
După viscol, zăpadă şi ger, alexăndrenii sunt ameninţaţi de gheaţă.
Ieri dimineaţă, pe la unele din straşinele blocurilor din Alexandria, pe sub

bolţile de zăpadă, au început să apară şi ţurţurii, care s-au format în urma
diferenţelor bruşte de temperatură.

(continuare în pagina 4)

Scăderea drastică a
vânzărilor, dar şi zecile de
impozite şi taxe pe care
agenţii economici trebuie să
le achite, lună de lună,
statului au făcut ca foarte
multe firme teleormănene
s ă a ju ngă în p r ag u l
falimentului. Aşa cum se
întâmplă de fapt în toată
ţara, cu deosebire în zonele
slab dezvoltate din punct de
vedere economic şi implicit
cu o populaţie extrem de
săracă. Şi asta cu atât mai
mult cu cât fiscul stă

permanent pe capul firmelor, obligându-le să-şi plătească datoriile la stat până la
ultimul leu.

Datori la bănci, la stat, la producătorii şi distribuitorii de mărfuri, la firmele care
le asigură utilităţile, mulţi dintre investitorii ajunşi într-o astfel de situaţie încearcă
să-şi vândă afacerile, în speranţa că vor mai putea salva câte ceva din banii
investiţi ani de-a rândul.

(continuare în pagina 4)

15 consilieri locali alexăndreni s-au ales cu plângeri
penale din partea colegului lor, Florin Titirişcă. Democrat-
liberalul a recurs la acest gest după ce în ultima şedinţă a
Consiliului Local Alexandria cei 15 au invalidat mandatul
pedelistului Florea Laurenţiu.

Plângerea penală a fost deja înregistrată la Parchetul
de pe lângă JudecătoriaAlexandria. Consilierii acuzaţi de
neglijenţă în serviciu sunt, Abălaru Ion (PP-DD), Iotu
Lucian (PP-DD), Ghicică Maria (USL), Broşteanu
Andreea (USL), Doncea Bogdan Alin (USL), Voicilă

Florea (USL), Cobîrlie Silvia (USL), Curea Gina (USL),
Neacşu Ionuţ (USL), Oprea Eduard (USL), Popescu Dan
(USL), Stancu Iuliana (USL), Streinu Marius (USL), Petcu
Dragoş Marian (USL)-membru al comisiei de validare şi
Mocanu Daniel (USL)- membru al comisiei de validare

Tot scandalul a început ca urmare a demisiei
consilierului PDL, Florenţiu Tănase. Pentru completarea
locului vacant, conducerea PDL l-a propus pe Laurenţiu
Florea, fost director al Clubului Şcolar Teleorman.

(continuare în pagina 3)

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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Atenţie,
au început să apară ţurţurii

În Teleorman,

Zeci de afaceri scoase
la vânzare, dar pentru ele nu se

găsesc cumpărători

La Alexandria,
UNPR se

reorganizează

Consilierii alexăndreni îşi dau
întâlnire la Parchet

Un personal
cu navetişti,
blocat de nămeţi
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Urmare a unei acţiuni iniţiate de Biroul de investigaţii
criminale al Poliţiei mun. Turnu Măgurele au fost identificaţi
numiţii: S.R., de 15 ani şi C.V., de 17 ani ambii din Merişani, jud.
Argeş, despre care existau indicii că au comis mai multe
infracţiuni de furt calificat în mun. Turnu Măgurele.

Din cercetări a rezultat că, în perioada 23-29.01.2014,
minorii au sustras din trei autotrenuri, 150 litri motorină şi
diverse bunuri ale unor cetăţeni, în valoare totală de cca.1.500
lei. De asemenea, în noaptea de 28/29.01.2014 au încercat să
fure din cabina unui autotren, care era staţionat pe raza mun.
Turnu Măgurele.

În cauză s-a întocmit dosar penal.

Lucrătorii Postului de poliţie Trivalea Moşteni continuând
cercetările în dosarul penal cu autori necunoscuţi, privind furtul
din noaptea de 02/03.01.2014 de mai multe bunuri (aparat de
sudură, flex, bormaşină etc.) din garajul situat în curtea locuinţei
persoanei vătămate D. T., din comuna Trivalea-Mosteni, au
identificat autorii sustragerii în persoanele numiţilor H. M., 27 de
ani şi I.I., de 20 ani, ambii din Trivalea Moşteni.

Pe parcursul audierilor, cei doi au recunoscut fapta comisă şi
au predat organelor de poliţie toate bunurile sustrase: aparat de
sudură, 2 flexuri, o bormaşină, o motocositoare etc. toate fiind
evaluate la suma de 3000 de lei .

La data de 29.01.2014, lucrătorii Postului de Poliţie
Bragadiru au soluţionat dosarul penal cuA.N., privind plângerea
numitului R.C., com. Bragadiru, care a sesizat faptul că în
noaptea de 15/16.01.2014, persoane necunoscute au sustras
un calculator (monitor, unitate, mouse şi tastatura) şi o
aerotermă din locuinţa lui L. Ghe., din Bragadiru, cauzându-i un
prejudiciu de 1000 lei.

În urma cercetărilor efectuate au fost identificaţi autorii
furtului în persoanele numiţilor R. Alex. de 22 ani, S.C., de 23
ani, ambii din Bragadiru şi numitul I.Alex., de 25 ani, din
Alexandria.

Împotriva autorilor s-a întocmit dosar penal.

Poliţişti de la Secţia Rurală nr.2 Nanov împreună cu colegii
de la Postul de poliţie Plosca au soluţionat reclamaţia unei
persoane fizice, din Plosca, referitoare la furtul unor bijuterii din
aur, prin identificarea şi prinderea autorului în persoana
minorului G.I., de 17 ani, din Plosca.

Din cercetări a reieşit că, în noaptea de 22.01.2014, autorul
profitând de neglijenţa proprietarului care a lăsat locuinţa
neasigurată plecând la o petrecere, a pătruns pe o uşă în incinta
acesteia, de unde a sustras dintr-o casetă, bijuterii în valoare
totală de cca.7000 lei.

În cauză s-a întocmit dosar penal pentru infracţiunea de furt
calificat, prejudiciul recuperat în proporţie de 50%.

Numitul B. C., de 44 ani, din com Priboieni, Argeş, a fost
depistat în trafic pe raza comunei Gratia, în timp ce transporta
cu autoutilitara „Dacia 1307”, cantitatea de 1,8 metri cubi
material lemnos, specia stejar, fără a avea asupra sa
documente justificative de provenienţă sau de însoţire.

Cel în cauză a fost sancţionat contravenţional conform legii,
iar materialul lemnos confiscat şi predat reprezentanţilor
Ocolului Silvic Slăveşti spre a fi valorificat.

***

***

***

***

B.P.

Un tren cu călători, a
rămas blocat în nămeţii de
zăpadă formaţi în urma
viscolului puternic ce a bătut
luni noapte. Ţinând cont de
ora la care s-a produs
n e d o r i t u l e v e n i m e n t ,
intervalul 23.00 – 01.50, cu
siguranţă a fost vorba de 14
navetişti care se deplasau pe
ruta Zimnicea – Alexandria.
După cum spuneam din
cauza zăpezii spulberate,
trenul a rămas înţepenit pe
câmp la o distanţă de
aproximativ 2 kilometri de
localitatea Zimnicea.

La faţa locului, pentru
scoaterea celor 14 persoane
din tren au intervenit pompierii
m i l i ta r i a lexănd ren i ş i
zimniceni, cu autospeciala
Formaţiunii de Apărare Civilă
(AFAC), precum şi un poliţist
de la Poliţia Transporturi
Feroviare. Toţi cei 14 pasageri
au fost preluaţi şi transportaţi
în oraşul Zimnicea, fără a se

î n r e g i s t r a p r o b l e m e
deosebite.

Î n s ă i n t e r v e n ţ i i l e
pompierilor militari şi a celor
de la apărare civilă, nu s-au
oprit aici. Începând cu orele
03.25, aceştia au contribuit la
tractarea garniturii de tren
rămasă înzăpezită, către gara
Alexandria, întrucât porţiunea
de cale ferată până la
Zimnicea nu mai putea fi
practicabilă. Trenul a ajuns în
Alexandria în jurul orelor
04.45, fără nici un fel de
incident.

Având în vedere evoluţia
fenomenelor meteorologice,
d e v â n t p u t e r n i c c e
favorizează viscolirea zăpezii
pe carosabil, blocând astfel
anumite sectoare de drum,
Comitetul Judeţean pentru
Situaţii de Urgenţă Teleorman
recomandă cetăţenilor să
evite în continuare pe cât
posibil plecarea la drum pe
timp de viscol, iar dacă acest

lucru este necesar, aceştia
trebuie să se informeze dacă
pe traseul ales sunt sau nu
probleme. Înainte de a pleca
cetăţenii trebuie să se asigure
că sistemul de încălzire
funcţionează la parametri
normali şi să se informeze cu
p r i v i r e l a b u l e t i n e l e
m e t e o r o l o g i c e ş i
recomandările autorităţilor
locale şi centrale.

D e a s e m e n e a
autoturismul trebuie să fie
dotat cu pături, apă şi
alimente neperisabile, dar şi
cu rezervorul de combustibil
plin.

De lanţuri antiderapante,
anvelope specifice sezonului
rece, lopată şi săculeţ cu nisip
nici nu mai poate fi vorba.
Acestea nu trebuie să
lipsească dintr-un autoturism
care se află în trafic pe vreme
rea.

M.M.

Judeţul Teleorman nu a
scăpat încă de blocajele
create în urma căderilor
masive de zăpadă, dar şi de
efectele vântului puternic care
nu au făcut altceva decât să
ducă la formarea de troiene şi
implicit blocarea
drumurilor, şi până
la izolarea unor
localităţi.

De aproximativ o
s ă p t ă m â n ă ,
autorităţile judeţene
şi locale se luptă cu
nămeţii de zăpadă
î n c e r c â n d s ă
deblocheze căile de
a c c e s s p r e
localităţile rurale.

Şi chiar dacă la
ora actuală nu mai
s u n t l o c a l i t ă ţ i
izolate, ori lipsite de
alimentarea cu energie
electrică iar pe drumurile
naţionale se circulă în condiţii
de iarnă, nu aceeaşi situaţie
este şi în cazul drumurilor
judeţene care încă mai sunt
b l o c a t e p e a n u m i t e

tronsoane. Iar pe al te
sectoare se circulă cu
greutate pe un singur fir.

Comitetul Judeţean pentru
S i t u a ţ i i d e U r g e n ţ ă ,
informează populaţia că la
nivelul judeţului nostru, ieri

dimineaţă în jurul orelor 9.00,
trei drumuri erau încă închise
pe anumite tronsoane, iar pe
alte cinci traficul se realiza pe
un singur fir.

D r u m u r i l e j u d e ţ e n e
închise pe anumite tronsoane
sunt: DJ 504 Alexandria -

Cernetu, DJ 612 Sfinţeşti -
Săceni şi DJ 679 Socetu (lim.
Jud. TR) - Văleni (jud. Olt).

Iar drumurile judeţene
deschise pe un singur fir sunt:
DJ 506 Gălăteni - Scurtu -
Drăceşti, DJ 679E Tătărăştii

de Sus - Siliştea
Gumeşti, DJ 612A
Spital TBC - Balta
Sărată; DJ 612
Săceni - Ciolăneşti,
O r b e a s c a -
C ă l i n e ş t i -
Rădoieşti, Călugăru
- Băbăiţa, DJ 612B
Drăcşănei - Beuca.

În continuare,
p e n t r u
d e s z ă p e z i r e a
drumurilor judeţene
se acţionează cu 74
de utilaje şi 130 de

persoane, iar pe drumurile
naţionale intervin 54 de
persoane cu 30 de utilaje
specifice. Sperăm ca situaţia
să se schimbe în bine, de la zi
la zi.

M.M.

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

Un personal cu navetişti,
blocat de nămeţi

În Teleorman, opt drumuri
judeţe au probleme

Hoţii,
din nou în acţiune
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(urmare din pagina 1)

C. DUMITRACHE

Deşi mandatul acestuia a fost validat în
şedinţa pe comisii, în plen el a fost invalidat de
majoritatea consilierilor prin abţinere de la vot.

Cel care a propus această variantă a fost
consilierul social-democrat, Florea Voicilă.
Pentru a fi convingător, Voicilă le-a spus
colegilor că Laurenţiu Florea a cochetat cu un
alt partid şi nu este convins dacă la alegerile
locale s-a aflat pe lista PDL sau a altei
formaţiuni politice.

”Dânsul a participat pe listele unui partid. La
APT. A cochetat o perioadă cu UNPR. A scris şi
în presă. Ştiu că la alegerile PDL a fost ales din
nou ca vicepreşedinte la PDL. Întreb dacă a fost
pe listele PDL pentru funcţia de calitate de
consilier local. Să fie lămurită situaţia privitor la
dânsul”, s-a întrebat Voicilă.

În discuţie au intrat şi alţi consilieri, dar
singurul care a fost de partea democrat-

liberalilor a fost Stelică Tălpigă de la PP-DD. În
discursul său, Tălpigă i-a rugat frumos pe
consilieri să valideze reprezentantul PDL.

”Au o listă de consilieri locali, următorul de
pe listă vine. Vă rog frumos, domnul Florea
Laurenţiu este următorul pe acea listă. Atâta
timp cât au fost aleşi în Alexandria trebuie
validaţi”, a fost îndemnul luiTălpigă.

Cu toate acestea, în momentul votului, 15
consilieri s-au abţinut şi doar 3 au votat pentru
validarea lui Laurenţiu Florea. Este vorba
despre cei doi democrat-liberali, dar şi
reprezentantul PPDD, Stelică Tălpigă.

În această situaţia mandatul fostului director
al sportului teleormănean a fost invalidat.

Hotărârea de Consiliu Local de invalidare a
Laurenţiu Florea a fost atacată la instanţa de
Contencios Administrativ a Tribunalului
Teleorman.

Duminică, 2 februarie 2014, la restaurantul Riviera din
Complexul Turistic Mara, s-a desfăşurat o întâlnire a
comitetului de iniţiativă pentru reorganizarea reprezentanţei
locale a Uniunii Naţionale pentru Progresul României.

După cum ne-a declarat Constantin Filip, secretarul
general al organizaţiei judeţene a UNPR, acest comitet este
condus de Samuel Calotă, preşedintele interimar al
organizaţiei,şi este format din medici, economişti, ingineri şi
ofiţeri în rezervă, pensionari şi alte persoane active, care
susţin demersul politic al UNPR.

Aceasta este prima întâlnire din acest an, ne-a mai spus
Constantin Filip, urmând ca până la Conferinţa de alegeri a
organizaţiei municipale să mai fie organizate asemenea
întâlniri, care au rolul de a lărgi activul de bază al organizaţiei.

Şt. B.

La Alexandria, UNPR
se reorganizează

Consilierii alexăndreni îşi dau
întâlnire la Parchet

Accidentul aviatic din MunţiiApuseni, în care doi oameni
au murit cu zile pentru că locul aterizării forţate n-a fost
identificat la timp, a produs o vie emoţie în opinia publică.
Cu atât mai mult cu cât neputinţa autorităţilor ar fi sporit
tragedia dacă nişte ţărani din comuna Horea nu i-ar fi
descoperit pe supravieţuitori,bazându-se doar pe logică şi
bun simţ, la care s-au adăugat tenacitatea şi rezistenţa
fizică a oamenilor de la munte.

Din păcate, emoţia publicului n-a găsit nici un dram de
empatie în rândul politicienilor, care n-au ratat prilejul să se
dea în stambă, încercând să obţină capital politic din
aruncarea pisicii moarte dintr-o ogradă în alta.

Foarte multă lume s-a aşteptat ca,după şedinţa CSAT
de duminică, lucrurile să fie clarificate şi să se stabilească
cine şi în ce măsură e vinovat. Pentru că se întâlneau acolo
cei mai importanţi miniştri, în frunte cu premierul, şefii
serviciilor secrete şi şeful statului. Dar n-a fost să fie aşa,
spre dezamăgirea tuturor naivilor care mai cred că
România e un stat democratic, de drept şi european.

S-a dovedit că miza reuniunii CSAT n-a fost cu adevărat
accidentul aviatic, ci răfuiala dintre cei doi lideri, Ponta şi
Băsescu. Când premierul a impus convocarea CSAT, el ştia
foarte bine că Traian Băsescu nu-l va demite pe Opriş şi nici
nu-i va lăsa pe Maior şi Meleşcanu fără scut în faţa
întrebărilor incomode.

Din păcate (pentru el şi pentru STS), preşedintele a sărit
calul, în încercarea de a scoate basma curată instituţia
condusă de Marcel Opriş, descalificând-o din punct de
vedere profesional şi al capacităţii de reacţie. Una dintre
bazaconiile rostite cu convingere de şeful CSAT a fost
aceea că STS n poate localiza decât telefoanele fixe şi că în
nici un caz nu avea dotările necesare pentru localizarea
avionului căzut înApuseni.

Păi,în cazul acesta, pe ce s-au cheltuit sutele de mii de
euro alocaţi instituţiei de-a lungul timpului? De ce mai are
statut special un serviciu care lucrează doar pe telefonia
fixă, ştiut fiind că doar 10% din apelurile la 112 vin de pe
această reţea, restul de 90% dintre apeluri fiind efectuate
din reţelele de telefonie mobilă? Iar dacă n-are capacitatea
să localizeze telefonul de pe care s-a sunat de ce mai
plătesc contribuabilii, pe lângă cheltuieli de investiţii şi
mentenanţă, un purcoi de bani pentru cei peste 2500 de şefi
şi operatori?

Dacă până şi prietenii noştri americanii s-au întrebat
cum de nu s-a localizat epava avionului într-o ţară cu şapte
servicii secrete, noi suntem cu atât mai mult să ne întrebăm.

Să acceptăm că STS nu e mai mult decât un dispecerat
provincial de taxi, pentru cele din marile oraşe lucrează cu
GPS şi te găsesc imediat. Dar ce au păzit celelalte servicii şi
în special SRI, pentru care e floare la ureche să
urmărească pe oricine dacă i-o cere DNA. La cererea
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie,
SRI a refăcut după cinci ani traseul lui Cioacă în perioada
28.08-12.09.2012, urmărindu-i retroactiv telefonul. De ce
n-or fi acţionat şi acum, numai Dumnezeu şi Preşedintele ar
putea şti. Pentru că nu putem să credem că s-au riscat
vieţile supravieţuitorilor pentru ca cineva să fie dat în gât iar
altcineva să câştige dracu ştie ce.

Acest gând neomenesc de cinic e alimentat de ce s-a
întâmplat duminică în CSAT, de ce s-a spus acolo şi de ce s-
a spus a doua şi a treia zi după, care anunţă un război total
în campania electorală pentru europarlamentare.

Balul a fost deschis de Victor Ponta, care referindu-se la
refuzul lui Traian Băsescu de a-l demite pe şeful STS a
spus: „Cred că îi este frică de ce ar putea, nu ştiu, să spună
Opriş despre cum a fost la referendum. Domnia sa este
dator unor oameni, nu ştiu dacă unor structuri, pentru faptul
că, ştim cu toţii, în 2009 a pierdut alegerile prezidenţiale şi,
totuşi, a fost ales.”

Iar răspunsul preşedintelui nu va întârzia să vină în zilele
următoare, aşa că să stăm cu ochii pe televizoare.

C.R.

STS, un dispecerat
provincial de taxi?

Amendamentul conform
căruia parlamentarii să fie
judecaţi de instanţele comune,
nu de instanţa supremă, a fost
adoptat luni de membrii
Comisiei pentru revizuirea
Constituţiei, în ciuda faptului
că Membr i i Cons i l iu l u i
Legislativ au insistat ca
parlamentarii să fie judecaţi de
Înalta Curte.

Amendamentul a fost
redactat de senatorul PSD
Ioan Chelaru, care susţine că
nu trebuie să mai existe
d i s c r i m i n a r e î n t r e
parlamentari şi ceilalţi cetăţeni
atunci când este vorba despre
un proces.

„Pentru omul de acasă
răspundem exigenţei domniei

sale şi ziariştilor, de a scoate
cât mai puţin parlamentarii în
afara regimului or icărui
c e t ă ţ e a n o b i ş n u i t , c u
procedurile în care se judecă
cetăţenii aşa se judecă şi

parlamentarii, pentru că
suntem egali în faţa legii.
Acum, în anumite cazuri, în
evoluţia unui proces, în
recursuri se poate ajunge”, a
spus CrinAntonescu.

Parlamentarii ar putea
fi judecaţi de instanţele comune,

nu de Înalta Curte

Salar iu l preşedintelui
Autorităţii de Supraveghere
F in an c ia r ă , D an R a du
Ruşanu, este cu peste o
treime mai mare faţă de cel al
ş e f u l u i c o m i s i e i d e
supraveghere a pieţelor
financiare din Statele Unite. O
diferenţa de la cer la pământ
dacă luăm în calcul faptul că
piaţa financiară autohtonă
este de aproape 1.500 de ori

mai mică.
Ş e f i i a u t o r i t ă ţ i i d e

supraveghere a pieţelor
financiare din România şi-au
votat salarii mai mari decât ale
omologilor din SUA sau din
Polonia. Spre exemplu,
preşedintele Autorităţii de
Supraveghere Financiară
încasează anual 226 de mii de
dolari.

„Banii pe care aceste

instituţii îi colectează, chiar
dacă provin din mediul privat,
sunt bani luaţi din fondurile
investitorilor şi a societăţilor de
asigurăr i , ban i s imi lar i
impozitelor, este justificată
ideea de a avea anumite
plafoane”, a declarat Emilian
Duca, consultat fiscal.

„Cel mai mare salariu din
ASF este al preşedintelui ASF
de 14.000 de euro, lunar,

celelalte salarii sunt calculate
având în vedere standardele
s a la r i a l e d i n i ndus t r i a
autorizată”, a explicat Radu
Soviani, reprezentantASF.

S u m e l e p a r s ă f i e
nejustificate, dacă luăm în
calcul faptul că piaţa financiară
din România este de 1.500 de
ori mai mică decât, de pildă,
cea din Statele Unite. Ca să
acopere lefurile ridicate,

autoritatea de supraveghere
fiscală din Bucureşti taxează
e x c e s i v i n s t i t u ţ i i l e
supravegheate. Comisioanele
plătite apasă greu pe umerii
firmelor care vor să se listeze
la bursă. Este o problemă
ridicată şi de însărcinatul cu
afaceri al SUAîn România, dar
şi de analiştii fiscali.

„Există plângeri destul de
f r e c v e n t e d i n p a r t e a
investitorilor că atunci când
o p e r e a z ă p e b u r s ă
comisioanele pe care trebuie
să le achite sunt cele mai mari
din zonă”, a adăugat Emilian
Duca.

„În etapa următoare vor fi
consolidate, eventual mai
puţine, se va discuta şi despre
dimensiunea lor”, a afirmat
Radu Soviani, reprezentant
ASF.

La presiunea FMI, numărul
membrilor Autorităţii a fost
redus de la 11 la 9 persoane.
Aici şi-au găsit însă adăpost
soţiile, soţii şi copiii mai multor
politicieni.

În Statele Unite, bugetul
Comisiei de Supraveghere a
pieţelor f inanciare este
aprobat de Congres. În
România, conducerea ASF îşi
aprobă singură bugetul,
inclusiv sumele alocate pentru
salarii. Până şi vecinii bulgari
au plafonat salariul şefului
instituţiei la 90 la sută din leafa
preşedintelui Parlamentului.

Salariile din Autoritatea
de Supraveghere Financiară, mai mari

decât ale omologilor din SUA
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George ZAVERA

Zeci şi zeci de afaceri sunt scoase la
vânzare pe Internet. La Turnu Măgurele,
Roşiorii de Vede, Zimnicea şi chiar la
Alexandria, la Frumoasa, Mârzăneşti, Frăsinet,
Bogdana, Pietroşani, Troianul şi în alte
localităţi rurale teleormănene sunt oferte de
vânzare care de care mai interesante. Sunt
oferite spre vânzare magazine alimentare, cu
stocul de mărfuri existent şi dotările necesare,
săli echipate modern pentru jocuri distractive şi
activităţi de discotecă, baruri şi restaurante,
spaţii destinate prestărilor de servicii, dar şi
unităţi de producţie. Din păcate, pentru
afacerile scoase la vânzare, unele din ele, cel
puţin la prima vedere, deosebit de tentante, nu
se găsesc cumpărători, potenţialii investitori
ferindu-se să-şi extindă afacerile în astfel de
vremuri în care criza economică pare a fi fără
de sfârşit. Şi asta cu atât mai mult cu cât mediul
de afaceri a devenit mai mult decât

neprietenos.
Tot atât de adevărat este şi faptul că mulţi

dintre cei ce şi-au scos afacerile la vânzare,
pentru a-şi salva măcar o parte din investiţiile
făcute, solicită sume de bani foarte mari, sume
care, cu siguranţă, îi vor îndepărta şi mai mult
pe cei ce ar dori totuşi, cu riscurile de rigoare, să
investească într-un domeniu sau altul de
activitate.

Mulţi dintre agenţii economici pe care îi
paşte deja falimentul şi-au închis deja afacerile
şi, cu orice preţ, încearcă să-şi scoată banii din
închirierea respectivelor spaţii comerciale, ori a
celor destinate prestărilor de servicii şi
activităţilor productive. Socoteli sortite
eşecului, atâta vreme cât chiriile solicitate sunt
foarte mari, iar investitorii se feresc să-şi
extindă afacerile în astfel de tone extrem de
sărace, aşa cum este şi Teleormanul.
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În cazul în care nu sunt înlăturaţi la timp, ei pot atenta la
siguranţa trecătorilor, punând în pericol vieţile acestora, cât şi
bunurile aflate din întâmplare în imediata apropriere.

Situaţia se agravează atunci când ţurţuri sunt lăsaţi să se
formeze pe clădirile la al căror parter sunt amplasate
magazine, pentru că în aceste zone fluxul de trecători este
mult mai mare. Situaţii nedorite pot apărea şi acolo unde
lângă blocurile cu ţurţuri sunt parcate autoturismele
locatarilor.

În anii trecuţi, pentru înlăturarea ţurţurilor au acţionat forţe
din partea pompierilor militari, însă până la transformarea
Alexandriei într-un oraş de gheaţă, în cele mai multe dintre
situaţii, pot acţiona însuşi locatarii.

Îndepărtarea zăpezii, gheţii şi ţurţurilor fiind o datorie
cetăţenească firească, nu numai o obligaţie legală.

Şi pentru că în ultimele zile, au fost înregistrate
numeroase apeluri pe numărul unic de urgenţă 112, prin care
cetăţenii solicitau intervenţia pompierilor militari pentru
îndepărtarea ţurţurilor, Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă „A.D. Ghica” al judeţului Teleorman, aduce la
cunoştinţa cetăţenilor mai multe precizări, şi anume:
obligativitatea îndepărtării ţurţurilor de gheaţă formaţi pe
acoperişuri, uluce, jgheaburi etc. revine, după caz, instituţiilor
publice, persoanelor juridice, asociaţiilor de proprietari şi
persoanelor fizice în cazul locuinţelor individuale. În caz de
pericol iminent de cădere a ţurţurilor de pe clădirile înalte,
deţinătorii au obligaţia să ia măsuri de avertizare şi de
marcare a perimetrului expus riscurilor. Pentru prevenirea
unor accidente cauzate de căderea ţurţurilor şi a zăpezii de
pe acoperişurile clădirilor înalte, se recomandă cetăţenilor să
respecte următoarele măsuri: pietonii să se deplaseze cu
atenţie pe lângă clădiri, la o distanţă de siguranţă faţă de
acestea, iar parcarea autoturismelor în apropierea
acoperişurilor să se facă numai după ce s-au asigurat că nu
există pericolul căderii de zăpadă sau ţurţuri de pe acestea.

Atenţie, au început
să apară ţurţurii

În Teleorman,

Zeci de afaceri scoase
la vânzare, dar pentru ele nu se

găsesc cumpărători

Problemele alexăndrenilor ajung mult mai rapid la urechile
primarului Victor Drăguşin. În fiecare zi de marţi, între orele
18:00 şi 19:00, edilul-şef a decis să asculte problemele
cetăţenilor din municipiu prin intermediul telefonului. În acest
sens, de ieri a fost dat ”în folosinţă” numărul de telefon
0800.801.986 (apelabil gratuit din toate reţelele).

”În urma solicitărilor venite din partea cetăţenilor, Primăria
Municipiului Alexandria anunţă instalarea începând cu data
de 04.02.2014 a postului telefonic 0800/801.986 – cu regim
tel verde(apelabil gratuit din toate reţelele).

Tot de la această dată numărul de telefon 0247/986
(Romtelecom) rămâne disponibil pentru sesizările prin
dispecerat şi este taxabil la tarif normal. Toate apelurile către
aceste două numere de telefon sunt înregistrate. Audienţele
telefonice ale primarului Victor Drăguşin din fiecare zi de
marţi (18:00 – 19:00) pot fi iniţiate la ambele numere de

telefon”, se arată într-o informare a PrimărieiAlexandria.
Primarul Drăguşin a precizat că în funcţie de problema

semnalată cetăţenii vor putea primi răspunsurile fie pe loc, fie
prin poştă în termenul legal.

”Am luat decizia ca în fiecare zi de marţi să acord audienţe
telefonice. Acest mod nu poate face decât bine atât instituţiei
primăriei, cât şi cetăţenilor. Locuitorii municipiului trebuie să
ştie că toate apelurile lor sunt înregistrate, iar aparatul de
specialitate va încerca să le soluţioneze problemele
semnalate”, a precizat primarul Drăguşin.

Deşi primarul Drăguşin răspunde la aceste numere de
telefon doar în ziua de marţi între ora 18 şi 19, cetăţenii
Alexandriei pot apela numărul scurt la orice oră din zi şi din
noapte pentru a sesiza probleme din municipiu. Un operator
le va sta la dispoziţie pentru a înregistra toate plângerile.

Alexăndrenii pot sesiza probleme referitoare la liniştea şi
ordine publică, iluminatul stradal, distrugeri ale bunurilor
publice, comportament deviant, probleme cu reţeaua de apă
şi canalizare, animale fără stăpân, cerşetorie, probleme cu
asociaţiile de locatari, avarii distribuţie agent termic,
salubritate şi multe altele.

C. DUMITRACHE

Drăguşin a primit
audienţe telefonice

Premierul Victor Ponta a
prezentat luni una dintre
măsurile agreate de FMI, în
u r m a î n t â l n i r i i c u
reprezentanţii Guvernului.
E s t e v o r b a d e s p r e
înjumătăţirea ratelor la credite,
pe o perioadă de doi ani,
pentru persoanele cu venituri
mai mici decât salariul mediu
net pe economie.

Persoanele fizice, salariaţi
şi pensionari, care nu au
restanţe mai mari de 90 de zile
la plata ratelor, pot beneficia
de această măsura, dar în
limita a 500 de lei.

„Cel mai important lucru
es te că av em ac ordu l
partenerilor pentru doua
măsuri care vor avea impact
mare în economie. Prima este
o măsură de spr i j in a
persoanelor fizice cu credite la
bănci, adoptată printr-o
ordonanţă a Guvernului. Se
aplică tuturor creditelor luate
de persoane fizice, fie că e
vorba de sa lar iaţ i sau
pensionari. Condiţia este să
aibă un venit mai mic sau egal

cu salariul mediu net, 1610 de
lei, şi să nu aibă restanţe mai
vechi de 90 de zile la creditele
bancare. Este o măsură care
sprijină 907.000 de români.
E s t e v o r b a d e s p r e
înjumătăţirea ratei pe o
perioadă de doi ani, dar nu mai

mult de 500 de lei pe lună.
Statul va acorda un credit
fiscal după aceşti doi ani
pentru a acoperi creşterea
dobânzii pentru cei doi ani de
scădere a ratei. În baza
calculelor făcute de Ministerul
de Finanţe şi banca Naţională,

asta presupune ca numai în
luna 2014, o sumă de patru
miliarde de lei noi să fie
disponibilizată din parte
băncilor către persoanele
fizice”, a declarat Victor Ponta.

Cea de-a doua măsură
agreată de FMI este schema

de ajutor de stat pentru
companiile care creează
minimum 20 de locuri de
muncă.

„Statul va plăti jumătate din
valoarea totală a cheltuielilor
salariale”, a afirmat premierul.

Sprijin pentru românii
cu credite la bănci: înjumătăţirea

ratelor timp de 2 ani

Plenul Senatului a adoptat,
luni, o propunere legislativă,
semnată de mai mulţi deputaţi
PNL, care obligă producătorii

şi importatorii să introducă în
magazine standuri separate
pentru produsele care expiră
în trei zile.

Propunerea legislativă se
referă la obligativitatea pentru
operatorii economici de a
introduce în magazinele de

comerc ia l izare s tandur i
separate pentru produsele
care expiră în termen de trei
zile.

Astfel, produsele aflate la
comercializare cu preţ redus,
sau oferte promoţionale, cu
trei zile înainte de expirarea
d a t e i d u r a b i l i t ă ţ i i
minimale/datei l imită de
consum aferente produselor
alimentare sau a termenului
de valabilitate, se sortează şi
se expun la comercializare,
separate, cu informarea
corectă, completă şi precisă a
consumatorilor.

Producătorii şi importatorii
sunt obligaţi să introducă
standuri separate cu produse
care expiră în termen de trei
zile.

Potrivit legii, nerespectarea
prevederi lor prezentului
alineat este considerată
practică comercială incorectă
şi se sancţionează conform
reglementărilor legale în
vigoare.

Comercianţii, obligaţi să
facă standuri separate cu produsele

care expiră în trei zile
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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



Limba oficială a statului român e limba română.
Se pare că aleşii neamului încă n-au aflat acest
lucru dar şi-au dat seama ce minunată e libertatea
de exprimare. Astfel, senatorii au respins, luni, o
propunere legislativă cu articole redactate cu
virgulă între subiect şi predicat, preşedintele
Senatului remarcând, în glumă, că iniţiatorii -Alina
Gorghiu şi Dan Motreanu (PNL) şi Viorel Ştefan
(PSD) – "sunt persoane de mare prestigiu, dar
sunt deputaţi".

Greşelile gramaticale au fost remarcate, la
dezbaterea proiectului, de liderul senatorilor PDL,
Dumitru Oprea.

"Îi rog pe colegii noştri senatori să nu mai
semneze cu ochii închişi astfel de iniţiative. Cred
că nu am văzut în Parlamentul României o
agresivitate asupra limbii române atât de dur
marcată: virgule între subiect şi predicat aproape
în fiecare articol al legii, şi sunt câteva nume grele,
pentru care chiar am deosebit respect de la PNLşi
PSD", a spus democrat-liberalul.

Proiectul, care urmează să fie dezbătut de
Camera Deputaţilor, conţine virgulă între subiect
şi predicat la cele mai multe dintre articole:
"veniturile unei persoane fizice obţinute în baza
unor contracte privind raporturi de muncă, pot fi
executate silit…", "sumele reţinute din veniturile
persoanelor fizice în baza unui titlu executoriu, se
virează…", "conturile bancare deschise de
persoane fizice la bănci, sunt exceptate…",
"unităţile bancare, sunt obligate să refuze…" etc.
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Numărul de aparate de radioterapie şi al specialiştilor
care lucrează cu aceste aparate este insuficient în
unităţile medicale din România, a declarat luni, în cadrul
dezbaterii cu tema "Provocările Sistemului Oncologic în
România în 2014", preşedintele Casei Naţionale de
Asigurări de Sănătate, dr. Cristian Buşoi.

„Nu avem îndeajuns de multe aparate de radioterapie
şi din păcate nu avem nici specialişti suficienţi - medici,
fizicieni, pentru acest domeniu.

Dintre aparatele existente, cel puţin în spitalele de stat,
foarte multe sunt vechi, nu mai sunt nici eficiente şi nici
sigure pentru pacient. În multe dintre spitalele din
România şi chiar şi în cele din unele centre universitare,
aparatele sunt depăşite”, a spus dr. Buşoi.

El a arătat că există centre private care deţin aparate
de radioterapie de ultimă generaţie, dar care percep o
coplată pe care, adesea, pacienţii nu şi-o pot permite.

În legătură cu tratamentele personalizate, dr. Buşoi a
evidenţiat că acestea reprezintă viitorul în medicină şi mai

ales în oncologie, cu beneficii certe pe termen mediu şi
lung.

El a menţionat că mai sunt încă liste de aşteptare
pentru bolnavii cu scleroză multiplă, care presupun
tratamente extrem de costisitoare, dar şi acei pacienţi au
nevoie de tratament.

Consilierul în Ministerul Sănătăţii, dr. Cristina Vladu, a
adăugat că accesul la serviciile de radioterapie acoperă
48% din necesar. Ministerul Sănătăţii doreşte realizarea
unui program corelat cu Banca Mondială, care prevede
achiziţionarea de aparate noi, performante de
radioterapie. Proiectul este pe ultima sută de metri,
înainte de negocierile cu BM, a subliniat Cristina Vladu.

Dacă erau la BAC, luau direct nota 4

Un proiect de lege
a fost respins din cauza numărului
mare de greşeli gramaticale

Raport OMS

Cancerul, un flagel care se extinde
necruţător în întreaga lume

Astfel, de la 1 februarie medalia de aur obţinută la
olimpiadele internaţionale va fi recompensată cu 850 de
lei pe lună. Elevii care au intrat în posesia medaliei de
argint vor primi 637.5 lei. Iar medalia de bronz le va aduce
elevilor talentaţi 425 de lei pe lună. De la jumătatea anului,
suma va creşte. Elevii care fac performanţă vor fi răsplătiţi

cu 900 de lei dacă au în palmares o medalie de aur sau
Premiul I. Fiecare elev cu medalie de argint sau Premiul al
II-lea va primi 675 de lei. Pe de altă parte, medalia de
bronz sau Premiul al III-lea le va aduce acestora 450 de
lei.

Bursele vor fi acordate lunar, timp de un an.

Cancerul va continua să se
extindă în lume, în special în
ţările în dezvoltare, cu aproape
22 de milioane de noi cazuri pe
an aşteptate la orizontul lui
2030, faţă de 14 milioane în
2012, potrivit unui raport
mondial publicat luni, relatează
AFP.

În pofida progreselor majore
în tratamentele propuse,
numărul deceselor ar urma să
crească, trecând de la 8,2
milioane în 2012 la 13 milioane
în 2030, cu toate că mai mult
de jumătate din tipurile de
cancer ar putea fi evitate
'dacă ar fi aplicate corect
cunoştinţele actuale'.

'Ţările cu venituri mici şi
medii sunt, incontestabil,
cele mai afectate, întrucât
multe dintre ele sunt prost
echipate pentru a face faţă
acestei creşteri a numărului
de bolnavi de cancer',
subliniază Margaret Chan,
d i r e c t o r g e n e r a l a l
Organizaţiei Mondiale a
S ă n ă t ă ţ i i ( O M S ) , î n
introducerea raportului
p u b l i c a t d e C e n t r u l
internaţional de cercetare în
d o m e n i u l c a n c e r u l u i
(C IRC/ IARC) , o agen ţ ie
specializată a OMS, cu sediul la
Lyon, în Franţa.

Realizat cu ajutorul a 250 de
experţi din 40 de ţări, raportul
'World Cancer Report 2014'
trece în revistă principalele date
disponibile, explică agenţia

franceză de presă.
În 2012, cancerul la plămâni

a fost ce l mai f recvent
diagnosticat tip de cancer (1,8
milioane de cazuri, adică 13%
din numărul total de cazuri de
cancer), înaintea cancerului de
sân (1,7 milioane, 11,9%) şi a
cancerului de colon (1,4
milioane, 9,7%).

De asemenea, cancerul
pulmonar este cel mai fatal,
provocând 1,6 milioane de
decese în 2012 (19,4% din toate

decesele cauzate de cancer),
urmat de cancerul de ficat
(800.000, 9,1%) şi de stomac
(700.000, 8,8%).

Potrivit raportului citat de
France Presse, bărbaţii sunt mai
afectaţi decât femeile (ei
reprezintă 53% din cazurile de
cancer şi 57% din decese). În

plus, peste 60% din cazuri şi
70% din decese survin, în
prezent, în Africa, Asia şi
America Latină, o tendinţă care
ar urma să se menţină în
următorii ani.

'Ţinând cont de creşterea şi
îmbătrânirea populaţiei, precum
şi de dezvoltarea factorilor de
risc precum fumatul, situaţia ar
urma să se agraveze în
u r m ă t o a r e l e d e c e n i i ,
reprezentând o provocare
majoră la adresa sistemelor

sanitare din ţările cu venituri
mici şi medii', avertizează
directorul CIRC, Christopher
Wi l d , î n in t roduce r ea
raportului.

La tipurile de cancer
legate de infecţii (de ficat, de
stomac şi de col uterin), s-au
adăugat în ultimul timp şi
cancerul de plămâni, cel de
sân şi cel de colon, asociate
unor factori de risc precum
fumatul, alcoolul, obezitatea,
lipsa de exerciţii fizice sau
consumu l de produse
a l i m e n t a r e p u t e r n i c
procesate, mai răspândite în
ţările bogate, mai notează
France Presse.
Aproape jumătate din cele 14

milioane de cazuri noi în 2012 s-
au înregistrat în Asia - mai ales
în China -, în timp ce Europa
reprezenta circa un sfert din
cazurile noi, SUA o cincime, iar
Africa şi Orientul Mijlociu, doar
8%.

Supărătoarele dureri de spate pot afecta
activitatea cerebrală, susţin oamenii de ştiinţă de

la Universitatea McGill din Montreal, Canada.
Experienţe cognitive ale persoanele care

suferă de dureri cronice de spate sunt de
asemenea afectate. Astfel, materia cenuşie se
poate reduce în zonele din creier care sunt
asociate cu procesul de durere, dar şi cel ce ţin de
stările de anxietate.

La studiu au participat pacienţi ai „Alan
Edwards Pain Management Unit”, care sufereau
de dureri de spate de mai mult de 6 luni. Aceştia
vroiau să apeleze la injecţii sau chiar la
intervenţiile chirurgicale efectuate pe şira spinării.

Fiecare participant în parte a fost supus unui
RMN, fiindu-le scanată activitatea lor cerebrală.
Astfel, cercetătorii au ajuns la concluzia că în
timpul episoadelor de durere activitatea cerebrală
a pacienţilor este intens afectată.

După ce participanţii au urmat un tratament
pentru durerile de spate şi activitatea lor cerebrală
a revenit la normal.

Durerile cronice de spate pot
afecta creierul

Numărul aparatelor
de radioterapie şi al

specialiştilor în domeniu,
insuficient

Ministrul Educaţiei
a stabilit cuantumul
burselor pentru elevii

olimpici



Mai mult de 80% dintre
fumători şi-au anunţat într-o
zi intenţia de a se lăsa de
fumat. Acest lucru nu este
foarte uşor şi există riscul să

r e î n c e p i . M a j o r i t a t e a
fumătorilor renunţă la acest
obicei de patru ori, pentru a
reuşi abia la a cincea
încercare. Atunci când ai
fumat ani mulţi, obiceiul are o
forţă asemănătoare cu
instinctul.

Doar 3% dintre fumătorii
care renunţă la acest obicei
reuşesc să o facă fără să fie
susţinuţi. Cel mai bun ajutor
poate veni de la medicul de
familie. Acesta ar trebui să fie
pregătit să te ajute să îţi
menţii decizia, susţinându-te
psihic şi medical. Mai ales
dacă suferi de o afecţiune
care impune încetarea
imediată şi definitivă a
fumatului. Există mai multe
situaţii de risc, pe care
med icu l t rebuie să le
identifice în încercarea de a-
şi susţine pacientul. În
general, fumătorii se reapucă
de fumat în următoarele
situaţii: sunt în vizită la
prieteni sau în oraş. Se simt

foarte bine, este o ambianţă
plăcută şi au chef să îşi
apr indă o ţigară; sunt
probleme la serviciu, şeful îi
ceartă. Descurajaţi, foştii

fumători cer de la colegi o
ţigară, care cred că îi va ajuta
să depăşească situaţia;
copilul, partenerul sau o
persoană apropiată se
îmbolnăveşte. Neliniştiţi şi
stresaţi, foştii fumători aprind
o ţigară; au un dead-line sau
un dosar greu şi nu se pot
concentra. Obosiţi şi trişti,
foştii fumători fac o pauză de
ţigară.

Medicul trebuie să discute
cu pacientul ce simte atunci
când îşi aprinde o ţigară,
după o pauză în care nu a
mai fumat. În general,
gândurile sunt următoarele:
o să mă calmeze, o să mă
stimuleze, o să mă ajute să
trec peste această situaţie, e
o singură ţigară, nu o să mai
fumez.

Este posibil să apară
rateuri, însă trebuie instituită
o strategie, iar impulsurile de
a fuma trebuie gestionate
corect pentru reuşită.
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Noaptea târziu, sună telefonul. Soţia ridică receptorul:
- Scumpo, sunt eu. Vin acasă. Nu am întârziat prea mult,

nu-i aşa?
-Nu, scumpule.
- Dar pot să vin cu 7-8 prieteni?
-Desigur, scumpule.
-Mai stăm,mai vorbim şi noi …
- Da, scumpule. Vă pregătesc rapid nişte sandwichuri, o

gustare, ceva…
Soţul tace, după care spune:
-Mă scuzaţi, cred că amgreşit numărul.

***
Un preot catolic, unul baptist şi un rabin se gândeau cum

să împartă banii întreDumnezeu şi ei.
Catolicul: Eu o să trag o linie, arunc banii în sus şi ce pică în

dreapta e almeu, ce pică în stânga e al Lui.
Baptistul: Eu o să fac un cerc şi ce pică în el e al Lui, iar

restul al meu.
Rabinul: Eu o să-i arunc în sus şi El o să-şi păstreze cât are

nevoie.
***

- Vai, dragă, ce a slăbit soţul tău!
- De la pescuit i se trage.
-Nu ştiam că pescuitul slăbeşte.
- Păimănâncă ce prinde…

Pastila de râs

Vreme de câteva zile,
clădirea Guvernului nu s-a
văzut de pe partea opusă a
Pieţei Victoria, unde se află
Muzeul Ant ipa. Pa latu l
Victoria a fost ascuns de un
munte de zăpadă murdară de
p a t r u m e t r i î n ă l ţ i m e .
Mormanele de zăpadă au
zăcut chiar în rondul din
centrul Pieţei, practic sub
ferestrele autorităţilor care au
coordonat comandamentele
d e i a r n ă d i n s e d i u l
Executivului.

Şoferii care au circulat pe
şoseaua Kiseleff în ultimele
zile au constatat că pe o
porţiune nu se poate vedea
clădirea Guvernului. Aceeaşi
imagine şi pentru trecătorii din
zonă.

Practic, utilajele care au
deszăpezit drumurile au
împins zăpada în acest loc.

Firmele de salubrizare ar fi
trebuit însă să cureţe zona.
Abia la sfârşitul săptămânii
trecute au început să apară şi
primele utilaje.

Mormanele de zăpadă au

s ta t nec l i n t i t e în fa ţa
Guvernului mai bine de 5 zile.
Autorităţile locale au intervenit
numai după ce vicepremierul
Liviu Dragnea a cerut expres
acest lucru.

Vând apartament 2 camere, central (piaţă), str. Libertăţii, bl. T4, et. 3/8. Relaţii la telefon:
0760.609.446

Anunţuri

Consiliul local Vedea

Obiectul licitaţiei:

Data şi locul organizării:

, cu sediul în Comuna Vedea, judeţul Teleorman, cod poştal 147430,
cod fiscal 6826851, telefon 0247337901, fax 0247337901, email ,
web: , anunţă organizarea procedurii de licitaţie publică deschisă cu
oferta în plic pentru închirierea unui spaţiu cu destinaţia de punct farmaceutic.

Spaţiu în suprafaţă utilă de 15,37 mp situat în incinta primăriei, etaj 1, Str. Primăriei, nr. 26,
Sat Vedea.

Licitaţia se va desfăşura în data de 07.03.2014, ora 14:00, la sediul primăriei Vedea.
Caietele de sarcini şi instrucţiuni pentru ofertanţi privind organizarea licitaţiei pot fi procurate
contra sumei de 10 lei, de la sediul Primăriei Comunei Vedea.

Înscrierea pentru participarea la licitaţie se face la sediul organizatorului până la data de
07.03.2014, ora 10:00.

primariavedea@yahoo.com
www.primariavedea.ro

Anunţ

România reală
Guvernul, ascuns de un munte de zăpadă

Fe nome nu l na ş te r i l o r în r ân du l
adolescentelor şi tinerelor rămâne îngrijorător,
planificarea familială şi educaţia pentru
sănătate sexuală şi a reproducerii fiind
insuficiente, în special pentru categoriile
vulnerabile social, se arată în proiectul de

Strategie privind protecţia copilului.
Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei

Sociale şi Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV)
a pus în dezbatere publică, luni, proiectul de
Hotărâre privind Strategia naţională pentru
protecţia şi promovarea drepturilor copilului
pentru perioada 2014-2020 şi Planul
operaţional pentru implementarea strategiei

pentru 2014-2016.
În proiectul de act normativ se arată că

modelul familial cel mai răspândit în România
este cel al cuplurilor cu un copil, peste jumătate
dintre familii fiind de acest tip, dar că se
observă o creştere continuă a vârstei medii la
prima căsătorie, care ajunge la 26 de ani
pentru femei şi 29 de ani pentru bărbaţi în 2011.

Specialiştii precizează că România se
confruntă cu o insuficienţă a planificării
familiale şi a educaţiei pentru sănătate sexuală
şi a reproducerii, în special pentru categoriile
vulnerabile social.

"Astfel, pe fondul unei creşteri pe ansamblul
populaţiei a vârstei medii la prima naştere,
fenomenul naşterilor în rândul adolescentelor
şi tinerelor rămâne în continuare îngrijorător,
ceva mai mult de un copil din zece fiind născut
de mame sub 20 de ani. În acelaşi timp, în
România, rata avorturilor a fost extrem de
crescută, până în 2003 frecvenţa avorturilor
depăşind -o pe cea a naşterilor. Deşi rata
avorturilor rămâne una ridicată, cu 52,7 cazuri
raportate la 100 de naşterii vii, nivelul a scăzut
de şapte ori în decursul ultimelor două
decenii", se arată în proiectul de act normativ.

Iniţiatorii documentului subliniază şi altă
problemă majoră a României: sărăcia în rândul
copiilor. Astfel, mai mult de jumătate dintre
copiii români se află în risc de sărăcie şi/sau
excluziune socială (52,2 la sută în 2012), fiind
cel mai ridicat nivel din UE27, cu excepţia
Bulgariei.

Analiza pe grupe de vârstă arată că cel mai
ridicat risc se înregistrează în grupele de vârstă
12-17 ani (54,8 la sută) şi 5 - 11 ani (52,5 la
sută).

Cum faci sa nu
te reapuci de fumat

Fenomenul naşterilor
în rândul adolescentelor şi tinerelor

rămâne îngrijorător



1851:

1852:

1859:

1878:

1896:

1939:

1953:

1971:

1986:

2004:

S-a născut Ştefan Hepites, fizician şi meteorolog
român (d. 1922).

Muzeul Ermitaj
din Sankt Petersburg,
Rusia, unul dintre cele
maimari şi vechimuzee
din lume, se deschide
publicului.

A murit Alecu
Russo, poet, prozator,
eseist, memorialist şi
critic literar, ideolog al generaţiei de la 1848 (n. 1819).

S-a născut André Citroën, pionier al
automobilelor franceze (d. 1935).

S-a născut Nicolae Bagdasar, filosof,
academician român (d. 1971).

A murit Gheorghe Ţiţeica, matematician,
deschizător de drumuri în geometria diferenţială,
membru, vicepreşedinte şi secretar general al Academiei
Române (n. 1873).

A murit Iuliu Maniu, om politic, preşedinte al
Partidului Naţional Ţărănesc, prim-ministru înmaimulte
rânduri (n. 1873).

Aselenizarea navei cosmice americane "Apollo
14".

A murit Grigore Băjenaru, scriitor român (n.
1907).

România a devenitmembră de facto aNATO, toate
cele 19 state membre ale NATO ratificând protocolul de
aderare.
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07:00 Telejurnal matinal 09:00
Legendele palatului 10:20 Oameni
care au schimbat Lumea 10:30 Când
se zideau catedralele 11:30 Disp ru i
f r urm 12:00 Beneficiar România
12:30 Vreau s fiu s n tos! 13:00 Opre
Roma 14:00 Telejurnal 15:00
Teleshopping 15:30 Convie uiri 16:50
Europa mea 17:25 Legendele palatului
18:45 Clubul celor care muncesc în
România 19:45 Sport 20:00 Telejurnal
21:00 Dinastia Kennedy 22:00

23:20 Oameni
care au schimbat Lumea 23:30 Calea
spre mântuire 01:20 La vârf

ă
ă ă ă

ă ă ă

ţ

ţ

Şerif în
Arizona 22:30 Biziday

R e l a t i i l e c u
persoana iubita pot
deveni incordate daca
refuzati sa mergeti
intr-o vizita. Va sfatuim
sa fiti mai diplomat in
r e l a t i i l e c u c e i
apropiati. Incercati sa
va relaxati mai mult!

Va recomandam
sa va amanati vizitele
planificate pentru azi.
Pu te t i sa fa ce t i
planuri in legatura cu
l o c u i n t a . D u p a -
amiaza s-ar putea sa
castigati o suma
importanta.

S-ar putea sa aveti
o neintelegere cu
persoana iubita si sa
plecati intr-o excursie
c u p r i e t en i i . Va
sfatuim sa nu hotarati
nimic astazi in privinta
r e l a t i i l o r
sentimentale.

Dimineata sunteti
dezamagit de un
partener de afaceri.
Nu puneti la suflet!
Sunteti energic si
aveti mari sanse de
reusita in tot ce faceti
i m p r e u n a c u
persoana iubita.

O disputa cu o
femeie mai in varsta
va da de gandit. N-ar
strica sa va intrebati
daca aveti o atitudine
corecta fata de cei din
jur. Fiti mai prudent,
ca sa evitati un
scandal.

O in ta ln i re de
afaceri nu decurge
conform asteptarilor.
Nu va descurajati! Nu
este o zi buna pentru
afaceri. Aveti sanse
sa petreceti momente
placute alaturi de
persoana iubita.

Chiar daca aveti
multe probleme de
rezolvat, relaxati-va.
Dimineata aveti de
gand sa cheltuiti o
suma importanta. Fiti
prudent, nu este un
moment favorabi l
investitiilor!

Nu este momentul
s a i n c e p e t i n o i
activitati. Dimineata
sunteti cam visator si
aveti tendinta sa
neglijati probleme
importante. Ar fi bine
sa va faceti un plan
foarte strict.

Cei din jur nu va
apreciaza ideile la
a d e v a r a t a l o r
valoare. Nu semnati
acte of ic ia le ! In
schimb, puteti avea
mari satisfactii pe
plan sentimental si in
relatiile cu tinerii.

S-ar putea sa fiti
nevoit sa plecati intr-o
d e l e g a t i e , s p r e
n e m u l t u m i r e a
partenerului de viata.
Va recomandam sa
dati dovada de mult
calm, pentru a evita o
cearta.

S-ar putea sa nu
intrati in posesia unor
bani pe care trebuia
sa ii primiti zilele
trecute. Amanarea
u n e i c a l a t o r i i
planificate mai demult
va p o a te a f ec t a
relatiile sentimentale.

Sunteti cu capul in
nori si pierdeti din
vedere probleme
i m p o r t a n t e . Va
recomandam sa nu
incepeti proiecte noi.
C o n c e n t r a t i - v a
asupra aspectelor cu
adevarat importante.

Semnificaţii istorice pentru

07:00 tirile Pro Tv 10:05
Tân r i Nelini tit 11:00 În pielea
celuilalt 13:00 tirile Pro Tv 14:00
Tân r i Nelini tit 15:00 Cum s
pierzi banii Mafiei 17:00 tirile
Pro Tv 17:30 La Maru 19:00

tirile Pro Tv 20:30 Misiune pe
MS One 22:30 tirile Pro Tv
23:05 Lie to Me 00:00 CSI: New
York - Criminali tii 01:00 tirile
Pro Tv 02:30 Masterchef 04:30
Lie to Me 05:30 La Maru

Ş
ş ş

Ş
ş ş

Ş

Ş
Ş

ş Ş

ă

ă ă

ă

ă

ţ

ţ

08:00 Neatza cu R zvan i
Dani 10:50 În gura presei 11:40
Teleshopping 12:00 Mireas
pentru fiul meu 13:00 Observator
14:00 Mireas pentru fiul meu
16:00 Observator 17:00 Acces
direct 19:00 Observator 20:00
Observator special 20:30 Te Pui
Cu Blondele 22:30 Un show
p c tos 01:00 Observator 02:00
Închiderea programului, revizie
tehnic 06:00 Observator

ă

ă

ă

ă ă

ă

ş 08:30 Campionul 10:00 Draga
mea prieten 12:30 tirile Kanal
D 13:15 Te vreau lâng mine
15:30 Inima nu respect reguli
16:45 Teo Show 18:45 tirea zilei
19:00 tirile Kanal D 20:00
Jum tatea mea tie 22:15
WOWBiz 00:30 tirile Kanal D
01:30 Teo Show 03:15 WOWBiz
04:45 Pastila de râs 05:15 Inima
nu respect reguli 06:15 Poveste
de familie

ă
ă
ă

ă

ă

Ș

Ș
Ș

Ș
ş

07:00 Vacan i terapie 08:00
Regina cump r turilor 09:30
Anchet militar 10:30 Cirea a de
pe tort 12:00 În form 13:00
Mondenii 14:00 Vacan i terapie
15:00 Focus 15:30 Focus Monden
16:00 Regina cump r turilor 17:00
Tr sni i din NATO 18:00 Focus 18
19:00 Focus Sport 19:30 Cirea a
de pe tort 20:30 Killer Karaoke
22:00 Mondenii 22:30 Tr sni i din
NATO 23:15 Focus Monden 23:45
Fii pe faz ! 00:30 Anchet militar
01:30 Frumoasa Ceci 03:00 Focus

ţ

ţ

ţ

ţ
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ă ă
ă
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ă ă
ă

ă

ă ă ă

ş
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ş
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07:15 Aventurile lui Jackie Chan
07:45 Cum am cunoscut-o pe
mama voastr 08:45 Norii negri
09:45 Earl 10:45 Unitatea 11:45
R o mâ n i d e su c c e s 1 2 : 0 0
Aventurile lui Jackie Chan 12:30 La
Maru 14:00 Norii negri 15:00 Earl
16:00 Unitatea 17:00 La bloc 18:00
M.A.S.H. 19:00 Cum am cunoscut-
o pe mama voastr 19:50 La bloc
20:55 M.A.S.H. 22:00 Dinamita
00:00 Cititorii de oase 01:00 Prison
Break 01:45 Dinamita 03:15
Cititorii de oase 04:00 Prison Break

ă

ă

ă

ţ

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
03:10Aktualitatea B1

Ş
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07:15 Suflet de gheata 08:15
Pove t i r i adev rate 09:45
Diamantul nop ii 11:00 Cununa de
lacrimi 12:00 Santa Diabla 14:30
Intrigi i seduc ie 15:30 Abisul
pasiunii 16:30 Pove tiri adev rate
17:30 Diamantul nop ii 18:30
Cununa de lacrimi 19:30 Santa
Diabla 20:30 O noua via 21:30
Regina 22:30 Pove tiri de noapte
23:00 Cancan.ro 23:30 Chelsea
Settles 00:00 O noua via 01:00
Regina 02:00 Pove tiri adev rate
02:45 Pove tiri de noapte
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Actualitatea într-un zâmbet
R o c a d ă l a v â r f u l

c l a s a m e n t u l u i
Campionatului Judeţean
de fotbal în sală. Dacă
după primele două etape
pe prima poziţie se afla
echipa din Vârtoape, cu
doar o etapă înainte de
încheierea turneului ,
aceştia au fost detronaţi de
către cei din Ţigăneşti.
C â ş t i g ă t o a r e a
campionatulu i se va
d ec id e d um in i c ă î n
confruntarea directă dintre
cele două.

P o d i u m u l e s t e
completat de echipa din
Alexandria, dar fără şanse
la locul 1.

Pentru competiţia din

acest an s-au înscris doar
6 echipe. Este vorba
despre Univers i tatea
A l e x a n d r i a , U n i r e a
Ţigănesti, Viaţă Nouă
Olteni, Atletic Orbeasca,
CS Vârtoape şi Uda
Clocociov. Turneul se
d i s p u t ă î n s i s t e m
campionat, fiecare cu

f i e c a r e . L a e d i ţ i a
precedentă s-au înscris 12
echipe, iar campioană
j u d e ţ e a n ă a f o s t
UniversitateaAlexandria.

Următoarea etapă şi
ultima se va disputa la
finalul acestei săptămâni.

C. DUMITRACHE Circulaţie de iarnă

Handbaliştii alexăndreni au pierdut
primul meci din noul an. Noul antrenor al
HCT Alexandria, Liviu Candidatu a
debutat cu o înfrângere. Acesta n-a reuşit
să-şi motiveze suficient jucătorii după
vacanţa de iarnă.

Deşi primul meci al HCTAlexandria cu
Liviu Candidatu pe bancă trebuia să aibă
loc în urmă cu o săptămână, din cauza
zăpezilor şi a codurilor portocalii el a fost
reprogramat. Astfel prima partidă din
acest retur de campionat a avut loca abia
la sfârşitul săptămânii trecute. Cu toate că
nu şi-a slăbit jucătorii din antrenamente,

lipsa jocurilor şi pauza extrem de mare
dintre finalul turului şi prima partidă din
acest an şi-a spus cuvântul.

În deplasarea de la Galaţi, echipa
alexăndreană pierdut fără drept de apel
partida cu scorul de 32 la 18.

Cel mai bun marcator al alexăndrenilor
a fost Ruşanu cu 5 reuşite.

Următoarea partidă pentru HCT va
avea loc la Sala Sporturilor dinAlexandria
pe data de 9 februarie contra celor de la
Universitas Iaşi.

C. DUMITRACHE

Unirea Ţigăneşti,
la un pas de câştigarea

campionatului judeţean de futsat

FC Uda Clocociov – CS Vârtoape 4-5
V N Olteni – U Alexandria 4-5
U Ţigăneşti – Uda Clocociov 7-3

CS Vârtoape – UAlexandria 3-4
Atletic Orbeasca – U Ţigăneşti 2-5

Uda Clocociov – V N Olteni 2-7
. . .
. FC

.
FC . .

Rezultate partide 2 februarie 2014

1. Unirea Ţigăneşti 10p (26-15)
2. CS Vârtoape 9p (23-18)
3. UniversitateaAlexandria 7p (17-17)
4.Atl Orbeasca 3p (13-15) ( joc)
5. Viaţă Nouă Olteni 3p (19-22)
6. Uda Clocociov 0p (9-19) ( joc )

Unirea Ţigăneşti – CS Vârtoape
Viaţă Nouă Olteni –Atletic Orbeasca
U Alexandria – Udinese Uda Clocociov

Uda Clocociov –Atl Orbeasca – rest
. - 1

FC - 1

.
FC . .

Ultima etapă 9 februarie:

Clasamentul Campionatului Judeţean
de fotbal în sală:

Vacanţa nu le-a priit
handbaliştilor alexăndreni

U Galaţi – HCTAlexandria 32-18 (15-7)
HC U Iaşi – CSM Focşani 29-23 (16-13)
U Galaţi – HCTAlexandria 32-18 (15-7)
U Târgovişte – HC Vaslui 23-49 (13-23)

Piatra Neamţ – HC Buzău 34-31 (15-14)
Ploieşti – CSM Călăraşi 32-42 (11-18)
Poli Iaşi – HCM Câmpina reprogramat
Ştiinţa Mun. II Bacău – a stat

.
.

.

.
.

HCM Câmpina - CSM Ploieşti
CSM Călăraşi - ŞTIINTAMun. II Bacău
Stă - LPS Piatra Neamţ
HC Buzău 2012 - CS U Târgovişte

HC Vaslui - CS UNIVERSITATEAGalaţi
HCTAlexandria - HC UNIVERSITAS Iaşi
CSM Focşani - POLI MIROSLAVAIaşi

.

Etapa a XVI-a - duminică, 09 februarie

Rezultatele etapei a 15-a:

- Sapă frate, sapă, până dăm de apă!

În aşteptarea Sfântului Valentin

Te aşteaptă un bou, sfârâind răbdător...


