
Aşa cum a anunţat
ministrul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale,
Daniel Constantin,
prima măsură din
n o u l P r o g r a m
N a ţ i o n a l d e
Dezvoltare Rurală
2014-2020, denumită
“ I n v e s t i ţ i i î n
exploataţii agricole şi
fermele de familie”,
care are alocată o
sumă de 150 de
milioane de euro, va fi
lansată la începutul
lunii mai a.c.

De reţinut faptul că Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) a
transmis în data de 21 martie 2014 prima variantă a Programului Naţional de
Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 - 2020 către serviciile specializate ale Comisiei
Europene, în vederea obţinerii unei opinii din partea experţilor europeni asupra
conţinutului viitorului PNDR.

(continuare în pagina 4)

Pentru a veni în sprijinul crescătorilor de animale care deţin între una şi cinci
vaci de lapte ca să rămână în piaţă şi după introducerea, de la 1 ianuarie 2014, a
interdicţiei de a mai putea comercializa laptele neconform, Guvernul României a
emis Hotărârea 859/2013 prin care se acordă acestei categorii de producători
agricoli un ajutor de minimis pentru procurarea tancurilor de răcire a laptelui.

(continuare în pagina 4)

Tragicul eveniment care a îndoliat o familie din
municipiul Alexandria s-a întâmplat duminică, 23 martie
2014, în jurul orelor 19.00, pe terenul de fotbal ce aparţine
domeniului public şi privat al PrimărieiAlexandria, terenul
nefiind îngrădit, acolo unde un grup de tineri se
antrenaseră într-un meci de fotbal.

Din relatările celor prezenţi la faţa locului, în timpul

meciului, adolescentul Bogdan P., în vârstă de 17 ani,
elev în clasa a XI-a la Liceul Pedagogic “Mircea Scarlat”
din Alexandria, s-a agăţat de poartă, iar în cădere
aceasta l-a lovit pe tânăr, producându-i comă profundă şi
o leziune destul de gravă cu sângerare abundentă.

La sosirea paramedicilor din cadrul Serviciului de
Ambulanţă Teleorman, pacientul era în stare de
inconştienţă. Acesta a fost transportat în cel mai scurt
timp la Camera de Gardă a Spitalului de Urgenţă din
Alexandria, unde s-au acordat îngrijiri medicale de
specialitate, prin intubare şi manevre de resuscitare. Dar,
pentru tânărul de 17 ani nu s-a mai putut face nimic. În

cele din urmă acesta a decedat.
Cazul a fost preluat de poliţie pentru efectuarea

cercetărilor mai amănunţite în vederea stabilirii cu
exactitate a condiţiilor care au dus la decesul tânărului.

M.M.

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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S-a încheiat
prima etapă de
înscriere în

clasa pregătitoare

“Investiţii în exploataţii agricole”
Măsura va fi lansată

în luna mai şi are alocată suma de
150 de milioane de euro

Primarii teleormăneni nu se dezmint
Dezinteres maxim în ceea ce

priveşte achiziţionarea tancurilor
de răcire a laptelui

Accidentat mortal pe terenul de fotbal
Ziariştii
pistolari
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Jurnaliştii teleormăneni au
lăsat pentru câteva ore
pixurile, camerele de filmat şi
reportofoanele şi au arătat că
se pricep la fel de bine să tragă
şi cu pistolul sau cu puşca.

Poligonul din Alexandria a
găzduit Cupa Presei la Tir.
Competiţia a fost organizată
cu ocazia Zi le i Pol i ţ ie i
R o m â n e . J u r n a l i ş t i i
teleormăneni şi-au demonstrat
abilitatea de a trage cu pistolul
IJ Balcan, în ţinta cu cercuri de
la o distanţă de 25 m.

Competiţ ia efectivă a
constat în proba de tragere cu
p istolul , la ţ in tă , unde
reprezentanţii presei s-au întrecut în a-şi etala talentele de
”trăgători de elită”. Şedinţa de tragere a fost organizată pe
categorii, femei şi bărbaţi. A avut loc o singură probă de tragere,
iar în urma totalizării rezultatelor obţinute, marele premiu în
clasamentul fetelor a fost ocupat de Cristina Ciulei de la
televiziunea Media Sud. Medalia de argint a fost obţinută de
Cristina Păunică de la cotidianul Gazeta de Teleorman, iar pe
ultima treaptă a podiumului a urcat Alina Zbengheci tot de la
Media Sud.

Premiul I la categoria băieţi a fost câştigat, după mai mulţi ani
de încercări, de corespondentul Agerpres în Teleorman, Stan
Ştefan. Pe locul 2 s-a situat Răzvan Meilă, de la Media Sud, iar
podiumul a fost completat de Marian Ozunu, de la Alexandria
TV.

Toţi concurenţii au fost cadorisiţi cu câte o diplomă pentru
"participare”, dar a fost doar începutul pentru unii dintre perdanţi
care au promis că se vor antrena până la viitoarea competiţie.

După competiţia de tir, ziariştii s-au delectat la o
demonstraţie de talere oferită de campioana naţională, Roxana
Manole. Şi cum acest sport pare destul de simplu când este
practicat de către un campion, ziariştii şi-au încercat şi ei
norocul în nimerirea talerelor, dar ”norocul” nu are legătură cu
acest sport. Din cele peste 100 de focuri trase, doar 4-5 au
nimerit ţinta. Asta deşi instructajul ziariştilor a fost făcut de
antrenorul Emanuel Panduru.

C. DUMITRACHE

Week-end-ul care s-a
încheiat a fost unul destul de
agitat pentru paramedicii
Serviciului de Ambulanţă
Teleorman, care au intervenit
pentru acordarea primului
ajutor şi îngrijiri medicale de
specialitate în cazul a nu mai
puţin de 415 pacienţi care au
avut de suferit în urma unor
afecţiuni diverse.

F a ţ ă d e p e r i o a d a
anterioară, în intervalul 21 -
2 4 m a r t i e , n u m ă r u l
intervenţiilor a crescut cu doar
şapte cazuri. Astfel, putem
vorbi de o constantă a
afecţiunilor pentru care s-a
intervenit în aceste zile.

În top, cu cele mai multe
cazuri, s-au situat pacienţii
c a r e a c u z a u d u r e r i
abdominale sau de spate şi
dif icultăţi de respiraţie,
afecţiuni pentru care s-a
intervenit la câte 45 de
pacienţi. Iar cazurile de
cefalee au fost semnalate la
32 de pacienţi.

Afecţiunile manifestate
prin dureri toracice au fost
semnalate la alţi 25 de
pacienţi pentru care s-a

intervenit în timp util.
În această perioadă,

ambulanţele s-au deplasat
pentru 23 de copii bolnavi
care acuzau diverse afecţiuni.
Tot 23 a fost şi numărul
afecţiunilor înregistrate în
cazul pacienţilor care au avut
de suferit în urma unor căderi

sau alte accidente.
În intervalul menţionat, 18

p a c i e n ţ i a u s o l i c i t a t
intervenţia ambulanţei din
cauza pierderilor bruşte a
cunoştinţei şi a sensibilităţii,
afecţiuni cauzate de obicei de
o hemoragie cerebrală; atac,
dambla, ictus apoplectic.

Restul cazurilor pentru
care s-a intervenit în week-
end-ul trecut au fost pentru
pacienţi care au avut de
suferit în urma diverselor
afecţiuni precum: convulsii,
sincope, alergii, intoxicaţii,
leziuni ale feţei şi gâtului. Însă
numărul acestora a fost

extrem de redus, ca şi
numărul pacienţilor care au
avut de suferit în urma actelor
de violenţă şi agresiunilor
fizice, sau a pacienţilor aflaţi
î n s ta re a v ans a tă d e
ebrietate, ori pe punctul de a-
şi încheia socotelile cu viaţa.

M.M.

În urma dezbaterii publice pe subiectul
modificărilor aduse modului de funcţionare a
Programului Rabla în 2014, Ministerul
Mediului şi Schimbărilor Climatice a publicat,
în Monitorul Oficial din 21 martie 2014, ordinul
de aprobare a ghidului de finanţare a
Programului de stimulare a înnoirii Parcului
auto naţional.

Pentru a se înscrie în Programul Rabla,
proprietarul trebuie să alcătuiască un dosar de
participare pe care îl depune la producătorul
validat. Acest dosar trebuie să cuprindă
următoarele documente preliminare:

- actul de identitate al proprietarului şi, după
caz, actul persoanei căreia i-a fost cedat
dreptul de beneficiu asupra primei de casare,
în original şi în copie certificată „conform cu
originalul”;

- cert i f icatu l de înmatr icu lare al
autovehiculului uzat, în original şi în copie
legalizată;

- cartea de identitate a autovehiculului uzat,
în original şi în copie legalizată;

- actul doveditor eliberat de către serviciul
public comunitar regim permise de conducere
şi înmatriculare a vehiculelor competent
teritorial, în original, pentru cazul în care din
certificatul de înmatriculare nu rezultă anul
fabricaţiei, anul primei înmatriculări în

România şi/sau categoria autovehiculului
uzat;

- certificatul de atestare fiscală privind
impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale
bugetului local, eliberat de autoritatea publică
locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul
sau reşedinţa proprietarul şi este înregistrat
fiscal autovehiculul uzat, în termen de
valabilitate la data prezentării la producătorul
validat, în original;

- declaraţia pe propria răspundere a
proprietarului înscris prin care îşi exprimă în
mod neechivoc opţiunea de a păstra beneficiul
asupra primei de casare şi de a achiziţiona în
nume propriu un autovehicul nou de la
producătorul validat emitent al notei de
înscriere sau, după caz, declaraţia pe propria
răspundere a proprietarului privind cedarea
dreptului de beneficiu asupra primei de casare
şi declaraţia pe propria răspundere a
beneficiarului prin care se obligă să
achiziţioneze autovehiculul nou de la
producătorul validat emitent al notei de
înscriere.

Anul trecut, în cadrul Programului Rabla au
fost alocate 23.000 de tichete, dar au fost
valorificate doar 13.385 prin cumpărarea de
maşini noi.

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

Ziariştii pistolariConstantă în cazul intervenţiilor
paramedicilor de la ambulanţă

Acte necesare pentru Rabla 2014

Ziua Poliţiei Române, aniversată în fiecare an pe 25
martie, îmi oferă plăcutul prilej de a adresa personalului
Inspectoratului Judeţean de Poliţie Teleorman, sincere
felicitări pentru efortul continuu şi susţinut, plin de
profesionalism şi abnegaţie, pentru asigurarea şi
garantarea unui climat propice convieţuirii în deplină
siguranţă în societate. Asociez acestor gânduri,
convingerea unei fructuoase colaborări şi pe viitor,
alături de un călduros

LA MULŢI ANI!
Inspector Şef al Inspectoratului pentru

Situaţii de Urgenţă „A.D. Ghica” Teleorman
colonel Liviu Sorinel SANDU

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor
(ANPC) a intrat şi în contractele operatorilor de telefonie mobilă.
Primii operatori vizaţi sunt Vodafone şi Cosmote. Problema?
Taxa de reziliere a contractelor.

După acţiunile împotriva băncilor, ANPC a luat la ochi şi
contractele standard a doi operatori de telefonie mobilă.
Protecţia Consumatorilor vizează eliminarea clauzelor din toate
contractele de la Vodafone şi Cosmote care permit firmelor să
ceară o taxă pentru încetarea înainte de termen a contractelor –
aşa numita taxă de reziliere.

ANPC a primit reclamaţii de la clienţii celor două firme de
telefonie mobilă şi a încheiat procese verbale de constatare.
Potrivit legii 193/2000, de la 1 octombrie 2013, plângerile
întemeiate care vizează contractele preformulate – aşa cum
sunt şi cele de telefonie mobilă – sunt trimise în instanţă. În cazul
în care instanţa constată că există prevederi contractuale cu
caracter abuziv, aceasta dispune eliminarea acestora din toate
contractele în executare încheiate între profesionistul în cauză
şi consumatori.

Altfel spus, de la o reclamaţie a unui consumator se poate
ajunge la modificarea tuturor contractelor.

ANPC vrea să elimine
taxa de reziliere din contractele

Vodafone şi Cosmote
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Guvernul a decis înfiinţarea Autorităţii
Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului
şi Adopţie, prin preluarea activităţii în domeniu
de la Ministerul Muncii şi Oficiul Român pentru
Adopţii, şi desfiinţarea acestui Oficiu.

Oficiul va fi desfiinţat în 30 zile, conform unei
ordonanţe de urgenţă.

Guvernul a decis totodată înfiinţarea
Departamentului pentru Egalitate de Şanse
între Femei şi Bărbaţi, la Ministerul Muncii,
condus de un secretar de stat.

Liderul social-democrat Victor Ponta spune că sunt şanse
de 51% ca România să aibă, prin Sorin Oprescu sau Călin
Popescu Tăriceanu, un preşedinte în genul celui dorit
anterior de USL.

Adică un preşedinte „arbitru, nepartizan, aşa cum am
crezut că va fi şi Crin Antonescu", a precizat liderul social-
democrat, astăzi, într-o emisiune televizată.

„Sunt 51% şanse să avem un candidat la prezidenţiale, fie
că el se numeşte Călin Popescu Tăriceanu sau Sorin

Oprescu, care să fie acel preşedinte pe care USL şi l-a dorit
tot timpul. Un preşedinte arbitru, un preşedinte nepartizan,
aşa cum am crezut, sincer, până în decembrie, dacă e cazul,
că va fi CrinAntonescu”, a spus premierul, citat de Mediafax.

El a mai spus că lista pentru prezidenţiale este tot mai
scurtă, deoarece Mugur Isărescu, unul dintre posibilii
candidaţi, îşi doreşte un nou mandat în fruntea BNR.

Vicepremierul Liviu Dragnea i-a invitat pe investitorii
chinezi din agricultură să vină în România pentru a se
convinge de calitatea pământului şi a produselor autohtone,
spunându-le că în vară, când speră să fie vizita, le va face cel
mai bun test, şi anume să guste o roşie româneasă şi una
străină

Aflat în China, vicepremierul s-a întâlnit cu investitorii
chinezi în agricultură, organizaţi în Asociaţia chineză pentru
dezvoltare agricolă în străinătate, cărora le-a propus să vină
în România pentru a gusta din produsele agricole şi a
compara, astfel, calitatea legumelor şi a fructelor româneşti
cu cea a produselor din alte ţări.

"Tot ce produce pământul românesc este foarte gustos,
orice aliment. Trebuie să veniţi la vară în România şi o să vă
invit să gustaţi o roşie românească şi roşii aduse din alte ţări şi
să faceţi dumneavoastră singuri diferenţa", le-a spus
Dragnea investitorilor chinezi.

El a explicat
ulterior jurnaliştilor
că oficialii români
trebuie să se lupte
pentru a scoate în
evidenţă calitatea
s u p e r i o a r ă a
p r o d u s e l o r
agricole autohtone
şi a atrage, astfel,
investiţii.

"Am spus un
mare adevăr pe
care trebuie să-l
conştientizăm cu
toţii şi să ne batem
pentru asta. Ştim că pământul din România este curat,
sănătos şi foarte gustos. O roşie care e crescută în România
este mai gustoasă decât orice roşie crescută oriunde în lume.
Şi cel mai bun test, cel mai bun argument pentru a convinge
orice firmă străină să investească în agricultura din România,
să investească pentru a produce alimente, este să guste o
roşie. Eu am făcut asta de multe ori, de-a lungul anilor, cu
toate delegaţiile străine care veneau la mine, în Teleorman, şi
nu a existat cineva care să nu constate acest lucru", a spus
Dragnea.

El a reluat şi ideea de le oferi investitorilor chinezi să guste
produse agricole româneşti.

"Când ei vor veni la vară - şi sper să vină - o să fac exact ce
le-am spus: o să le pun pe masă o roşie românească şi şapte,
opt roşii din alte ţări, un ardei românesc, un castravete, chiar
şi fructe, ca să vadă ce poate să producă pământul ăsta bogat
pe care-l avem în ţară”, a explicat Dragnea.

Soluţia lui Victor Ponta
pentru Cotroceni:
un preşedinte-arbitru

Dragnea vrea să
convingă chinezii să

investească în agricultură
cu legume româneşti

Guvernul înfiinţează
Autoritatea de Copii şi Adopţii

La 6 ani de când a fost
deschis dosarul Zambaccian
2, procurorii au decis să dea
NUP din lipsă de probe. În
2008 procurorii DNA au cerut
urmărirea penală a lui Adrian

Năstase. Fostul premier a fost
acuzat de dobândire ilegală a
întregului imobil Zambaccian.

Parchetul a ţinut dosarul
până acum pentru că, în 2008,
parlamentul a dat aviz negativ

în cazul lui Adrian Năstase şi
acesta nu a putut fi cercetat.

Între timp, fostul premier a
primit condamnări în dosarul
Zambaccian 1 şi Trofeul
Calităţii.

Adrian Năstase a primit NUP
în dosarul Zambaccian II

Autoritatea Naţională de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară a fost trecută din

coordonarea secretarului general al Guvernului

în subordinea Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice, condus în
prezent de Liviu Dragnea.

Transferul a fost decis de Guvern prin
ordonanţă de urgenţă.

În luna mai 2012, în prima şedinţă a
Guvernului USL, Inspectoratul de stat în
Construcţii şi Oficiul pentru Cadastru au fost
transferate din gestionarea Ministerului
Dezvoltării, condus până atunci de Elena
Udrea (din partea PDL) în subordinea
Executivului, premierul Victor Ponta afirmând
atunci că cele două structuri au fost trecute
anterior la minister "mai mult pe criterii
personale" decât funcţionale.

Actul normativ mai prevede membrii CA şi
directorul general sunt numiţi şi revocaţi din
funcţie prin decizie a premierului, la propunerea
ministrului Dezvoltării.

Guvernul a transferat
Autoritatea de Cadastru la Ministerul

Administraţiei Publice

P r e ş e d i n t e l e Tr a i a n
Băsescu a declarat, luni,
înainte de plecarea la Haga, la
S u m m i t - u l S e c u r i t ă ţ i i
Nucleare, că va profita de
prezenţa mai multor şefi de
stat pentru a informa cu privire
la necesitatea repoziţionării
resurselor militare ale NATO.

"Voi valorifica şansa că
foarte mulţi şefi de stat sunt
prezenţi la Haga şi, în afara
summit-ului, voi informa cu

privire la situaţia din regiune",
a spus şeful statului.

Traian Băsescu a adăugat
că va informa cu privire la
"nevoia de repoziţionare a
resurselor militare ale NATO,
ca urmare a activităţilor
militare din ultimele luni ale
Federaţiei Ruse".

În delegaţia preşedintelui
care participă la acest summit
face parte şi secretarul de stat
în MAE BogdanAurescu.

Alianţa Nord-Atlantică
trebuie să îşi repoziţioneze
forţele militare şi să intensifice
capacitatea de reacţie, în
contex tu l r i s cu lu i une i
intervenţii ruse în regiunea
separatistă Transnistria şi în
estul Ucrainei, a afirmat
duminică generalul Philip
Breedlove, comandantul
suprem al forţelor NATO din
Europa.

Europarlamentarul independent Elena
Băsescu a demisionat din Partidul Democrat

Liberal. Ea ar putea candida la alegerile

europarlamentare din mai fie ca independent,
fie pe listele Partidului Mi carea Populară.

Demisia de azi vine după ce, pe 18 martie,
Elena Băsescu a lansat, pe blogul său, un atac
la adresa europarlamentarului PDL Monica
Macovei.

„Spre deosebire de Monica Macovei, eu am
primit în 2009 încrederea a peste 200.000 de
români, nu m-am ascuns pe o listă. Singura
mea candidatură electorală a fost un succes, în
timp ce doamna europarlamentar, deşi dintr-o
generaţie cu peste 20 de ani mai în vârstă ca
mine, nu a avut acest curaj”, a scris Elena
Băsescu.

În plus, ea a susţinut că a fost „mai activă”
decât Monica Macovei.

Totodată, Elena Băsescu a afirmat că
Monica Macovei a ajuns şefa Delegaţiei pentru
cooperarea dintre UE şi Republica Moldova „nu
datorită talentelor sale remarcabile pe zona de
politică externă sau a cunoaşterii situaţiei din
Basarabia, ci datorită sprijinului primit de la
preşedintele României”.

ș

Elena Băsescu a demisionat din PDL

Traian Băsescu:

Voi informa la Haga despre
nevoia de repoziţionare a resurselor

militare ale NATO
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George ZAVERA

Cea mai importantă măsură din noul PNDR
vizează "Investiţii în active fizice" şi are
prevăzută o sumă de 1,932 miliarde de euro, cu
trei submăsuri, respectiv modernizarea
fermelor, procesare şi infrastructură, iar cea
mai mare sumă - 1,025 miliarde euro - este
orientată către modernizarea fermelor.

" De z v o l ta r e a ex p lo a t a ţ i i l o r ş i a
întreprinderilor" are prevăzută fonduri de 1,032
miliarde de euro în noul PNDR, circa 619
milioane de euro vor merge către "Instalarea
tinerilor fermieri" şi 412,8 milioane euro pentru

" S t a r t - u p u r i ş i d e z v o l t a r e a d e
microîntreprinderi".

O altă măsură din noul PNDR vizează
"Serviciile de bază şi reînnoirea satelor din
zonele rurale" cu fonduri de un miliard de euro,
în timp ce agricultura ecologică va beneficia, în
următorii şapte ani, de peste 200 de milioane
de euro.

O altă măsură importantă este cea legată de
"Gestionarea riscurilor", care are alocată o
sumă de 397,8 milioane de euro.
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Pensiile a 234.000 de români vor fi mărite în viitorul
apropiat. Măsura a fost anunţată, luni dimineaţă, în urma unei
reuniuni extrem de importante la care a participat ministrul
Muncii, Rovana Plumb, şi premierul Victor Ponta.

Măsura se referă la aplicarea indicatorului de corecţie la
punctajul de pensie prevăzut de lege. Ministrul Muncii,
Rovana Plumb, a anunţat că 234.000 de pensionari vor primi
pensii mai mari, în medie cu 63 de lei, până la sfârşitul lunii
martie, după aplicarea indicelui de corecţie şi suplimentarea
punctajelor în cazul persoanelor care s-au pensionat după 1
ianuarie 2011

Conform legii pensiilor, orice persoană care a ieşit la

pensie între ianuarie 2011 şi 23 ianuarie 2013 ar fi trebuit să
primească de la începutul anului trecut un plus la punctajul
mediu anual, care însă nu a fost acordat din lipsa banilor la
buget. Nemulţumiţi de această situaţie, trei pensionari din
Arad au dat Casa de Pensii în judecată. Sesizată, Curtea
Constituţională a dat dreptate pensionarilor.

În consecinţă, peste 200.000 de pensii trebuie
recalculate, sumele rezultate urmând a fi plătite anul acesta,
cel mai târziu din luna martie

Primarii teleormăneni nu se dezmint

Dezinteres maxim în ceea ce
priveşte achiziţionarea tancurilor

de răcire a laptelui

“Investiţii în exploataţii agricole”

Măsura va fi lansată
în luna mai şi are alocată suma de

150 de milioane de euro

(urmare din pagina 1)

George ZAVERA

Sprijinul financiar este de
cinci mii de euro pentru
fiecare formă asociativă a
crescătorilor individuali de
vaci de lapte, sumă ce trebuie
să acopere costurile aferente
achiziţionării şi instalării
tancurilor de răcire, instruirii
necesare pentru utilizarea
a c e s t o r a , p r e c u m ş i
asigurarea service-ului pentru
o perioadă de 12 luni de la
instalare. În scopul punerii în
practică a acestei hotărâri de
guvern, alături de Agenţia de
Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură, prin intermediul
căreia se asigură finanţarea, şi
Direcţia Judeţeană pentru
Agricultură, un rol important
revine celor 97 de primării din
judeţ. Conducerile primăriilor
le-a revenit misiunea de a
explica crescătorilor de vaci
d e l a p t e n e c e s i t a t e a
organizări i lor în forme
asociative pentru a putea primi
ajutorul de minimis pentru
procurarea tancurilor de răcire
a lap te lu i , punerea la
dispoziţia lor a unor spaţii
adecvate organizării activităţii
de colectare a laptelui, precum
şi sprijin în ceea ce priveşte
transmiterea documentelor
necesa re prevăzu te în
metodologia de aplicare a
respectivei hotărâri de guvern

către Centrul Judeţean
Teleorman al APIA, în
termenul stabilit, respectiv
până la data de 15 aprilie
2014. Din păcate, acum, când
au rămas doar trei săptămâni
până la termenul limită – 15
aprilie 2014 – de depunere a
cererilor iniţiale la APIA, se
constată că din cele 97 de
localităţi teleormănene nu a
venit nici-o solicitare pentru
achiziţionarea tancurilor de
răcire a laptelui.

Sesizată faţă de o astfel de
s i t u a ţ i e i n a d m i s i b i l ă ,
P r e f e c t u r a Te le o r m a n ,
împreună cu Consil iu l
Judeţean Teleorman, a
organizat, începând de ieri, pe
zone, întâlniri cu primarii din
judeţ pentru impulsionarea
acţiunii de achiziţionare a
tancurilor de răcire a laptelui,
la acestea participând şi
directorii Centrului Judeţean
Teleorman al APIA, Direcţiei
judeţene pentru Agricultură
Te leo r man ş i D i r ec ţ ie i
Sanitare Veterinare şi pentru
S i g u r a n ţ a A l i m e n t e l o r
Teleorman. La întâlnirea de
ieri cu primarii din zona
Alexandria, ţinută la sala de
confer inţe a Consil iu lu i
Judeţean Teleorman, sub
conducerea prefectului
Daniela Carmen Dan, au fost
prezenţ i admin istratoru l

judeţului, Mircea Dumitrescu,
directorul APIA Teleorman,
Eugen Coman, directorul
executiv al Direcţiei pentru
Agricultură Teleorman, Aurel
Petcu, şi directorul executiv al
DSVSA Teleorman, Iulian
Ianculescu, fiecare din aceştia
subliniind ceea ce trebuie
întreprins imediat, practic, dar
şi din punct de vedere legal
pentru ca acţiunea guvernului
de acordare către crescătorii
de vaci de lapte a ajutorului de
minimis pentru procurarea
tancurilor de răcire a laptelui
să fie dusă la îndeplinire. Nu
ştim cât de eficientă a fost
acţiunea de ieri, de vreme ce
respectiva întrunire “de lucru”
n-a fost onorată de către toţi
primarii din zona Alexandria.
Urmează întâlnirile pe această
temă şi cu ceilalţi primari din
judeţ, după un program stabilit
de Prefectura Teleorman.

Toţi crescătorii de vaci de
lapte din judeţ care doresc să
achiziţioneze tancuri de răcire
a laptelui folosind ajutorul de
minimis oferit de către stat au
posibilitatea de a se informa
detaliat cu ceea ce trebuie să
î n t r e p r i n d ă i m e d i a t
adresându-se cent re lor
zonale ale APIA Teleorman,
dar şi la sediul primărilor
locale.

Schimbările hotărâte de autorităţile
europene în sistemul de inspecţie a cărnii de
pasare vor intra în vigoare in cursul acestui an.
Schimbările vor însemna o verificare mai puţin
invazivă a carcaselor de pasăre pe linia de
producţie şi un sistem mai bazat pe riscuri.

Vech iu l s is tem,
introdus cu peste 100
d e a n i î n u r m ă ,
p r e z e n t a r i s c u l
c o n t a m i n ă r i i
î n c r u c i ş a t e a
carcaselor, deoarece
inspectorii atingeau
des carnea. De aceea a
f o s t n e v o i e d e
schimbarea sistemului
de inspecţie.

Odată cu intrarea în
v i g o a r e a n o i l o r
reglementări pentru
testarea cărnii de pasăre - probabil începând cu
luna mai - principalul agent controlat va fi
Campylobacter, care este o ameninţare majoră
asupra sănătăţii publice în opinia Autorităţii
Europene pentru Siguranţa Alimentară.

Abatoarele vor folosi cele mai bune practici de
igienă, inspectorii vor fi ghidaţi de sisteme
HACCP pentru a controla agentul contaminant.
Se vor lua măsuri de biosecuritate atât în timpul
erviscerării, cât şi în timpul spălării şi răcirii
carcasei.

Pentru eliminarea
contaminării carcaselor
cu Campylobacter s-ar
putea să fie folosit un
agent antimicrobian
n u m i t a c i d
peroxyacetic (ac id
peracetic), dar numai în
cazul acordului politic
din partea Uniuni i
Europene.

Noul s is tem de
inspecţie a cărnii a fost
introdus în cazul cărnii
de porc, iar în viitor -

după introducerea noului sistem şi pentru
carnea de pasăre - urmează să se extindă şi
asupra cărnii de bovine şi ovine, cu un accent
deosebit asupra contaminării cu Salmonella, E.
Coli şi tuberculoza bovină.

Schimbări în sistemul de
inspecţie a cărnii de pasăre

Se înmulţesc declaraţiile oficialilor europeni care vorbesc
despre o "supraevaluare" a monedei Euro în prezent, ceea
ce înseamnă că . moneda europeană ar putea să scadă în
curând.

Euro este prea puternic în raport cu alte monede, iar
această situaţie afectează exportatorii din uniunea monetară
europeană, a declarat preşedintele Consiliului European,
Herman Van Rompuy, citat de Mediafax.

Van Rompuy, care reprezintă la Bruxelles guvernele
Uniunii Europene, a adăugat că efectele economice ale crizei
din zona euro, precum creşterea redusă a PIB, persistă, însă
pericolele privind existenţa monedei comune au fost
depăşite.

"Pericolul existenţial pentru euro a fost depăşit. Am văzut
pe pieţele financiare. Există o convergenţă mai ridicată şi în
privinţa randamentelor obligaţiunilor guvernelor din zona
euro", a spus Van Rompuy, prezent la un eveniment
organizat de centrul de cercetare German Marshall Fund of
the United States.

Îmbunătăţirea situaţiei din zona euro se poate vedea şi la
nivelul cursului de schimb al monedei europene, a afirmat el.

"Euro este chiar prea puternic pentru exportatorii noştri.
Moneda a devenit, în contextul crizei din unele ţări
emergente, un plasament sigur pentru investitori", a spus
Van Rompuy.

Premierul Franţei, Jean-Marc Ayrault, a declarat, de
asemenea, săptămâna trecută, că euro este "un pic
supraevaluat", adăugând că aceasta este şi opinia Fondului
Monetar Internaţional.

Pensiile a 234.000
de români, mai mari

din martie

Veşti bune
pentru românii cu
credite în euro
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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



Potrivit Inspectoratului Şcolar Judeţean
Teleorman, după prima etapă de înscriere în clasa
pregătitoare, s-a realizat şi finalizarea centralizării
rezultatelor privind admiterea elevilor în unităţile
de învăţământ.

Toate cererile de înscriere în clasa
pregătitoare, care au fost depuse în prima etapă,
au fost admise. Situaţia reală arată că din cele
2532 de cereri depuse, 2367 reprezintă cereri
admise pentru unitatea de circumscripţie, restul
de 165 fiind cereri pentru altă unitate decât cea de
circumscripţie.

La nivel naţional, 99,24% dintre cererile de
înscriere depuse de părinţi au fost admise.

Etapa a doua pentru înscrierile a preşcolarilor
în clasa pregătitoare a început astăzi şi se va
finaliza în ziua de 4 aprilie, prin depunerea
cererilor –tip de înscriere, la secretariatul unităţii

de învăţământ aflate pe prima poziţie dintre cele
trei opţiuni exprimate pentru etapa a doua, de
către părinţii copiilor care nu au fost cuprinşi în nici
o unitate de învăţământ în etapa anterioară sau
care nu au participat la prima etapă. Validarea
cererilor-tip de înscriere la unitatea de învăţământ
aflata pe prima poziţie în opţiunile privind
înscrierea copiilor.

Afişarea listelor finale cu copiii înscrişi în clasa
pregătitoare se va face în ziua de 11 aprilie la
fiecare şcoală în parte.

Iar în perioada 14 – 18 aprilie se va face
central izarea şi soluţionarea de către
Inspectoratul Şcolar Judeţean a cererilor părinţilor
copiilor care nu au fost încă înscrişi la vreo unitate
de învăţământ.

M.M.
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În anul şcolar 2013-2014, competiţia pentru obţinerea
certificatului ”Şcoală Europeană” continuă, cu ediţia a XI-
a. Evenimentul este o iniţiativă a Ministerului Educaţiei
Naţionale care se bucură de recunoaştere din partea
instituţiilor europene.

În acest an, judeţul Teleorman este gazda competiţiei
pentru obţinerea certificatului de „Şcoală Europeană”,
eveniment care se desfăşoară sub înaltul patronaj al
Parlamentului European.

Lucrările Comisiei Naţionale pentru evaluarea
candidaturilor trimise de unităţile de învăţământ
preuniversitar din întreaga ţară se vor derula la Sala
Primăriei oraşului Zimnicea, iar evaluarea dosarelor de
candidatură depuse de către şcoli, a început astăzi şi se
va încheia în ziua de 28 martie.

Potrivit unui anunţ publicat pe site-ul MEN, la cele zece
ediţii ale competiţiei (2004-2013) au participat 1.445
unităţi de învăţământ, dintre care 311 au primit certificatul

şi trofeul „Şcoala Europeană”.
Competiţia se adresează tuturor unităţilor de

învăţământ preuniversitar care au fost şi sunt implicate în
programele europene din domeniul educaţiei şi formării
profesionale. Odată obţinut, certificatul „Şcoală
Europeană” este valabil pentru o perioadă de trei ani,
după care şcoala trebuie să candideze din nou pentru a
reconfirma titlul obţinut.

Competiţia constă în evaluarea calităţii şi coerenţei
managementului şcolii, reflectat în documentele
manageriale, precum şi a impactului pe care activităţile
derulate în cadrul proiectelor europene l-au avut asupra
culturii organizaţionale şi a ethosului şcolii.

Acordarea certificatelor de „Şcoală Europeană”
unităţilor şcolare câştigătoare se va face în luna mai, într-
un cadru festiv.

M.M.

S-a încheiat prima etapă de
înscriere în clasa pregătitoare

Competiţia pentru
câştigarea certificatului
“Şcoala Europeană” se
derulează în Teleorman

Mulţi dintre medicii din România sunt gata să plece din
ţară la prima ofertă pe care o primesc, atraşi de salariile
care pot ajunge şi la 12.000 de euro în statele din Orientul
Mijlociu, dar şi de condiţiile mult mai bune de lucru. Există
însă şi medici gata să meargă ca voluntari în zonele de
conflict, pentru a se simţi împliniţi profesional.

Ofertele din ţări precum Franţa, Germania sau Irlanda
pornesc de la 2.200 de euro pentru asistente, în timp ce
medicii specialişti pot câştiga dublu.

„Cea mai avantajoasă ofertă este în ţările arabe, în
Orientul Mijlociu, unde pot ajunge între 9.000, 12.000 de
euro”, spune Iarca Iabloncic, reprezentantul unei firme de
recrutare.

Alţii medici aleg voluntariatul în zone de conflict, în
locul salariilor mari oferite în clinicile private.

„Ar fi o experienţă specială şi de ce nu să încerci să
ajuţi o lume care are nevoie şi atunci te simţi mai mult
împlinit pe plan profesional”, spune Vasile Cristea,
rezident farmacist clinician.

În aceste cazuri, organizaţiile umanitare plătesc
pregătirea, transportul, masa şi vaccinările.

Medicii pleacă din
ţară la prima ofertă

Ce t rebu ie mod i f i ca t ,
numărul de ore sau programa
şcolară?

Parlamentarul Daniel Oajdea
a lansat o iniţiativă legislativă
prin care solicită ca Ministerul
Educaţiei să reducă numărul de
ore pe care elevii îl petrec zilnic
la şcoală.Aflat pe ordinea de zi a
Camerei Deputaţilor, proiectul
e s t e s u s ţ i n u t p e
jumătate de sindicalişti,
care consideră că
marea problemă o
reprezintă programa
ş c o l a r ă , a c ă r u i
densitate îi oboseşte pe
copii.

Iniţiatorul proiectului
susţine că elevii sunt
epuizaţi după cele
aproape 9 ore, în cazul
elevilor de gimnaziu (5-
6 ore studiu şi restul
teme), şi 12 ore, la
liceeni (7-8 ore studiu,
restul teme), dedicate
î n v ă ţ ă t u r i i , i a r
capacitatea lor de concentrare
„este aproape nulă” după acest
program. „Nu le mai rămâne
timp să facă şi lucruri specifice
vârstei lor, să-şi descopere
fiecare aptitudine pentru sport,
teatru, balet, dans, muzică sau

altele. În învăţământul primar,
4-5 ore sunt petrecute la şcoală,
iar alte 4 sunt necesare pentru
teme. Dacă ar fi să calculăm
numărul de ore necesar unui
elev pentru a-şi desfăşura toate
activităţile necesare dintr-o zi
normală, atunci acesta ar avea
cu siguranţă nevoie ca o zi să
aibă cel puţin 30 de ore”, susţine

Oajdea.Astfel, dacă propunerea
ar fi aprobată de Parlament,
atunci copiii din învăţământul
primar vor avea maximum 20 de
ore pe săptămână, cel gimnazial
va atinge 25 de ore, în timp ce la
liceu, elevii vor fi la cursuri
maxim 30 ore.

Acesta e convins că una
dintre principalele cauze ale
învăţământului este numărul
mare de ore pe care copiii
trebuie să şi-l dedice studiului,
care astfel că nu mai rezistă
psihic şi fizic. Propunerea
parlamentarului este acceptată
pe jumătate şi de sindicaliştii din
învăţământ, Simon Hăncescu,

d e l a F e d e r a ţ i a
Sindicatelor Libere
(FSLI), susţinând că, de
fapt, programa este cea
care are nevoie de
modificări.

„ P r o b l e m a n u
pleacă de la numărul de
ore, asta fiindcă în
Occident se stă mai
mult decât în România
la şcoală, ci de la
programa şco lară.
D a c ă v a r ă m â n e
nemodificată, ne va fi
to t ma i greu . Ne
c o n f r u n t ă m c u o
dens i ta te mare a

informaţiilor. Dacă orele ar fi
aerisite, atunci copiii ar pleca
mult mai relaxaţi, însă ei sunt
bombardaţi cu multe informaţii şi
atunci se pierde din această
idee”, a spus Hăncescu pentru
Puterea.

Orarul elevilor,
subiect de dispută în Parlament

România are cele mai multe cazuri de
tuberculoză din Uniunea Europeană. Anul trecut,
în statistici apăreau 34.000 de bolnavi. În Oltenia
sunt cei mai mulţi bolnavi de tuberculoză, iar
judeţul Dolj este fruntaş la numărul de îmbolnăviri.
Medicii pun numărul mare de îmbolnăviri pe
seama nivelul scăzut de trai şi de educaţie.

Cel mai îngrijorător este că numărul cazurile de
tuberculoză rezistentă este tot mai mare. Din
păcate, durează trei luni până când medicii au
confirmarea tipului de TBC de care suferă bolnavii
şi până atunci, medicamentele sunt administrate
mai mult după ureche.

Femeile de peste 60 de ani
care suferă de diabet şi
obezitate sunt mult mai
predispuse cancerului de sân,
arată un studiu efectuat în
Suedia.

Ma i mu l t , r ezu l ta te le
cerce tăr i i au ară ta t că
persoanele diagnosticate cu
cancer mamar au şi un nivel
mai ridicat de lipide în sânge.

În cadrul studiului au fost
examinate timp de 10 ani datele

medicale a 2.724 de pacienţi
care erau diagnosticaţi cu
cancer şi a 20.542 de pacienţi
care nu sufereau de această
afecţiune.

Î n c a z u l f e m e i l o r
supraponderale care avea
vârsta de peste 60 de ani riscul
de apariţie a cancerului de sân
era cu 55% mai crescut.

„Spre deosebire de restul
participanţilor, femeile care
erau supraponderale sau

obeze erau mai predispuse
cancerului mamar. O soluţie în
acest sens este pierderea
kilogramelor în plus”, a precizat
Hakan Olsson, profesor la
Departamentul de Oncologie şi
Epidemiologie la Universitatea
Lund din Suedia.

Participantele care sufereau
de diabet avea un risc cu 37%
mai ridicat de a dezvolta
cancerul de sân.

România are cei mai mulţi bolnavi
de tuberculoză din UE

Diabetul şi obezitatea cresc riscul
de cancer mamar



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

CORNEL§CORNEL TOPOEXIM SRL
„Lucrări de construire: Construcţii

industriale: <Conductă de amestec de la sonda 2375 Preajba Nord>”

reprezentată prin
anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de

emitere a acordului de mediu pentru proiectul
propus a fi amplasat

în comuna Poeni, judeţul Teleorman.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia

Mediului Teleorman dinAlexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman, în zilele de luni-joi între
orele 8:00-16:00 şi vineri între orele 8:00-14:00.

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

Consiliul local Vedea, cu sediul în comuna Vedea, sat Vedea, str. Primăriei, nr. 26, judeţul
Teleorman, cod poştal 147430, cod fiscal 6826851, telefon 0247337901, fax 0247337901,
email primariavedea@yahoo.com, web: www.primariavedea.ro, anunţă organizarea
procedurii de licitaţie publică deschisă cu oferta în plic în vederea închirierii suprafeţei de
pajişte aflate în proprietatea privată a comunei Vedea, judeţul Teleorman (487,79ha).

Documentaţia de atribuire poate fi procurată de la sediul instituţiei prin achitarea
contravalorii acesteia în sumă de 50 lei la casieria unităţii.

Licitaţia se va desfăşura în data de 07.04.2014, ora 10:00, în sala de şedinţe a Consiliului
Local Vedea.

Data limită de solicitare a clarificărilor cu privire la documentaţia de atribuire: 04.04.2014,
ora 10:00.

Data limită de răspuns la clarificări: 04.04.2014, ora 16:00.
Ofertele pentru participarea la licitaţie se pot depune la sediul organizatorului până la data

de 07.04.2014, ora 09:00.

CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ DEACONU FLORENŢA, în calitate de lichidator
judiciar al SC TOP PROIECT CONSULTING SRL cu sediul în Com. Peretu, jud Teleorman,
societate aflată în procedura simplificată de faliment, conform încheierii civile nr. 175 din
24.07.2013, pronunţată în dosar nr. 2857/87/2013, aflat pe rolul Tribunalului Teleorman, Secţia
Civilă, organizează LICITAŢIE PUBLICĂ CU STRIGARE pentru vânzarea unui activ din
patrimoniul falitei, identificat astfel :

,

Licitaţia va avea loc în data de în Municipiul Alexandria, str.
Independentei nr. 16 et I (Casa Sindicatelor), judeţul Teleorman. În cazul în care bunul nu va fi
adjudecat, urmatoarea licitatie se va organiza în data de 08.04.2014, ora 12,00 .

Condiţiile de participare şi regulamentul de licitaţie se regasesc în caietul de sarcini care
poate fi achiziţionat contra sumei de 15 lei de la sediul lichidatorului judiciar situat înAlexandria,
str.Av.Al. Colfescu, nr. 57, bl. 301, sc. B, ap. 14, jud. Teleorman.

Taxa de participare la licitaţie este 30 lei.
Garanţia de participare la licitaţie este 10% din valoarea bunurilor.
Vizionarea bunurilor scoase la vânzare poate fi făcută după achiziţia caietului de sarcini .
Prezentul anunţ constituie şi notificare către creditori, debitori şi orice persoană fizică sau

juridică în cauză.
Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0766104627 zilnic orele 8-16.

- autoturism Daewoo Matiz

01.04.2014, ora 12,00

dotat cu motor tip benzin , cilindree 795 cm3, putere 35 KW,
an de fabrica ie 2008, pret de pornire 3.405 lei+TVA

ă
ț

Su n t p r i v i t d i n
stânga. Sunt privit din
dreapta. Sunt privit în
ochi până în străfundul
c r e i e r u l u i . . . S u n t
interogat, stigmatizat,
marginalizat... De ce îl
ajuţi pe El? Şi de ce nu îl
ajutăm pe celălalt? Nu îl
ajuta pe El, pentru că El
are ”creier”... Chiar
dacă nu merge în
picioare şi nu se poate îngriji singur... Chiar dacă mâncarea
este lângă el şi nu poate mânca singur...

O fi El poetul care a dus în Europa numele comunei în care
s-a născut şi trăieşte prin zecile de concursuri pe care le-a
câştigat, sau prin miile de poezii, prin zecile de cărţi publicate...
Aşa, bolnav, trăind şi hrănindu-se din metafora care de-a lungul
timpului i-a fost muză, leac şi speranţă... ”O să-i ridicăm statuie,
îi vom imprima numele pe strada unde locuieşte pentru cele
douăzeci de cărţi pe care le-a scris...

Hai să fim serioşi...Alţii au făcut revoluţie şi nu primesc nimic
pentru asta”... A ieşit la plimbare? Aaaa, nu are nimic... Nu este
bolnav... Dacă era bolnav se auzea pe ”marginea şanţului”...
Dar El este sănătos, ”rumen în obraji” şi nu are nevoie să fie
ajutat de autorităţi. Trebuiesc ajutaţi cei care printre prestaţia
lunară se ”mai duc şi cu ziua” pe ici pe colo... Trebuiesc ajutaţi
cei care au situaţia asemănătoare lui, aceleaşi drepturi,
aceleaşi venituri, dar sunt plecaţi la cerşit în Spania. Nu El,
care, dacă îl ajunge soarele, nu se poate muta singur la
umbră... El are ”creier” şi îi este suficient asta...

În rest nu mai contează dacă are sau nu are ce mânca...
Mihail TĂNASE
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Două găini mâncau iarbă pe calea ferată. Trece un tren şi
le calcă.
Celelalte găini de pa câmp comentează: ăsta da cocoş…

***
Ion, pe patul demoarte:
- Mărie, eu mă duc, mult nu mai am, dar vreau să ştiu un

lucru:m-ai înşelat vreodată?
-Apăi mă, Ioane, eu ţi-aş zice, dar dacă numori?

***
Într-o casă sună telefonul. Soţia răspunde şi vorbeşte o

jumătate de oră.
Soţul întreabă cu uimire:
- De ce ai vorbit aşa puţin?
-A greşit numărul!

Pastila de râs

Cei care vor să evadeze,
pentru câteva zile, departe de
gălăgia oraşului, pot să-şi
rezerve un sejur în cadrul
programului "Vacanţa la ţară".
Startul ofertelor s-a dat astăzi,
iar programul va dura până pe
13 iunie. În ceea ce priveşte
preţurile, acestea sunt mai
mici decât în mod normal.

Toate sejururile durează
cinci zile, de duminică până
vinerea următoare, indiferent
de pensiunea pe care o
alegeţi.

Cea mai ieftină vacanţă în
cadrul programului "Vacanţa
la ţară" costă 150 de lei de
persoană, la o pensiune de
două margarete. Camera este
dublă şi veţi primi şi micul
dejun pentru aceşti bani.

În program participă şi
pensiunile de trei şi patru
margarete. Pentru o vacanţă
la această categorie veţi plăti
195 de lei de persoană.

Cei care vor condiţii mai
bune de cazare pot alege o
pensiune de 5 margarete,
pentru 250 de lei de persoană.

Tarifele sunt valabile de astăzi
până pe 13 iunie, cu excepţia
perioadei de Paşte şi 1 Mai.
Rezervările se pot face direct

la pensiunile participante la
program.

În prima fază s-au înscris

pensiunile din 8 judeţe, printre
care Braşov, Argeş, Suceava
şi Covasna.

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

Publicaţie de vânzare prin licitaţie publică

Anunţ

Anunţ public

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

„Conductă de amestec
de la sonda 2376 Preajba Nord”

Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Teleorman

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

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

din municipiulAlexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman, în zilele de
luni-joi între orele 8:00-16:00 / vineri între orele 8:00-14:00 şi la sediul SC OMV PETROM SA
ASSET V MOESIANORD, din oraş Bolintin Vale, str. Republicii, nr. 2, jud. Giurgiu.

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

Anunţ public

Şerveţelele demachiante - ieftine şi uşor de folosit - deşi par
alternativa ideală la metodele clasice de demachiere, prezintă
o serie de efecte secundare neplăcute pentru ten, de la
favorizarea ridurilor până la pungi sub ochi şi acnee, au
constatat experţii britanici.

Experţii în sănătate şi cosmetică afirmă că şerveţelele
demachiante nu curăţă eficient tenul şi, în loc de aceasta,
împrăştie impurităţile şi machiajul, cauzând iritaţii şi chiar
alergii, conform dailymail.co.uk.

"Deoarece şerveţelele demachiante sunt impregnate cu
loţiuni de curăţare ce au o acţiune mai blândă, este nevoie de
un efort mai mare pentru îndepărtarea machiajului, riscul fiind
iritarea zonei delicate din jurul ochilor", a spus dermatologul
Sam Bunting.

Masajul înainte şi înapoi la nivelul zonei delicate a ochilor cu
şerveţele demachiante ar putea duce la îmbătrânirea
prematură a tenului.

Totodată, şerveţelele demachiante nu sunt recomandate
pentru tenul uscat, cu eczeme şi acnee rozacee sau cuperoză
din cauza conţinutului mare de alcool, care usucă şi mai mult
pielea. În schimb, experţii recomandă un ritual corect de
demachiere, cu produse hidratante, adecvate fiecărui tip de
ten, înainte de aplicarea unei creme care să calmeze şi să
hidrateze tenul uscat, înroşit sau iritat.

În plus, şerveţelele demachiante pot provoca reacţii
alergice din cauza conservanţilor, adăugaţi pentru a ţine la
distanţă bacteriile după deschiderea pachetului.

Dintre aceşti conservanţi, deosebit de puternic este
metilisotiazolinona (MI), care poate cauza iritaţii, înroşirea pielii
şi inflamaţii locale. Acesta apare în majoritatea produselor
cosmetice, chiar şi în unele şerveţele pentru bebeluşi şi pentru
igiena intimă, iar experţii consideră acest conservant un factor
de risc important pentru apariţia dermatitei.

România reală
Cine m-a ajutat sau gânduri

din scaunul cu rotile

„Vacanţă la ţară”

Şerveţelele demachiante,
efectele secundare
neplăcute pentru ten
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S-a n scut Christopher Clavius, matematician
german (d. 1612).

Titan,
cea mai mare
l un a l u i
Saturn, este
descoperit de
C h r i s t i a n
H u y g e n s -
matematician
i f i z i c i a n
olandez.

A fost
abolit comer ul
cu sclavi în
Anglia.

S-a n scut Bela Bartok, compozitor, pianist i
folclorist, unul dintremarii creatori ai muzicii moderne (d.
1945).

S-a n scut Nicolae Bretan, compozitor, cânt re
de oper , dirijor român (d. 1968).

S-a n scutGeorge Lesnea, poet român (d. 1979).
A murit Frédéric Mistral, poet francez de limb

provensal , filolog, laureat al Premiului Nobel (n. 1830).
A murit Claude Debussy, compozitor francez (n.

1862).
S-a n scut Simone Signoret, actri ă franceză (d.

1985).
S-a n scut IonCârja, prozator român (d. 1975).
Amurit Emil Isac, poet român (n. 1886).
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07 :00 Te le ju rna l ma t i na l
09:00Legendele palatului 10:20 Kile
te omoar cu zile! 10:30 În linia întâi
11:30 Nocturne 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 EURO polis
14:00 Telejurnal 15:30 Maghiara de
pe unu 16:50 Zeul r zboiului 18:10
Interes general 18:50 În linia întâi
19:45 Sport 20:00 Telejurnal 21:10
Între bine i r u 22:30 Biziday 23:20
Lumea modei 23:30 Trauma 01:10
Interes general 01:35 Oameni care
au schimbat Lumea

ă

ă
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Este momentul sa
facet i sch imbar i le
d o r i t e p e p l a n
sent imen ta l s i in
domeniul afacerilor.
Relatiile cu partenerii
sunt foarte bune si este
un moment bun pentru
a incheia contracte.

Sunteti plin de
energie si puteti
realiza tot ceea ce v-
ati propus pentru azi.
Relatiile cu partenerul
de viata si cu prietenii
sunt foarte bune. Va
s f a t u i m s a f i t i
cumpatat.

Va simtiti plin de
energie si instare de
mari eforturi fizice. Nu
va supraes t imat i
fortele, s-ar putea sa
aveti probleme de
s an a t a te . D u pa -
amiaza sunteti invitat
la prieteni.

A v e t i i d e i
valoroase, apreciate
de sefi si de colegii de
serv ic iu. Situat ia
financiara s-ar putea
sa nu fie tocmai buna,
d a r s u n t e t i
perseverent si aveti
incredere in viitor.

Este un moment
f a v o r a b i l p e n t r u
investitii sau pentru a
incepe o afacere. Daca
v i s e p ro pu ne o
co labo ra re , nu o
refuzati! Va sfatuim,
i n s a , s a e v i t a t i
speculatiile de orice fel.

P u t e t i f a c e
schimbari importante
in viata dv. Sunt
favorizate relatiile de
parteneriat, intalnirile
d e a f a c e r i s i
invest i t i i le pentru
camin. Va sfatuim sa
va organizati riguros.

Puteti avea o reusita
cu prilejul unei calatorii
de afacer i. Dupa-
amiaza rezolvati o
problema sentimentala
mai veche. Din punct
de vedere financiar nu
aveti de ce sa va
plangeti.

Sunteti nevoit sa va
schimbati programul
de mai multe ori.
Faceti cunostinta cu o
persoana mai in
varsta, care va va
ajuta cu sfaturi la
d e m a r a r e a u n e i
activitati profitabile.

Primiti o suma de
bani care invioreaza
bugetul familiei. S-ar
putea sa intrati in
p o s e s i a u n e i
mosteniri sau sa
primiti un credit pe
care l-ati solicitat cu
putin timp in urma.

I n t a m p i n a t i
dificultati financiare,
insa le depasiti fara
m a r i p r o b l e m e .
Traversati o perioada
favorabila inspiratiei
artistice. Nu neglijati
persoanele mai tinere
din familie!

Aveti ocazia sa
rezolvati o problema
d e n a t u r a
sent imenta la . Un
prieten va propune sa
va asociati intr-o
afacere pe care a
demarat-o recent. Va
sfatuim sa acceptati.

Aveti o zi grea, cu
multe probleme de
rezolvat, dar sunteti in
forma excelenta si
reusiti sa faceti fata.
Situatia financiara nu
este prea buna, dar
nu este cazul sa va
ingrijorati.

Semnificaţii istorice pentru

07:00 tirile Pro Tv 10:05 Tân r
i Nelini tit 11:00 Gossip Girl: Intrigi

la New York 12:00 Apropo Tv 13:00
tirile Pro Tv 14:00 Tân r i

Nelini tit 15:00 Mircea 17:00 tirile
Pro Tv 17:30 La Maru 19:00 tirile
Pro Tv 20:30 Masterchef 22:30

tirile Pro Tv 23:05 Lie to me -
Psihologia minciunii 00:00 O
s pt mân nebun 01:00 tirile Pro
Tv 02:30 Gossip Girl: Intrigi la New
York 03:30 Dup 20 de ani 04:30 Lie
to me - Psihologia minciunii 05:30 La
Maru
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08:00 Neatza cu R zvan i
Dani 10:50 În gura presei 11:40
Teleshopping 12:00 Mireas
pentru fiul meu 13:00 Observator
14:00 Mireas pentru fiul meu
16:00 Observator 17:00 Acces
direct 19:00 Observator 20:00
Observator spec ia l 20:30
Vân toare de oameni 22:30 Un
show p c tos 01:00 Observator
02:00 Vân toare de oameni
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 Ne-am trezit! 10:30
Cirea a de pe tort 11:30 Ce gândesc
femeile 12:30 Imagini incredibile din
lume 13:30 Teleshopping 14:00

tirile Times New Roman 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 Crime justificate 22:30 Click!
23:30 Cirea a de pe tort 00:30 Râzi
i câ tigi 01:00 Tr sni i din NATO

01:30 Crime justificate
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08:30 Aventurile lui Jackie Chan
09:00 Dilemele vârstei 10:00 Men
of a Certain Age 11:00 Studenti
part-time 12:00 Aventurile lui
Jackie Chan 12:30 La Maru
14:00 Acas în buc t rie 15:00
Zoom în 10 15:15 Dilemele vârstei
16:15 Men of a Certain Age 17:15
Filmele si vedetele anului 2013
18:15 Best of Gopo 18:45 Studenti
part-time 19:50 La bloc 21:00
Prietenii t i 22:00 Stralucire 00:15
F r ru ine 01:00 Boston Legal
01:45Aviatorul 04:30 Boston Legal
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07:00 tirile dimine ii 07:55
Business B1 la zi 08:00 tirile
dimine ii 09:00 tirile dimine ii
09:55 Business B1 la zi 10:00

tirile dimine ii 11:00 Evenimentul
Zilei 12:00 tirile B1 13:00 Talk B1
14:00 România, acum 15:00 tirile
B1 16:00 România, acum 17:00
Butonul de panic 18:00 tirile B1
19:00 Aktualitatea B1 20:00 Bun
seara, România! 21:30 Sub semnul
întreb rii 23:00 Lumea lui Banciu
00:00 tirile B1 01:00 Sub semnul
întreb rii 02:20 Butonul de panic
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07:15 Abisul pasiunii 08:15
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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Doresc să achiziţionez un abonament la cotidianul MARAîncepând cu luna
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Actualitatea într-un zâmbet
CSBT Alexandria a terminat sezonul

pe poziţia a 5-a a clasamentului. În ultimul
meci al campionatului, ediţia 2013 -2014,
fetele lui Mădălin Piperea n-au reuşit să
ţină pasul cu jucătoarele de la CSM

Oradea. Deşi s-au iompus în primele
două sferturi, alexăndrenele au pierdut
categoric în partea a doua a partidei.

CSBT Alexandria a pierdut ultimul
meci al sezonului regulat. În deplasarea
de la CSM Oradea, alexăndrenele au
reuşit o primă repriză foarte bună, dar n-
au reuşit să menţină ritmul şi în partea
secundă. La finalul meciului tabela de
marcaj a arătat scorul de 59 la 70.

Din fericire, acest ultim joc n-a
schimbat cu nimic ierarhia clasamentului
final al Ligii Naţionale de Baschet
Feminin.

Finalul sezonului nu este sinonim şi cu
vacanţa şi asta pentru că CSBT
Alexandria mai are de disputat meciurile
din Cupei României, dar şi cele din play-
off.

În ambele competiţii, alexăndrencele
vor trebui să treacă de echipa din Sfântul
Gheorghe, formaţie clasată pe locul 4 la
finele sezonului regulat.

C. DUMITRACHE

Reclama e sufletul comerţului

Cel mai bun câine din sat,
Şi p-ăsta l-a compostat.

Pe şină, la Smărdioasa,
Se plimbă oameni cu plasa.

Marşul spre promoţie
Produce emoţie

Sporting Roşiori – Pamimai Videle 1-0 (M. Dicu, min. 75)
Astra Plosca – FCMAlexandria 0-2 (M. Mitran, min. 27 şi C. Pârjolea min. 82)
Unirea Ţigăneşti – Udinese Uda Clocociov 5-0 (Ct. Manea min. 5, G. Câmpeanu

min. 22 din penalty, I. Voicilă dublă în minutele 32 şi 65 şi Simion min. 39)
Spicpo Poroschia – Tineretul Suhaia 5-1 (L. Barbu min. 20, S. Drăgan min. 39, S.

Didă dublă în minutele 42 şi 50, D. Balauru min. 45 din penalty / R.Vasile min. 25)
Unirea Brânceni – Voinţa Saelele 1-2 (C. Desculţu min. 10 din penalty / D. Sindie

min. 23 şi Scoreţ min. 28)
Rapid Buzescu – Metalul Peretu 4-0 (H. Lascu dublă minutele 49 şi 81 din penalty),

A.Turlacu min. 57 şi C. Pistolea min. 75)
Viaţă Nouă Olteni – FC Traian 4-0 (M. Stanciu min. 14, C. Radu min. 30, C. Pană

min. 39 şi Pescaru min. 54
Ajax Botoroaga – Dunărea Zimnicea 3-0 (D. Brezoi dublă minutele 16 şi 64 şi G.

Udoh min. 54).

Final de campionat pentru
CSBT Alexandria

CSM Oradea - CSBTAlexandria (70:59)
Rapid Bucureşti - CSM Satu Mare (62:83)
CS Nova Vita -ACS Sepsi SIC (37:94)
CSUAlba Iulia – U. Cluj-Napoca (80:32)

CSS Craiova - Olimpia CSU Braşov (68:93)
Danzio Timişoara - CSM Târgovişte (47:69)
Phoenix Galaţi - U Goldiş ICIMArad (48:94)

Rezultate etapa a 26-a:

Nr Echipa V/Î Pct. Nr Echipa V/Î Pct.
1. Univ Goldis ICIMArad 25/1 51
2. CS UniversitateaAlba Iulia 24/2 50
3. CS Municipal Targoviste 23/3 49
4.ACS Sepsi SIC 19/7 45
5. CSBTAlexandria 17/9 43
6. Olimpia CSU Brasov 15/11 41
7. CS Municipal Satu Mare 13/13 39

8. BCM Danzio Timisoara 11/15 37
9. CS Phoenix Galati 10/16 36
10. Universitatea CSM Oradea 9/17 35
11. CS Rapid Bucuresti 8/18 34
12. Universitatea Cluj-Napoca 5/21 31
13. CS Nova Vita 2/24 28
14. SCM CSS Craiova 1/25 27

Sezon Regulat

Pamimai Videle a ieşi definitiv din lupta
pentru prima poziţie a clasamentului
Campionatului Judeţean de fotbal. În
derby-ul din etapa a 19-a, liderul
campionatului, Sporting Roşiori a reuşit
să se impună cu scorul de 1–0 şi astfel a
reuşit să-i scoată pe cei din Videle din
lupta pentru titlu. Dacă Pamimai continuă
meciurile proaste din ultimul timp are
toate şansele să piardă şi poziţia a treia în
faţa celor de la Brânceni sau Ţigăneşti.

Cealaltă echipă rămasă în lupta pentru
promovare, FCM Alexandria a reuşit să

se impună, fără prea mari emoţii, în
deplasarea de la Plosca.

C. DUMITRACHE

Sporting Roşiori a câştigat
derby-ul etapei a 19-a

Rezultate şi marcatori etapa a 19-a


