 0347/ ţi veni direct la sediul cotidianului şi de luna
următoare uşă.

i

în contul
RO52RN

lunilor de abonament alese

80.44.48 sau po
ziarul MARAvine la tine la

Cotidianul MARA vine la tine acasă

Talon de abonament

Vârsta ___ __ Profesia ____ _

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

Persoana fizică: Numele _______________ Prenumele ________________
_ _____________________________________

Persoană juridică: Nume firmă ___________________________________
Domeniul de activitate __________________________________________

______ ___________ _______
:

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

începutul dezastruos de retur. Deşi la
finalul turului de campionat Pamimai
Videle se ”bătea” pentru promovare,
acum se chinuie şi cu ultimele echipe din

clasament. Înjurat şi jignit de galerie în
urma rezultatelor proaste, antrenorul
Robert Panduru şi-a anunţat demisia.

Meciul pierdut de Pamimai Videle cu 0
- 2 pe teren propriu împotriva celor de la
Astra Plosca a fost picătura care a umplut
paharul. Deşi la începutul sezonului,
echipa din Videle spera la promovare, iar
prima jumătate de sezon le dădea motive
să spere la acest lucru, ultimele două
meci din retur au fost dazastruoase
pentru videleni. Aceştia au pierdut în

etapa a 17-a cu scorul de 3-1 în deplasare
la Unirea Brânceni, iar în weekendul
trecut n-a reuşit nici măcar golul de
onoare pe propriul teren contra celor de la
Astra Plosca. Echipa oaspete a reuşit să
se impună cu scorul de 0 la 2 prin golurile
înscrise de Eremia în minutul 35 şi
Stavarache în 48.

Antrenorul a mai avut o tentativă de a
părăsi echipa din Videle şi în urmă cu o
săptămână, după înfrângerea de la
Brânceni, dar s-a răzgândit în ultimul
moment.

Robert Panduru a stat pe banca
Pamimai Videle doar 7 etape. În acest
timp a reuşit să câştige 4 meciuri, a făcut
un egal şi a pierdut două.

Trebuie spus faptul că echipa din
Videle renunţă pentru a doua oară la
antrenor în acest sezon. În primele 11
etape echipa a fost antrenată de Cornel
Nica.

În clasamentul Ligii a IV-a a
campionatului judeţean de fotbal, după
18 etape, Pamimai Videle se află pe
poziţia a treia, la 5 puncte de ocupanta
locului secund, FCM Alexandria şi la 7 de
prima poziţie ocupată de Sporting
Roşiori.

C. DUMITRACHE

- N-au oamenii bani, aşa că nu fac nici o... brânză!

- Dă-mi, bă, şi mie un tricou!
- Să-ţi dea ăla pe care l-ai votat!

Victorii fără emoţii pentru primele
echipe din clasamentul Ligii a 4-a a
campionatului judeţean de fotbal – juniori.
Ocupanta primei poziţii, CS Pamimai
Videle a reuşit să se impună pe propriul
teren cu scorul de 2 –
0 în confruntarea cu
ACS Astra Plosca.
Tot o victorie pe teren
propriu a reuşit şi
FCM Alexandria,
ocupanta poziţ iei
secunde. Juniorii
alexăndreni au reuşit
o victorie consistentă
împotriva celor de la
Unirea Brânceni,
scor 4-1.

Ultima echipă de
pe podiumul provizoriu este Sporting
Roşiori. Aceştia au reuşit să se impună
fără emoţii pe terenul din Suhaia cu scorul
de 0 la 4.

Cel mai mare scor înregistrat în etapa
a 18-a în campionatul juniorilor l-a reuşit
echipa din Saelele. AFC Voinţa Saelele a
marcat nu mai puţin de 18 goluri pe

propriul teren împotriva celor de la Rapid
Buzescu. În cele din urmă şi oaspeţii au
reuşit să înscrie golul de onoare.

Surprinzător este faptul că podiumul
Campionatului Judeţean de Juniori (U19)

este similar cu cel al
seniorilor. Singurele
d i f e r e n ţ e f i i n d
locurile ocupate de
primele 3 clasate.
Dacă în liga ”mare”
pe prima poziţie se
a f l ă S p o r t i n g
Roşiori, la juniori
a c e a s t a e s t e
ocupată de către
Pamimai Videle.
Poziţia a doua a
clasamentului este

în ambele cazuri deţinută de către FCM
Alexandria. Echipele clasate pe ultima
treaptă a podiumului fac rocada. Astfel, în
liga a IV-a seniori, ”bronzul” este ocupat
de către Pamimai Videle, iar la juniori cei
de la Sporting Roşiori.

C. DUMITRACHE

Criză la Pamimai.
Antrenorul a demisionat

Fără surprize în Liga a IV-a juniori

FCM Alexandria
CS Pamimai Videle

CS Sporting Roşiorii de Vede
ACF Dunărea Zimnicea

AFC Voinţa Saelele
CS Metalul Peretu

- ACS Unirea Brânceni 4 – 1
- ACS Astra Plosca 2 – 0

AS Tineretul Suhaia - 0 – 4
- CS Spicpo Poroschia 4 – 0

- CS Rapid Buzescu 18 – 1
- CS Viaţă Nouă Olteni 1 – 0

FC Traian - CS Unirea Ţigăneşti 3 – 3
FC Udinese Uda Clocociov - ACS Ajax Botoroaga 2 - 2

Rezultatele etapei a 18-a – juniori

Spre luminiţa de la capătul tunelului

- Hai, vino, iar, în gara noastră mică!


