semnal
Infinite sunt resursele femeii, infinite sunt ideile ei de a le oferi suport
celorlalți și infinite sunt felurile în care își arată dragostea!
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Doar femeia poate fi...
de Dumitru Matcovschi

Mai regina decât floarea,
Doar femeia poate fi,
Mai adancă decât marea
Doar femeia poate fi.
Mai înaltă ca destinul,
Doar femeia poate fi.
Mai amară ca pelinul,
Doar femeia poate fi.
Mai frumoasă decât viața,
Doar femeia poate fi.
Mai desteaptă ca povața,
Doar femeia poate fi.
Mai cuminte ca poemul,
Doar femeia poate fi.
Mai cumplită ca blestemul,
Doar femeia poate fi.
Mai aproape decat dorul,
Doar femeia poate fi.
Mai de soaptă ca izvorul,
Doar femeia poate fi.
Mai de-april ca primavara,
Doar femeia poate fi.
Si mai dulce ca vioara,
Doar femeia poate fi.
Mai de taină ca misterul,
Doar femeia poate fi.
Si mai tare decat fierul,
Doar femeia poate fi.
Mai bărbată ca bărbatul,
Doar femeia poate fi.
Mai amară ca oftatul,
Doar femeia poate fi.
Mai frumoasa decat Zeia,
Doar femeia poate fi.
Si mai vie ca scânteia,
Doar femeia poate fi.
Mai fierbinte ca Sahara,
Doar femeia poate fi.
Si mai dulce ca vioara,
Doar femeia poate fi.
Mai înaltă ca povața,
Si mai scumpă decât viața,
Doar femeia poate fi.

Martie - Luna ei, a jumătaţii întregului!

Mărţişor - Martie, prima
lună a primului şi a celui
mai frumos anotimp,
primăvara! Lună
asociată cu gingăşia,
tinereţea, frumuseţea,
dragostea, viaţa,
speranţa... Şi pentru că
toate aceste atribute
trebuiau să poarte un
numitor comun, li s-a
spus simplu: FEMEIE!
Sexul frumos, delicat...
Feminin! Niciodată nu a
fost sexul slab, ci, mai
degrabă: răbdătoarea,

iubitoarea, temerara,
PUTERNICA FEMEIE!
Cum altfel poate fi
caracterizată firava fiinţă
care din viaţa ei dă viaţă,
care noaptea veghează
somnul puiului de om, iar
ziua întreagă-i clădeşte
viitorul, care duce pe
umerii ei întreaga casă,
care striveşte între gene
durerea lumii şi lacrima
de dor?
Ea, FEMEIA, are
puterea de a aştepta şi
a spera, cu dragoste în

suflet: uneori,
întoarcerea
jumătăţii pentru
reînchiderea
cercului, alteori,
întoarcerea
fiului pentru
perpetuarea
vieţii. Pentru
că numai ea,
FEMEIA, ştie
să încălzească
şi să apere
cuibul cu
dragoste de viaţă şi
să ţeasă nevăzutele
iţe ale familiei.
Ea a fost,
întotdeauna,
î
jumătatea
j
întregului!
Dacă
î
Bărbatul zideşte
casa,
Femeia o
c
însufl
eţeşte; dacă
î
ă
Bărbatul aduce
hrana, Femeia
îîi dă savoarea,
dacă Bărbatul este
d
puterea, Femeia este
p
gingăşia, dacă
g
Bărbatul...,
B
Femeia...
F
Jumătăţile
J
aceluiaşi întreg.
a
Ziua şi Noaptea.
Z
Soarele şi
S
Luna. Femeia
L
şi Bărbatul...
ş
Nu competiţie,
ci complemenc
ttaritate! Nu
ură, ci zidire
u
îîmpreună!
Şi poate
ttocmai de

Articol dedicat doamnei Nicoleta-Aurelia

aceea, Bărbatul
Bă b t l dedică
d di ă
prima lună a celui mai
tânăr anotimp, jumătăţii
lui - Femeia. Pentru
ca ea să poată sădi
şi răsădi dragoste,
gingăşie, viaţă... Pentru
că ea nu are forţă,
dar are dexteritate
şi îndemânare! Nu
are ochi de vânător,
ci privire duioasă şi
lacrimi de bucurie!
Nu bate cu pumnul
în masă, ci îngână
cîntec de leagăn! Nu
iubeşte zăngănitul
armelor la uşa casei,
ci cîntecul ciorârliei în

mijlocul
ijl
l lanului
l
l i unduit
d it
de adierea vântului,
muşcatele din ferestre
şi grădina încărcată
de culoare şi miresme
îmbătătoare.
Cu dragoste şi
culoare, cu iubire şi
respect, cu frumos şi
înălţător este şi merită
să fie împodobită,
acum, în prag de
primăvară ea, FEMEIA:
bunica, mama, sora,
soţia, fiica, trecătoarea
de pe stradă, colega.
La Mulţi Ani, Viaţă!
Mulțumiri speciale
doamnei Matilda Sturza

Fie ca toate implinirile frumoase,
sanatatea si spiritul acestei zile sa va insoteasca
pretutindeni! Va doresc ca rasaritul soarelui sa va
aduca peste zi implinirea viselor alaturi de tot ceea
ce
poate
fi
mai
pur,
mai
sincer,
mai
curat!
Primarul comunei Glodeanu Sarat,
Va doresc un 8 Martie special si fericit!
Neculai Stoica si Consiliul Local
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Cristina Tonea, medic de familie în Glodeanu Sărat:

„Mi-aş dori ca oamenii să fie deschişi în a-şi exprima părerile, pentru
a avea o bună relaţie medic-pacient, mai ales că în viitorul apropiat
ne vom întâlni de 5 ori pe săptămână“

Venirea în Glodeanu Sărat a
reprezentat pentru doamna Cristina
Tonea, medic de familie, şi un alt fel
de început: domnia sa îşi desfăşoară
activitatea în comuna Glodeanu
Sărat, după ce domnişoara doctor
Paula Vrapciu, cea care a avut grijă
de sănătatea oamenilor de aici, a
ajuns la vârsta pensionării.
Aşadar, un nou început, cu toate
dificultăţile - inevitabile oricărui
început - dar şi cu bucuria de a
cunoaşte şi de a-şi apropia oameni
noi. Iar în ce o priveşte pe doamna
Cristina Tonea, comunitatea a
primit-o cu răbdare, cu înţelegere şi,
poate cel mai important, cu braţele
deschise.
Sunt lucruri pe care le-am aflat chiar
de la domnia sa, în discuţia pe care
am purtat-o recent.

Comunitatea, aproape
de noul medic de
familie din localitate
„Vorbind mai întâi despre relaţia
mea cu pacienţii, vrau să spun că,
din fericire, până acum aceştia nu
şi-au exprimat vreo nemulţumire,
însă îmi doresc ca dumnealor să
fie deschişi în a-şi exprima părerile,
opiniile, astfel încât şi noi să ne putem
adapta activitatea, comportamentul,
în direcţia menţinerii unei bune relaţii
între medic şi pacient.
Trebuie spus că dumnealor au fost
obişnuiţi să aibă zilnic la dispoziţie
serviciile unui medic, însă vreau să le
reamintesc cu această ocazie faptul
că, deşi eu nu sunt aici două zile pe
săptămână, activitatea cabinetului nu
are de suferit, pentru că practic ea
nu se întrerupe în aceste zile. Astfel,
o urgenţă, un bilet de trimitere sau
orice altă situaţie de acest gen este
asigurată şi în cele două zile despre
care aminteam. Referitor la acest
aspect, fac precizarea că, în viitorul
apropiat, voi veni la cabinet de 5 ori
pe săptămână.
Referitor la condiţiile în care ne
desfăşurăm activitatea, trebuie spus
că ne-am bucurat de la început de
întregul sprijin al administraţiei locale,

beneficiem de toate dotările necesare
unei bune derulări a activităţii,
astfel încât ne-am adaptat din mers
la această schimbare pe care a
constituit-o însăşi localitatea în care
îmi desfăşor activitatea. Cât despre
prima întâlnire cu pacienţii mei,
mi-a plăcut încă de la început faptul
că dumnealor sunt educaţi, ştiu să
înţeleagă problemele pe care uneori
le mai întâmpinăm, şi cu care ne-am
confruntat la început, cunoscut fiind
faptul că orice început într-o unitate
este mai dificil. Aş putea spune chiar
că prima lună a fost de foc, dar, cu
toate acestea, nu au fost probleme
deosebite din partea dumnealor.
Dimpotrivă, aş spune chiar că am fost
plăcut surprinsă de răbdarea de care
au dat dovadă, lucru pe care în alte
părţi nu l-am constatat.“.

Doamna doctor reaminteşte
pacienţilor săi:

de prevenire a îmbolnăvirilor,
pentru că, ştim cu toţii, este mai
uşor să prevenim decât să tratăm. Îi
sfătuiesc, aşadar, să nu iasă în aer
rece mai ales dimineața și seara,
să aibă o alimentaţie echilibrată şi
bogată în vitamine.
În final, le urez pacienţilor mei
multă sănătate dar şi răbdare pentru
a putea trece peste problemele care
mai apar, o primăvară frumoasă
și, nu în ultimul rând, La Mulți Ani,
doamnelor!“, a declarat doamna
Cristina Tonea, medic de familie în
comuna Glodeanu Sărat.

Cetăţenii din Glodeanu Sărat, mulţumiţi
de activitatea noului medic de familie

„Un alt aspect pe care aş vrea să-l
explic cu acest prilej este faptul că, o
vreme, a existat o anumită îngrijorare
în rândul cetăţenilor, la zvonul că
eu nu aş prelua decât pacienţii care
vin să se înscrie acum, în primele
câteva săptămâni. Lista rămâne
însă deschisă, pentru că procedeul
de înscriere este unul continuu şi
profit de ocazie pentru a le reaminti
şi procedeul în sine: pacienţii se pot
înscrie completând o cerere-tip, la
care vor ataşa cuponul de pensie/
adeverinţa de salariat, o copie a
certificatului de naştere şi una de
pe actul de identitate. Această nouă
înscriere este necesară, dat fiind
noul contract cu Casa de Asigurări şi
având în vedere faptul că nu ne-a fost
transferată baza de date.
De asemenea, foarte important de
ştiut este faptul că părinţii copiilor
care au fost înscrişi pe lista fostului
medic trebuie să-şi înscrie din nou
micuţii pe noua listă, şi este vorba de
aproximativ 200 de copii.
În altă ordine de idei, şi în condiţiile
în care vremea se menține rece
în această perioadă, recomand
pacienţilor mei să ia în primul măsuri

Prima întâlnire a unui
medic de familie cu noua
comunitate în care îşi va
c
desfăşura activitatea este
d
rrareori un pas simplu
pentru fiecare dintre
cele două părţi. Este un
c
nou început, din multe
puncte de vedere, şi e
nevoie de răbdare şi
îînţelegere, manifestate
atât de către medic cât şi
a
de către noii săi pacienţi,
d
pentru a construi o
p
rrelaţie deschisă, de
comunicare, singura de
c
altfel care poate asigura
a
rrezolvarea problemelor
de natură medicală pe
d
care aceştia din urmă le
c
îîntâmpină.
Lăudabil pentru
membrii comunităţii
m
din Glodeanu Sărat,
d
doamna doctor Cristina
d
Tonea a fost primită
T
aici şi cu răbdare, şi
a

cu înţelegere de către
aceştia, iar faptul că
lucrurile stau aşa l-am
aflat nu numai de la
domnia sa, ci şi de la
câţiva dintre cei care îi
sunt pacienţi.
Astfel, doamna Minea
Ştefania este de părere
că doamna doctor este
un medic cu experienţă,
nefiind nici abia venită
de pe băncile şcolii. Nu
pot face o comparaţie
între actualul şi fostul
medic din comună,
deoarece şi doamna
doctor care a fost aici
înainte a fost destul de
bună.
Prima impresie lăsată
de noul cadru medical
este foarte bună. Nu
avem pretenţii exagerate
faţă de doamna doctor,
ne dorim doar un
comportament normal

în relaţia doctor-pacient.
Să te întrebe ce te
doare şi să te trateze de
afecţiunea respectivă.
De bun venit îi doresc
toate cele bune, un
început de an cât mai
plăcut alături de locuitorii
comunei noastre şi
succes în activitatea
desfășurată!
Un alt interlocutor,
care a dorit să-i decline
identitatea, şi-a exprimat
la rândul său dorinţa
legată de relaţia medicpacient: „Aş vrea să-şi
facă meseria şi să fie
foarte conştiincioasă cu
pacienţii. Doamna doctor
care a fost aici înainte a
avut un comportament
exemplar în relaţiile cu
pacienţii şi dorim să
continuăm această relaţie
frumoasă şi cu actuala
doamnă doctor“.

O farmacie modernă în satul Glodeanu Sărat
În imobilul Dispensar uman din satul
Glodeanu Sărat funcționează, începând
cu data de 15 februarie 2012, o modernă
farmacie, demnă de frumoasa noastră comună
și de harnicii ei locuitori.
Farmacia Marcos Provit pune la dispozitie
o gama variată de medicamente, produse
parafarmaceutice, dermato-cosmetice,
produse pentru îngrijirea copiilor, pentru
sarcină, nelipsind ceaiurile și diverse produse
naturiste.
Într-un ambient relaxant, organizat rațional
prin expunerea atractivă a produselor
parafarmaceutice, pacienții sunt consiliați
atent de 3 profesioniști: asistente de farmacie
– doamna Paula Rușescu, domnișora Mirela
Chițoiu și domnul Narcis Oprea, farmacist.
Pentru publicația locală, Semnal de
Glodeanu Sărat, domnul Narcis Oprea a
declarat: „Ne face plăcere să ne desfășurăm
activitatea în comuna dumneavoastră și
acordăm o importanță deosebită tuturor
pacienților asigurând cele mai bune servicii
într-un interval de 8 ore zilnic, de la ora 8

la 16. Verificăm constant dacă produsele
oferite aduc satisfacții pacienților, dar toți
pacienții trebuie să respecte întocmai indicațiile
medicului și ale personalului farmaciei, să
ceară întotdeauna sfaturi și să nu acționeze
fără sfatul nostru sau al doctorului.
Eliberăm atât medicamente compensate,
cu prescripție medicală cât și fără prescripție
medicală, la care pacienții pot apela pentru a
ameliora o serie de afecțiuni minore, fără să
se mai prezinte la medic. Ele se pot elibera la
sfatul personalului din farmacie și nu necesită o
rețetă medicală; recomandăm, totuși, celor care
au afecțiuni cronice și urmează un tratament
prescris de către medicul curant, să discute cu
farmacistul înainte de a-și administra orice fel
de medicament deoarece ele pot interacționa și
modifica efectul medicamentelor.
Din lista medicamentelor care pot fi eliberate
fără prescriptive medicală, amintim: antiacide
și protectoare gastrice, laxative și antidiareice,
medicamente antigripale, analgezice,
antialergice, cosmetice etc.
Domnul Oprea mai face câteva precizări:

recomandăm pacienților
să recurgă la un
medicament ce nu are
nevoie de prescripție
medicală în următoarele
situații: dacă
autodiagnosticarea este
sigură și nu există dubii
în legatură cu cauza
de apariție a afectiunii
respective și dacă
simptomele sunt clare,
dacă nu există afectiuni
cronice evolutive
pentru care sunt deja
în tratament cu alte
medicamente.
În cazul în care se
alege un medicament
fără prescripție
medicală, vă recomandăm:
- să nu se depășescă doza recomandată
de către farmacist și să se respecte perioada
și regimul alimentar necesar ameliorării

afecțiunii;
- să oprească administrarea medicamentului
în cazul în care apar efectele secundare
înscrise pe prospect și să se prezinte de
urgență la medic sau la farmacie.
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Ultimul clopoțel
de Cârstică Alexandra,
clasa a VIII-a
Era luna septembrie. Cu razele
soarelui ascunse pe un covor de
frunze ruginii, pășeam cu teamă în
curtea școlii împreună cu mama.
Eu și primii mei colegi ne-am
întâlnit în clasa în care doamna
învățătoare și cărțile ne așteptau.
În toamna aceea ghiozdanul
mi se parea un geamantan, iar
scoala o cetate din povești. A venit

vremea bastonașelor, a literelor,
a primelor adunări, apoi cititul,
povestitul ... și anii au trecut.
Privind în urmă, totul mi se pare
simplu și îmi vine să zâmbesc.
Munca noastră cere efort, iar acesta
a fost încununat cu multe raze ale
bucuriei. Am trăit întâmplări de
neuitat. Nu încape în cuvintele
mele toată recunostință pentru
dragostea pe care ne-a arătat-o
doamna învățătoare. Niciun
munte, oricât ar fi el de înalt, nu
întrece răbdarea ei și niciun cer

nu este mai senin decât bunătatea
dumneaei.
Vă mulțumesc pentru tot ce
ați făcut pentru mine, ați fost un
soare, m-ați luminat!
Am ajuns în clasa a V-a, unde
emoțiile au fost mari. Ne-au venit
colegi noi. Am legat prietenii și,
pe rând, am făcut cunostință cu
noii profesori. Totul era diferit. Pe
baza cunostințelor acumulate am
participat la foarte multe concursuri,
unde am luat note mari.
Anii au trecut și am pășit în clasa

Vestitorii primăverii

de Visan Diana-Mădălina,
clasa a VI-a
Natura reînvie,
Păsările se întorc,
Ghioceii înfloresc,
Copacii înverzesc.
Primăvara e frumos, martie e luminos!
Ne aduce fericire-n suflete,
Împreună cu un mărțișor primit,
Ce cu drag e dăruit!

Primăvara

de Croitoru Rares,
clasa a VI-a
Odată cu venirea primăverii,
natura iarăși se trezește la viață.
Soarele mândru a alungat norii,
a topit nămeții uriași pentru a
trimite razele sale călduroase
pe pământul înghețat.
Păsările n-au stat plecate
prea mult timp, deoarece nu pot
ignora dorul de acasă.
Zumzetul albinelor a apărut
odată cu florile, care ne încântă
cu frumusețea și mireasma lor.
Din pământ se înalță sfioșii
ghiocei, de la care nu-ți poți lua
privirea. Grădinile, până acum
prea triste, s-au transformat
într-un curcubeu al florilor și
odată cu apariția lor, iarna nu
mai are curajul să se întoarcă.
Ce n-aș da să pot sta pe o
câmpie înverzită toată, ziua, și
să admir mielușeii cum aleargă!
Primăvara este unică pentru
că aduce speranță în suflete
oamenilor!

Veselele zambile
Ne aduc bucurie,
Cu gingășia lor,
În mii de culori!

a VIII-a. Am început anul școlar cu o
excursie ce nu va fi uitată, au urmat
testele inițiale, unde emoțiile au fost
maxime, iar notele au fost bune.
Am un profund sentiment de
mulțumire pentru profesori,
deoarece au avut răbdarea de a
ne învăța, de a ne pregăti pentru
viață. În toti acești ani, am intâlnit
și greutăți, dar ne-am și distrat...
Cu bagajul plin de cunoștințe
cred că sunt pregatită să ies
pe porțile școlii și să merg mai
departe.

Mărtisorul

Ghiocelul

de Ispas Adelin,

de Ispas Adelin,,

clasa a IV-a
În grădina lui Marcel
A-nflorit un ghiocel
De sub bulgări de zăpadă
A venit ca să ne vadă.
El ne strigă cu glas tare
- Uitați, afară e soare!
Ce ne spune asta oare?
Ce dată-i în calendare?
E ziua de mărțișor
Am strigat cu toți-n cor
Prima zi de primăvară
Uite cum a venit iară!

clasa a IV-a
Azi, în zi de-ntâi frumoasă,
să,
Stând cu toții la o masă,
ă,
Am zărit pe după casă
ă
O plăntuță grațioasă
Este micul ghiocel
Ce vestește frumușel
Că azi, odată cu el,
A venit și primăvara
Ce-mbie toată suflarea,
a,
Anotimpul mult drag mie,
e,
Ce aduce bucurie,
Vine cu un mărțișor,
Și cu-n galben puișor..

De prin viscol și ninsori
Îmbrăcată numai-n flori,
A sosit acuma iară
Mult dorita primăvară.

Florile ce-acoperă câmpiile,
Ne-aduc amintirile!
Ele sunt ca un curcubeu,
Ce vor să înflorească mereu.

Cântă cucul sus pe coastă,
Mare-i bucuria noastră,
Tica-tica cu tractorul,
Numai brazde tot ogorul.

8 martie

de Visan Diana-Mădălina, clasa
a VI-a
8 martie se
apropie!
O felicitare
dăruiesc
Pentru că e
firesc,
Eu pe mama o
iubesc
Și un buchet
de flori mai
dăruiesc
Din partea
mea!
La mulți ani,
mama!

Vestea venirii primăverii
de Manta Naomi-Sorina

A sosit primăvara, iar parfumul ei s-a răspândit,
trezind tot ce are viață. Copacii dezgoliți se
pregătesc să-și ia nou veșmânt care prevestește
primăvara.
Vântul adie ușor și mângâie crengile copacilor,
împrăștiind pretutindeni vestea că primăvara a
venit. Toate viețuitoarele s-au trezit la viață și
cântă, se bucură și se veselesc dând vestea
tuturor că primăvara a ajuns. Păsările ciripesc
un minunat cântec de primăvară. Florile își
răspândesc aroma, frumusețea și ne șoptesc
că primăvara s-a întors. Ghioceii, atinși de vânt,
parcă sunt niște clopoței care sună și ne spun
că primăvara e la noi. Trandafirul mândru, falnic,
ca un rege, poruncește să ne bucurăm și să
ne-nveselim căci primăvara a sosit iar soarele,
de care ne era dor, s-a întors și ne învelește
cu pătura lui de lumină și căldură, vorbindu-ne
despre sosirea prințesei Primăvara.

Primăvara
de Soare Ana, clasa a VI-a

Vântul bate, suflă boarea,
Tica – tica cu semănătoarea.

Profesor coordonator:
Cornelia Jipa
Zăpada își ia rămas bun și ne promite că va
reveni, negreșit, anul viitor. Gerul cel aspru și
cumplit, a plecat și el morocănos, luând cu el
iarna și zburând departe, unde să poposească.
În cerul înalt, senin, se văd păsările zburând
ca îngerii, răspândind și ele vestea că primăvara
a venit.
Iată primăvara, cu părul de aur, cu o rochie de
smaralde, cu pantofii de sticlă, cu un chip ca o
floare din Rai! Și vine, ne mângâie și ne spune
„Iată , am sosit!”

Iubirea unei mame
Astăzi este ziua mamei mele. Mă gândesc ce
cadou să-i dau, căci ea mi-a dat totul, iar eu…
Astăzi vreau să o impresionez, dându-i un
cadou care să o facă la fel de fericită cum m-a
facut ea pe mine, un cadou care să însemne tot
ce făcut ea pentru mine. Vreau să o răsplătesc
pentru bunătatea, răbdarea și iubirea cu care
m-a crescut. Dar ce cadou ar putea să o

ă atât
â d
i i ă? Mi
i iiubire,
bi
facă
de ffericită?
Mi-a d
dat b
bucurie,
mângâiere și ajutor, de fiecare dată când am
avut nevoie. Ce cadou ar putea să însemne
atât de mult? Mă gândesc profund, dar nu pot
să găsesc ceva atât de prețios pentru ea.
Din toată inima mi-aș dori să o fac la fel
de fericită, de bucuroasă, încât să se simtă
răsplătită.
Ea este cea care, dacă mă ține în brațe, îi
simt căldura inimii. Ea este cea care a fost
lângă mine să mă învețe să scriu, să număr, să
merg pe bicicletă. Fără ea cum aș fi putut trăi
fericită?
Nu aș fi putut trăi fără iubirea mamei mele,
acea femeie care prin bunătatea, blândețea și
afecțiunea ei, mi-a dat atâta bucurie.
Mă duc la ea, o îmbrățișez și o sărut pe obraz,
iar ea pare cea mai fericită. Nu așteaptă nimic
de la mine, ci doar să-mi dea tot ce are ca eu
să fiu un copil fericit.
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Pentru Primăria şi comunitatea din Glodeanu Sărat, 2012
asigură continuitate numeroaselor realizări ale anului trecut
Reporter: Domnule
primar, haideţi să
vorbim, pentru început,
despre cele mai
importante realizări ale
anului 2011, la nivelul
localităţii Glodeanu
Sărat.
Neculai Stoica: În
perioada de referinţă au
fost realizate o serie de
obiective de interes local,
care au vizat mai multe
domenii de activitate.
Astfel, am demarat
execuţia lucrărilor la
Şcoala cu clasele I-VIII
din Glodeanu Sărat, ce
vizează reabilitarea,
consolidarea şi
extinderea celei mai
mari unităţi de
învăţământ din
comună, lucrările
urmând să fie
finalizate până
la debutul noului
an şcolar 20122013. În cadrul
acestui proiect,
gestionat de
Primăria comunei
Glodeanu Sărat,
o componentă
importantă
o reprezintă
dotarea spaţiilor
din ambele
corpuri cu
instalaţii termice
şi sanitare
moderne,
echipamente
didactice şi
IT de ultimă generaţie
precum şi dotarea
corespunzătoare a

Un amplu bilanţ al realizărilor administraţiei
locale Glodeanu Sărat, realizări aferente
anului 2011 dar şi lista de investiţii pe
care conducerea comunei o va avea în
vedere pentru anul în curs sunt principalele
coordonate ale dialogului purtat cu edilul
localităţii, domnul Neculai Stoica.

laboratoarelor.
De altfel, toate unităţile
de învăţământ de pe
raza comunei Glodeanu
Sărat au beneficiat
de sprijin din partea
Primăriei, care s-a
preocupat în permanenţă
de îmbunătăţirea bazei
materiale din şcoli şi
grădiniţe, dar şi de
sprijinirea activităţilor
şcolare şi extraşcolare.
Un alt proiect, destinat
în egală măsură
elevilor dar şi celorlalţi
membri ai comunităţii, îl
reprezintă sala de sport
din localitate. Concret,
anul trecut am reuşit
finalizarea lucrărilor

sport amintită,
şi amplasată în
satul Glodeanu
Sărat, este una
cu nivel de
practică sportivă
competiţională
locală, teren
de handbal,
baschet, volei
şi 150 de
locuri pentru
spectatori.
Obiectivul a
fost dat în
folosinţă începând cu
luna decembrie 2011
şi, după cum aminteam,
aici se desfăşoară atât
orele de educaţie fizică
ale elevilor cât şi alte

de racordare la utilităţi
a acestui obiectiv. De
precizat faptul că sala de

activităţi sportive la nivel
comunal şi judeţean.

Reporter:
Fără îndoială că
infrastructura
drumurilor din
localitate reprezintă
una dintre priorităţile
dumneavoastră
constante.
Neculai
Stoica: Întra
adevăr,
iar
a
anul
trecut
nu a fost o
e
excepţie
din
a
acest
punct
d vedere.
de
A
Astfel,
în
2
2011
am
realizat
plombarea
reţelei de
d
drumuri
a
asfaltate,
a
aflate
în
a
administrarea
a
autorităţii
locale, dar şi
reprofilarea
ş pietruirea
şi
unei părţi importante
din drumurile de interes
local din comună. De

asemenea,
pentru perioada
următoare vizăm noi
lucrări de intervenţii pe
alte sectoare de drum de
interes local, şi mă refer
în mod special la cele
afectate de condiţiile
meteo exteme din
această iarnă.
Un alt proiect pe care
l-am avut în atenţie anul
trecut l-a reprezentat
cel de amenajare şi
pietruire a drumului
sătesc de interes local,
pe o lungime de 3,5
km, drum care face
legătura între DJ 102
H şi satul Glodeanu
Sărat (de la fostul CAP
la piaţa de legume),
respectiv DJ 102 H şi
satul Căldăruşanca. În
primăvara anului în curs
urmează a fi efectuate
lucrări de aşternere
a unui nou strat
compactat de agregate
de balastieră, redând în
acest fel funcţionalitatea
unei căi de acces extrem
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de importante pentru
cetăţenii comunei.

Şi, la acelaşi capitol
mai trebuie spus
că, în spaţiul pus la
dispoziţie de Primărie,
în satul Glodeanu Sărat
funcţionează cea mai
modernă farmacie
umană din zona
noastră, care eliberează
pacienţilor, medicamente
compensate.

Reporter: Domeniul
sănătăţii şi al
asigurării unor servicii
medicale de calitate
constituie un aspect
esenţial pentru orice
comunitate. Cum stau
lucrurile, la acest
capitol, în comuna
Reporter: Anul trecut
Glodeanu Sărat?
a fost, iată, unul bogat
Neculai Stoica: Am
în realizări. Care sunt
avut, desigur, proiecte
proiectele prinse în
legate şi de acest
lista de investiţii ale lui
domeniu de activitate.
2012?
În acest sens, am
Neculai Stoica:
reuşit reabilitarea
Consiliul local și Primăria
imobilului cu etaj din
satul Pitulicea, imobil ce comunei Glodeanu
Sărat au pe lista sa de
aparţine patrimoniului
comunei şi în
care funcţionează
cabinetul medical şi
Inainte
farmacia, precum şi
dotarea acestora cu
instalaţiile termice
şi sanitare. De
altfel, cabinetul
medical, farmacia
şi sala de aşteptare
vor fi modernizate
şi dotate
corespunzător,
astfel încât
personalul
medical să-şi
poată desfăşura
activitatea în
condiţii decente, iar
cetăţenii comunei
investiţii, şi pentru anul
să beneficieze, aşa cum
în curs, proiecte care
aminteaţi, de oferirea
vor acoperi un număr cât
unor servicii medicale de
mai mare al domeniilor
calitate.
de activitate. Astfel,
De menţionat faptul că
în cursul acestui an,
tot aici a fost construit
va fi asfaltat drumul
un gard modern ce
comunal pe o lungime
împrejmuieşte clădirea
de 7,5 km, de la
reabilitată. În plus,
limita cu comuna
amenajarea cabinetului
Mihăileşti până la
medical din satul
Căldăruşanca urmează a ieşirea din satul
Ileana. Segmentul
fi definitivată în această
de drum asfaltat,
primăvară, cu sprijinul
de la intersecţia cu
Asociaţiei Saint PalaisCăldărușanca, lucrări
drumul judeţean din
cofinanţate din bugetul
satul Pitulicea până
local.
în Glodeanu Sărat,

va fi și el
reabilitat prin
așternerea
unui alt strat
asfaltic, de
modernizare
urmând a
beneficia şi
podeţul de la
Gârliţa.
O altă
investiţie,
în acelaşi
domeniu al
infrastructurii
drumurilor,
se referă la asfaltarea
drumului principal din
satul Căldăruşanca, de la
intersecţia cu magazinul
sătesc până la ieşirea
din sat.

pentru anull
acesta şi extinderea
reţelei de alimentare cu
apă potabilă în satele
componente ale comunei
Glodeanu Sărat prin
atragerea unor fonduri

l i
Neculai
Stoica: Într-adevăr,
pentru că ne aflăm la
începutul primăverii
anului 2012, doresc
locuitorilor comunei

Acum

Între priorităţi se află şi
finalizarea lucrărilor de
construire a grădiniţei cu
program normal din satul

Căldăruşanca,
lucrări ce
urmează a
fi demarate
în această
primăvară.
Nu mai puţin
important,
avem în
atenţie

extrabugetare; lungimea
rețelelor ce urmează a
fi extinse este de 37 de

kilometri.
Reporter: La final
de dialog şi, în
acelaşi timp, la
debut de primăvară,
ce le transmiteţi
concetăţenilor
dumneavoastră,
membrilor comunităţii
din Glodeanu Sărat?

Glodeanu Sărat să aibă
parte de cât mai multe
realizări, bucurii şi
recolte bogate!
Un mesaj special,
în
î primele zile ale
acestui
superb anotimp,
a
pentru
doamnele şi
p
domnişoarele
din
d
localitatea
noastră şi
l
nu
n numai. FEMEIA bunică,
mamă, soţie,
b
fiică, soră, cumnată,
prietenă, colegă, vecină
p
- trebuie sărbătorită
şi apreciată nu doar
ş
de ziua dedicată ei,
d
ci în toate celelalte
c
îîn care o întâlnim, o
vedem, ne bucură cu
v
prezenţa-i gingaşă.
p
Să-i sărutăm fruntea
şi mâinile iscusite, să-i
mângâiem faţa adeseori
marcată de grijile pe care
numai ea le cunoaşte,
să-i oferim o floare nu
doar pentru că e femeie,
ci pentru că ne însoţeşte,
cu înţelepciunea-i
binecunoscută, pe
sinuosul drum al vieţii!
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UNIFORMA ŞCOLARĂ – CARTEA DE
VIZITĂ A ŞCOLII ŞI A ELEVULUI
De glodeanu sarat

Uniforma şcolară poate părea un cuvânt
perimat, care ne poartă gândul spre un trecut
pe care cu toţi dorim să-l uităm. Să nu uităm
că alături de această uniformă ne-am clădit
în şcoala generală şi în liceu cunoştinţe
temeinice ce ne-au ajutat în formarea noastră
ca oameni de bază ai societăţii. Să nu uităm
că, indiferent de cum arăta uniforma la
momentul respectiv, ne individualiza de restul
societăţii prin faptul că elevul era recunoscut
ca atare.
Astăzi rolul uniformei ține atât de
individualizarea elevului, cât şi de
personalizarea instituţiei întrucât fiecare
şcoală are dreptul de a-şi crea propria
uniformă. Imaginea şcolii este reflectată de
fiecare elev prin uniforma acestuia. Aspectul
plăcut, îngrijit şi demn al copiilor îmbrăcaţi
în uniformă insuflă încredere atât celui
care o poartă, cât şi celui care priveşte. De
asemenea cel care vede un astfel de elev va
înţelege că şcoala respectivă are nişte reguli
bine-stabilite care conduc la disciplină şi
respect faţă de oameni, dar şi faţă de instituţia
reprezentată.
Uniforma trebuie să fie cartea noastră de
vizită, emblema care să sugereze calitatea
actului educaţional, precum şi seriozitatea cu
care se realizează activităţile desfăşurate în
această instituţie.
Copiii comunităţii noastre sunt mândri că au
şansa să poarte această uniformă în locuri în
care comuna Glodeanu Sărat va fi evidenţiată
prin zâmbet, culoare şi rezultate deosebite.Prof. limba română Monica Frățilă.

OPINII
Elevi:
„Eu sunt de părere că uniforma şcolară
este foarte importantă în cadrul unei şcoli,
deoarece pe noi trebuie să ne preocupe, pe
lângă învăţătură, modul cum reprezentăm
şcoala printr-o vestimentaţie adecvată.”
( Alexandra CAZAN - clasa a VIII-a A)
„Consider că uniforma şcolară reprezintă un
mod firesc de a ne civiliza, de a demonstra
că respectăm şcoala în care învăţăm ca
adevăraţi elevi. Se vede cu ochiul liber că
prin introducerea uniformei, şcoala noastră
a suferit o transformare profundă, toti colegii
fiind mândri de uniformă, de emblemă, ne-a
făcut să devenim mai mai uniţi, să simţim
că facem parte din acelaşi colectiv, aceeaşi
instituţie.”
(Diana RICIU – clasa a VIII-a A)
„Când am auzit că o se introducă uniforma
şcolară, am fost nerăbdătoare să aflu cum

va fi. Acum sunt mândră de uniforma ce o
port, aşa cum sunt şi colegii mei. Este foarte
frumoasă, comodă, culorile sunt plăcute şi
simt că sunt eleva acestei şcoli.”
(Gabriela CALOIAN – clasa a V-a B)
„Imi place foarte mult uniforma şcolară,
deoarece are o culoare frumoasă, serioasă,
vine bine pe noi şi astfel, colegii nu mai vin la
şcoală în bluze , tricouri, pantaloni de toate
culorile. Domnul director a făcut foarte bine că
ne-a propus aceste uniforme pentru că acum,
putem spune că arătăm şi noi a elevi.”
(Alexandra PARIŞI – clasa A VI-a A)

toţi elevii şcolii. Acum
avem ocazia să
vedem copiii noştri
îmbrăcaţi adecvat
pentru şcoală, cu o
uniformă decentă, pe
gustul parinţilor şi al
elevilor. Ne mândrim
cu elevii si profesorii
noştri, dar nu în
ultimul rând suntem
bucuroşi ca avem un
director cooperant,
dispus să pună în
aplicare măsurile ce

„Uniforma şcolară reprezinţă pentru
noi toţi o schimbare foarte plăcută,
o nouă înfăţişare faţă de modul
cum arătam în trecut . Am schimbat
blugii, tricourile colorate, nepotrivite
unui copil ce merge la şcoală, cu
o uniformă deosebit de frumoasă,
decentă, ce face cinste şcolii şi
localităţii noastre. Purtăm o uniformă
ce place tuturor.”
(Teodor BUCUR – clasa a VII-a B)
„Il apreciez pe domnul director
pentru că ne-a introdus în şcoală
uniforma şcolară. Până acum nu
păream că suntem elevi, iar această
schimbare mi-a produs un sentiment
de bucurie pentru că port o uniformă
foarte frumoasă.”
(Amalia PREDA – clasa a V-a A)
„Introducerea uniformei şcolare este o
idee excelentă, deoarece toţi copiii sunt
egali din punct de vedere vestimentar şi
nu vor mai apărea discriminări din pricina
îmbrăcăminţii. Uniforma şi emblema ce o
purtăm este un prilej de mândrie pentru noi şi
arătăm că suntem elevi în adevăratul sens al
cuvântului.”
(Alexandra ŢUGUI – clasa a VIII-a B)
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se impun
s
pentru
a crea o
şcoală
ş
modernă
pentru
comunitatea
c
noastră.”
(Gigica
OLARU)
„La început
am fost
a
sceptică
s
îîn privinţa
introducerii
uniformei, dar acum m-am convins de
necesitatea purtării acesteia. Acum imi este
drag sa văd copiii când merg la şcoală,
frumoşi şi eleganţi, adevăraţi elevi, trăind
astfel, nostalgia anilor când mergeam şi eu
la şcoală. Îi multumim d-lui director pentru
decizia luată.”
(Mihaela BABOIU)

Părinti:
„Am o părere foarte
bună de introducerea
uniformei în şcoală.
Acum se poate deosebi
cine e elev si cine este
profesor. Şcoala a facut
o alegere foarte bună.”
(Rodica BRATU)
„Am doi copii la şcoala
din Glodeanu Sărat şi
sunt foarte bucuroasă
fiincă domnul director
îşi dă interesul pentru

Profesori:

Inceputul noului an şcolar m-a impresionat
in mod deosebit pentru că a venit cu o ideea
nouă din partea conducerii, introducerea
uniformei obligatorii, purtate de elevii claselor
I-VIII. Dupa lungi prezentari si decizii...s-au
ales cele mai frumoase modele si... elevii
Şcolii Glodeanu Sarat arată impecabil în noua
uniforma...
De ce conteaza atât de mult o uniforma
în scoală? Pentru că schimbă total atât
înfăţişarea elevilor cât şi comportamentul
lor... Din prima zi când am pătruns în clasă
şi mi-am văzut elevii, pur si simplu mi-a
apărut un zambet larg pe faţă şi în suflet pe
care il pastrez şi acum cu drag in suflet...
Erau parcă alţi copii, mult mai frumoşi, mult
mai educaţi, mult mai politicoşi, mult mai
zâmbitori şi mai plini de viaţă... ei deja au
realizat că o anumită îmbrăcăminte cere
o anumita conduita... Această uniformă ii
uneşte mai mult şi îi ajută să nu se mai facă
discriminări între ei, toţi fiind pe aceeaşi
lungime de undă, diferenţa făcându-se doar
la nivel obiectiv...
Elevii şcolii Glodeanu Sărat sunt copii
deosebiti, începând de la comportament
până la rezultatele foarte
bune la toate materiile
şcolare, concursuri,
ş
olimpiade, dar si activităţile
o
extraşcolare şi sunt convinsă
e
că şi de-acum înainte vor
c
aduce numai bucurii, purtând
a
cu mandrie uniforma şcolii
c
şi mai ales emblema şcolii...
ş
pentru că într-adevăr este
o şcoală ce nu poate sta în
anonimat sau în umbră... E
a
bine sa aratăm ce potenţial
are Şcoala Glodeanu Sărat
a
peste tot, în judeţ şi în ţară
şi un prim pas a fost facut,
ş
prin introducerea acestei
uniforme...”
(Prof. Maria GIUBEGAN –
dirigintă, clasa a V-a B)
d

„Prin introducerea uniformei şcolare, copiii
arată
cu adevărat a elevi. Uniforma face să
a
dispară
coloratura diferită a îmbrăcăminţii,
d
îiî ajută pe elevi să se identifice cu şcoala
în
î care învaţă, le oferă posibilitatea de a
redescoperi sentimentul de mândrie că fac
parte dintr-o unitate de învăţământ modernă.”
(Prof. înv. primar Marcela PETRE - clasa
I A)

„Noua uniformă şcolară este o îmbinare
între elgant şi decent. Materialul de calitate,
permite elevilor sa+şi desfăşoare activitatea
şcolară fără teamă că vor arăta neîngrijiţi
sau că uniforma se va mototoli. Atât
sarafanele fetelor, cât şi costumele băieţilor
conferă întregii şcoli un aer de seriozitate şi
disciplină.”
(Prof. înv. primar Laura GHEORGHE –
clasa a III-a B)

„Şcoala cu clasele I-VIII Glodeanu Sarat a
devenit un loc important pentru mine, deşi
d
nu sunt decât de un an jumate în această
şcoală. Încă din prima zi am ramas plăcut
ş
impresionată de tot ce se intamplă acolo,
îîncepând de la elevi, parinţi, colegi, activităţi
desfăşurate acolo şi, bineînţeles, conducerea
d
şcolii...
ş

„Prin adoptarea uniformei scolare ne-am
propus să promovăm siguranţa scolară, să
îmbunătăţim disciplina şi să consolidăm mediul
de învăţare. Cu ajutorul uniformei impunem o
atmosferă mai strictă, iar elevii sunt mult mai
dispuşi să urmeze regulile scolii.”
(Prof. Nicolae TRIŞCAŞ –director)
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APIA VĂ INFORMEAZĂ
În anul 2012 puteți beneficia
de sprijin financiar din fondurile
europene și de la bugetul de stat,
în cadrul mai multor scheme:
- Culturi în teren arabil;
- In pentru fibră;
- Cânepă pentru fibră;
- Tutun;
- Hamei;
- Sfeclă de zahăr.
Perioada de depunere a cererii.
Pentru a beneficia de sprijinul
financiar, trebuie să vă prezentați
la sediul APIA, în perioada
menționată în invitația trimisă
prin postă, pentru a completa
și a depune cererea de sprijin
în format standard. Pentru
depunerea cererii după data de 15
mai 2012, se vor aplica penalități
de 1% pentru fiecare zi lucrătoare
întârziată. După data de 11 iunie
2012, cererea de sprijin nu mai
este admisă la calculul plății
pentru anul în curs.

Conditii generale
1. Să exploatați un teren agricol
cu o suprafață de cel puțin 1
hectar, iar suprafața parcelei
agricole să fie cel puțin 0,3 ha; în
cazul viilor și al livezilor suprafața
minimă a parcelei trebuie să fie
0,1 ha.
2. Să respectați cerințele minime
privind utilizarea produselor
de protecție a plantelor și a
fertilizanților pentru toată suprafața
fermei, în cazul în care solicitați
plată pentru măsura de agromediu.
3. Să respectați cerințele
specifice fiecărui pachet de agromediu.
4. Să respectați evidența

Ingrediente
1/2 cana faina
1/2 cana griș
1/2 cana zahăr
75 g margarină
1 linguriță praf de
copt
2 plicuri zahăr vanilat
1 cană nuci
mărunțite
4-5 mere
2 lingurițe
scortișoară

activităților agricole, corelate cu
implementarea cerințelor de agromediu.

Obligatii
1. Să depuneți o singură cerere
de sprijin la centrul local județean
APIA – Mihăilești.
2. Să identificați ș
și să delimitați
ț
corect fiecare
parcelă
exploatată.
3. Să declarați
corect toate
suprafețele și
culturile.
4. Să va
prezentați pentru
clarificări la APIA
cu documentele
solicitate, dacă vi
se solicită acest
lucru.
5. Să declarați
toate parcelele
agricole și să respectați Bunele
Condiții Agricole și de Mediu, cu
toată suprafața agricolă a fermei.
6.
Nerespectarea unei dintre
aceste condiții atrage după sine
reducerea plăților, în funcție de
gravitatea, amploarea și caracterul
repetat al nerespectării acestora.
Trebuie, de asemenea, să
permiteți efectuarea controalelor,
de către APIA sau de către alte
organisme abilitate în acest sens.
În caz contrar, puteți fi exclus de
la plată.
Documente necesare
Cererii de sprijin, trebuie să îi
atașați:
1. Copie CI/BI sau pașaport;
2. Dovadă cont bancar activ;
3. Pentru persoanele juridice

actele care atestă forma de
organizare, înregistrarea fiscală
și numirea/desemnarea unui
administrator, după caz, în
original;
4. Adeverința care atestă
utilizarea terenului, conform
înscrisurilor din Registrul agricol
al localității pe raza căriua este

situată suprafața utilizată;
5. Dacă sunteți administrator
numit al unei forme simple de
asociere (fără personalitate
juridică) trebuie să prezentați și
contractul de societate;
6. Dacă depuneți cererea printrun împuternicit, acesta trebuie
să prezinte documentul de
împuternicire valid și copia după
CI/BI personal. De asemenea, se
atașează la dosar și copia CI/BI
a titularului cererii;
7. În situația în care declarați
că utilizați suprafețe mai mari
față de suprafața determinată
în campania anterioară, trebuie
să prezentați documentele
doveditoare ale dreptului de
utilizare.

BUNELE CONDIȚII AGRICOLE
ȘI DE MEDIU (Obligatorii pentru
toți agricultorii care solicită plăți
directe)
I. Standardde privind evitarea
eroziunii solului:
GAEC 1. Pe timpul iernii,
terenul arabil trebuie să fie
acoperit cu culturi de toamnă
și/sau
să rămână
ș
nelucrat după
recoltare cel puțin
20%
din suprafața
2
arabilă totală a
fermei.
f
GAEC 2. Lucrările
solului
pe terenul
s
arabil cu panta mai
mare de 12% cultivat
cu plante prășitoare,
se
s efectuează de-a
lungul curbelor de
nivel.
GAEC 3. Se mențin
traseele
existente
t
pe terenul agricol la data de 1
ianuarie 2007.
II. Standarde pentru menținerea
conținutului de materie organică
în sol, prin aplicarea unor practici
agricole corespunzătoare:
GAEC 4. Floarea-soarelui nu se
cultivă pe același amplasament
mai mult de 2 ani consecutiv.
GAEC 5. Arderea miriștilor și
a resturilor vegetale pe terenul
arabil nu este permisă decât cu
acordul autorității competente
pentru protecția mediului.
III. Standarde pentru
menținerea structurii solului:
GAEC 6. Nu este permisă
efectuarea lucrării de arat în
condiții de umiditate excesivă a
solului.

Prajitura cu mere si gris

Mod de
preparare

Se amestecă făina,
grișul, praful de copt,
zahărul și zahărul
vanilat. Se curață
merele de coajă, se
rad și se amestecă
cu scorțișoara.
Margarina se taie în
felii subțiri. Amestecul
de ingrediente uscate
se împarte în trei,

cantitatea de mere se
împarte în două, iar
margarina se împarte
în trei părți egale.
Asamblarea:
Se pune 1/3
din cantitatea de
margarină pe fundul
tăvii, apoi 1/3 din
amestecul uscat,
jumătate din cantitatea
de mere, încă 1/3 de
amestec uscat, 1/3
felii cu margarină,

restul merelor, restul
ingredientelor uscate,
restul cantității de
margarină. Deasupra
se repartizează nucile
și se presară 1-2
linguri cu zahăr.
Prăjitura se coace în
cuptorul deja încins,
timp de 35-40 minute.
Prăjitura cu mere și
griș de post se lasă
să se răcească și abia
apoi se porționează.

semnal
De glodeanu sarat
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PLEDOARIE PENTRU FEMEIA DE LÂNGĂ NOI
Sensibilă, puternică, gingaşă, inteligentă,
loială - femeia, de departe cea mai frumoasă
fiinţă a lumii - reprezintă pentru noi elixirul unei
vieţi fără de care nu ne-am putea imagina
lumea în care trăim…

Știați că…?
Cifrele si numerele romane
au fost folosite inainte ca
cifrele arabe sa se impuna.
Cifrele si numerele pe care
le folosim in ziua de azi sunt
cifre arabe, sau arabo-indiene,
indienii inventand si cifra zero,
romanii neavand reprezentare
pentru zero. Cifre si numere
arabe: 0, 1, 5, 7, 149, 3456,
etc.
Cifre si numere romane:
I, IV, XIII, XL, XLIV, LXXIX,
CLXXIX, CLXIX, MCCXXXIV,
etc.
Pentru operatii cu numere
romane, pentru cum se scriu
numerele arabe folosind
cifre si numere romane, cu
exemple, faceti testul: Cifrele
Numerele Romane Operatii
Istoric
In legatura cu cifrele
(numerele) romane sunt trei
seturi de reguli care trebuie
retinute:
I.
Cifrele (numerele) romane
importante sunt urmatoarele:
1 = I (unu)
5 = V (cinci)
10 = X (zece)

50 = L (cincizeci)
100 = C (o suta)
500 = D (cinci sute)
1,000 = M (o mie)
5,000 = (V) (cinci mii)
10,000 = (X) (zece mii)
50,000 = (L) (cincizeci de mii)
100,000 = (C) (o suta de mii)
500,000 = (D) (cinci sute de
mii)
1,000,000 = (M) (un milion)
...
II.
O cifra (un numar) mai mica
asezata inaintea unei cifre
(numar) mai importante, se
sustrage acesteia din urma.
Exemplu:
19 = 10 + 9 = XIX, unde 9 a
fost format punand un I in fata
lui X.
III.
O cifra (un numar) mai
mica asezata dupa o cifra
mai importanta, se adauga
acesteia din urma:
Exemplu:
21 = 20 + 1 = XXI
IV.
Simbolurile I, X, C pot aparea
consecutiv de maximum trei
ori intr-un numar, iar V, L, D
doar o data.

Romanii aveau ca regula sa
nu scada ("sustraga"), punand
in fata, dintr-un numar de
ordinul miilor decat un numar
de ordinul sutelor; la fel, nu
sustrageau dintr-un numar
de ordinul sutelor decat unul
de ordinul zecilor, samd... Ei
puneau in fata unui numar
unul dintr-un grup imediat
inferior, dupa regula de
crestere: 1 (adica I), 5 (adica
V), 10 (adica X), 50 (adica L),
100 (adica C), 500 (adica D),
1000 (adica M), etc.
Deci, corect este:
1999 = 1000 + 900 + 90 + 9
= M CM XC IX = MCMXCIX, si
nu IMM (deci se sustrage I din
X, nu din M)
La fel, aplicand regula de mai
sus, rezulta ca:
este incorect: 99 = IC
este corect: 99 = 90 + 9 =
XCIX

Dacă începeți ziua cu o
cană de infuzie din frunze

de păpădie nu numai că
veți pierde un kilogram
pe săptămână, ci întreg
organismul vi se va curăța
de toxinele acumulate.
În plus, tenul va deveni
strălucitor, iar părul nu va
mai cădea și nu se va mai
îngrășa.

Pielea este asemănătoare
unui al treilea rinichi,
deoarece contribuie la
reglarea necesarului de apă
al organismului și eliminarea
toxinelor prin transpirație.
Aspectul ei ne poate indica
prezenta anumitor boli. Astfel,
o piele aspră și uscată la o
persoană care are tensiunea
mică ne arată o secreție
insuficientă a glandei tiroide.
Putem remedia acest lucru
consumând zilnic alimente
bogate în iod: pește, iaurt, ouă,
legume cu frunze verzi, struguri
și banane. Nu e rău să frecați
pielea cu un burete aspru

pentru a îndepărta celulele
moarte de la suprafata ei.

Capșunile ascund în ele
elixirul contra pierderii
memoriei, susțin oamenii de
știință americani. Fructele
conțin un antioxidant puternic
care întăresc memoria. Acest
lucru s-a demonstrat în urma
testelor de laborator asupra
șoarecilor. Cercetătorii din
California (SUA) cred că acest
lucru este valabil și la oameni.
Ei au studiat proprietățile
fisteinei, o substanță naturală
care protejează celulele
creierului (neuronii) de
degenerarea produsă de
îmbătrânire. Dacă studiile vor
arăta aceleași efecte și asupra
oamenilor, boala Alzheimer,
care se caracterizează prin
pierderea treptată a memoriei
ajungând până la demență, va
deveni o amintire.

