
Ameţiţi de jocurile
politic şi geostrategice,
majoritatea analiştilor
neglijează două aspecte
care ar putea să dea
peste cap toate planurile
şi toate calculele.

După ce ruşii au
r e z o l v a t p r o b le ma
Crimeii prin referendum,
fără să tragă vreun foc
de armă, Occidentul a
sărit ca ars, deşi prin
sprijinirea pe faţă a aşa-
zisei revolte de la Kiev n-
a făcut altceva decât să
netezească drumul lui
Putin spre peninsulă şi
spre gazele din Marea
Neagră. Sancţiunile pe care UE şi SUA le-au aplicat deocamdată Rusiei nu
stârnesc decât hohote de râs în Duma de la Moscova, deputaţii cerând toţi să fie
declaraţi indezirabili de către UE şi SUA.

(continuare în pagina 3)

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Teleorman
organizează, gratuit, cursuri de calificare/recalificare pentru şomeri şi persoane
aflate în căutarea unui loc de muncă, înregistrate în evidenţele instituţiei.

(continuare în pagina 4)

Ministerul Agriculturii va pregăti în acest an o "listă
neagră", care va include fermierii inactivi şi instituţiile care
deţin terenuri şi care primeau subvenţii, astfel încât
aceştia să nu mai beneficieze de plăţile pe suprafaţă, a
declarat, miercuri, ministrul Agriculturii, Daniel
Constantin.

"Se introduce un nou concept, conceptul de fermier
activ, astfel încât nu mai pot beneficia de plăţi directe

decât acei fermieri care înregistrează şi lucrează în
agricultură. Exemple sunt numeroase, consiliile locale,
aeroportul nu ştiu care din Bucureşti sau din alte zone
care până acum cel puţin pe pajişti, pe administrarea
corectă în bune condiţii agricole şi de mediu a pajiştilor,
primeau aceste plăţi directe", a spus ministrul.

El a explicat că, nefiind fermieri activi, aceste instituţii
şi fermieri vor figura pe "o listă neagră" şi nu vor mai putea

primi plăţile pe suprafaţă.
"Nu este o categorie foarte mare astfel încât să creeze

probleme. Mai mult, acest lucru cred că aduce avantaje
pentru cei care lucrează în agricultură", a spus Daniel
Constantin.

Ministrul a afirmat că lista va fi definitivată în acest an,
perioadă în care va fi definit şi conceptul de "fermier
activ".

"Este o definiţie pe care o vom lua împreună pe
parcursul anului 2014. În momentul de faţă există un
început de listă neagră pe care vor figura toate categoriile
pe care dumneavoastră le propuneţi. Ca atare, până la
sfârşitul acestui an vă invităm să ne spuneţi ce categorii
vreţi să excludeţi de la plăţile directe şi vom defini în felul
acesta prin negaţie ce înseamnă fermierul activ ", li s-a
adresat Constantin reprezentanţilor fermierilor.

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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Pe 25 mai,
ucrainenii au de ales între
pâine şi democraţie
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Agricultura pregăteşte o
"listă neagră" cu fermieri şi instituţii
care nu vor mai primi subvenţii

Programe de formare profesională
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Au furat conductele
primăriei

Lipsa de experienţă
face victime

Accident în lanţ

3 tineri cu vârste cuprinse între 12 şi 38 de ani au vrut să-şi
”rotunjească” veniturile şi s-au pus pe furat fier vechi. Din
păcate pentru ei nu şi-au ales prea bine ”ţinta”, iar acum sunt
cercetaţi pentru ”furt calificat”.

”Poliţiştii din Turnu Măgurele au depistat în flagrant pe C.
Florin de 22 ani, C. Agapi de 38 de ani şi C. F. De 12 ani, toţi
din localitate în timp ce sustrăgeau o conductă metalică din
reţeaua de canalizare a unei clădiri situate pe strada Şoseaua
Alexandriei, care aparţine Primăriei Turnu Măgurele.

În fapt, aceştia au fost surprinşi în timp ce tăiau bucăţi din
ţeava metalică, fiind găsite 2 bucăţi de ţeavă de 2 metri
lungime şi alte două bucăţi de 1,70 lungime, acestea fiind
recuperate şi restituite Primăriei Turnu Măgurele”, se arată
într-un comunicat al IPJ Teleorman.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârşirea
infracţiunii de ”furt calificat”.

S-a crezut Valentino Rossi, dar a ajuns la spital din cauza
unui scuter. Un bărbat de 52 de ani din comuna Slobozia
Mândra n-a mai reuşit să ”stăpânească” un scuter, iar într-o
curbă s-a răsturnat cu acesta fiind nevoie de intervenţia
medicilor pentru a pleca de la locul accidentului.

”S. Pompi de 52 de ani din comuna Slobozia Mândra,
judeţul Teleorman în timp ce conducea un moped pe strada
Ropinii din localitate fără a avea permis de conducere şi fără
ca acesta să fie înregistrat, într-o curbă la stânga nu a mai
putut controla mopedul şi a căzut în şanţul din partea dreaptă
a drumului, suferind vătămări corporale care au necesitat
transportarea sa la spital în vederea acordării de îngrijiri
medicale de specialitate”, se arată în informarea poliţiei
Teleorman.

Pe numele bărbatului vitezoman a fost întocmit dosar
penal.

Un moment de neatenţie în trafic se poate transforma
rapid într-o adevărată nenorocire. Un bărbat de 76 de ani a
provocat un accident în lanţ. Totul din cauza unei greşeli
banale: nu a păstrat distanţa regulamentară a autoturismului
său faţă de cel din faţă.

”C. Marin de 76 de ani din comuna Ciolăneşti, în timp ce
conducea un autoturism pe DC 46, pe raza comunei
Dobroteşti nu a păstrat distanţa regulamentară faţă de
autoturismul care circula în faţa sa , condus de C. George de
41 de ani, care a frânat brusc, intrând în coliziune cu acesta.
În urma impactului, autospeciala care a provocat accidentul a
intrat pe contrasens, acroşând un atelaj hipo care circula din
sens opus, condus de P. Ilie de 76 de ani din comuna
Dobroteşti”, se arată într-un comunicat al IPJ Teleorman.

Din accident a rezultat rănirea uşoară a conducătorului
atelajului hipo care a fost transportat la spital pentru
acordarea de îngrijiri medicale de specialitate, rămânând
internat.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest,
rezultatul fiind 0,13 mg/l alcool pur în aerul expirat. Pe numele
său a fost întocmit dosar penal.

P r i m ă v a r a c o n t i n u ă c u v r e m e
schimbătoare. Ploile vor fi mai abundente în
vest, centru şi nordul ţării. Din mai se vor
înmulţi fenomenele meteo extreme. Vor
apărea furtuni, ploi torenţiale şi grindină.

În luna martie, temperaturile vor fi
apropiate de valorile medii anuale ale
perioadei, exceptând regiunile sud-estice
precum şi, local, cele sudice şi vestice, unde
se vor situa peste normalul perioadei.

Din punct de vedere al precipitaţiilor, va
ploua în marea parte a ţării.

Potrivit meteorologilor, cantităţile lunare de
precipitaţii vor fi excedentare în cea mai mare
parte a ţării, exceptând sud-estul, unde se vor
încadra în normele climatologice.

În aprilie, valorile termice vor fi apropiate de
mediile climatologice – 20 de grade - în cea
mai mare parte a ţării. Mai rece va fi în
regiunile sudice, unde temperaturile se vor
situa sub aceste medii.

Şi aprilie va fi o lună ploioasă, cantităţi mai
reduse de precipitaţii fiind aşteptate pe arii
restrânse în sud şi est.

Luna mai nu va fi nici ea foarte călduroasă,
în această perioadă fiind aşteptate multe zile
cu ploaie.

Valorile termice vor fi apropiate de mediile
climatologice în vestul şi sud-estul ţării şi se
vor situa, în general, sub aceste medii în restul
teritoriului.

Cantităţile lunare de precipitaţii vor fi
apropiate de mediile climatologice în cea mai
mare parte a ţării.

Î n c ee a c e pr i v eş te e s t imar ea
meteorologilor privind începutul de mai la
mare, nici acestea nu sunt foarte pozitive.

Noile cărţi electronice de
identitate, care vor conţine
mai multe elemente de
particularizare, vor fi puse în
circulaţie începând cu 1 aprilie
2014, prevede proiectul HG
p r i v in d m od i f i c a r ea ş i
c o m p l e t a r e a a c t e l o r
normative referitoare la
aplicarea dispoziţiilor legale
d in domeniu l ev idenţe i
p e r s o a n e l o r s u p u s ă
dezbaterii publice pe site-ul
MAI.

Datele cu caracter vizibil
care există şi în prezent sunt:
n u me l e ş i p re n u m e l e
titularului, sexul, cetăţenia,
da ta ş i l ocu l naş te r i i
t i t u l a ru l u i , s em n ă tu r a
o log ra fă a t i t u la ru lu i ,
imaginea facială, CNP şi
adresa de domiciliu.

În afară de aceste
elemente, în plus, noile cărţi
de identitate electronice vor
mai conţine: datele din
formatul tipărit, cu excepţia
s e m n ă t u r i i o l o g r a f e a
t i t u l a r u l u i , p r e n u m e l e
părinţilor titularului, certificate
şi certificate calificate, date
biometrice ale titularului

constând în imaginea facială
şi imaginile impresiunilor
papilare a două degete.

Totodată, accesul la datele
necesare creării semnăturilor
digitale va fi permis numai
după o validare suplimentară
de către titularul CEI cum ar fi
un număr personal de
identificare (PIN).

Procedurile de preluare a

datelor biometrice pentru
emiterea cărţii electronice de
identitate se realizează numai
în prezenta titularului, la sediul
serviciilor publice comunitare
de evidenţă a persoanelor sau
al Direcţiei, cu excepţia
situaţiei în care persoana este
netransportabilă, respectiv la
sediul misiunii diplomatice

sau al oficiului consular care
înregistrează cererea pentru
eliberarea cărţii electronice de
identitate.

Potrivit proiectului HG,
documentele electronice CEI
şi CER reprezintă o opţiune pe
care solicitanţii o au la
dispoziţie în raport cu actele
de identitate sau actele de
rezidenţă clasice.

Potrivit proiectului HG,
memoria inclusă în cip va
avea trei zone: zona de date
cu caracter personal, zona
de date biometrice (la care
accesul se face numai pe
baza unor certificate digitale
eliberate de statul român) şi
zona de cert i f icate şi
certificate calificate care
reprezintă "o carte de
identitate" virtuală ce permite
ident i f icarea in mediul

electronic.
Căr ţ i le de ident i ta te

electronice vor fi făcute de
D i r e c ţ i a G e n e r a l ă d e
Paşapoarte, prin Centrul
N a ţ i o n a l U n i c d e
P e r s o n a l i z a r e a
Paşapoartelor Electronice.

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

Familia şi prietenii anunţă cu adâncă durere şi
nemărginită tristeţe trecerea în nefiinţă, mult
prea devreme, a celui care a fost Daniel Roşu,
un om deosebit, apreciat de toţi cei care l-au
cunoscut.
Fie ca sufletul său bun să urce la dreapta Tatălui
Ceresc şi să se odihnească în pace, acum şi-n
vecii vecilor. Amin!

Poliţia în acţiune

De la 1 aprilie 2014
cetăţenii pot opta pentru noua carte

electronică de identitate

Ploi abundente şi vreme
schimbătoare, primăvara aceasta



Chiar dacă nu au avut nicio
şedinţă de plen în luna
ianuarie, deputaţii au luat bani
pentru transport şi pentru
deplasările în colegiile în care
au fost aleşi. Şi, deşi au avut
de lucru la Bucureşti doar trei
zile în luna respectivă, şi-au
decontat cazarea la hotel la fel
ca într-o lună cu activitate
parlamentară normală.

Ianuarie a fost o lună de
vacanţă pentru deputaţi. Nu
au existat şedinţe de plen, iar
comisiile parlamentare au
avut câteva întruniri.

Cu toate astea, banii
cheltuiţi pentru cazare au fost
chiar mai mulţi decât în
decembrie 2013, lună cu

a c t i v i t a t e n o r m a l ă l a
Parlament. Peste un milion de
lei. Atât costă camerele de
hotel ale deputaţilor, indiferent
dacă ei se află sau nu în
Bucureşti.

Pentru cele trei zile în care
au avut de lucru la comisii,
deputaţii au primit bani, în
ianuarie, şi pentru deplasările
în Capitală şi înapoi acasă.

Nici la capitolul cheltuieli cu
birourile parlamentare din
teritoriu nu s-a cunoscut că
luna ianuarie a fost una de
vacanţ ă par lamen ta ră .
Fiecare din cei 406 deputaţi
aflaţi în exerciţiul mandatului
în ianuarie a decontat, în
medie, între 10.000 şi 11.000

de lei pentru a-şi plăti
consilierii şi a-şi achita
facturile de la birouri le
parlamentare.

Ca şi în decembrie sau altă
lună cu activitate normală la
Camera Deputaţilor, fiecare
ales şi-a primit şi indemnizaţia
.Adică, în medie, 5.000 lei.

Deputaţii au reuşit, în
schimb, să facă economii din
bugetul alocat deplasărilor în
străinătate.

Dacă în decembrie 2013
au cheltuit aproape 150.000
de lei pentru astfel de
deplasări, în vacanţa din
ianuarie au alocat doar o
treime din aceşti bani.
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De ce Putin atât de liniştit şi Parlamentul
rusesc atât de vesel? Dintr-un motiv foarte
simplu: Occidentul şi realitatea social-politică
ucraineană lucrează pentru ei.

Manifestările de la Kiev, provocate de
refuzul lui Ianukovici de a mai semna
parteneriatul cu UE, în perspectiva aderării, au
fost confiscate de partidele politice din opoziţie
şi de ultranaţionalişti, iar ocuparea sub
ameninţare a armelor a instituţiilor n-a făcut
decât să dea apă la moară celor care susţin că
noua conducere de la Kiev s-a instalat la putere
printr-o lovitură de stat.

Cu toate acestea, atât UE, cât şi SUA au
recunoscut imediat noua putere de la Kiev şi s-
au grăbit să-i dea binecuvântarea pentru
organizarea de alegeri anticipate şi
prezidenţiale pe 25 mai, adică peste numai
două luni.

O idee mai proastă nici nu se putea, pentru
că, în mod cert, rezultatele scrutinului nu vor fi
în nici un caz cele aşteptate de Occident.

Pentru că la ruptura clasică pe orizontală a
Ucrainei, cu un vest catolic şi sărac şi un est
majoritar pro rus, ultra ortodox şi substanţial
mai sărac, se adaugă marea crevasă pe
verticală, generată de guvernarea neoliberală

Tomoşenko-Iuscenko şi de cea plutocrată a lui
Ianukovici. În ultimii 8 ani în Ucraina s-a produs
un profund regres progresiv la nivel
macroeconomic, sărăcia devenind structurală
iar infrastructura aproape inexistentă,
resursele au fost confiscate de o elită care n-
are altă ideologie decât profitul, iar ca finalitate
o sărăcie aproape generalizată a populaţiei.

Ucraina e la un pas de faliment, şi cum Rusia
a blocat ajutorul financiar, promis lui Ianukovici,
Occidentul ar fi cel care ar trebui să facă urgent
o perfuzie cu capital Ucrainei. Dar SUA le
recomandă guvernanţilor de la Kiev să se
adreseze FMI, iar UE n-are curaj să le mai
arunce o povară în spate contribuabililor cu
puţin timp înainte de alegerile pentru
Parlamentul European.

Această situaţie este extrem de favorabilă
lui Putin şi Rusiei, pentru că pe 25 mai
ucrainenii vor avea de ales între pâine şi
democraţie, între oferta pur ideologică a
Vestului şi miliardele de dolari ale Rusiei.

Iar dacă până atunci pensiile şi salariile nu
vor fi plătite, aşa cum se va întâmpla în
Crimeea, nu e greu de ghicit în favoarea cui
lucrează realităţile social-economice şi politice
din Ucraina.

A n d r e i
Muraru, fostul
preşedinte al
Institutului de
Investigare a
C r i m e l o r
Comunismului
s i M e m o r i a
E x i l u l u i
R o m a n e s c
(IICCMER), va
c a n d i d a l a
a l e g e r i l e
europarlament
are, pe lista
PNL, el dezvăluindu-şi obiectivele pe care le are, dacă va
ajunge în Parlamentul European.

Fostul preşedinte al IICCMER a declarat, pentru
Ziare.com, că unul dintre scopurile sale va fi promovarea de
proiecte, în PE, ce ţin de memoria regimului comunist. De
asemenea, el consideră că ar trebui construit un memorial al
victimelor comunismului, "în inima Europei".

Andrei Muraru este al optulea nume de pe lista PNLpentru
europarlamentare, deşi Crin Antonescu a precizat ca acesta
se află pe locul 10. Ceilalţi şapte candidaţi sunt, în ordine,
Norica Nicolai, Adina Vălean, Ramona Mănescu, Cristian
Buşoi, Renate Weber, Eduard Hellvig şi MihaiTurcanu.

Pe 25 mai, ucrainenii au de ales
între pâine şi democraţie

Deputaţii, cheltuitori şi în perioada
vacanţei parlamentare

Candidaţii la alegerile pentru Parlamentul European (PE)
se vor putea exprima, contra cost, în emisiunile de promovare
electorală şi în spoturile electorale difuzate de televiziunile şi
radiourile private, dar vor avea acces gratuit la posturile
publice, potrivit unei Decizii adoptate joi de CNA.

CNAa adoptat, în şedinţa de joi, Decizia privind regulile de
desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru
alegerea membrilor din România în Parlamentul European.

Decizia a fost adoptată de membrii CNAcu unanimitate de
şi va intra în vigoare după publicarea sa în Monitorul Oficial.

Potrivit Deciziei CNA, campania electorală pe posturile de
radio şi de televiziune, publice şi private, va începe pe 25
aprilie, ora 00.00, şi se va încheia pe 24 mai, ora 7.00.

Alianţa electorală PSD-UNPR-PC depune,
sâmbătă, la BEC, listele candidaţilor pentru
alegerile europarlamentare, în prezenţa
preşedin telu i PSD, Victor Ponta, a
preşedintelui UNPR, Gabriel Oprea, şi a
preşedintelui PC, Daniel Constantin.

Potrivit unui anunţ transmis de Biroul de
presă al PSD, Alianţa electorală PSD-UNPR-
PC va depune sâmbătă, la ora 12.00, dosarele
d e c a n d i d a t u r ă p e n t r u a l e g e r i l e
europarlamentare, la
s e d i u l B i r o u l u i
Electoral Central.

D e p u n e r e a
candidaturilor se va
face în prezenţa celor
trei preşedinţ i ai
Alianţei electorale
P S D - U N P R - P C ,
preşedintele PSD
V i c t o r P o n t a ,
preşedintele UNPR
Gabriel Oprea şi
preşedintele PC Daniel Constantin, în prezenţa
secretarilor generali, Andrei Dolineaschi
(PSD), Neculai Onţanu (UNPR) şi Damian
Florea (PC), precum şi a candidaţilor pentru
alegerile europarlamentare, precizează sursa
citată.

CExN al PSD a validat la începutul lunii
f e b r u a r i e l i s t a a l i a n ţ e i p e n t r u
e u r op a r l ame n t a r e . As t fe l , a c t ua lu l
europarlamentar PSD Corina Creţu va ocupa
p r i m a p o z i ţ i e p e l i s t a p e n t r u
europarlamentarele din luna mai, locul al doilea

revenindu-i fostului ministru al Educaţiei
Ecaterina Andronescu, în prezent senator
PSD. Al treilea pe listă va fi Cătălin Ivan,
actualul şef al delegaţiei PSD în PE. Pe
următoarele locuri se vor afla: fostul ministru al
Comunicaţiilor Dan Nica, senatorul UNPR
Damian Drăghici, fostul ministrul PC pentru
I M M - u r i M a r i a G r a p i n i , a c t u a l i i
europarlamentari Daciana Sârbu, Ioan Mircea
Paşcu, Viorica Dăncilă, adjunctul şefului de

cabinet al comisarului
european Cioloş,
Sorin Moisă, precum
ş i a c t u a l i i
eurodeputaţi Victor
Boştinaru şi Claudiu
T ă n ă s e s c u . P e
poziţia a 13-a pe listă
s e a f l ă C l a u d i a
Ţapardel, consilier în
CGMB.

Următoarele locuri
sunt destinate, în

ordine, unui candidat susţinut de PC, unuia
susţinut de UNPR, altuia susţinut de PES
Activists şi unui candidat susţinut de Tineretul
Social-Democrat. Locurile de la 18 la 32 revin
candidaţilor susţinuţi de organizaţiile judeţene.

PSD mizează pe 13 locuri eligibile în PE,
locurile 14 şi 15 fiind cu semnul întrebării.
România va avea, în viitoarea legislatură a PE,
32 de mandate, faţă de 33 în prezent.

Termenul l imită pentru depunerea
candidaturilor la alegerile europarlamentare
este 26 martie.

Alianţa electorală PSD-UNPR-PC
depune sâmbătă la BEC listele candidaţilor

pentru europarlamentare

P D L v a
d e p u n e ,
d u mi n i c ă , l a
B E C l i s t a
partidului pentru
europarlamentar
e, primele locuri
fiind ocupate de
europarlamentar
i i î n f u n c ţ i e
T h e o d o r
Stolojan, Monica
Macovei, Traian
U n g u r e a n u ,
Marian Jean Marinescu şi Rareş Niculescu.

Pe locul şase din lista PDL se află fostul senator Orest
Onofrei, urmat de Dragoş David şi fostul deputat Iustin
Cionca, au precizat pentru Mediafax surse din partid.
Candidaţii de pe locurile şase, şapte şi opt de pe listă au fost
desemnaţi pe regiuni de organizaţiile partidului.

Surpriza PNL
de pe lista pentru
europarlamentare

PDL depune
duminică listele pentru
europarlamentare

Campania pentru PE,
"pe bani", în emisiunile
de promovare şi în
spoturile electorale
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Astfel, pentru anul în curs, A.J.O.F.M
Teleorman organizează programe de formare
profesională în meseriile de: agent de pază şi
ordine, brutar, bucătar, comerciant - vânzător
mărfuri alimentare, comunicare în limba
engleză, contabil, dulgher-tâmplar-parchetar,
formator, inspector resurse umane, instalator
instalaţii tehnico-sanitare şi gaze. Lista
meseriilor continuând cu meseriile de lucrător
în creşterea animalelor, lucrător în cultura
plantelor, lucrător în structuri pentru construcţii,
montator pereţi şi plafoane din gips-carton,
operator introducere, validare şi prelucrare
date, operator confecţioner industrial, ospătar-
chelner-vânzător în unităţi de alimentaţie
publică, sudor, tâmplar universal, zidar-pietrar-
tencuitor şi zugrav-ipsosar-tapetar-vopsitor.

Pentru o rezolvare cât mai bună a situaţiei
şomerilor, cursurile de recalificare ar trebui să
se facă, conform cerinţelor nevoii pieţei muncii

şi apoi după dorinţa persoanei în cauză. Dar
până la realizarea acestui aspect, este bine de
ştiut faptul că organizarea cursurilor de
recalificare se va face în funcţie de numărul de
solicitări venite din partea şomerilor, pentru
fiecare dintre meserii. Iar persoanele care
beneficiază de indemnizaţie de şomaj au
obligaţia să participe la programele de formare
profesională oferite şi organizate de agenţie,
gratuit, o singură dată, pentru fiecare perioadă
în care aceştia se află în căutarea unui loc de
muncă.

Reorganizarea profesională, este o metodă
de găsirea mai uşoară a unui loc de muncă,
care până în prezent a contribuit destul de bine
la reintroducerea şomerilor în câmpul muncii.
Acest lucru fiind reflectat lună de lună, în
statisticile privind numărul persoanelor care
reuşesc reîncadrarea.
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Mai sunt doar câteva zile până când în Teleorman,Agenţia
Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă va organiza
Bursa generală a locurilor de muncă.

Evenimentul a fost programat pentru toate cele 41 de
agenţii judeţene precum şi cea a municipiului Bucureşti,
începând de ieri şi până în ziua de 25 aprilie 2014.

În Teleorman, (ca şi în alte şapte judeţe, Argeş, Bihor,
Bătoşani, Caraş – Severin, Cluj, Bucureşti, Ialomiţa), Bursa
generală a locurilor de muncă este programată pentru ziua
de 28 martie 2014, începând cu ora 09.00, la Sala Polivalentă
din Alexandria şi la sediul Agenţiilor locale din Roşiori de
Vede şi Turnu Măgurele.

Pentru organizarea acestui eveniment, reprezentanţii
A.J.O.F.M Teleorman au contactat peste 950 de agenţi
economici, în vederea identificării necesarului de forţă de
muncă. Dintre aceştia, 10 angajatori şi-au anunţat
participarea la bursă, iar 18 angajatori au depus situaţia
locurilor de muncă vacante. Până în prezent, lista posturilor
totalizează 98 locuri de muncă, în domenii de activitate,
precum: industrial, alimentaţie publică, confecţii textile,
vânzări, servicii şi comerţ.

Până la această oră se ştie că, pentru persoanele cu studii
superioare sunt disponibile 4 posturi, pentru cele cu studii
medii şi profesionale 55 de posturi, iar pentru persoanele
necalificate, 39 de posturi.

Serviciul Public de Ocupare asigură, în mod gratuit,
pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă,
măsuri active de ocupare, iar pentru agenţii economici care
doresc să angajeze diferite categorii de persoane
subvenţionarea locurilor de muncă, conform Legii 76/2002,
privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea
ocupării forţei de muncă şi Legii 72/2007, privind stimularea
încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor.

M.M.

Programe de formare profesională
pentru şomerii teleormăneni

În curând

Bursa generală
a locurilor de muncă

Câteva sute de fermieri din comunele teleormănene
Brânceni, Izvoarele, Cervenia, Smârdiosa, Viişoara, Suhaia,
Piatra, Furculeşti, Mârzăneşti, Bragadiru, Islaz, Liţa, Dracea,
Crângu, Ştorobăneasa şi igăneşti au înregistrat anul trecut
mari pierderi financiare, datorită inundaţiilor şi a cantităţilor
mari de grindină care le-a distrus recoltele. Pe total judeţ au
fost afectate nu mai puţin de 15.000 de hectare de culturi
agricole. Chiar şi în aceste condiţii, fermierii respectivi au
avut obligaţia de a plăti impozit pe venitul agricol, ceea ce pe
mulţi dintre ei i-a adus într-o situaţie disperată.

La insistenţele agricultorilor, conducerea Ministerului
Agriculturii a acceptat să se ocupe de găsirea unei soluţii prin
care să-i ajute pe fermierii păgubiţi de stihiile naturii. Astfel,
aşa cum a declarat Daniel Botănoiu, secretar de stat în

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, săptămâna
viitoare va fi promovat în Guvern un act normativ prin care se
vor aproba facilităţile fiscale de care vor beneficia respectivii
fermierii.

“Este vorba de amnistie fiscală în cazul impozitului pe
norma de venit. Oamenii aceia nu au mai putut obţine nici-un
venit. Pentru că termenele de plată erau 25 octombrie şi 15
decembrie 2013, nu se mai poate să-i scuteşti de la plată
acum şi atunci trebuie introdus acest act normativ cu privire la
amnistia fiscală”, a declarat secretarul de stat în Ministerul
Agriculturii, Daniel Botănoiu.

De această facilitate vor beneficia agricultorii care plătesc
impozite în baza normei pe venit, impozitul pe care
proprietarii de teren agricol din zonele afectate de inundaţii şi
grindină l-ar fi datorat statului se ridică la peste 10 miliarde de
lei vechi.

Ț

George ZAVERA

Promisiuni de la Ministerul Agriculturii:

Fermierii afectaţi
de inundaţii, scutiţi
de plata impozitului

pe venit

Reducerea TVA la carne
şi produse din carne, cerută cu
insistenţă de conducerea ARC

Amânările repetate în ceea
ce priveşte punerea în aplicare
a promisiunii guvernanţilor
legate de reducerea TVA la
carne şi produse din carne i-a
făcut pe producători i şi
procesatorii de carne să pună
s u b s e m n u l î n t r e b ă r i i
programul guvernului în ceea
ce pr iveşte dezvoltarea
sectorului alimentar, dar şi
declaraţi i le repetate ale
c o nd u c e r i i M i n i s t e r u l u i
Agriculturii privind combaterea
evaziunii fiscale inclusiv prin
scăderea TVA de la 24 la 9 la
s u t ă . L i v i u H a r b u z ,
vicepreşedinte al Comisiei de
agr icu l tură din Camera
Deputaţilor a declarat că la
nivelul acestei comisii se
l u c r e a z ă , c u s p r i j i n u l
specialiştilor, la programul de
reducere a TVA la mai multe
produse alimentare, începând
cu produsele din carne.

“Pregătim scăderea TVA la
carne şi produse din carne, dar
şi la legume-fructe şi ulterior la
lapte şi produse din lapte.
Calendarul presupune ca în
august a.c. să începem
scăderea TVA pentru carne şi
produse din carne. Măsura
urmează a fi discutată cu
Fondul Monetar Internaţional
ş i de asemenea vor f i
dezbătute datele din piaţă
pentru a putea estima cât mai
corect care vor fi efectele
reducerii TVA. “La produsele
de panificaţie reducerea TVAla
9 la sută a funcţionat foarte
bine. Sperăm ca şi la carne şi
produse din carne să avem
acelaşi succes”, a declarat
Liviu Harbuz.

Nemulţumiţi de amânările
repetate în ceea ce priveşte
punerea în aplicare a măsurii
de reducere a TVA la carne şi
p r o d u s e d i n c a r n e ,

reprezentanţi i Asociaţ iei
Române a Cărnii (ARC) au
anunţat că în luna aprilie vor
organiza o amplă campanie
pentru reducerea TVA la carne
ş i p ro d u s e d i n ca rn e .
“Începem o campanie mai
mare de susţinere a unei cote
reduse a TVA de 9% la carne şi
produse din carne în care vor fi
implicate toate asociaţiile din
sector, unde vom avea ca
parteneri şi Asociaţia Marilor
Re ţe l e C om er c ia l e d i n
România. Vom trece chiar la
manifestări în faţa Ministerului
Agriculturii, pentru că vrem să
arătăm ce se întâmplă pe
acest segment, respectiv cât
e s t e T VA î n U n i u n e a
Europeană, cum influenţează
consumul şi industria, care
este influenţa asupra bugetului
ş i l a ra f t ” , a d ec l a ra t
preşedinteleARC, Radu Timiş.

George ZAVERA

Ieri, am primit la redacţie o
sesizare a alexăndreanului Mitroi
Ioan, pe care o redăm în
continuare:

„Lângă farmacia „Richter” din
Alexandr ia, strada Mihăi ţă
Filipescu, creşte un pom pe spaţiul
pietonal, care accidentează copiii
şi pietonii, în multe cazuri fiind
necesare îngrijiri medicale. Pomul
aparţine farmaciei, care vrea să-l
taie, dar nu vrea vecinul pentru că
ramurile îi maschează curtea unde
a adunat toate bordurile vechi de
pe stradă.”

Ioan Mitroi speră ca primăria
alexăndreană să se sesizeze şi să
pună lucrurile în ordine.

Am primit, publicăm
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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



Oră

Vis

Un alt vis

Cobaiul uman

Mihail TĂNASE

Cu o oră înainte
privirea ta ca o
primăvară pustie.

Tăceam durerea
paşilor tăi pietrificaţi -
nepăsare
odată cu seninul.
Atunci mă doream în
inima ta…

Noaptea
trecea de partea cealaltă a
pământului
maşini, oameni, nimic
neobişnuit

doar ploaia
cu un pas pe trotuar
atunci
ţineam în mână o
lacrimă…

Era ca azi –
într-o sâmbătă se făcea.

Îmi şopteam în fiecare minut
că iubesc
deşi eram prizonier
scaunului cu rotile.

Ştiam
că ne vom vedea rar şi
mă amăgeam în cuvânt.

V-am povestit -
fără anestezie priveşti spre
punctul fix
sau cu o treaptă mai sus de
durere
suspendat
în ultimele clipe.

Medicul
umple buzunarul
lipsit de remuşcare
cearcănele au obosit
rămân
în scaunul meu cu rotile
vis spulberat…

7

“Ziua Internaţională a Poeziei”, eveniment marcat cum
se cuvine, şi la Biblioteca Judeţeană “Marin Preda” din
Alexandria, ieri, a umplut sala mare de lectură a instituţiei
de elevi talentaţi atât dinAlexandria, cât şi din localităţi din
mediul rural. Mare parte dintre elevi aflându-se pentru

prima dată la Biblioteca Judeţeană “Marin Preda”. Este
vorba despre elevii formaţiei de fluieraşi aflaţi sub
îndrumarea profesorilor coordonatori Ionel Porojan,
Antonica Niculae şiAdriana Petcu.

Lipsiţi de emoţie şi plini de viaţă, fluieraşii au venit
tocmai din localitatea Beuca, însoţiţi de cadrele didactice,
dar şi de primarul localităţii, pentru a arăta cât de talentaţi
sunt copiii din mediul rural.

În faţa invitaţilor, s-au mai aflat şi elevii de la Şcoala
Gimnazială Plosca, care au susţinut un moment artistic
intitulat ,,Armonia slovelor în cânt şi poeziei”, dar şi cei de
la Liceul “Constantin Noica” din Alexandria, care au
susţinut un mic recital din literatura română şi universală,
intitulat ,,Pe aripile poeziei…”.

Cu această ocazie, la sala de lectură, Teodor Nicolae
Săceanu, a expus o serie întreagă de documente cu
poezii ale celor mai cunoscuţi poeţi români.Alături, au fost
expuse publicului şi cărţi de poezii din arhiva instituţiei.
Toate fiind reunite sub sloganul “Dăruieşte zilei un poem”.

M.M.

Sistemul imunitar este un
scut de protecţie împotriva
bacteriilor, virusurilor şi a altor
agenţi patogeni. Nu numai
alimentaţia poate influenţa
imunitatea, ci şi stresul, abuzul
de antibiotice şi lipsa mişcării.
Cu cât organismul este mai
slăbit, cu atât creşte riscul de
răceală, gripă, dar şi de boli mai
grave, precum cancerul

Un sistem imunitar puternic
este esenţial pentru păstrarea
stării generale de sănătate.
Oboseala persistentă, cauzată
mai ales de stres şi de lipsa
somnului, precum şi infecţiile
repetate sunt câteva dintre
semnele unui sistem imunitar
slăbit. Iată ce factori dăunează
imunităţii!

Alimentaţia nesănătoasă.
Hrana de tip fast-food, dulciurile
rafinate, grăsimile animale,
mezelurile, afumăturile şi
produsele de patiserie sunt
câteva dintre alimentele care
slăbesc imunitatea.

În locul acestora, medicii
recomandă alimentele bogate
în vitamina C (citricele), în

v i t a m i n a E , ( f r u c t e l e
oleaginoase), în zinc (carne,
ouă), vitaminaA(lapte), nutrienţi
ca re a ju tă la c reş te rea
anticorpilor şi a globulelor albe,
arme importante ale sistemului
imuni ta r. De asemenea ,
consumul de alcool şi fumatul
dăunează imunităţii, la fel ca şi
deshidratarea (bacteriile se
dezvoltă uşor pe mucoasle
uscate).

S t r e s u l . Î n s i t u a ţ i i l e
stresante, suprarenalele (două
glande situate deasupra fiecărui
rinichi) secretă adrenalină şi
noradrenalină, doi hormoni care
slăbesc răspunsul imunitar. Cel
mai dăunător este stresul
cronic, cauzat de unele boli sau
de s i t ua ţ i i l e te ns i o n a t e
frecvente.

S e d e n t a r i s m u l . L i p s a
activităţii fizice afectează
sistemul imunitar prin scăderea
r e z i s t e n ţ e i l a i n f e c ţ i i .
Dimpotrivă, activitatea fizică
regulată în aer liber induce
starea de bine, iar lumina
naturală creşte nivelul celulelor
T (influenţează imunitatea

celulară şi sunt implicate în
apărarea organismului faţă de
viruşi).

În t impul mişcări i , se
intensifică circulaţia sanguină,
iar anticorpii şi celelalte celule
imunitare ajung astfel mai
repede în toate zonele corpului.

Lipsa somnului. Insomniile şi
somnul mai scurt de opt ore duc
la creşterea concentraţiei de
hormoni ai stresului, care
slăbesc capacitatea de apărare
a organismului. În timpul
somnului, are loc refacerea
elementelor sistemului imunitar,
printre care globulele albe.

Medicamentele. Tratamentul
cu antibiotice poate distruge, pe
lângă bacteriile „rele”, şi pe cele
„ b u n e ” , a f e c t â n d f l o r a
intestinală şi dând peste cap
sistemul imunitar. Un studiu
r e c e n t a a r ă t a t c ă ş i
paracetamolul administrat
bebeluşilor înainte sau după
vaccinuri pentru a preveni
apariţia febrei poate scădea
puterea de imunizare a
tratamentului.

Constelaţia Lirei “Ziua Internaţională
a Poeziei” a scos la
lumină elevi talentaţi

Un caz dramatic din America de Sud serveşte drept
avertisment mamelor de pretutindeni. Un bebeluş de opt
luni din Columbia cântăreşte cât un copil de şase ani, iar
părinţii spun că n-au făcut altceva decât să îi dea să
mănânce de fiecare dată când plângea. România nu a
avut până acum astfel de cazuri extreme, dar numărul

copiilor obezi creşte de la un an la altul.
În numai 6 ani, numărul copiilor obezi din România s-a

dublat, de la 1,15% la 2,3%. În procente nu pare mult, dar
înseamnă că aproximativ 100.000 de copii au probleme
de greutate de la o vârstă foarte mică.

Semnalul de alarmă pe care îl trag medicii este acela
că, din cauza greutăţii mari, bolile cardiovasculare,
hipertensiunea arterială şi diabetul zaharat apar mai
repede.

De altfel, există o tendinţă îngrijorătoare la nivelul
întregii Europe. Pe continent, 14 milioane de copii sunt
supraponderali şi numărul lor creşte anual cu 400.000.

100.000 de copii
din România
au probleme de
greutate

O nouă dispută între reprezentanţii editurilor şi
ministerul Educaţiei, pe tema manualelor şcolare .
Ministrul Remus Pricopie susţine că editurile au
avut mai bine de un an să-şi pregătească ofertele
pentru cărţile care ar trebui să ajungă pe băncile
elevilor în toamnă. De cealaltă parte, însă, cei
care ar trebui să facă manualele acuză ministerul
Educaţiei că a ţinut ascunse criteriile de selecţie şi
că a anunţat pornirea licitaţiei la o săptămână
după lansare.

R e p r e z e n t a n ţ i i
editurilor spun că nu ştiu
nici acum ce ar trebui să
conţină manualele.

„Discuţiile care au
avut loc astă vară pe
documente nu au avut
niciun impact asupra
documente lor. Este
absolut minciună şi praf
în ochi. Noi am înaintat
zeci, sute de întrebări şi
de amendamente la
forma de document care
ne-a fost prezentată astă
- vară. A fost o tăcere
deplină”, spune Mihail Penescu, preşedintele
Uniunii Editurilor de Manuale.

Şi totuşi, pe 14 martie, Ministerul Educaţiei
anunţa public începerea licitaţiilor pentru noile
manuale pentru clasele întâi şi a doua.

Pe de altă parte, Mihail Penescu, preşedintele
Uniunii Editurilor de Manuale, afirmă că
documentul care stabileşte regulile de licitaţie,
regulile de selecţie a manualelor, „este aparent

semnat în 22 noiembrie 2013”
Ministrul Educaţiei crede însă că nemulţumirile

editurilor sunt de altă natură.
„Un manual dacă are o greşeală este refuzat.

Această regulă nu exista înainte şi cred că sunt
supăraţi anumiţi oameni. Manualul nu mai
primeşte o aprobare nelimitată. Actualele
manuale au fost aprobate fără termen, de-aia
avem manuale de 12 ani, de 14 ani. Noi în

continuare ne învecinăm
cu Iugoslavia”, spune
m i n i s t r u l R e m u s
Pricopie.

„Ne acuză pe noi că
nu am făcut manuale mai
moderne. Păi ministrul
este singurul care poate
să aprobe un manual de
ş c o a l ă . M i n i s t e r u l
Educaţiei a făcut ultima
avizare de manuale în
2006 pentru clasa a XII-
a. La clasa a V-a,
avizarea s-a făcut în
1 9 9 6 ” , d ă r e p l i c a
preşedintele Uniuni i

Editurilor de Manuale.
Discuţiile despre noile manuale au început în

2012. De atunci, în urma dezbaterilor publice
Ministerul Educaţiei a tot modificat criteriile de
selecţie. Manualele şcolare vor avea de acum o
variantă tipărită şi o variantă digitală.

În luna iulie ar urma să fie anunţaţi câştigătorii
licitaţiei, iar până pe 15 septembrie manualele
trebuie să fie tipărite şi să ajungă la elevi.

Inamicii sistemului imunitar

Un nou episod din eterna dispută privind manualele

Reprezentanţii editurilor nu ştiu nici
acum ce trebuie să conţină cărţile



Un studiu recent a scos în evidenţă câteva gesturi banale,
care pot arăta dacă o persoană este sinceră în timpul unei
discuţii.

Cercetătorii au rugat mai mulţi studenţi să spună sincer cât
de atrăgătoare li se par câteva femei, care au participat la acest
studiu.

Pentru a complica situaţia, tinerilor li s-a spus că toate
femeile sunt prietene cu cercetătorii.

Apoi, o parte din studenţi a trebuit să răspundă ţinând o
mână în dreptul inimii, iar restul cu mână pusă pe şold.

Studiul a demonstrat că persoanele care au vorbit cu mâna
pe inimă au fost mult mai sincere, chiar dacă părerea lor risca
să le supere pe femei.

În schimb, cei care au stat cu mână pe şold au fost mai
tentaţi să mintă.

Cercetătorii spun că există o legătură foarte puternică între
gesturi şi comportament, astfel încât uneori ne este mult mai
greu să minţim.

Rezultatele studiului au fost publicate în Journal of
Nonverbal Behavior.
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Bulă în armată.
- Bulă, ce este patria?
-Nu ştiu.
- Eşti prost. Vasile ce este patria?
- Patria estemamamea.
- Corect. Bulă ce este patria?
- Patria estemama lui Vasile.
- Idiotule, patria este şi mama ta, ai înţeles?
- Înţeles.
- Ce ai înţeles?
- Că sunt frate cu Vasile.

***
Un moldovean parchează Dacia sa. Vine altul şi îi loveşte

Dacia.Moldoveanul:
- Vaaai di mini şi di mini!! Ce-ai făcit cu daşioara me'? Cu

iasta îmi ducem copiii la şcoală şi-mi câştigam pâinea! Da' di
ce-i ame' stricată şi a ta nu?!
- Păi, amea îi Audi!
- Audi, audi, da di ce nu vedi?!

***
Pacientul:
- Domnule doctor, nu ştiu ce am, de o săptămână mă tot

doare capul, nu audbine, nu am chef de viaţă...
Doctorul:
-Mda, înţeleg... Câtmai stă soacră-ta la voi?!

Pastila de râs

Românii au folosit anul
trecut, în medie, puţin peste
un tub de pastă de dinţi, cu o
creştere uşoară datorată
mediului rural, iar cei din
mediul urban schimbă periuţa
o singură dată la doi ani,
potrivit unui studiu prezentat
joi, cu ocazia Zilei Mondiale a
Sănătăţii Orale.

Cel mai recent studiu de
piaţă arată că, şi în 2013,
românii au folosit, în medie,
puţin peste un tub de pastă de
dinţ i , România f i ind în
continuare mult sub media
europeană, la acest capitol.

To t u ş i , an u l t r e c u t ,
consumul mediu de pastă de
dinţi la nivel naţional a
înregistrat o creştere uşoară,
influenţată de faptul că, în
mediul rural, acesta aproape
s-a dublat, în timp ce în urban
a scăzut uşor. Astfel, s-a
estimat că populaţia rurală
foloseşte un tub de pastă de
dinţi la trei ani - faţă de şase
a n i , c on f o r m s t u d i i l o r
anterioare -, însă, la nivel
urban, consumul a coborât la
numai un tub şi jumătate pe an

în 2013, faţă de două tuburi în
2012, arată studiul „Zâmbeşte
România”, prezentat joi de
GSK.

Pe de altă parte, studiile de
piaţă arată că românii
folosesc, în medie, aceeaşi
periuţă de dinţi timp de doi ani.
În mediul rural, oamenii îşi

schimbă periuţa de dinţi odată
la 10 ani, mai des în
comparaţie cu datele Nielsen
de anul trecut, ce arătau o

perioadă de folosire de două
ori mai îndelungată.

La nivel urban, populaţia
foloseşte acum aceeaşi
periuţă de dinţi timp de doi ani,
perioada fiind mai mare mai
mult decât cea estimată în
studiile anterioare, care era de
un an şi jumătate.

Prin comparaţie, 77%
dintre germani îşi schimbă
periuţa cel puţin o dată la trei
luni.

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

privind decizia etapei de încadrare
SC OMV PETROM SA – ASSET V MOESIA NORD

Abandonare sonda 22 Şopârleşti
deciziei etapei de

încadrare
Comisiei de Analiză Tehnică 21.03.2014
proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului

nu se supune evaluării adecvate

htpp://apmtr.anpm.ro

cu sediul în oraşul Bolintin, str. Republicii, nr.
2, judeţul Giurgiu, titular al proiectului – – amplasament comuna
Cosmeşti, satul Ciuperceni, judeţul Teleorman, anunţă publicul interesat asupra

, stabilită de APM Teleorman, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra
mediului, în cadrul din data de :

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul
Teleorman, în zilele de luni-joi, orele 8:00-16:30, vineri 8:00-14:00 şi la următoarea adresă de
internet:

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

Anunţ public

În conformitate cu prevederile privind protecţia mediului,
aprobată prin

, cu modificările şi completările
ulterioare, cu sediul în comuna Săceni, judeţul Teleorman, depune la
APM Teleorman documentaţia necesară pentru obţinerea autorizaţiei de mediu, domeniu de
activitate , desfăşurat în comuna
Segarcea Vale, sat Olteanca, judeţul Teleorman.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al activităţii pentru care se solicită emiterea
autorizaţiei de mediu pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din
Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman, în zilele de luni-joi, orele 8:00-16:30, vineri 8:00-
14:00.

Observaţiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc în scris la sediul Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Teleorman dinAlexandria, str. Dunării, nr. 1.

Ordonanţei de Urgenţă nr. 195/2005
Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului

ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1798/2007
SC AGROCON STAR SRL

cod CAEN 0161 – activităţi auxiliare pentru producţia vegetală

Anunţ public

Un fragment din bordul unei ambarcaţiuni a fost descoperit
săptămâna aceasta în Dunăre, pe raza satului tulcean Sfântu
Gheorghe, iar arheologii au stabilit că obiectul provine de la o
navă otomană, ce datează, cel mai probabil din secolul al XVIII-
lea.

Fragmentul a fost descoperit întâmplător ţi recuperat din
Dunăre în timpul unei operaţiuni de dragare, fiind ulterior
înmânat specialiştilor de la Direcţia Judeţeană pentru Cultură
(DJC) şi Institutul de Cercetări Eco-Muzeale. Arheologii spun
că epava din care provine fragmentul ar putea data din secolul
al XVIII-lea sau din a doua jumătate a secolului al XVII-lea.
Artefactul se află într-o starea bună de conservare şi ar putea
furniza informaţii despre navigaţia la gurile Dunării din acea
perioadă.

Gestul care ne
trădează atunci când nu

suntem sinceri

Descoperire arheologică
în Dunăre

Cercetătorii americani au studiat modul în
care culorile folosite de cele mai populare logo-
uri ale companiilor influenţează starea de spirit
a consumatorului.

O echipă de psihologi din Chicago a realizat
un infografic în care arată cum este modificată

starea de spirit a unei persoane atunci când
vede o anumită culoare.

Astfel, clienţii îşi fac o primă impresie
despre un produs în doar 90 de secunde, în
funcţie de culoarea acestuia.

În general, bărbaţii preferă culorile roşu,
portocaliu şi galben, iar femeile albastru, verde

ş i r o z , s p u n c e r c e t ă t o r i i d e l a
Financesonline.com.

Cele mai cunoscute logo-uri ale companiilor
sunt asociate cu anumite culori, care provoacă
o reacţie specifică.

Spre exemplu, roşu sugerează pasiune,
galben energie şi bucurie, iar roz dragoste şi
feminitate.

Alex Hillsberg, de la Financesonline.com.,
arată, în acest infografic, logo-uri celebre
asociate cu anumite culori:

- roşu - Red Bull şi You Tube: pasiune,
vitalitate;

- galben - McDonald's şi Ferrari: bucurie,
energie;

- verde - Android şi Starbucks: armonie,
relaxare;

- roz – Barbie: dragoste, sexualitate,
căldură;

- negru – BlackBerry: curaj, lux, seriozitate,
mister;

- mov – Yahoo!, FedEx: putere, nostalgie,
romantism, lux;

- portocaliu – Mozilla, Fanta: fericire;
- maro: ups, m&m: dependenţă, încredere.

Românii folosesc puţin peste un
tub de pastă de dinţi pe an

Cum ne influenţează culorile starea de spirit
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S-a născut Antony Van Dick, pictor flamand (d.
1641).

A murit Jean-
Baptiste Lully (Giovanni
B a t t i s t a L u l l i ) ,
compozitor şi violonist
francez (n. 1632).

A murit John
Canton, fizician englez
(n. 1718).

A murit Johann
Wolfgang von Goethe,
p o e t , d r ama t u r g ,
prozator german (n.
1749).

S-a născut
R o b e r t A n d r e w s
M i l l i k a n , f i z i c a n
american, laureat al
Premiului Nobel (d. 1953).

Auguste şi Louis Lumière au făcut, la Paris, prima
demonstraţie a cinematografului, utilizând un film din
celuloid.

S-a născut Virgil Gheorghiu, poet, eseist,
muzicolog, pianist român (d. 1977).

Cosmonautul rus Valeri Poliakov revine pe
Pământ, după ce a stabilit un record de 438 de zile în
spaţiu.

Amurit ValeriuCristea, critic literar (n. 1937).
ZiuaMondială a Apei.
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07:00 O dat 'n via 10:00
Beneficiar România 10:30 Ma ini,
teste i verdicte 11:00 Gala Umorului
12:00 Tezaur folcloric 13:00 Ora
regelui 14:00 Telejurnal 14:35 37°C
15:25 Andonevralgicul de sâmb t
15:30 37°C 16:00 Farul Constanta-
Rapid 18:00 Exclusiv în România
18:50 Teleenciclopedia 19:45 Sport
20:00 Telejurnal 21:00 Gala
Umorului 22:10 Profesioni tii... cu
Eugenia Vod 23:15 Seduc torul
01:10 Tezaur folcloric 02:00 Via a nu
poate continua a a!
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Se pare ca nu va
simtiti in forma si nu
avet i rabdare sa
finalizati ceea ce ati
inceput. Un barbat
mai in varsta va ajuta
cu sfaturi utile. Ar fi
bine sa va odihniti mai
mult.

S-ar putea sa
intarziati la serviciu.
Daca nu va stapaniti
nervozitatea, riscati
sa ajungeti in situatii
neplacute. Nu este
momentul sa luati
decizii importante.
Bazati-va pe intuitie.

Va simtiti slabit si nu
reusiti sa va incadrati
in programul stabilit.
Va recomandam sa nu
va asumati nici un risc.
O r i c a t a t i f o r t a ,
sansele de reusita
sunt astazi de partea
dv.

Incepeti ziua agitat
si aveti tendinta sa
deveniti impulsiv. Tot
raul este spre bine:
amanarea calatoriei
a r p u t e a s a v a
s a l v e z e d e l a
implicarea intr-un
accident de circulatie.

Luat i o dec iz ie
i n s p i r a t a i n t r - o
problema financiara.
F i t i p r u d e n t i n
colaborarea cu un
partener de afaceri.
Evi tat i speculati i le
financiare si nu neglijati
sfaturile unei persoane!

Sef i i va lauda
pentru reusitele din
ultima vreme. S-ar
putea chiar sa fiti
propus pentru o prima.
Un coleg incearca sa
tensioneze atmosfera.
Nu raspundet i la
provocari.

S-ar putea sa aveti
parte de reprosuri din
partea partenerului
de viata. Pastrati-va
calmul! Ar fi bine sa
acordati mai multa
atentie familiei si, in
specia l , re lat i i lor
sentimentale.

Evitati deplasarile
cu autoturismul. In
cazul in care sunteti
nevoit, circulati cu
mare atentie si nu va
grabiti! Ar fi bine sa
verificati cu mare
atentie starea tehnica
a autoturismului.

F a c e t i d r u m ur i
scurte, care imbina
interesele profesionale
cu cele personale.
Sunteti irascibil si aveti
tendinta sa faceti din
tantar, armasar. Evitati
d i s c u t i i l e i n
contradictoriu!

Sunteti influentat
de starea de tensiune
generala si s-ar putea
s a a ve t i r e a c t i i
necontrolate. Evitati
intalnirile de afaceri si
investitiile. Dedicati-
va activitatilor de
rutina.

D i n c a u z a
nervozitatii, puteti avea
d i f i c u l t a t i d e
c o m u n i c a r e . V a
sfatuim sa manifestati
mai multa diplomatie.
In cazul in care circulati
c u a u t o t u r i s m u l ,
conduceti cu prudenta!

Sunteti nerabdator
sa incheiati o lucrare
pe care ati inceput-o
mai demult. Nu va
pripiti! Va sfatuim sa
evitati discutiile in
contradictoriu. Nu
este o zi favorabila
calatoriilor.

Semnificaţii istorice pentru

07:00 tirile Pro Tv 10:00 I Like
IT 10:30 Mae trii iluzionismului
11:00 Înarma i i periculo i 13:00

tirile Pro Tv 13:15 La Maru
14:30 Fete rele 2 16:30 Românii
au talent 19:00 tirile Pro Tv
20:30 Jaf in stil italian 22:45
Dreptate i r zbunare 00:30 Jaf
in stil italian 02:30 Dreptate i
r zbunare 04:00 Înarma i i
periculo i 05:30 I Like IT 06:00
Dora descopera lumea
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09:00 Drumuri de fier 11:00
Junior Chef 13:00 Observator
14:00 Mireas pentru fiul meu
16:00 Observator 17:00
Mireas pentru fiul meu 19:00
Observator 20:00 În puii mei
20:30 Te cunosc de undeva
23:45 Justi ie pe cont propriu
01:45 Str ini printre noi 02:30
Observator 03:15 Drumuri de
fier 05:10 Întâmpl ri hazlii
06:00 Observator
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08:00 Teleshopping 08:30
Campionul 09:45 Pastila de râs
10:30 Ilustrate cu flori de câmp
12:30 tirile Kanal D 13:45 WOWBiz
16:15 D-Paparazzi 17:15 Deschide
Camera Comorilor! 18:45 tirea zilei
19:00 tirile Kanal D 20:00 Asta-i
România! 21:30 Regele cer etorilor
23:45 tirile Kanal D 00:45 Asta-i
România! 02:00 Prin esa vampirilor
03:15 Regele cer etorilor 05:00
Campionul 06:00 Inima nu respect
reguli
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07:30 Tr sni i din NATO 09:30
Casa: construc ie i design 10:30
Secrete de stil 11:00 Levintza
prezint 11:30 Click! Pofta bun
12:00 T3CH IN 3 12:30 Râzi i
câ tigi 13:00 Pierdu i în s lb ticie
15:00 Imagini incredibile din lume
16:00 Schimb de mame 18:00 tirile
Prima TV 19:30 Râzi i câ tigi 20:00

tirile Times New Roman 20:30 Vrei
s fii milionar? 21:30 Tantalaul si
Gogomanul: Cand Harry l-a
cunoscut pe Lloyd 23:30 Dragoste
si alte dezastre 01:30 Râzi i câ tigi
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07:30 Aventurile lui Jackie
Chan 08:00 Dilemele vârstei 09:00
Men of a Certain Age 10:00
Community 11:00 Servic iul
Roman de Comedie 12:00 La
Maru 14:30 Zoom in 10 14:45
Dilemele vârstei 15:45 Men of a
Certain Age 16:45 Northfork 19:00
Community 20:00 Destin în
prelungiri 22:30 Serviciul Român
de Comedie 00:00 Dincolo de
America 02:00 Boston Legal 02:45
Dincolo de America 04:45 Boston
Legal

ţă

07:00 tirile B1 10:00
Weekend B1 12:00 tirile B1
13:00 360° 15:00 tirile B1
16:00 Pasul Fortunei 17:00
Condamna ii 18:00 tirile B1
19:00 Talk B1 20:00 tirile B1
21:00 Special B1 23:00 360°
00:00 tiri le B1 01:00
Actualitatea româneasc
01:50 Capital TV 03:30 Talk
B1 04:20 360° 06:00 Pasul
Fortunei
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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 13:00
Dincolo de povestiri 13:30
Doamne de poveste 14:30 Intrigi i
seduc ie 15:30 Abisul pasiunii
16:30 Doctorul casei 17:30
Chemarea inimii 18:30 Cununa de
lacrimi 19:30 Santa Diabla 20:30
Regina 22:30 Forta destinului
00:00 Doctorul casei 01:00 Regina
02:30 Forta destinului 04:00
Regina
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Actualitatea într-un zâmbet
Unul din cele mai aşteptate meciuri din

returul de campionat se dispută în acest
weekend. Întâlnirea dintre ocupanta
primei poziţii în clasamentul provizoriu,
Sporting Roşiori şi cea de pe locul al
treilea, Pamimai Videle ar putea decide
câştigătoarea campionatului. Dacă
Pamimai pierde şi această partidă iese
definitiv din lupta pentru barajul de
promovare.

Un meci nul între cele două echipe sau
o înfrângere a Sportingului ajută echipa
alexăndreană care s-a apropiat la doar 2
puncte de lider.

C. DUMITRACHE

Acadele şi jeleuri,
Fără zahăr, fără E-uri!

Creşte roditor şi-nalt,
Şi-n pământ, şi în asfalt!

Urdă, caşcaval şi brânză
Pentru aia cu „osânză“!

39 de goluri. Atât au
reuşit 3 jucători ai FCM
A l e x a n d r i a . Î n t r - u n
clasament al golgeterilor
campionatului judeţean de
fotbal, FCM Alexandria
ocupă 3 poziţii din primele
3.

Cel mai bun marcator
după 17 etape disputate
din Campionatul Ligii a IV-
a a fotbalului judeţean,
este Florin Radu de la

FCM Alexandria. Acesta a
reuşit să înscrie nu mai
puţin de 14 goluri.

Poziţia secundă în
acest clasament este
ocupată tot de un jucător al
FCM-ului. Este vorba
d e s p r e A l e x a n d r u
Bădău ţă . Aces ta se
mândreşte cu cele 13
goluri marcate şi se luptă
cu florin Radu pentru a
câştiga titlul de golgeter la

sfârşitul campionatului.
U l t i m a t r e a p t ă a

podiumui este ocupată de
doi jucători. Unul dintre
aceştia evoluează tot la
FCM Alexandria, Iulian
Pîrjolea, iar celălalt la
Paminai Videle, Marius
Olteanu. Ambii forbalişti au
reuşit să înscrie câte 12
goluri.

C. DUMITRACHE

La sfârşitul săptămânii trecute s-a
desfăşurat faza de zonă la volei - fete, din
cadrul Olimpiadei Naţionale a Sportului

Şcolar, competiţ ie organizată în
localitatea Ploieşti, judeţul Prahova.
Pentru câştigarea acestei etape,
reprezentantele a cinci judeţe s-au
concentrat la joc pentru ocuparea unui loc

pe podium sau de ce nu, câştigarea fazei
zonale.

În urma disputări i meciuri lor,
reprezentantele judeţului nostru,
voleibalistele de la Şcoala Gimnazială
"Ştefan cel Mare" din Alexandria au avut
această şansă de a urca pe podium.
Echipa formată din Andreea - Mariana
Stanilă; Diana - Alexandra Florescu;
Maria - Elena Boiu; Alexandra - Milena
Dumitrache; Bianca Andreea Toc; Andra -
Maria Moşu; Florea Şerbanică Andreea -
Beatrice; Andreea - Larisa Ghebaur;
Alexia - Cristina Moşu; Andreea - Viviana
Soare; Bican Silvia, antrenată de
profesorul Victor Ionete, s-a clasat pe
locul doi.

M.M.

Pamimai speră să
o încurce pe Sporting Roşiori

CS Sporting Roşiori de Vede - CS Pamimai Videle, brigadă de arbitri din alt judeţ -
Rez. Nicolae Ologeanu (Alexandria), Observator: Nicu Lixandru (Alexandria).

CS Spicpo Poroschia - AS Tineretul Suhaia, arbitri: Adrian Buica, Catalina Nan
(ambii Alexandria), Marius Mustăţea (Roşiorii de Vede), Rez. Robert Plocon (Turnu
Măgurele), observator: Florea Ricu (Roşiorii de Vede)

ACS Astra Plosca - FCM Alexandria, arbitri: Marius Bobe (Videle), Tomi
Teodorescu (Roşiorii de Vede), Ilie Cristea (Turnu Măgurele), Rez. Cosmin Ciocan
(Turnu Măgurele), observator: Florin Răducanu (Zimnicea)

AS Unirea Brînceni - AFC Voinţa Saelele, arbitri: Robert Croitoru (Roşiorii de
Vede), Cătălin Ancu (Alexandria), Mihai Dragnea (Roşiorii de Vede), rez. Ionuţ
Dogeanu (Videle), Observator: Nicolae Răceală (Roşiorii de Vede)

CS Rapid Buzescu - CS Metalul Peretu, arbitri: Ionuţ Botea (Alexandria), Gabriel
Dragnea (Roşiorii de Vede), Alexandru Prodan (Turnu Măgurele), rez. Robert
Mitrache (Roşiorii de Vede), Observator: IulianAncu (Alexandria)

CS Viaţă Nouă Olteni - FC Traian, arbitri: Marius Dică (Roşiorii de Vede),
Alexandru Drăghici, Andrei Baciu (ambii Videle), Rez. Ionuţ Vintilă (Videle),
Observator: Marian ane (Roşiorii de Vede)

CS Unirea Ţigăneşti - FC Udinese Uda Clocociov, arbitri: Cristina Babadac
(Alexandria), Aurel Tănase (Roşiorii de Vede), Bogdan Pana (Alexandria), Rez.
Alexandru Sima (Roşiorii de Vede), Observator:Alexandru Bajan (Videle)

ACS Ajax Botoroaga - ACF Dunărea Zimnicea, arbitri: Florin Ochea, Ştefan
Creangă (ambii Turnu Măgurele), Ionuţ Popa (Alexandria), Rez. Alin Vîrban
(Spătărei), Observator: Dan Niţu (Turnu Măgurele)

Ț

Liga a IV-a – etapa a 18-a

Locul II pentru voleibalistele
de la “Ştefan cel Mare”

FCM Alexandria, o echipă de golgeteri

1. Florin Radu - FCMAlexandria - 14 goluri
2.Alexandru Bădăuţă - FCMAlexandria - 13 goluri
3. Iulian Pîrjolea - FCMAlexandria şi Marius Olteanu - CS Pamimai Videle - 12 goluri
5. Horaţiu Lascu - CS Rapid Buzescu şi Constantin Bîrsan - CS Sporting Roşiorii de
Vede - 10 goluri
7. Daniel Nica - CS Viaţă Nouă Olteni - 9 goluri
8. Dragoş Brezoi -ACSAjax Botoroaga - 8 goluri
9 - 13. Ilie Albu - ACS Astra Plosca; Florin Parolea - CS Unirea igăneşti; Robert
Ioniţă Robert - CS Pamimai Videle, Florin Răuţă - CS Pamimai Videle şi Leonard
Brînceanu - FCMAlexandria - 7 goluri

Ț

Clasament Golgheteri Liga a-IV-a
Etapa a-XVII-a

Când e vorba de cultură
Ne dăm apa de la gură!


