
Un câine, un cauciuc
vechi şi câteva pahare cu
alcool. Acestea sunt cauzele
producerii a trei accidente
rutiere soldate cu tot atâtea
victime.

În primul caz, o şoferiţă a
încercat să evite un câine
comunitar, iar un alt şofer
c a r e s e a ng a j a s e î n
depăş i r ea aces te i a a
încercat să evite coliziunea
cu autoturismul şoferiţei, dar
a pierdut controlul volanului
şi s-a oprit într-un copac.

”S. Dorinel de 39 de ani în timp ce conducea un autoturism pe DN 52 în afara
localităţii Alexandria, s-a angajat în depăşirea unui alt autoturism condus de B.
Maria de 25 de ani care a virat uşor spre stânga fără să depăşească axul
drumului din intenţia de a evita un câine care a apărut pe partea carosabilă,
conducătorul autoturismului care se angajase în depăşire pierzând astfel
controlul asupra direcţiei de mers, părăsind partea carosabilă în partea stângă a
direcţiei sale de mers, intrând în coliziune cu un copac. În urma accidentului a
rezultat rănirea uşoară a conducătorului auto”, se arată într-un comunicat al IPJ
Teleorman.

(continuare în pagina 2)

Toată lumea implicată în viaţa economică a ţării, de la miniştri la analişti, este
de acord că evaziunea fiscală e una dintre bolile maligne ale României, care
roade încet, dar sigur, la temelia statului.

(continuare în pagina 4)

După ce rezultatele simulării examenului de evaluare
naţională, susţinut de elevii de clasa a VIII-a au
demonstrat cât de nepregătiţi sunt elevii, atât în judeţul
nostru cât şi la nivel naţional, rezultatele simulării
examenului de bacalaureat vin să întărească acest lucru.

La şapte licee teleormănene, din care unul din
Alexandria, toţi elevii au fost respinşi, întrucât nici unul
dintre ei nu a obţinut note de trecere, procentul de
promovabilitate fiind zero.

Este vorba despre Liceul Tehnologic “Nicolae

Bălcescu” din Alexandria, Colegiul Tehnic David
Praporgescu şi Liceul Tehnologic “Sf. Haralambie” din
Turnu Măgurele, Liceul Tehnologic “Emil Racoviţă” şi
Liceul Tehnologic Nr.2 Roşiorii de Vede, Liceul Teoretic
Piatra şi LiceulTehnologic “Andrei Şaguna” Botoroaga.

Situaţia creată în judeţul Teleorman, ca şi la nivel
naţional, ar trebui să ridice un mare semn de întrebare
atât elevilor, cât şi reprezentanţilor Ministerului Educaţiei.

(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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3Şapte licee teleormănene cu promovabilitate
zero la simularea bacalaureatului

„Mica evaziune” e tot mai mare

Primăriile
teleormănene,
codaşe, pe ţară,
în ce priveşte
suprafeţele de
teren proprii
împădurite

3 accidente rutiere şi tot
atâtea victime

Teleormănenii
sunt atraşi
de mirajul
”vestului”
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(urmare din pagina 1)

C. DUMITRACHE

Un accident spectaculos s-a petrecut pe DJ 701, Videle –
Tătărăşti. Un angajat al MAI aflat în misiune, în timp ce urmărea
un autoturism, din cauza unei explozii a unui pneu cauzată de
un obiect tăietor-înţepător, a pierdut controlul asupra volanului
şi a părăsit partea carosabilă, răsturnându-se în şanţul din
partea dreaptă a drumului.

”În urma impactului a rezultat rănirea conducătorului auto,
nefiind necesară internarea iar autoturismul a fost avariat în
proporţie de 40 la sută. Conducătorul auto purta centură de
siguranţă iar rezultatul testării cu aparatul alcooltest a fost
negativ”, se mai arată în informarea IPJ Teleorman.

În ultimul accident rutier din ultimele ore petrecut pe raza
judeţului nostru şi soldat cu victime omeneşti a avut mai multe
cauze: lipsa de experienţă în conducere accentuată de alcool.

M. Sorin de 21 de ani din comuna Nanov, în timp ce
conducea un autoturism de DE 70 a pierdut controlul asupra
direcţiei de mers, acroşând astfel parapetul din partea stângă
a drumului Nanov-Buzescu. În urma impactului a rezultat
rănirea uşoară a conducătorului auto care a fost transportat la
spital în vederea acordării de îngrijiri medicale, fără a fi
necesară internarea.

”Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest,
rezultatul fiind de 0,82 mg/l alcool pur în aerul expirat motiv
pentru care a fost condus la spital în vederea recoltării de probe
biologice de sânge pentru a i se stabili alcoolemia”, potrivit IPJ
Teleorman.

În cauză a fost întocmit dosar penal.

Datele statistice din ultimii
ani, întocmite de către ISU
“A.D. Ghica” al judeţului
Teleorman confirmă faptul că,
în această perioadă în urma
utilizării focului deschis, fără
respectarea normelor de
apărare împotriva incendiilor,
poate apărea pericolul de
incendiu.

Perioada de primavară
f i ind caracterizată pr in
intensif icarea numărului
acestor incendii, în special în
mediul rural, în urma cărora s-
au înregistrat importante

pagube materiale şi uneori
victime omeneşti.

Pentru a preveni şi reduce
riscurile de producere a
incendiilor în gospodăriile
c e t ă ţ e n e ş t i , a r d e r e a

vegetaţ ie i uscate şi a
resturilor vegetale se impune
a se realiza cu respectarea
mai mu l tor masur i de
siguranţă. Arderea sa se facă
numai în condiţii meteo fără
vânt; în zone cât mai
îndepăr ta te de fondu l
forestier, locuinţe şi anexe
gospodăreşti, reţele electrice
s a u d e c o m u n i c a ţ i i ,
colectarea grămezilor de
vegetaţie uscată să fie în
cantităţi moderate, pentru ca
arderea să poată fi controlată.

De asemenea, arderea

trebuie să se facă numai pe
timpul zilei, prin asigurarea
mijloacelor şi a materialelor
necesare pentru stingerea
eventualelor incendii.

Obligatoriu arderea va fi

supravegheată permanent,
iar înainte de părăsirea locului
arderii, se va realiza cu
atenţie stingerea totală a
focului. Acoperirea cu pământ
a focarelor se interzice cu
desăvârşire.

Totodată se impune
supravegherea permanentă a
copiilor pe toata durata arderii
vegetaţ ie i uscate şi a
resturilor vegetale.

De reţinut faptul că în
conformitate cu prevederile
H.G.R. nr. 537/2007 privind
stabilirea şi sancţionarea
contravenţiilor la normele de
prevenire şi stingere a
incendiilor, „arderea resturilor
v e g e t a l e , g u n o a i e l o r ,
deşeurilor şi a altor materiale
combustibile, fără luarea
m ă s u r i l o r p e n t r u
împiedicarea propagări i
focului la vecinătăţi” sau
„amenajarea locurilor pentru
utilizarea focului deschis în
condiţii şi la distanţe care
favorizează propagarea
f oc u lu i l a c on s t ru c ţ i i ,
depozite, culturi agricole,
păduri, plantaţi i şi alte
vecinătăţi" se sancţionează
cu amendă de la 1.000 la
2.500 lei.

M.M.

Echinocţiul de primăvară are loc pe 20
martie 2014, la ora 18:57. Este momentul în
care ziua este egală cu noaptea şi care
marchează începutul primăverii astronomice.

"Mişcarea aparentă a Soarelui pe sfera
cerească, determinată de mişcarea reală a
Pământului pe orbita sa, generează pentru
latitudinile noastre inegalitatea
duratei zilelor şi nopţilor la
diferite epoci ale anului,
datorită poziţiei aproximativ
fixe în spaţiu a axei de rotaţie a
Pământului, precum şi a
înclinării sale faţă de planul
orbitei acestuia.Astfel, pe sfera
cerească, Soarele parcurge în
decurs de un an un cerc mare
numit ecliptica (ce marchează
de fapt planul orbitei Pământului), care face cu
ecuatorul ceresc un unghi de 23° 27'", explică
Observatorul Astronomic Amiral Vasile
Urseanu.

"La momentul echinocţiului de primăvară,
Soarele traversează ecuatorul ceresc trecând

din emisfera australă a sferei cereşti în cea
boreală. Când Soarele se află în acest punct,
numit punct vernal, el descrie mişcarea diurnă
în lungul ecuatorului ceresc, fenomen ce
determină, la data respectivă, egalitatea
duratei zilelor cu cea a nopţilor, indiferent de
latitudine. La latitudinile ţării noastre, pentru

care putem considera valoarea
medie de 45°, această cifră
reprezintă şi valoarea medie a
înălţimii Soarelui deasupra
or izontulu i la momentu l
amiezii. Totodată, la data
respectivă, Soarele răsare în
punctul cardinal est şi apune în
punctul cardinal vest", mai
e x p l i c ă O b s e r v a t o r u l
Astronomic.

Începând de astăzi, durata zilei va fi în
continuă creştere, faţă de cea a nopţii, până la
data de 21 iunie, când va avea loc solstiţiul de
vară - adică va fi cea mai lungă zi şi cea mai
scurtă noapte a anului.

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

3 accidente rutiere şi
tot atâtea victime

Aproximativ 1000 de
cereri de paşapoarte au fost
înregistrate de la începutul
anului şi până în prezent în
judeţul Teleorman.

Teleormănenii sunt încă
atraşi de mirajul ”vestului”.
Drept dovadă stă numărul
m a r e d e p a ş a p o a r t e
înregistrate în primele două
luni ale acestui an, dar şi
numărul tot mai mic de
locuitori ai judeţului nostru.

Potrivit unui raport al
Serviciul Public Comunitar
pentru Eliberarea şi Evidenţa
P a şa p o a r t e l o r S i mp l e
Teleorman, de la începutul
anului şi până în prezent au
fost înregistrate un număr de
928 de cereri de paşapoarte,
din care 552 temporare şi 376
electronice.

În vreme ce unii se
pregătesc să părăsească
România, alţii, 62 la număr,
au primit interdicţie de a
părăsi ţara.

”Au fost instituite un număr
de 62 de măsuri preventive
c o n f o r m C o d u l u i d e
Procedură penală, privind
limitarea exercitării dreptului
l a l iberă c i r cu la ţ ie în
străinătate primite de la
diferite instanţe de judecată
din ţară, împotriva unor
persoane, cetăţeni români,
din care amintim ordinele de
dare în urmărire în număr de
11 sau mandate le de

executare a pedepsei cu
închisoarea în număr de 28”,
se prec izează în t r - un
comunicat al Serviciul Public
Comunitar pentru Eliberarea
şi Evidenţa Paşapoartelor
Simple Teleorman.

Teleormănenii interesaţi
de obţinerea unui paşaport
trebuie să ştie că sediul
începând cu luna decembrie
a anului trecut, Serviciul
Paşapoarte îşi desfăşoară
a c t i v i t a t e a î n s e d i u l
Administraţiei Judeţene a
F i n a n ţ e l o r P u b l i c e
Teleorman, la parter.

Cererile de paşapoarte
pot fi depuse la orice serviciu
de paşapoarte din ţară
indiferent de domici l iul
solicitantului, şi pot fi ridicate
de la acelaşi serviciu unde a
fost depusă cererea, sau de
la un a l t serv ic iu de
paşapoarte din ţară sau chiar
din străinătate, de la misiunile
diplomatice sau oficii le
consulare ale României, la
cerere.

Trebuie spus faptul că ieri,
19 martie, s-au împlinit 102
ani de la emiterea primului
paşaport românesc. În data
de 19 martie 1912, Regele
Carol I a promulgat „Legea
asupra paşapoar te lor” ,
primul act oficial românesc
care reglementează condiţiile
emiterii acestui document.

C. DUMITRACHE

Teleormănenii
sunt atraşi de mirajul

”vestului”

Igienizarea de primăvară în gospodării
poate constitui un pericol de incendiu

Echinocţiul de primăvară, momentul în
care ziua este egală cu noaptea
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Cu suprafaţa de doar 29.968 hectare de
pădure pe care o deţine, Teleormanul se află
între judeţele cu cele mai mici suprafeţe de
teren împădurite. Conform datelor centralizate
la Direcţia Silvică Teleorman, din cele 29.968
hectare de pădure existente în judeţul nostru
21.109 hectare sunt proprietate de stat, iar
8.859 hectare sunt în proprietate privată. Din
suprafaţa de pădure privată pentru care sunt
asigurate servicii tehnice de către Direcţia
Silvică Teleorman, conform contractelor
încheiate între părţi, 4.668 hectare aparţin
persoanelor fizice, iar 2.276 hectare
persoanelor juridice. La categoria persoane
juridice proprietare de suprafeţe împădurite se
înscriu formele asociative ale deţinătorilor de
pădure, cu suprafaţa de 1.424 hectare, unităţile
de cult – cu 743 hectare şi, pe ultimul loc,
primăriile teleormănene, cu suprafaţa de 109
hectare. Da, aţi citit bine, primăriile
reprezentând cele 97 de unităţi administrativ
teritoriale din judeţul nostru deţin împreună în
proprietate privată suprafaţa totală de …109
hectare de pădure. Ceea ce le plasează pe
ultimele locuri din ţară. O situaţie inacceptabilă,
atâta vreme cât de ani buni se tot vorbeşte de
necesitatea creşterii suprafeţelor de pădure,
atât în sistemul silvic de stat, cât şi în cel privat,
pentru asigurarea unui factor de echilibru în
mediul afectat în ultimele decenii de
schimbările climatice.

Ani la rând s-au făcut retrocedări de păduri
către aşa-zişii foşti proprietari, ceea ce a
diminuat drastic suprafeţele de păduri existente
în proprietatea inclusiv a primăriilor. Iar în toţi
aceşti ani, în marea lor majoritate primăriile şi
consiliile locale nu s-au preocupat să planteze

puieţi tineri pe terenurile deţinute în proprietate,
astfel încât să refacă suprafeţele de păduri
deţinute anterior. Nu există primărie din judeţ
care să nu aibă în proprietate cel puţin câteva
zeci de hectare de terenuri degradate pretabile
pentru împăduriri şi de terenuri terasate, acolo
unde altădată se aflau viile cooperatorilor.
Terenurile sunt lăsate însă în paragină, semn
că nu a existat preocuparea necesară ca
acestea să fie împădurite. Ca să nu mai
spunem că nici acţiunea de împădurire derulată
în urmă cu câţiva ani de către nişte firme din
afara judeţului, cu finanţare din banii puşi la
dispoziţie prin Fondul de Mediu, nu a dat
rezultatele scontate, cele câteva sute de
hectare plantate cu puieţi silvici la Năsturelu,
Fântânele, Segarcea Vale şi în alte câteva
comune teleormănene arătând astăzi ca nişte
terenuri părăginite.

Deşi Direcţia Silvică Teleorman a anunţat
public, inclusiv la sediile primăriilor, că are
peste 450.000 de puieţi de arbori din specii
pretabile zonei noastre de câmpie pe care îi
poate pune la dispoziţie la preţuri foarte mici,
asigurând totodată şi asistenţa tehnică la
plantare, nici-o primărie din mediu rural nu şi-a
manifestat până la această dată interesul în
ceea ce priveşte asigurarea de material săditor
necesar împăduririlor pe plan local în această
primăvară. Chestionaţi în această privinţă, unii
dintre primari chiar se întreabă, retoric, de ce ar
fi trebuit să facă acest lucru atâta timp cât
nimeni nu îi întreabă dacă şi-au îndeplinit ori ba
o astfel de datorie civică !? Şi cu pădure, şi fără
pădure timpul trece, leafa merge…!

George ZAVERA

În ziarul nostru de marţi a apărut sub titlul „Munca ANI,
călcată în picioare de Comisia Europeană”, un material care
pornea de la o declaraţie a vicepremierului Liviu Dragnea în
legătură cu o posibilă abrogare a prevederilor din LegeaANI,
care incriminează prezenţa în Consiliile de Administraţie ale
unor asociaţii de dezvoltare intercomunitară sau întreprinderi
publice de interes local, a consilierilor locali sau judeţeni, sau
primari şi preşedinţi de consilii judeţene, declarându-i
incompatibili sau în conflict de interese.

Declaraţia lui Liviu Dragnea se baza pe o Informare –
adresă transmisă de Comisia Europeană cu privire la
incompatibilităţi, chiar pe adresa şefului ANI, Horia
Georgescu.

Directoratul General Regional şi de Politică Urbană al
Comisiei Europene îi atrage atenţia şefuluiANI că îngrijorările
de la Bruxelles pornesc de la faptul că „aplicarea unei
proceduri de prevenire a conflictelor de interese cu drepturi
depline nu este limitată doar la proiectele cu finanţare
europeană, dar, progresiv, la toate achiziţiile publice din
România. În legătură cu asta aş dori să subliniez că
oportunitatea certificării în cadrul proiectelor program ale UE,
care au fost finalizate la început doar din fonduri naţionale, nu
ar trebui pusă în pericol de incompatibilităţi şi inconsistenţe
procedurale.”

În cazul incompatibilităţii aleşilor locali, lucrurile sunt şi
mai clare în viziunea Comisiei Europene. Prezenţa
reprezentanţilor administraţiilor locale şi judeţene în
Consiliile de Administraţie ale asociaţiilor de dezvoltare
intercomunitară şi întreprinderile publice locale este crucială
pentru eficientizarea procesului de luare a deciziilor.
Participarea activă a acestor oficiali ca membri ai CA sau
membri ai organului de conducere al operatorului public nu
poate fi incompatibilă cu funcţiile deţinute şi nici nu reprezintă
un conflict de interese, pentru că în ambele ipostaze aleşii
locali reprezintă interesele autorităţilor locale şi nu
acţionează în interesul lor propriu.

Ce să înţelegem de aici? Că legislaţia românească în
domeniu e în contradicţie cu directivele europene sau legea e
bună, dar e prost aplicată.

Dacă legea e proastă, trebuie schimbată. Dacă legea e
bună dar e aplicată greşit ori chiar abuziv, trebuie schimbaţi
cei puşi s-o aplice.

Şt. B.

Primăriile teleormănene, codaşe,
pe ţară, în ce priveşte suprafeţele de

teren proprii împădurite

Parlamentarii PDL au depus, miercuri, o propunere
legislativă privind introducerea sistemului de pensii
ocupaţionale, potrivit căreia contribuţia la acest fond de pensii
poate fi de cel mult 15 la sută din salariul lunar brut, iar perioada
de contribuţie trebuie să fie minimum şapte ani.

Deputatul Claudia Boghicevici, fost ministru al Muncii, a
declarat că proiectul stabileşte că acest fond de pensii trebuie
să se bazeze pe principiul contributivităţii şi pe conturi
individuale, pentru a încerca să reducă presiunea de pe Pilonul
I.

Iniţiativa legislativă stabileşte principiile înfiinţării schemelor
de pensii ocupaţionale şi a fondurilor pentru aceste pensii,
principiile organizării şi funcţionării administratorilor acestor
fonduri şi supravegherea prudenţială a sistemului pensiilor
ocupaţionale.

Potrivit propunerii legislative, angajatorul, singur sau prin
asociere cu alţi angajatori, dar cu consultarea reprezentanţilor
angajaţilor, vor putea propune o schemă de pensii
ocupaţionale.

Angajatorii vor putea contribui însă doar dacă nu
înregistrează obligaţii bugetare neachitate la sfârşitul anului.

Proiectul de act normativ mai prevede că schema de pensii
negociată trebuie să conţină cel puţin cuantumul şi
periodicitatea contribuţiilor, modul de împărţire a acestora între
angajat şi angajator, precum şi regulile de investire a activelor şi
de împărţire a rezultatelor.

Potrivit documentului, încadrarea în muncă a unei persoane
nu va putea fi condiţionată de participarea sau continuarea
participării la o schemă de pensii ocupaţionale şi nici nu se vor
putea face reţineri din salariu în acest scop fără acordul scris al
persoanei respective.

Administrator al acestui fond de pensii ar putea fi o societate
de pensii, o societate de administrare a investiţiilor sau o
societate de asigurări, autorizate conform legislaţiei care
reglementează domeniile în care activează.

De asemenea, acest fond de pensii va trebui autorizat de
Autoritatea de Supraveghere Financiară, după autorizarea
administratorilor şi a schemei de pensii ocupaţionale.

În ce priveşte contribuţia la acest tip de pensii, propunerea
legislativă prevede că dreptul de proprietate asupra
contribuţiilor cu care angajatorul participă în numele
salariatului, precum şi rezultatele investirii acestor contribuţii
revin angajatului după cel puţin doi ani de la aderarea la fondul
de pensii.

În document mai este prevăzut că activul personal este
insesizabil şi nu va putea face obiectul niciunei măsuri de
executare silită, nu va putea fi gajat sau cesionat şi nici folosit
pentru acordarea de credite sau pentru a garanta credite.

Mihail Vlasov,
„Excelenţa Sa” pentru clienţi,
„tataie” pentru interlopi

Şeful Camerei de Comerţ
şi Industrie a României, Mihail
Vlasov, a fost săltat marţi
seara de mascaţi, pentru că
primise un avans de 200.000
de euro din milionul pe care-l
solicitase unui om de afaceri,
pentru a-i soluţiona favorabil
un dosar aflat în dezbaterea
Curţii de Arbitraj Comercial
I n t e r n a ţ i o n a l , c a r e
funcţ ionează pe lângă
instituţia pe care o conduce
din 2007.

Se vorbeşte că Vlasov ar fi
un împătimit al jocurilor de

noroc, fiind amestecat şi în
dosarul clanurilor interlope
„Duduianu” ş i „Caran” ,
acuzaţi că dădeau bani cu
camătă unor pasionaţi de
jocuri de noroc. Dacă ar fi să
ne luăm după ceea ce scrie pe
internet, cel care l-a înfundat
pe Vlasov e un om de afaceri
aflat în litigiu cu o altă firmă, în
valoare de 4 milioane de euro.

Şeful CCIR i-ar fi cerut un
milion de euro pentru a-i
asigura succesul, dar omul i-a
spus că n-are atâţia bani şi, în
plus, a susţinut că în litigiul
respectiv dreptatea e de
partea lui.

V lasov a ins istat în
disperare şi omul s-a dus luni
la DNA unde a povestit toată
tărăşenia. Procurorii au
organ iza t f lagran tu l ş i
individul a căzut în cursă.

De remarcat faptul că
fostul judecător din vremea
comunismului a călcat pe bec

şi înainte de 1989 şi numai
revo lu ţ ia l - a scos d in
puşcăr ie, ele devenind
ul ter io r un opozant a l
regimului comunist şi un
persecutat de regimul lui
Ceauşescu.

După revoluţie i-a mers din
ce în ce mai bine, ajungând
deputat, apoi, după un
scandal monstru, ajungând în

fruntea Camerei de Comerţ şi
Industrie a României, unde a
rezistat până acum, deşi a
fost acuzat în repetate rânduri
că cheltuieşte abuziv banii
instituţiei.

A încerca t , fă ră să
reuşească, să mut Registrul
Comerţului de la Ministerul
Just i ţ iei la Camera de
Comerţ. Aşa că a trebuit să se
mulţumească cu Curtea de
A r b i t r a j C o m e r c i a l
Internaţional, care nici ea nu e
de colea.

Mai ales că instituţia e
condusă de viceguvernatorul
Băncii Naţionale, Bogdan
Olteanu, şi de fiica sa, notarul
Vanda Anamaria Vlasov, care
este prim-vicepreşedinte
(nimeni alta decât soţia
fostului ministru de interne,
Cristian David).

Pe lista de arbitri interni şi
internaţionali mai figurează o
serie de politicieni cunoscuţi,
între care vicepreşedintele
Senatului, Ioan Chelaru,
fostul ministru al Justiţiei,
Tudor Chiuariu, deputatul
Alina Gorghiu şi fostul
consilier prezidenţial Ştefan
Diaconu.

Nu e exclus ca pe măsură
ce se vor adânci cercetările să
aflăm lucruri interesante
despre corupţia din România.
Pentru că până acum era greu
de pă t runs în ta ine le
inst i tuţ iei , şedinţele de
judecată ale acesteia fiind
secrete şi nici o persoană
neavând acces la dosare şi la
informaţii privind activitatea
de soluţionare a litigiilor.

Şt. B.

Comisia Europeană
trage pe şeful ANI de urechi

PDL a iniţiat un
proiect privind pensiile

ocupaţionale
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Dacă evaziunea ar fi redusă la jumătate n-ar
mai fi nevoie nici de împrumuturile la instituţiile
financiare internaţionale, nici la bănci, iar
învăţământul, cultura, armata şi, mai ales,
agricultura ar fi avut procentele din PIB de care
au nevoie şi care niciodată n-au fost alocate.

România are unul dintre cele mai mici
niveluri de colectare a banilor la bugetul de stat
dintre ţările Uniunii Europene. Toată lumea ştie
asta, dar nimeni nu face nimic pentru ieşirea din
această situaţie. Iar de nepăsarea autorităţilor
profită toţi cei care vor să se îmbogăţească fără
muncă şi fără riscurile creditelor bancare sau
ale creditelor furnizor.

Recentul scandal al cărnii demonstrează că
marii ţepari ai bugetului de stat n-au nici un
scrupul când e vorba „să facă bani” şi nu se
gândesc nici măcar la sănătatea populaţiei,
introducând în consum carne şi produse din
carne cu termenele de garanţie depăşite sau
chiar alterate.

Doar când lucrurile nu mai pot fi ţinute sub
capac şi află mass media autorităţile
acţionează, dar de cele mai multe ori doar de
formă, pentru că în spatele acestor afaceri
oneroase sunt cercuri de interese susţinute
politic, de cele mai multe ori susţinerea fiind
transpartinică.

Dar alături de marea evaziune înfloreşte
„mica evaziune”, mică dacă ne referim la
fiecare caz în parte, dar uriaşă la nivelul întregii
ţări.

Mai nou, în satele româneşti au apărut
tarabele cu legume şi fructe exotice, până
acum fiind obişnuiţi să vedem la porţile
gospodăriilor doar produsele proprii ale
sătenilor. De la o vreme, pe tarabele
improvizate din satele teleormănene se vând la

greu portocale, banane, mere poloneze, kiwi şi
alte delicatesuri care, deocamdată, n-au fost
aclimatizate în România. Aşa că nici nu poate fi
vorba de carnet de producător.

Dar nu lipsa unui asemenea document este
cea mai gravă încălcare a legilor fiscale şi a
normelor sanitar veterinare. Locurile de
vânzare sunt neautorizate şi improprii unui
comerţ civilizat, cântarele sunt neverificate,
ambalajele improvizate iar în ceea ce priveşte
casele de marcat, acestea lipsesc cu
desăvârşire.

Iar în timp ce „bişniţarii agricoli” îşi
burduşesc buzunarele, producătorii şi
negustorii cinstiţi plătesc taxe pentru tarabele
din piaţă şi sunt controlaţi când nici nu gândeşti,
fiind la îndemâna organelor de control.

Iar atâta timp cât primăriile, inspectorii fiscali
ori comisarii de la Protecţia Consumatorului nu-
i deranjează pe comercianţii ambulanţi, aceştia
nu umplu numai târgurile săptămânale, ci şi-au
făcut „vaduri comerciale” în mijlocul satelor sau
la intrarea în localităţi, în buza căilor rutiere.

Şi chiar dacă nu întotdeauna curge, e bine şi
când pică, pentru că nefiind taxate, veniturile se
strâng pe principiul „picătură cu picătură se fac
balta mare”, iar „amărâţii care câştigă şi ei o
pâine amară” (cum îi căinează mulţi) îţi râd în
nas de la volanul merţanelor.

Să sperăm că guvernanţii nu se vor mai
mulţumi să trăncăne pe la televizor despre
sărăcia bugetului şi-i vor pune la treabă pe cei
care ar trebui să nu mai închidă ochii la
asemenea situaţii, care tind să devină un
fenomen, şi să-i trateze la fel pe toţi
contribuabilii. Pentru că nimeni nu trebuie să fie
mai presus de lege.
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În organizarea Camerei de Comerţ, Industrie şi
Agricultură Teleorman, ieri, la Alexandria, în perimetrul din
faţa Casei de Cultură, s-a deschis “Târgul Gospodarului”,
manifestare expoziţională cu vânzare ajunsă la cea de-a
cincea ediţie. Ca şi în anii trecuţi, expoziţia-târg din
Alexandria, ce va fi deschisă până pe data de 22 martie a.c,
se bucură de prezenţa unui important număr producători şi
distribuitori de seminţe de legume, flori, puieţi de pomi
fructiferi, arbuşti şi plante ornamentale, butaşi de viţă-de-vie
şi trandafiri, precum şi de produse tradiţionale din lapte,
carne şi miere. Târgul reuneşte producători şi comercianţi din

judeţele Teleorman, Argeş, Dâmboviţa, Dolj, Ilfov, Sibiu,
Vâlcea şi municipiul Bucureşti.

Sunt prezente, totodată, firme care comercializează scule
şi materiale folosite în grădinile de legume, în sere şi solarii,
în vii şi livezi, inclusiv instalaţii de irigat.

Gama produselor expuse spre vânzare cuprinde, de
asemenea, hrană pentru păsări exotice şi de apartament şi
pentru animalele de companie. Nu lipsesc nici de această
dată producătorii şi comercianţii de obiecte de cult.
O expoziţie-târg care s-a bucurat încă de la deschidere de un
interes deosebit din partea alexăndrenilor, dar şi al multor
gospodari din judeţ. De o atracţie cu totul aparte s-a dovedit a
fi sectorul în care îşi expun marfa producătorii şi comercianţii
de seminţe de legume şi flori, de flori, arbuşti ornamentali şi
puieţi de pomi fructiferi.

Este de remarcat faptul că, aşa cum declară ing. Stan
Pantilie, director în cadrul Camerei de Comerţ, Industrie şi
Agricultură Teleorman, la actuala ediţie de primăvară a
“Târgului Gospodarului” sunt producători şi comercianţi care
au fost prezenţi la Alexandria şi în anii trecuţi, semn că
volumul vânzărilor a fost mulţumitor. Sunt şi firme prezente
pentru prima oară, care, cu siguranţă, la încheierea târgului
vor constata că deplasarea la Alexandria le-a adus un profit
rezonabil.

Expoziţia-târg de la Alexandria constituie un eveniment
special chiar şi pentru cei care doar vin să privească, mirificul
peisaj creat de mulţimea şi diversitatea florilor multicolore
aducându-le tuturor primăvara în suflet, speranţa de mai
bine, iubirea şi dragostea de frumos şi armonie în tot ceea ce
ne înconjoară.

George ZAVERA

„Mica evaziune” e tot mai mareIeri, la Alexandria,
S-a deschis

“Târgul Gospodarului”,
ediţia de primăvară

15 septembrie
ar putea deveni zi
l i b e r ă p e n t r u
părinţi. Comisia de
muncă din Senat a
aprobat, astăzi, o
p r o p u n e r e
legislativă care
prevede ca toţi
părinţii să stea
acasă în prima zi
de şcoala după
vacanţa mare.

Parlamentari i
conservatori, care au iniţiat această lege, spun că oricum
părinţii sunt nevoiţi să se învoiască de la serviciu în prima zi
de şcoală a copiilor, aşa că ar fi normal să fie declarată oficial
zi liberă.Aceasta nu va fi acordată automat, ci doar la cererea
părinţilor.

Dacă aceştia depun o astfel de solicitare, angajatorii sunt
obligaţi să le ofere această zi liberă, care se va recupera însă
în termen de 30 de zile. Este vorba doar de părinţii elevilor din
învăţământul preşcolar.

Părinţii ar putea
fi liberi în prima zi
de şcoală a copiilor

Senatorii din Comisia
pentru cultură propun ca 24
i a n u a r i e , Z i u a U n i r i i
Principatelor Române, să fie
s ă r b ă t o a r e l e g a l ă
nelucrătoare, ei adoptând un
r a p o r t f a v o r a b i l c u
amendamente la o iniţiativă
semnată de grup de peste o
sută de parlamentari PSD,
PNL, UNPR şi PDL.

Propunerea legislativă
prevedea iniţial ca 24 ianuarie
s ă f i e d e c la r a t ă d o a r
"sărbătoare legală", nu şi
"nelucrătoare". Prin proiect se
mai prevede că autorităţile
administraţiei publice centrale
vor organiza sau vor sprijini
l o g i s t i c ş i m a t e r i a l
manifestările publice dedicate
acestei zile.

Iniţiativa urmează să fie

discutată, pentru raport, şi de
membrii Comisiei pentru
muncă, aceştia decizând să o
amâne pentru două săptămâni
în lipsa unui punct de vedere

d in par tea Guvernu lu i .
Proiectul va fi dezbătut în
plenul Senatului în calitate de
primă Cameră sesizată.

24 ianuarie ar putea fi declarată
sărbătoare legală nelucrătoare

Discuţiile de marţi de la
Guvern despre certificatele verzi
şi liberalizarea preţului gazelor s-
au încheiat fără a se lua o decizie,
pat ronatele in formând că
majorarea tarifelor ar duce la
pierderea a 550.000 de locuri de
muncă, a declarat, pentru
Mediafax, secretarul general
CartelAlfa, Ion Homoş.

S e c r e t a r u l g e n e r a l a l
Confederaţiei Naţionale Sindicale "Cartel Alfa",
Ion Homoş, a spus că discuţiile de la Guvern
dintre sindicate, patronate şi ministrul delegat
pentru Dialog Social, Aurelia Cristea, s-au
finalizat cu promisiunea că premierul şi miniştrii
de resort vor fi informaţi, în prima şedinţă de
Guvern, despre punctele de vedere ale
partenerilor sociali.

Tot la întâlnirea de marţi s-a stabilit că, dacă
se va considera necesar, va fi stabilită o nouă

întâlnire cu premierul Victor Ponta
şi miniştrii responsabili, pentru
lămurirea aspectelor neclare.

"Patronatele prezente au
exprimat unanim că, în cazul în
care nu se va lua o decizie, de la 1
aprilie, 550.000 de locuri de
muncă se vor reduce, cu impact
social major. Reducerea nu se va
face exclusiv la ei, ci pe
orizontală, prin închiderea a mai

multor capacităţi de producţie laALRO şi SIDEX,
combinate chimice. Aceste închideri, pe
orizontală, determină reducerea activităţii şi la
furnizori de materii prime", a explicat Homoş.

Secretarul general de la CNS "Cartel Alfa" a
mai spus că dacă nu se ia o decizie până vineri,
comitetul confederal "Cartel Alfa" se va întruni
lunea viitoare pentru a stabili ce este de făcut în
aceste condiţii, nefiind excluse noi proteste de
stradă.

Patronate: Prin creşterea tarifelor la
gaz metan şi energie regenerabilă se

pierd 550.000 de posturi
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ORGANIZĂM:
NUNŢI, MESE FESTIVE, SIMPOZIOANE, RECEPŢII

CAZARE ÎN CAMERE DOUBLE
REZERVĂRI LA:

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

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

acest lucru
va deveni
realitate!

www.motel-restaurant-mara.ro

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

potenţialii cumpărători să acceseze credite bancare.

.

Dintre acesteamai sunt disponibile la v

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

la telefon 07 .6 . ; 0788.014.40088 20 681
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Cei care ar putea să modifice această situaţie,
prin aplicarea unor măsuri în ceea ce priveşte
schimbarea modalităţii de evaluare a elevilor, ale
căror rezultate se vor vedea în timp.

Pentru a putea găsi cauzele care au condus la
crearea acestei situaţii, şeful ISJ Teleorman
Valeria Gherghe va organiza întâlniri cu directorii
celor 22 de licee teleormănene, pentru a analiza
situaţia, la fel cum a procedat şi în urma simulării
examenului de evaluare naţională.

Dincolo de situaţia creată de elevii celor şapte
licee teleormănene, raportându-ne la situaţia
curentă, în urma rezultatelor simulării examenului
de bacalaureat, s-a creat un top al liceelor. Astfel
că, pe primele trei locuri, cu cea mai mare
promovabilitate, conform metodologiei, se află
Liceul Pedagogic “Mircea Scarlat” din Alexandria

cu un procent de promovabilitate de 58,94 la sută,
urmat de Liceul teoretic “A.I. Cuza” tot din
Alexandria, cu 40,87 la sută promovabilitate iar
pe locul III se situează Colegiul Naţional “Unirea”
din Turnu Măgurele cu un procent de
promovabilitate de doar 34,69 la sută.

În urma simulării examenului de bacalaureat,
elevii Colegiului Naţional “A.D. Ghica”, din
Alexandria, au plasat unitatea de învăţământ pe
locul 7 în clasament, cu un procent de
promovabilitate de doar 30,97 la sută, dacă luăm
în considerare şi rezultatele elevilor de la
Seminarul Teologic Ortodox “Sf. Calinic
Cernicanul” Turnu Măgurele, care au obţinut un
procent de 31,25 la sută, însă aici examenul a fost
susţinut doar de 16 elevi.
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Grăsimile saturate, considerate "nesănătoase" de
majoritatea nutriţioniştilor, nu au efecte negative asupra
sănătăţii inimii, au descoperit cercetătorii britanici de la
Universitatea Cambridge.

În cadrul unui studiu amplu, efectuat pe 600.000 de
participanţi din 18 de ţări, s-a stabilit că grăsimile
polinesaturate sănătoase, regăsite, de exemplu, în uleiul
de floarea-soarelui, nu au efecte asupra riscului de boli
cardiace, informează dailymail.co.uk.

Spre deosebire de acest tip de grăsimi, acidul
margaric, regăsit în produsele lactate, "reduce
semnificativ" acest risc, în timp ce două tipuri de grăsimi
saturate, regăsite în uleiul de palmier şi în produsele de
origine animală, au doar o "legătură slabă" cu bolile de
inimă.

Grăsimile au fost considerate multă vreme
responsabile pentru obezitate şi boli de inimă, dar unii
oameni de ştiinţă afirmă că au descoperit dovezi potrivit
cărora grăsimile au fost "demonizate" pe nedrept şi că, de
fapt, zahărul ar fi principalul vinovat.

Cu aproape patru decenii în urmă, medicii şi oamenii
de ştiinţă au început să recomande renunţarea la
grăsimile saturate regăsite în smântână, unt şi carne mai
puţin slabă.

Şapte licee teleormănene cu promovabilitate
zero la simularea bacalaureatului

Începând din anul 1999, ziua
de 21 martie este declarată de
U N E S C O d r e p t “ Z i u a
Internaţională a Poeziei”, un
elogiu adus celor care prin
condeiul şi talentul lor au dat
lumi i opere nemuri toare,
c o n t r i b u i n d e s e n ţ i a l l a

dezvoltarea şi îmbogăţirea
lexicului şi a exprimării în limbile
naţionale, ca o recunoaştere a
faptului că oamenii de litere şi de
cultură, poeţii şi scriitorii din
întreaga lume şi-au adus o
contribuţie remarcabilă la
î m b o g ă ţ i r e a c u l t u r i i ş i

spiritualităţii universale.
Sub acest aspect, la sala

mare de lectură a bibliotecii vor fi
organizate mâine începând cu
orele 10.00, o serie de
manifestări cultural-artistice. Va
fi susţinut un mic recital din
literatura română şi universală

intitulat ,,Pe aripile poeziei…” şi
care va fi susţinut de elevi de la
Liceul “Constantin Noica” din
Alexandria sub îndrumarea
profesorului Veronica Picu.

E l e v i i d e l a Ş c o a l a
Gimnazială Plosca vor susţine c
această ocazie un moment

poetic int i tu lat , ,Armonia
slovelor în cânt şi poeziei”.
Aceştia vor fi coordonaţi de
profesorii Paula Achim, Dorina
Manea şi Viorel Manea.

Medalionul literar-artistic
inti tulat ,,Poezia- lacrima
sufletului rostită prin cuvânt”, va
cuprinde un recital de poezie şi o
formaţie de fluieraşi, aflaţi sub
în d r um a r ea p r o f e s o r i l o r
coordonatori Ionel Porojan,
Antonica Niculae şi Adriana
Petcu.

“Ziua Internaţională a
poeziei” urmăreşte să susţină
creaţia poetică, stabilirea unui
dialog între poezie şi alte genuri
ale creaţiei şi nu în ultimul rând,
editarea şi promovarea poeziei
ca artă deschisă oamenilor.

Tot cu această ocazie la sala
de lectură vor fi expuse cărţi de
poezie din literatura română şi
universală, expozi ţ i i sub
denumirea “ Dăruieşte zilei un
poem”, realizate de Biblioteca
Judeţeană ,,Marin Preda” şi de
Teodor Nicolae Săceanu, un
cunoscut co labo rato r a l
instituţiei.

M.M.

La Biblioteca Judeţeană “Marin Preda”

“Ziua Internaţională a Poeziei”

Rata abandonului în 20 de universităţi de stat
este îngrijorătoare, atenţionează Alianţa
Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti (ANOSR),
datele statistice arătând că aproape 40% dintre
studenţii care ar fi trebuit să termine facultatea în
2013 au renunţat la studii.

ANOSR susţine că măsurile luate de stat şi de
universităţi pentru a diminua acest fenomen sunt
"la limita penibilului sau chiar sub această limită" şi
îi cere ministrului delegat pentru învăţământ
superior, Mihnea Costoiu, să ia măsurile
necesare, reamintindu-i că a făcut în toamna
anului trecut, anumite promisiuni, informează
Mediafax.

"Printre promisiuni se numără creşterea
subvenţiei cămine - cantine, reformarea modului
de alocare a burselor sociale şi propunerea de
soluţii pentru creşterea fondului alocat pentru
burse, adoptarea unui act normativ care să facă
centrele de consiliere şi orientare în carieră
funcţionale şi adoptarea unui plan financiar
multianual pentru educaţie, elaborat de Ministerul
Educaţiei Naţionale în colaborare cu Ministerul
Finanţelor Publice.

De atunci, doar creşterea subvenţiei cămine -
cantine a fost realizată, şi aceea cu 10%, faţă de
30%, cât am solicitat", susţine Cristi Popescu,
vicepreşedinte educaţionalANOSR.

Abandon în masă, în ultimul an,
la 20 de universităţi de stat

Universitatea Politehnica din
Bucureşti oferă gratuit elevilor,
în fiecare sâmbătă din intervalul
22 martie - 7 iunie, cursuri de
p r e g ă t i r e l a m a t e r i i l e
matematică şi fizică, în vederea
admiterii de anul acesta.

Potrivit reprezentanţi lor
inst i tuţ ie i de învăţământ
superior, orele de pregătire la
matematică vor avea loc între
orele 9.00 şi 11.00, iar cele la
fizică, între 11.00 şi 13.00.

Universitatea Politehnica precizează, pe de altă parte, că

între 1 aprilie şi 11 iulie va avea
loc preînscrierea online pentru
admiterea 2014 la facultăţile
instituţiei, candidaţii preînscrişi
online beneficiind de o reducere
de 10 la sută din taxa de
înscriere de 100 de lei.

Perioada de înscriere pentru
admiterea de anul acesta la
Politehnică este 12 - 19 iulie, la
sediile facultăţilor, iar probele de
admitere vor fi susţinute în 21 şi
22 iulie.

Meditaţii gratuite la matematică şi
fizică pentru admitere, la Universitatea

Politehnica Bucureşti

Asigurat şi nu prea. De la 1 aprilie, statul vrea să
impună noi restricţii pentru românii care au nevoie de
reţete compensate sau bilete de trimitere către medicii
specialişti. Pacienţii care vor merge la medicul de familie
fără a avea programare vor plăti consultaţia. În plus,
medicii vor avea voie să elibereze reţete şi bilete de
trimitere doar pentru maxim 20 de pacienţi pe zi.

În prezent, medicii de familie au dreptul să consulte
gratuit 20 de pacienţi pe zi. Aceşti 20 de pacienţi pot primi
reţete compensate sau gratuite şi bilete de trimitere către

medicii specialişti dacă este cazul. De multe ori însă,
medicii de familie consultă 25, 30 de pacienţi pe zi.
Aceştia îşi plătesc însă consultaţia, şi beneficiază de
aceleaşi servicii ca şi primii 20 de pacienţi.

De la 1 aprilie, ar urma ca aceşti pacienţi care îşi
plătesc consultaţiile să nu mai beneficieze de reţete
compensată sau de bilet de trimitere. Asta prevede noul
contract cadru medicii care ar urma să intre în vigoare la 1
aprilie.

Studiu
Grăsimile saturate
nu au efecte negative
asupra sănătăţii inimii

Noi restricţii pentru
cei care au nevoie

de reţete compensate
sau bilet de trimitere



Somnul este orice altceva numai pierderea timpului nu.
Multă lume consideră că în timpul unui pui de somn organismul
intră total în repaos, însă lucrurile nu stau deloc aşa. De fapt
somnul activează procese complicate care te ajută să te simţi
odihnit a doua zi. Oamenii de ştiinţă au împărţit somnul în patru
etape – fiecare din ele având o durată de aproximativ 90 de
minute. Iată lucrurile uluitoare pe care le face corpul uman în
timpul somnului.

Stadiul 1. Acesta are loc atunci când te afli în starea de
veghe (între vis şi realitate). Este foarte uşor să te trezeşti
acum, iar dacă o faci te vei simţi ca şi cum nu te-ai fi odihnit
deloc. Ochii tăi se mişcă uşor şi pe măsură ce muşchii se
relaxează poţi chiar şi clipi din când în când.

Stadiul 2. Somnul tău nu este nici foarte adânc însă nici
foarte uşor, iar în această stare te afli aproximativ jumătate din
noapte. Pe măsură ce te cufunzi în etapa a doua a somnului, nu
mai eşti conştient de ce se întâmplă în jurul tău, iar temperatura
corpului scade. Undele cerebrale încetinesc în vreme ce pulsul
şi tensiunea scad şi devin regulate. Acest lucru înseamnă că în
timpul nopţii inima şi sistemul cardiovascular au parte de
odihnă de care au atât de multă nevoie şi de pe urma căreia au
atât de multe de câştigat.

Stadiul 3. Este faza cea mai adâncă a somnului. În acest

moment, tensiunea arterială scade şi mai mult, respiraţia este
lentă, sângele merge în ţesuturi şi în muşchi pentru a-i repara.
Tot acum, hormonii, precum cei de creştere, sunt eliberaţi de
organism. În această faza a somnului poate avea loc
somnambulismul. Cum acesta este somnul cel mai profund
(cel care te ajută ca a doua zi să te simţi odihnit şi plin de
energie) o persoană este cel mai greu de trezit. Aproximativ
20% din noapte este petrecută de o persoană în această etapă
şi, cel mai adesea, are loc în prima jumătate a nopţii.

Somnul REM. În vreme ce vise pot apărea în orice stadiu al
somnului, REM este etapa în care apare cele vii, pline de
culoare. În acest stadiu, corpul este adormit însă creierul
funcţionează la fel ca atunci când eşti treaz. Ochii se mişcă cu
rapiditate în stânga şi în dreapta în vreme ce respiraţia şi ritmul
cardiac devin mai variate. Grupurile de muşchi sunt paralizate
astfel încât să nu acţionezi în timp ce visezi.. Aproximativ 20%
din noapte o petrecem în această etapă.

În timpul somnului au loc şi alte procese care nu sunt
specifice unui anumit stadiu. Printr-unul dintre acestea se
suprimă gherlina, hormonul foamei şi se stimulează leptina,
care controlează apetitul. Totodată, în timp ce te odihneşti, se
formează căile în creier pentru memorie şi învăţare.
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Un tip gonea ca un nebun pe autostradă şi nu contenea să
înjure fiecare maşină de care trecea. La un moment dat, îi
sună telefonul. Era soţia:
- Scumpule, unde eşti?
- Pe autostradă. Vin înspre casă.
- Scumpule, ai grijă pentru că am auzit o ştire la radio

despre un tâmpit care merge pe autostradă, pe contrasens.
Vezi să...
- Doar unul?! Femeie, de jumătate de oră mă feresc

încontinuu de tâmpiţi ăştia!!!
***

La câteva minute după ce fiica anunţă logodna, tatăl ei o
întreabă:
- Auzi, da' băiatul asta are vreun ban?
Fiica-sa, clătinânddin cap trist:
- Oh, bărbaţii ăştia, sunteţi toţi la fel, exact asta m-a

întrebat şi el despre tine!
***

Ea vine acasă foarte târziu, el nervos:
- Unde ai fost, măi, femeie, unde ai fost?
- E, am fost la amant.
- Ia uite, ce-o întreb eu şi ce-mi răspunde ea!

Pastila de râs

În fiecare an, a treia duminică din Postul
Sfintelor Paşti este închinată unuia dintre cele
mai importante simboluri creştine – Crucea.

După Înălţarea Sfintei Cruci, la 14
septembrie, şi procesiunea Crucii, la 1 august,
Duminica Sfintei Cruci, prăznuită în acest an la
23 martie, este o altă însemnată zi dedicată
lemnului sfânt.

Se zice că la originea acestei a treia
venerări a Crucii ar fi momentul din Sfântul şi
Marele Post de 40 de zile în care Sfânta Elena
însăşi ar fi dat un fragment al Sfintei Cruci
episcopuluiApamiei.

Încă din Vechiul Testament, Crucea a fost
preînchipuită ca „pomul vieţii” care a răsărit, din
porunca lui Dumnezeu, chiar în mijlocul raiului,
lângă pomul cunoştinţei binelui şi răului.

Cu toate că Iisus Hristos a fost răstignit pe
cruce, iar acum suntem în postul cel mai lung şi
mai aspru de peste an în care ne amintim
pătimirile Sale, tema acestei duminici nu este
suferinţa, ci constă în victoria şi bucuria Crucii
de viaţă dătătoare, „pomul vieţii” sădit întru
revigorare la mijlocul drumului duhovnicesc
spre Învierea Domnului.

Înaintea Sfintei Liturghii, în această
duminică preoţii aşează în mijlocul bisericii o
cruce frumos împodobită, pentru a aminti
credincioşilor, că Domnul i-a răscumpărat prin
patimile Sale şi pentru a aduce aminte
îndemnul şi avertismentul lui Iisus: „Cel ce nu-
şi ia Crucea şi nu-Mi urmează Mie nu este
vrednic de Mine”.

După cum se spune, Crucea este de fapt
viaţa de zi cu zi, cu bune şi rele, cu lacrimi şi
bucurii, iar asumarea Crucii înseamnă
ma tu r i t a te s p i r i t u a l ă ş i as u ma re a
responsabilităţii. Pentru cei credincioşi,
legătura cu Hristos se face prin rugăciune, iar
prin post se întăreşte această legătură.

Când se închină, creştinii fac semnul crucii.
Ortodocşii se închină cu degetul mare,
arătătorul şi mijlociul unite, închipuind Sfânta

Treime, iar celelalte două în podul palmei,
semnificând, pe de o parte, cele două firi ale lui
Iisus, dumnezeiască şi pământeană, iar pe de
altă parte, cele două feluri ale umanului,
bărbatul şi femeia plecate.

În legătură cu semnul închinăciunii, romano
– catolicii se închină cu toate degetele adunate
închipuind Treimea şi cele două firi ale lui
Hristos, dar şi cele cinci răni căpătate de
Mântuitor pe cruce.

Sinodul al şaptelea ecumenic de la Niceea,
din 787, a stabilit definitiv că modul de cinstire a
Sfintei Cruci este asemenea celui de venerare
a Sfintelor Icoane.

Creştinii obişnuiesc să poarte crucea la gât,
iar mormintele lor sunt marcate de cruci.
Canoanele prevăd că orice fel de cruce, atât
cele purtate de credincioşi, cât şi cele de la
morminte, să fie sfinţite.

Crucea Mântuitorului Hristos este semnul
iubirii Sale atotputernice şi smerite, făcătoare
de viaţă şi dătătoare de bucurie. În Sfânta
Cruce este ascunsă puterea Învierii, iar lumina
Învierii este slava Sfintei Cruci.

Aşadar, Sfânta Cruce nu este doar semn al
jertfei şi a morţii, ci şi semn al Învierii şi biruinţei.

Leon ARMEANCA

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

privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
COMUNA NANOV

„Sistem centralizat de canalizare ape uzate menajere
în comuna Nanov, judeţul Teleorman”

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

– propus a fi amplasat în comuna Nanov
(intravilan/extravilan), judeţul Teleorman.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Teleorman din municipiulAlexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman în zilele de luni
până joi, între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00 şi la sediul Primăriei comunei
Nanov, judeţulTeleorman.

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

Anunţ public

Ce face corpul uman
în timpul somnului

O mare şi însemnată sărbătoare creştină,
Duminica Sfintei Cruci

Frecvenţa suicidului în
România este peste media
europeană la unele dintre cele
mai predispuse categorii -
adolescenţii de 15 - 19 ani şi
adulţii cu vârste între 50 şi 54
de ani, conform unui studiu
Eurostat, prezentat marţi în
Capitală.

Rezultatele Eurostat a
fost prezentate, marţi, la
l a n s a r e a s t u d i u l u i
"Tulburarea depresivă. Noi
direcţii de cercetare", de
către doctorii Camelia
Popa, psiholog clinician,
c e r c e t ă t o r l a
D e p a r t a m e n t u l d e
Psihologie al Academiei
Române, şiAdela Ciobanu,
medic primar psihiatru la
Spitalul "Alexandru Obregia"
ş i c a d r u d i d a c t i c l a
Universitatea de Medicină
Bucureşti.

Potrivit Eurostat, grupele
de vârstă cu cea mai mare
incidenţă a sinuciderii sunt: 15
- 19 ani, 50 - 54 de ani şi peste

85 de ani.
Ratele de deces prin

sinucidere sunt de trei ori mai
mari pentru bărbaţi decât
pentru femei în întreaga
Uniune Europeană, cu variaţii
mari între ţări.

În România, sinuciderea în
rândul tinerilor cu vârste între

15 şi 19 ani înregistrează o
rată de 6,3 decese la 100.000
de locuitori, comparativ cu
media europeană de 4,6. Rata
suicidului masculin este de
9,2, comparativ cu 6,9, media
UE, iar rata suicidului feminin,
de 3,2, comparativ cu 2,2,
media UE.

În cazul grupei de vârstă 50
- 54 de ani, România are o rată
de 22 de sinucideri la 100.000
de locuitori pentru ambele
sexe, comparativ cu 18,3
media europeană. Dacă rata
suicidului în rândul femeilor
românce cu vârste între 50 şi
54 de ani s-a situat sub media

europeană (5 decese la
suta de mii de locuitori,
comparativ cu 8,1 decese
la suta de mii de locuitori -
media UE), rata suicidului
masculin a fost una foarte
mare, de 40,6, comparativ
cu 28,7 la suta de mii de
locuitori - media UE.

Pe primele locuri în UE,
ca frecvenţă a sinuciderii în
rândul tinerilor se află ţările

baltice şi din nordul Europei -
Lituania, Estonia, Finlanda şi
I r l a n d a . P r i n t r e ţ ă r i l e
europene cu cei mai puţini
tineri sinucigaşi se numără
Grecia , Spania, Marea
Britanie, Germania şi Franţa.

Romanii, mai predispuşi la sinucidere
decât media europeana
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î.Hr.: S-a născutOvidiu, poet latin (d. 17).
A murit Sir

Isaac Newton, fizician,
m a t e m a t i c i a n ,
astronom, alchimist,
teolog englez (n. 1642).

S-a născut
Torbern Olof Bergman,
chimist şi mineralog
suedez (d. 1784).

Napoleon intră
în Paris , după ce
evadează de pe insula
Elba, începând cele
„100 de zile".

S-a născut
Alexandru Ioan Cuza,
primul domnitor al
Principatelor Unite (d.
1873).

S-a născutHenrik Ibsen, dramaturg norvegian (d.
1906).

S-a născut Theodor Aman, pictor român,
membru al Academiei Române (d. 1891).

S-a născut Gavril Musicescu, compozitor şi
muzicolog român (d. 1903).

S-a născut George Topîrceanu, poet român (d.
1937).

Albert Einstein publică teoria relativităţii.
Ziua Internaţională a Fericirii.
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Joi 20 Mart 201ie 4

07:00 Telejurnal matinal 09:00
Legendele palatului 10:20 Kile te
omoar cu zile! 10:30 În linia întâi
11:30 Sport Plus 12:20 Opinii fiscale
1 2 : 3 0 T r i b u n a p a r t i d e l o r
parlamentare 13:00 De joi pân joi
14:00 Telejurnal 15:30 Akzente 16:50
Zeul r zboiului 18:10 Lozul cel mare
18:50 În linia întâi 19:45 Sport 20:00
Telejurnal 21:10 Joi la 9 22:30 Biziday
23:20 Lumea modei 23:30 Ma ini,
teste i verdicte 00:10 Uimitorul Jake
01:00 Cod galben de crim 02:30
Dosar România 03:20 Lumea modei
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Luati o hotarare, in
u r m a c a r e i a v a
schimbati programul.
Un prieten va solicita
s p r i j i n u l i n t r - o
problema de sanatate.
In luarea deciziilor
importante, va puteti
baza pe intuitie.

Sunteti anuntat ca
ve t i p l e c a i n t r - o
calatorie in interes de
serviciu, ceea ce va
cam incurca planurile,
dar puteti fi optimist.
Evitati discutiile in
c o n t r a d i c t o r i u
provocate de o femeie!

P u t e t i a b o r d a
probleme importante
din domeniul afacerilor.
Aveti ocazia sa rezolvati
probleme financiare.
C o m u n i c a r e a c u
prietenii si cu partenerul
de viata este foarte
buna.

Sunteti foarte activ
si sociabil. Se pare ca
a v e t i p r o b l e m e
sentimentale, dar
optimismul dv. este
mai puternic. Pe plan
profesional nu aveti
nici un motiv de
ingrijorare.

Se a nu n ta un
succes remarcabil
intr-o afacere. Cu
prilejul unei calatorii in
in teres personal,
faceti cunostinta cu o
persoana importanta
care va poate deveni
partener de afaceri.

Sunt favorizate
relatiile de colaborare.
Toate ac t i v i ta t i l e
incepute azi au mari
sanse de reusita.
Aveti succes in afaceri
s i putet i rezolva
problemele financiare
ale familiei.

Au loc schimbari
benefice, atat pe plan
profesional, cat si
social. Metodele pe
care le aplicati va
ajuta sa va indepliniti
obiectivele. Petreceti
d u p a - a m i a z a
impreuna cu prietenii.

S u n t e t i i n t r - o
forma intelectuala
foarte buna. Aveti
su cc e s i n t o a te
activitatile legate de
familie si camin. Va
sfatuim sa tineti cont
d e p a r e r i l e
partenerului de viata.

Aveti parte de un
succes neasteptat pe
p l a n s o c i a l s i
financiar. Nu pierdeti
momentul favorabil,
dar nici nu fortati nota!
Dupa-amiaza plecati
i n t r -o dep las a re
neplanificata.

Av e t i s u c c e s e
nesperate in domeniul
financiar si pe planul
relatiilor sentimentale.
Ideile dv. ingenioase
c o n t r i b u i e l a
finalizarea unei lucrari
importante la locul de
munca.

Vva ocupati de
r e z o l v a r e a u n e i
probleme financiare si
trebuie sa plecati intr-
o calatorie in afara
localitatii. Eforturile va
vor fi rasplatite din plin
si va veti recupera
cheltuielile.

Incepet i sa va
redresati financiar.
Daca va intrebati ce ar
fi mai bine sa faceti cu
banii, iata o sugestie:
s u n t f a v o r i z a t e
investitiile pe termen
lung. Acordati mai
mult timp odihnei!

Semnificaţii istorice pentru

07:00 tirile Pro Tv 10:05
Tân r i Nelini tit 11:00 Povestea
lui Audrey Hepburn 13:00 tirile
Pro Tv 14:00 Tân r i Nelini tit
15:00 Povestea lui Brooke Ellison
17:00 tirile Pro Tv 17:30 La
Maru 19:00 tirile Pro Tv 20:30
Las fierbin i 21:30 O s pt mân
nebun 22:30 tirile Pro Tv 23:05
Lie to me - Psihologia minciunii
00:00 Spion pe cont propriu 01:00

tirile Pro Tv 02:30 I Like IT 03:00
Promotor

Ş
ş ş

Ş
ş ş

Ş
Ş

Ş

Ş

ă

ă

ă
ă ă ă

ă

ţ
ţ

08:00 Neatza cu R zvan i
Dani 10:50 În gura presei 11:40
Teleshopping 12:00 Mireas
pentru fiul meu 13:00 Observator
14:00 Mireas pentru fiul meu
16:00 Observator 17:00 Acces
direct 19:00 Observator 20:00
Observator special 20:30 Next
Star 23:00 Un show p c tos
01:00 Observator 02:00Hercule
si regatul d isparut 03:30
Observator special 04:00 Acces
direct 06:00 Observator
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ş 08:00 Campionul 08:30
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
Suleyman Magnificul 22:15
WOWBiz 00:30 tirile Kanal D
01:30 Prin esa vampirilor
02:45 WOWBiz 04:15 Teo
Show 06:00 Poveste de familie
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07:00 Neam trezit! 10:00
Teleshopping 10:30 Cirea a de pe
tort 11:30 Ce gândesc femeile
1 2 : 3 0 H i s t o r i a . r o 1 3 : 3 0
Teleshopping 14:00 Secrete de stil
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 Legenda vie 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 tirile Prima TV
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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
Promotor 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
Avocatul diavolului 00:45 F r
ru ine 01:30 Boston Legal 02:15
Avocatul diavolului
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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
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07:15 Abisul pasiunii 08:15
Pove t i r i adev rate 09:45
Chemarea inimii 11:00 Cununa de
lacrimi 12:00 Santa Diabla 13:30
O noua via 14:30 Intrigi i
seduc ie 15:30 Abisul pasiunii
16:30 Pove tiri adev rate 17:30
Chemarea inimii 18:30 Cununa de
lacrimi 19:30 Santa Diabla 20:30
O noua via 21:30 Regina 22:30
Pove ti r i de noapte 23:00
Cancan.ro 23:30 FriendZone
00:00 O noua via 01:00 Regina
02:00 Pove tiri adev rate
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Actualitatea într-un zâmbet
Simona Halep (5 WTA)

a demonstrat un început
solid de sezon şi a
continuat parcursul bun
din 2013, înşirând alte serii
de succese, de această
dată la competiţii mult mai
importante: sfert de finală
la Australian Open, turneu
câşt igat la Doha ş i
semifinală la Indian Wells.
D a t o r i t ă a c e s t o r
performanţe, Simona a
reuşit să depăşească
record după record. Pe
lângă faptul că a devenit
prima româncă din istorie
care să intre în Top 5 WTA,
Halep se clasează acum
pe prima poziţie într-o
i e r a rh i e c e v i z eaz ă
victoriile din ultimele 10
luni. Jucătoarea în vârstă
de 22 de ani pierdea în
primul tur al Mastersului de
la Madrid şi se găsea pe
locul 64 WTA, iar până în
acel moment nu obţinuse
niciun titlu. Simona a
renăscut, a câştigat şapte
trofee şi a triumfat în 57 de
meciuri în circuit.

Simona Halep este una
dintre marile vedete ale
t u r n e u l u i P r e m i e r
Mandatory de la Miami,
care va începe în această
seară. Desemnată cap de
serie numărul 6, românca
este şi mai bine cotată la
casele de pariuri, la
câştigarea trofeului. Halep
este văzută de bookmakeri

a treia favorită, având o
cotă de 8.00 pentru
obţinerea trofeului, după
Serena Williams - 2.20 şi

Na Li - 6.00. Deşi este
clasată după Agnieszka
Radwanska în ierarhia
mondială, Simona este
văzută cu şanse mai mari
să ajungă în fazele finale.
Poloneza este situată azi
pe locul 3 în lume, în timp
ce eleva lui Wim Fissette
este pe poziţia a 5-a.

Pe sfertul ei de tablou,
Halep este văzută cu cel
mai lung traseu, în spatele
româncei regăsindu-se, în
o r d i n e , A g n i e s z k a
R a d w a n s k a , Ve n u s
W i l l i a m s , D o m i n i k a
Cibulkova şi Eugenie
Bouchard. Dacă nu se vor
ivi surprize, Simona ar
urma să o înfrunte pe
Venus Williams în turul 3,
iar duelul cu Radwanska
este posibil în sferturi.

Simona şi-ar putea face

debutul la Key Biscane joi
seara, cu învingătoarea
dintre Casey Dellacqua şi
S t e f a n i e V o e g e l e .

R e p r e z e n t a n t a ţ ă r i i
noastre va juca pentru a
patra oară în carieră la
Miami, de fiecare dată
reuşind să treacă de turul
1. La această ediţie, ea
este pentru prima dată
acceptată în turul secund,
graţie clasamentului WTA
pe care îl deţine. Simona
nu a urcat însă mai sus de
turul 3, pe care l-a atins la
ul t imele două edi ţ i i .
Interesant este faptul că
atât în 2012, cât şi în 2013,
Halep a fost eliminată de
numărul 7 mondial, adică
d e M a r i o n B a r t o l i ,
respectiv Sara Errani. În
momentul de faţă, locul 7
este ocupat de Maria
Şarapova, iar un meci al
Simonei cu rusoaica nu
este posibil decât în finală.

Absolvenţii de azi, şomerii de mâine

Simona Halep se află pe
primul loc în topul victoriilor

din ultimele 10 luni

România va organiza
p r i m u l C a m p i o n a t
European de baschet 3x3
din istorie. Anunţul a fost
făcut de FIBAEurope, forul
c a r e g u v e r n e a z ă
baschetul european!

Competiţia va avea loc
la Bucureşti, în luna
septembrie a acestui an,
d e c ă t r e F e d e r a ţ i a
Română de Baschet în
colaborare cu SportArena,
c o m p a n i a c a r e
organizează de zece
sezoane cel mai important
campionat de baschet 3x3
din România, Sport Arena

Streetball.
“ B u c u r e ş t i u l e s t e

considerat, nu numai în
Europa, dar şi în lume,
drept capitala neoficială a
b a s c h e t u l u i 3 x 3 .
Acordarea organizări i
a c e s t u i C a m p i o n a t

E u r o p e a n e s t e o
continuare a cooperării
dintre FIBA Europe şi
oraşul Bucureşti, capitala
României fiind anul trecut
gazda primului turneu din
circuitul european 3x3
Euro Tour”, a declarat
preşedintele interimar al
FIBA Europe, Cyr iel
Coomans.

“Ne bucurăm că am
primit organizarea acestui
eveniment important. Este
un lucru extraordinar, mai
ales că este prima ediţie
din istorie. Desigur, vom fi
obligaţi să ne prezentăm,

atât din punct de vedere
organizatoric cât şi sportiv
la cel mai înalt nivel. Sunt
convins că va fi o reuşită şi
că putem demonstra că
România poate organiza
c o m p e t i ţ i i m a j o r e
europene”, a declarant şi

Horia Păun, preşedintele
FR Baschet.

După ce anul trecut
FIBA Europe lansa, tot la
Bucureşti, primul circuit
european de baschet 3x3,
care a fost alcătuit din zece
turnee, în zece oraşe
europene, anul acesta
capitala României va fi din
nou în centru atenţiei
baschetului european.

“Cred că experienţa
acumulată de Sport Arena,
în parteneriat cu FR
Baschet, în cei zece ani de
organizare a competiţiilor
d e 3 x 3 a a s i g u r a t
candidaturii greutatea
necesară. Ca români,
suntem foarte mândri că
vom organiza o competiţie
atât de importantă şi cu o
semnif icaţ ie is tor ică,
având în vedere că este
prima ediţie organizată
vreodată”, a declarat Vlad
Constantinescu, manager
al turneului Sport Arena
Streetball.

Vor fi organizate trei
turnee de calificare, la care
şi-au anunţat prezenţa 32
de echipe la masculin şi 27
la feminin, urmând ca la
turneul final să participe 16
echipe naţionale, atât la
masculin cât şi la feminin.
România este calificată
d i r e c t , c a ţ a r ă
organizatoare.

România va găzdui
primul European de baschet

3x3 din istorie!

Căţei pe... rablă

El, înainte de toate

Ieşirea din iarnă


