
Sute  de po l i ţ i ş t i  
t e l eo rmănen i  ş i -au  
petrecut sărbătorile de 
iarnă în stradă. Oamenii 
legii au fost la datorie 
pentru ca locui tor i i  
judeţului Teleorman să 
petreacă în condiţii de 
linişte şi siguranţă. Şi se 
p a r e  c ă  e f o r t u r i l e  
acestora au dat roade. În 
perioada 31 decembrie 
2018 - 3 ianuarie 2019 nu 
s-au înregistrat evenimente cu impact asupra siguranţei publice, iar cetăţenii s-
au bucurat în linişte de sărbătoarea trecerii dintre ani.

(Continuare  în  pagina  2)

Legea nr. 509/2006 
c a r e  p r e v e d e  
acordarea de miere de 
albine ca supliment 
n u t r i t i v  p e n t r u  
preşcolari şi elevii din 
c lasele I– IV din 
învăţământul de stat şi 
confesional nu a fost 
p u s ă  î n  a p l i c a r e  
niciodată, deşi o astfel 
de măsură ar fi condus 
l a  p r o m o v a r e a  
consumului de miere 

de către copii, dar şi la valorificarea, şi pe această cale, a producţiei de miere 
obţinută în stupinele din România. 

(Continuare  în  pagina  7) 

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a 
prelungit termenul până la care fermierii şi alţi  investitori  
pot depune online cereri de finanţare nerambursabilă 
pentru înfiinţarea sau modernizarea unităţilor de 

procesare, inclusiv pentru achiziţia de abatoare mobile, 
ultima zi fiind 31 ianuarie 2019. 

Fondurile nerambursabile pot fi solicitate de către 
microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii (PFA, II, IF, 

SRL), alte întreprinderi, precum şi de către cooperative şi 
grupuri de producători. Cofinanţarea acordată prin PNDR 
este de 50% din valoarea totală eligibilă a investiţiei în 
cazul în care proiectul este realizat de IMM-uri sau de 

40% pentru alte întreprinderi şi creşte la 70% pentru 
investiţiile colective iniţiate de cooperative sau grupuri de 
producători. 

(Continuare  în  pagina  4)

Ziarul tuturor teleormănenilor care au ceva de spus

Un ziar care nu tace, nu minte, nu iartă şi spune lucrurilor pe nume
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Elevii nu vor primi borcane de miere 
naturală, produsă în România!

DSP Teleorman: 
Activitatea 

desfășurată în 
luna noiembrie

Până la 31 ianuarie 2019,

Fermierii pot depune solicitări de finanţare 
pentru achiziţia de abatoare mobile

Sărbători în stradă. 
Teleormănenii au fost cumpătaţi

Tinerii defavorizaţi 
pot obţine gratuit 

permisul de 
conducere



2 EVENIMENT - ACTUALITATE

„Permis pentru viitor” tinerilor defavorizați. MOL România și 
Fundația Pentru Comunitate au lansat cea de-a 4-a ediție a 
programului de responsabilitate socială "Permis pentru viitor", 
prin care oferă sprijin financiar tinerilor din medii defavorizate 
pentru acoperirea costurilor obținerii permisului de conducere 
de orice categorie. Persoanele vizate de acest program sunt 
tinerii cu posibilități materiale reduse, pentru care permisul de 
conducere este o condiție sau poate fi un avantaj în obținerea 
unui loc de muncă sau în menținerea și extinderea atribuțiilor de 
serviciu. Solicitările de finanțare pot fi depuse până în 25 
ianuarie 2019.

Sunt eligibili tinerii cu vârste cuprinse între 17 și 25 de ani, din 
medii defavorizate, care doresc să obțină permis de conducere 
de orice categorie (B, C sau D, inclusiv tractoare agricole sau 
forestiere, troleibuze și tramvaie).

„Experiența celor trei ani de existență a programului Permis 
pentru viitor ne-a învățat că avem nevoie de atenție și de 
sensibilitate pentru a ne apropia de tinerii din mediile 
defavorizate, cărora dorim să le oferim un instrument cu 
adevărat util la intrarea lor pe piața muncii. Ne dorim ca sprijinul 
financiar acordat să fie eficient, să aducă rezultate concrete şi 
sperăm de fiecare dată că toți beneficiarii vor obține permisul de 
conducere şi că le va fi de real folos în viitor”, a declarat Camelia 
Ene, unul dintre organizatori.

În cadrul celor trei ediții ale programului de până acum, 48 de 
tineri au obținut permis de conducere: 41 categoria B, 6 
categoria C și un carnet categoria B, automobil adaptat pentru 
persoane cu dizabilităţi. Alți 41 de beneficiari sunt programați 
pentru susținerea examenului sau se află în diferite faze ale 
cursurilor școlii de șoferi.

„Încurajăm tinerii să pregătească din timp, încă din acest an, 
solicitările de finanțare, să nu amâne demersurile pentru  
sfârșitul perioadei de înscriere. Permanent se pot informa de la 
noi, le oferim toate detaliile necesare pentru înscriere. Este 
important ca fiecare solicitant să-și găsească un mentor, un 
îndrumător pentru perioada școlii de șoferi și a pregătirii pentru 
examen. Așteptăm solicitări motivate clar, din care să reiasă 
necesitatea și beneficiul scontat al obţinerii permisului de 
conducere”, a precizat András Imre, Director Executiv al 
Fundației Pentru Comunitate.

Mai multe detalii despre programul Permis pentru viitor și 
formularul de înscriere se pot descărca de pe site-urile 
www.pentrucomunitate.ro. Termenul final pentru depunerea 
solicitărilor este 25 ianuarie 2019.

C. DUMITRACHE

(urmare  din  pagina  1)
În această perioadă, ca în fiecare zi a 

anului, poliţiştii teleormăneni au fost la datorie 
pentru prevenirea faptelor antisociale şi 
protejarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. 
Măsurile adoptate şi efortul poliţiştilor 
teleormăneni şi-au atins scopul - în perioada 
sărbătorilor de iarnă nu s-au înregistrat 
evenimente deosebite sau cu impact în planul 
ordinii şi siguranţei publice, iar cetăţenii s-au 
bucurat în linişte de trecerea dintre ani.

Cu toate acestea, au existat şi cazuri care 
au dat bătăi de cap poliţiştilor teleormăneni, 
dar şi medicilor de la Ambulanţă. De la beţii 
crâncene şi bătăi, până la şoferi inconştienţi 
sau sinucigaşi.

625de  teleormăneni au avut nevoie de 
intervenţia medicilor de la Ambulanţă în 
perioada sărbătorii de Crăciun. Cele mai multe 
intervenţii au fost legate de afecţiunile 
abdominale.

C. DUMITRACHE

Angajăm șoferi atestați pentru transport mărfuri periculoase.  Telefon de 
contact: 0766.279.773.

***
SC MARA PROD COM SRL angajează muncitori necalificați.  Relații la telefon 

0766.279.773.
***

Angajăm șef firmă de pază și paznici. Relații la telefon: 0766.279773.
***

SC MARA PROD COM SRL angajează economist și contabil, de preferat cu 
experiență în muncă.  Relații la telefon: 0247/314.575. 

***
Restaurantul Riviera din cadrul Complexului Mara angajează picoli și ospătari. 

Relații la telefon: 0723/148/613 sau la sediul Restaurantului Riviera (Zona Ștrand 
Peco)

Anunţuri

Sărbători în stradă. 
Teleormănenii au fost cumpătaţi

Inspectoratul de Jandarmi 
Județean Te leorman a  

asigurat ordinea și liniștea 
publică, desfășurand 16 
misiuni de asigurare a ordinii 

publice; 4 misiuni executate 
premergător și pe timpul 

desfășurării alegerilor; 3 
misiuni de restabilire a ordinii 
publice; 239 de misiuni de 

menținere a ordinii publice; 30 
misiuni de asigurare a pazei, 
protecției și menținerea ordinii 
publice pe traseul conductelor 
d e  t r a n s p o r t  p r o d u s e  
petroliere care tranzitează 
județul; 46 misiuni de punere 
în aplicare a mandatelor de 
aducere,  la  so l ic i tarea 
instanțelor judecătorești și 
parchetelor; 77 misiuni 
executate în comun cu alte 
instituții în baza planurilor de 
cooperare și a protocoalelor 
de colaborare.

P e n t r u  a b a t e r i l e  
constatate au fost aplicate 39 
sancțiuni contravenționale, 
valoarea amenzilor fiind de 
7.650 lei. Au fost constatate 2 
infracțiuni și a avut loc o 
intervenție ca urmare a 
solicitărilor prin SNUAU 112.

Cornelia RĂDULESCU

Activități desfășurate de IJJ Teleorman

Pungile subțiri din plastic nu se mai comercializează de la 1 
ianuarie 2019! Măsura este valabilă pentru pungile de transport 
cu mâner! Operatorii economici care nu respectă regula riscă 
amenzi cuprinse între 15 mii şi 25 de mii de lei, potrivit Realitatea 
TV.

Vorbim despre o reglementare ce se aplică etapizat, 
deoarece de la 1 iulie 2018 s-a interzis introducerea pe piața 
națională a pungilor de transport din plastic subțire și foarte 
subțire cu mâner, iar de la începutul acestui an, şi interzicerea 
comercializării acestora!

Măsurile adoptate transpun prevederile unei Directive a 
Parlamentului European, în ceea ce privește reducerea 
consumului de pungi.

Tinerii defavorizaţi 
pot obţine gratuit permisul 

de conducere

Pungile subțiri de
 plastic cu mâner nu se 

mai comercializează
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Ministrul de Finanţe Eugen 
Te o d o r o v i c i  a  p r o p u s  
premierului Viorica Dăncilă 
schimbarea şefului ANAF, 
I o n u ţ  M i ş a ,  i a r  ş e f u l  
Executivului urmează să 

semneze ordinul, au declarat 
surse guvernamentale pentru 
Mediafax.

Potrivit surselor citate, 
propunerea a ajuns deja la 
Guvern, iar Viorica Dăncilă 
este de acord cu aceasta, 

urmând să semneze ordinul 
de demitere a lui Ionuţ Mişa.

Î n  r e p e t a t e  r â n d u r i  
ministrul  Finanţelor i -a 
reproşat şefului ANAF gradul 
de colectare redus pe 

anumite componente: TVA 
sau recuperarea prejudiciilor.

ANAF a avut un an bun din 
punct de vedere al încasărilor, 
dar în lunile octombrie şi 
noiembrie a fost înregistrată o 
plafonare a acestora.

„Referitor la planul de 
colectare, în el trebuie avute 
în vedere toate elementele 
obligatorii pentru ANAF, 
necolectarea din zona de 
TVA, creşterea cotei accizei, 
taxe vamale. O să vedeţi până 
la final de an un pachet de 
măsuri foarte clare pentru 
anul 2019, măsuri care să 
arate ce se va face şi care vor 
fi efectele acestor măsuri. Să 
vadă  pa r tene r i i  noş t r i  
internaţionli modul în care 
funcţionează statul. Nu ştiu 
dacă cineva trebuie să stea 
vreodată liniştit într-o funcţie 
care implică tot ceea ce 
înseamnă bugetul ţării”, a 
spus Teodorovici, în luna 
noiembrie.

A n t e r i o r ,  m i n i s t r u l  
F i n a n ţ e l o r  d e c l a r a  c ă  
principalul criteriu de evaluare 
al performanţei lui Ionuţ Mişa 
este planul de încasări 
realizate de ANAF.

După ce anul trecut, în 2018, țara noastră s-a confruntat 
ba cu gripa aviară, ba cu pesta porcină, cu stafilococul auriu, 
cu infecțiile intraspitalicești, totuși liderii politici teleormăneni 
au sărbătorit și de Crăciun, și de Anul Nou, respectând atât 
credința cât și tradițiile.

Astfel, Adrian Ionuț Gâdea, președintele Organizației 
județeneTeleorman a Partidului Social Democrat, cea mai 
mare formațiune politică din România, care se pare că în 
ultimul timp nu mai are majoritatea în Parlamentul României, 
dar care cu ajutorul aliaților de la Alianța Liberalilor și 
Democraților, sau a celor de la Uniunea Democrată a 
Maghiarilor din România, reușește să-și impună punctual de 
vedere, a petrecut de sărbătorile de iarnă. Astfel, 
președintele Adrian Ionuț Gâdea declară că de Crăciun a fost 
acasă la Turnu Măgurele, mai exact la Ciuperceni, la casa 
părintească,unde a prăsnuit Crăciunul în mod tradițional și a 
primit colindătorii; respectiv președintele Gâdea a participat 
la tăierea porcului, și chiar dacă nu a fost frig, a băut și o 
ceașcă de țuică fiartă, a ajutat familia la facerea cârnaților, din 
care a și mâncat și a mâncat și sarmale, caltaboș, șorici de 
porc și tot ce se pune pe masa îmbelșugată de sărbători, fără 
însă să facă exces.

Și reprezentatul celui mai mare partid din opoziție, 
senatorul Eugen Pârvulescu, președintele Organizației 
județene Teleorman a Partidului Național Liberal, a sărbătorit 
de Crăciun și de Anul Nou.De Crăciun senatorul Eugen 
Pârvulescu a fost acasă, la Țigănești, cu familia, unde și 
dânsul a primit colindătorii, și a petrecut în mod traditional cu 
cei dragi. Apoi, de Anul Nou, senatorul Pârvulescu a mers la 
Oradea, după cum a declarat, unde a petrecut trecerea dintre 
ani împreună cu alte rude. Eugen Pârvulescu, de crez 
Adventist de ziua a șaptea, susține că domnia sa crede în 
nașterea Domnului Iisus Christos, și că este creștinește să 
sărbătorim acest fapt.

De altfel, și ceilalți lideri politici teleormăneni au sărbătorit 
de Crăciun și de Anul Nou, ca majoritatea românilor, care 
cunosc că orice sărbătoare este bine venită; și așa și este 
normal.

Ioan DUMITRESCU

Aleşii muncesc într-un an, cât alţi angajaţi în aproape 5 
săptămâni, informează Realitatea TV. Mai exact, anul trecut, 
deputaţii au petrecut 229 de ore în plen şi 36 de ore în 
şedintele comune ale Parlamentului.

Dacă românii muncesc, potrivit legii, 192 de ore pe lună, 
aleşii au muncit 265 de ore, ATENTIE! pe an. Și pentru asta, 
de la 1 ianuarie, parlamentarii, miniștrii, șeful statului şi 
primarii vor avea salarii mai mari cu aproape 10%!!!

Deputaţii primesc lunar o indeminizaţie de peste 10.000 
de lei, iar de la bugetul de stat le sunt acoperite cheltuielile pe 
care le fac cu plata angajaţilor, transport şi chirie.

Anul trecut, 229 de ore au dezbătut şi au adoptat legi în 
plenul Camerei Deputaţilor, iar aproape 36 de ore au petrecut 
deputaţii în plenul reunit al Parlamentului.

Au avut 103 şedinte de plen, din care 17 au fost comune. 
Cea mai lungă şedinţa a avut aproximativ 5 ore, iar cea mai 
scurtă 47 de minute.

La aceste sedinte de plen se adaugă activitatea depusă 
de aleşi în comisiile de specialitate şi în circumscripţii. Însă, 
aşa cum ştim însă, aleşii s-au asigurat să nu obosească prea 
tare.

Din 7 zile pe săptămână, aleșii lucrează doar patru. Uneori 
şi chiulesc. Vin la serviciu luni, marţi şi miercuri.

Deşi ziua de joi este dedicată activităţii în comisiile de 
specialitate, aleşii au avut grijă ca nu de putine ori să îşi 
programeze „studiu individual" şi să plece în circumscripţii 
încă de miercuri după-amiază.

Deputaţii primesc lunar o indeminizaţie de peste 10.000 
de lei, iar de la bugetul de stat le sunt acoperite cheltuielile pe 
care le fac cu plata angajaţilor, transport şi chirie.

Sărbătorile liderilor politici

Câte zile muncesc aleșii 
neamului într-un an

Revocarea procurorului general Augustin 
Lazăr, numirea noilor miniștri, legea pensiilor și 
legea bugetului sunt doar câteva din subiectele 
fierbinți care depind de semnătura lui Klaus 
Iohannis.

În 2019, pe masa președintelui Klaus 
Iohannis ajung proiecte controversate, potrivit 
Realitatea TV. Anul care s-a încheiat a fost unul 
al controverselor între președintele Klaus 
Iohannis și coaliția de guvernare. Și nici anul 
care vine nu se anunță a fi diferit.

Pe masa președintelui ajung proiecte 
controversate și solicitări cărora președintele 
trebuie să le dea un răspuns. Revocarea 
procurorului general Augustin Lazăr, numirea 
noilor miniștri, legea pensiilor și legea bugetului 
sunt doar câteva din subiectele fierbinți care 
depind de semnătura lui Klaus Iohannis.

Printre acestea se numără legea bugetului 
de stat pentru anul 2019. Președintele Klaus 
Iohannis a criticat în repetate rândul modul în 
care PSD și ALDE au gestionat banii publici. În 
anul 2018 Klaus Iohannis a respins proiectul 
care a ajuns la promulgare și a cerut 

modificarea acestuia.
O altă lege care ajunge la promulgare este 

legea pensiilor. Opoziția a criticat acest proiect, 
invocând lipsa de sustenabilitate și impactul 
bugetar care ajunge la peste 81 de miliarde de 
lei în anul 2022, când toate pensiile vor fi 
recalculate.

Președintele va fi solicitat să promulge și 
proiectul de lege care îi scapă de închisoare pe 
cei care fac evaziune fiscală, dacă achită 
prejudiciul.

Potrivit constituției președintele poate 
refuza o singura data promulgarea unei legi. O 
altă cale de atac pe care o are la îndemână este 
sesizarea CCR. În anul 2018, din cele 81 de 
sesizări tranșate de CCR aproape jumătate au 
fost formulate de președintele Klaus Iohannis.

Klaus Iohannis a rămas cu restanțe și din 
2018. Trebuie să dea un răspuns legat de 
revocarea lui Augustin Lazăr și să ia o decizie în 
cazul numirii noilo miniștri pe care să o 
comunice "în scris si motivat", așa cum a spus 
CCR.

C o m i s a r u l  e u r o p e a n  
Corina Creţu îndeamnă 
România să folosească toate 
oportunităţile Preşedinţiei 
Consiliului Uniunii Europene, 
inclusiv în ceea ce 
priveşte politica de 
c o e z i u n e  p e n t r u  
perioada 2021-2027.

C o r i n a  C r e ţ u  
precizează că atât ea, 
c â t  ş i  C o m i s i a  
Europeană sunt gata să 
sprijine cu tot ce pot 
autori tăţ i le române 
p e n t r u  a  a v e a  o  
Preşedinţie de succes.

„Acest mandat de 
şase luni are loc într-un 
moment plin de provocări, 
ceea ce reprezintă un motiv în 
plus pentru ca România să 
folosească toate oportunităţile 
pentru a avansa în negocierea 
dosarelor prioritare, inclusiv în 

ceea ce priveşte politica de 
coeziune pentru perioada 
2021-2027“, a scris Corina 
Creţu pe contul său de 
Facebook.

Ea spune că, în calitate de 
comisar european pentru 
politicile regionale, se bucură 
de faptul că politica de 
c o e z i u n e  r e p r e z i n t ă  o  
prioritate pentru Preşedinţia 

română, care de altfel se va 
desfăşura sub motto-u l  
„Coez iunea ,  o  va loa re  
comună europeană“.

„Acest lucru demonstrează 
impactul clar pe care 
această pol i t ică a 
solidarităţii l-a avut în 
ultimii ani în România, 
contribuind esenţial la 
îmbunătăţirea vieţi i  
românilor. Ca şi până 
acum, atât eu personal, 
c â t  ş i  C o m i s i a  
Europeană, suntem 
gata să sprijinim cu tot 
ce putem autorităţile 
române pentru a avea o 
Preşedinţie de succes, 

c a r e  s ă  c o n t r i b u i e  l a  
consol idarea proiectulu i  
european şi la creionarea unui 
viitor mai bun al Uniunii 
Europene. Mult succes!“, 
încheie Corina Creţu.

Ministrul Teodorovici 
propune schimbarea şefului ANAF

Decizii grele pentru Klaus Iohannis

Corina Creţu: 

România trebuie să folosească 
toate oportunităţile Preşedinţiei Consiliului UE



(urmare  din  pagina  1)
Solicitanţii eligibili anterior menţionaţi care 

realizează un lanţ alimentar integrat, primesc 
fonduri nerambursabile pentru achiziţionarea 
abatorului mobil, a mijlocului de transport 
specializat (remorcă sau semiremorcă 
specializată) pentru colectarea materiei prime 
s a u  c o m e r c i a l i z a r e a  p r o d u s e l o r  
a g r o a l i m e n t a r e ,  p r e c u m  ş i  p e n t r u  
modernizarea sau înfiinţarea unităţii de 
procesare.

Fondurile disponibile prin submăsura 4.2 din 
PNDR sunt în acest moment de 207 milioane 
de euro, din care 82 milioane de euro pentru 
unităţi noi de procesare şi 125 de milioane de 
euro pentru modernizarea unităţilor de 
procesare existente. 

Termenul limită pentru solicitarea acestor 
fonduri este 31 ianuarie 2019, ora 16:00, în 
limita fondurilor disponibile (sesiunea se poate 
închide înainte de data limită în cazul în care 
valoarea fondurilor solicitate atinge plafonul de 
200% din valoarea alocării din această 
sesiune). 

Pentru ca abatorul mobil să devină 
operaţional este nevoie de apă curentă, 

energie electrică, canalizare sau fosă septică. 
De asemenea, abatoarele mobile trebuie să 
primească autorizaţie de funcţionare din partea 
autorităţilor sanitare, sanitar-veterinare şi a 
celor de mediu pe numele beneficiarului. 
Autorizaţia se eliberează de către Direcţia 
Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 
Alimentelor pe centru de sacrif icare 
(container), iar la mutarea abatorului într-un 
n o u  a m p l a s a m e n t  e s t e  n e c e s a r ă  
reautorizarea. Rulota cu rol de măcelărie se 
autorizează separat. 

Toţi cei interesaţi să depună online proiecte 
în vederea finanţării  trebuie să consulte Ghidul 
solicitantului şi anexele aferente submăsurii 4.2 
din PNDR 2020,  documente publicate pe 
pagina de internet, www.afir.info, la secţiunea 
Investiţii PNDR.

Abatoarele mobile pot fi achiziţionate prin 
procedură de selecţie de oferte, conform 
Manualului Procedură Achiziţii – beneficiari 
pr ivaţ i  PNDR 2014-2020 postat  pe 
www.afir.info sau prin achiziţie directă utilizând 
Baza de date cu preţuri de referinţă pentru 
maşini, echipamente şi utilaje. 

George ZAVERA

4 SOCIAL - ECONOMIC

Direcția de Sănătate Publică în luna noiembrie a 
supravegheat în luna noiembrie următoarele boli: un caz de 
tuse convulsivă; un caz de rubeolă; 2 cazuri de varicelă; 12 
cazuri de hepatită acută virală tip A; 9 cazuri de rujeolă; 4 
cazuri de scarlatină; 19 cazuri de TBC.

A verificat un număr de 102 unităţi și 13 sesizări: 13 mediul 
de viață al populației; 6 unități sanitare; 8 unități școlare; 8 
sisteme publice de aprovizionare cu apă potabilă; 11 petiții 
rezolvate; 50 mediu de muncă; 11 unități de producție și 
retaileri; 7 unități desfacere cosmetice.

În urma deficiențelor constatate în controale, s-au aplicat 
4 amenzi în valoare de 7.800 lei și 4 avertismente.

DSP Teleorman a desfășurat 14 campanii–Ziua Mondială 
a Diabetului- 08 participanți; Ziua Națională a Alimentației și a 
Combaterii Risipei Alimentare-477 participanți; Ziua 
Națională fără Tutun-196 participanți; Ziua Europeană a 
Informării despre Antibiotice-197 participanți; Eliminarea 
violenței asupra femeii-175 participanți; Alimentația 
sănătoasă și activitatea fizică în școli și grădinițe-883 
participanți; Noțiuni fundamentale de igienă–439 participanți; 
Promovarea sănătății în comunitățile defavorizate-85 
participanți; Prevenirea bolilor contagioase și parazitare -133 
participanți; Stil de viață sănătos-191 participanți; Detecția 
precoce și intervențiile scurte în consumul de alcool-294 
participanți; Bolile sezonului rece-246 participanți; Ziua 
Mondială a Vârstnicului-287 participanți; Ziua Mondială de 
Luptă împotriva HIV/SIDA-70 participanți.

Activități specifice pentru întocmirea documentației în 
vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare, 
eliberarea acestora și consultanță în raport de solicitări - 6 
consultanțe.

Evaluarea unităților care au depus documentația pentru 
reabilitare, modernizare, extindere și dotare școli -12 unități.

Derularea programului PNV 1 Evaluarea nivelului de 
dezvoltare fizică și a stării de sănătate pe baza examenelor 
medicale de bilanț la copiii și tinerii din colectitățile școlare din 
mediul urban și rural-250 elevi.

A verificat microclimatul în grădinițele cu program 
prelungit-24 unități. A efectuat controale igienico-sanitare în 
24 grădinițe cu program prelungit. S-au verificat meniurile în 
15 gradinițe cu program prelungit și creșe. S-au 
supravegheat condițiile igienico-sanitare în colectivitățile de 
copii și tineri–6 unități. Triajul epidemiologic după vacanța 
elevilor din clasele primare și grădinițe, centralizarea și 
raportarea la INSP București și MS–măsuri în focarele 
depistate, pediculoză 34 copii, la recontrol-3 copii.

S-au recoltat 28 probe apă (rețea) din urban și 123 din 
mediul rural.  A transmis 22 notificări privind neconformități 
ale parametrilor de potabilitate ai apei în urma monitorizării, o 
notificare de certificare a conformității și o notificare de 
respingere pentru certificarea conformității.

DSP Teleorman a colectat și înregistrat datele privind 
modul de gestionare a deșeurilor provenite din activități 
medicale din teritoriu și a monitorizat indicatorii specifici PN II 
privind protejarea sănătății și prevenirea îmbolnăvirilor 
asociate factorilor de risc în relație cu mediul - 96 acțiuni.

A efectuat evaluări în vederea obținerii ASF pe baza 
referatului de evaluare și în baza declarației pe propria 
răspundere.

A monitorizat condițiile igienico-sanitare și recoltare de 
teste de sanitație din unitățile de procesare și din unitățile de 
alimentație publică. Număr CIS–uri-22; număr probe 
alimentare-25; număr acțiuni -56.

Programul Național de Sănătate Publică II–Domeniul 4: 
protejarea sănătății și prevenirea îmbolnăvirilor asociate 
factorilor de risc alimentari și de nutriție –probe recoltate -9.

Direcția de Sănătate Publică Teleorman a rezolvat cererile 
primite de la solicitanți.

Cornelia RĂDULESCU

Până la 31 ianuarie 2019,

Fermierii pot depune solicitări de finanţare 
pentru achiziţia de abatoare mobile

Accizele pentru acest an 
cresc peste nivelul prevăzut în 
actualul Cod Fiscal, prin 
actualizare cu inflaţia, noile 
niveluri fiind agreate anul 
trecut la nivel guvernamental, 
ceea ce va genera scumpiri la 
benzină, ţigări, alcool, conform 
calculelor Profit.ro.

De la 1 ianuarie, acciza 
este majorată la benzină de la 
1.976 lei/1000 litri, la 2.038 
lei/1000 de litri, cu 3,15% mai 
mare decât până în prezent. 
Similar, acciza la motorină 
este majorată de la 1.838 
lei/1.000 l la 1.896 lei/1.000 l. 
Impactul asupra preţului 
benzinei şi motorinei va fi de 
aproximativ 7 bani pe litru.

Acciza aplicată la mia de 
ţigarete creşte începând cu 1 
ianuarie de la 448,74 lei la 
483,74 lei. Majorarea a fost 
necesară pentru a alinia 
nivelul acesteia cu cerinţele 
Uniunii Europene (UE), dar 
iniţial Guvernul stabilise un 
prag mai mic. Impactul asupra 
preţului unui pachet de ţigări 
va fi de 0,7 lei. 

Accizele la bere cresc de la 
3,3 la 3,4 lei pe hl (1 grad), iar 
cele pentru vinurile spumoase 
- de la 47,35 la 48,89 
lei/hectolitru de produs. Acciza 
la vinurile liniştite şi la 
produsele intermediare se 
majorează de asemenea, de 
la 396,84 lei/hectolitru de 

produs la 409,34 lei.
Alcoolul etilic va “beneficia” 

de o majorare de acciză de la 
3.300 lei la 3.411 lei/hectolitri 
de alcool pur, iar cel produs în 
micile distilerii, de o majorare 
de acciză de la 1.653 lei la 
1.705 lei/hectolitru de produs.

Accizele la produsele 
energetice cresc şi ele. Acciza 
la electricitatea utilizată în 
scop comercial urcă de la 2,37 
lei la 2,44 lei/MWh, iar cea 
utilizată în scop necomercial - 
de la 4,74 lei la 4,89 lei/MWh. 
Şi gazul petrol lichefiat utilizat 
pentru încălzire va trebui 
accizat mai mult de la 1 
ianuarie, de la 537 lei/tonă la 
555 lei/tonă.

DSP Teleorman: 
Activitatea desfășurată în 

luna noiembrie

De la 1 ianuarie 2019, toate statele membre 
aplică cinci măsuri antiabuz cu caracter juridic 
obligatoriu, care vizează principalele forme de 
evitare a obligaţiilor fiscale practicate de marile 
companii multinaţionale, potrivit unui 
comunicat de presă al Comisiei Europene.

1. Toate statele 
membre vor putea de-
acum să impoziteze 
profiturile transferate 
în ţări cu un nivel 
redus de impozitare în 
care firma nu are o 
activitate economică 
reală,  iar  aceste 
norme privesc firmele 
străine controlate.

2. Câştigurile în 
ceea ce pr iveşte 
a c t i v e l e  p r e c u m  
p r o p r i e t a t e a  
intelectuală, care au fost transferate de pe 
teritoriul Uniunii Europene (UE), vor deveni de 
acum încolo impozabile în UE, iar normele 
privesc impozitarea la ieşire.

3. Pentru a descuraja firmele să creeze 
acorduri de îndatorare artificiale menite să 
reducă la minimum impozitele, statele membre 

vor putea limita cuantumul dobânzii nete pe 
care o firmă îl poate deduce din venitul său 
impozabi l  -  norme pr iv ind l imi tarea 
deductibilităţii dobânzii.

4. Firmele vor fi împiedicate să exploateze 
neconcordanţele din legislaţia fiscală a două 

ţări diferite din UE 
p e n t r u  a  e v i t a  
impozitarea - norme 
privind tratamentul 
n e u n i f o r m  a l  
elementelor hibride.

5. Statele membre 
p o t  a b o r d a  
m e c a n i s m e l e  d e  
evitare a obligaţiilor 
fiscale care nu fac 
obiectul unor norme 
s p e c i f i c e  d e  
combatere a evitării 
obligaţiilor fiscale - 

norma generală anti-abuz.
Normele se bazează pe standardele globale 

elaborate de OCDE în 2015 cu privire la 
erodarea bazei impozabile şi transferul 
profiturilor (BEPS) şi ar trebui să contribuie la 
prevenirea deturnării profiturilor neimpozitate 
în afara UE.

Accizele pentru acest an cresc peste nivelul 
prevăzut în actualul Cod Fiscal

Noile norme UE care elimină evitarea obligaţiilor 
fiscale intră în vigoare de la 1 ianuarie
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(urmare  din  pagina  1)
Anul trecut, legea din 2006 referitoare la 

Programul “Mierea în Şcoli” a fost actualizată, 
fiind adoptată în Parlamentul României pe data de 
21 noiembrie, iar actul normativ a fost trimis spre 
promulgare Preşedintelui României, Klaus 
Iohannis, pe data de 4 decembrie. În forma 
actualizată, actul normativ prevede distribuirea 
către elevi a mierii poliflore provenind din stupine 
româneşti autorizate şi verificate sanitar veterinar. 
Contractarea cantităţilor de miere ambalată la 
borcane de 250 de grame şi purtând hologramă 
specială ar fi urmat să fie făcută  de către 
autorităţile locale. 

Probabil că din considerente economice, 

Guvernul României a decis, pe final de an 2018, 
să suspende timp de trei ani aplicarea 
Programului ”Mierea în școli”. Măsura a fost 
adoptată la finele anului 2018 şi publicată în 
Monitorul Oficial pe data de 29 decembrie. ”În 
perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2021 se 
suspendă aplicarea prevederilor Legii nr. 
509/2006 privind acordarea de miere de albine ca 
supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din 
clasele I– IV din învăţământul de stat şi 
confesional, cu modificările ulterioare”, se arată în 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 114/2018, 
apărută în Monitorul Oficial în data de 29 
decembrie.

George ZAVERA

7 EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

În vacanță şi nu prea. Unii profesori le-au dat copiilor 
multe teme pentru acasă. Fie că sunt în primul an de 
şcoală şi abia învaţă să scrie şi să citească, fie că deja 
sunt mari, cu toţii au intrat în vacanţă cu sute de exerciţii şi 
probleme de rezolvat.În alte ţări, elevii sunt lăsaţi să fie 
copii. În timpul anului şcolar, le trebuie doar câteva minute 
ca să rezolve temele pentru acasă. Sau nu au deloc, cum 
se întâmplă în Finlanda.

La noi, profesorii încă dau teme copiilor, convinşi că 
aceştia vor aprofunda astfel materia. Experţii invocă studii 
care arată exact contrariul.

„Cred că efectul lor asupra copiilor este chiar advers. 
În sensul că urăsc temele pentru că, în timpul vacanţei, în 
loc să se bucure de timpul acela liber, au de făcut teme. În 
vacanţe, în schimb, cred că elevii ar trebui să fie încurajaţi 
să citească. Şi părinţii, de asemenea, să citească cu ei”, 
spune Liliana Romaniuc.

Anul trecut, Ministerul Educaţiei a realizat un sondaj 
de opinie printre părinţi, profesori şi elevi despre temele 
pentru acasă. 80% dintre elevi şi părinţi consideră că 
temele sunt necesare, dar adesea sunt prea obositoare, 
consumă mult din timpul liber, iar copiii au nevoie de ajutor 
ca să le rezolve. Mai mult de jumătate dintre profesori au 
declarat că nu dau teme pentru vacanță.

Elevii nu vor primi borcane de miere 
naturală, produsă în România!

Ministrul Educaţiei, Ecaterina 
Andronescu, consideră că elevii 
ar fi mai bine pregătiţi pentru 
examene dacă s-ar introduce o 

evaluare intermediară în timpul 
ciclului liceal.

"Mă uit la rezultatele pe care 
le au elevii noştri, şi la examenul 
de finalizare a ciclului gimnazial 
de la clasa a VIII-a să avem 
peste 36% de elevi care nu iau 

nota 5,00, nu avem cum să nu 
tragem un semnal foarte serios 
de alarmă, ceva trebuie să 
facem acolo.

Dacă vă uitaţi la rezultatele 
de la examenul de bacalaureat 
în ultimii ani, o să constatăm 
acelaşi lucru: rezultate din ce în 
ce mai slabe. Trebuie să găsim 
nişte soluţii.

Una dintre ele ar putea să fie 

aceasta, să mai introducem o 
evaluare intermediară în timpul 
ciclului liceal, în aşa fel încât să-i 
determinăm pe elevi să se 
pregătească mai bine, să nu 
lăsăm pregătirea din liceu 
pentru bacalaureat numai la 
s fâ rş i t u l  examenu lu i  de  
baca laureat " ,  a  prec iza t  
Andronescu, sâmbătă, la RTV.

Totodată, ministrul Educaţiei 
a admis că programele şcolare 
trebuie revizuite, în condiţiile în 
care cei mici trebuie să 
asimileze un volum uriaş de 
informaţii.

"Aceasta este o altă direcţie 
de acţiune (...). Materia noastră 
este excesiv de condensată 
pentru vârsta elevului din 
gimnaziu şi atunci o altă măsură 
pe care trebuie să o luăm este să 
revizuim programele şcolare. 
Este extrem de important acest 
lucru. Sunt multe idei, nu se pot 
face peste noapte toate, 
încercăm să le demarăm", a 
adăugat ministrul.

O echipă de cercetători de la University of Gothenburg 
a descoperit că atunci când nou-născuţii trăiesc cu 
animale de companie în casă, aceştia se dezvoltă cu mai 
puţine alergii şi alte boli. În lucrarea publicată în PLOS 
ONE, grupul descrie în detaliu rezultatele la care au 
ajuns.

Se ştia că intrarea în contact a nou-născuţilor şi a 
copiilor cu germeni străini ajută la întărirea sistemului 
imunitar, oferind o protecţie mai bună în timpul vieţii. În 
noul studiu, echipa de cercetători suedezi au aflat mai 
multe despre posibilele beneficii ale expunerii la germenii 
animalelor de companie, scrie Medical Xpress.

Studiul a implicat analizarea datelor de la două studii 
anterioare care urmărea sănătatea copiilor şi care aveau 
informaţii despre animalele de companie din casă. Un set 
de date include informaţii despre 1.029 de copii de 7-8 
ani. Cercetătorii au descoperit că incidenţa alergiilor era 
de 49% pentru copii care nu au stat lângă animale de 
companie atunci când erau nou-născuţi. Procentul a 
scăzut la 43% pentru cei care au trăit cu un singur animal 
de companie şi la 24% în cazul copiilor care au avut trei 
animale de companie.

Al doilea set de date are informaţii despre 249 de copii. 
A arătat că rata alergiilor pentru copiii care au crescut fără 
animal de companie era de 48%, 35% pentru copii cu un 
animal şi 21% în cazul copiilor care au crescut cu mai 
multe animale de companie.

Luate împreună, datele arată că, cu cât expunerea 
nou-născuţilor la animalele de companie este mai mare, 
cu atât este mai mic riscul de a dezvolta alergii în 
copilărie.

Temele de vacanță, o 
necesitate sau o povară?

Importanţa animalelor de 
companie pentru copii 

Ficatul e pus la grea încercare de sărbători, 
când mesele noastre sunt la fel de „împodobite“ 
ca pomul de Crăciun: sarmale, cârnați, friptură, 
salată de boeuf, piftie, cozonac, tort, fursecuri. 
Toate, desigur, stropite din belșug cu alcool: vin, 
bere, cocktailuri, șampanie, țuică.

După atâtea excese, „uzina“ noastră de filtrare, 
f i c a t u l ,  a r e  
categoric nevoie de 
o  p a u z ă .  I a t ă  
alimentele care îți 
curăță organismul 
după sărbătorile de 
iarnă:

Morcovi. Sunt 
bogați în glutation, 
p r o t e i n ă  c a r e  
î m b u n ă t ă ț e ș t e  
capac i t a t ea  de  
d e t o x i f i c a r e  a  
ficatului și care, în 
p l u s ,  î n t ă r e ș t e  
i m u n i t a t e a ,  
f a v o r i z e a z ă  
utilizarea eficientă a energiei, previne anumite 
boli. Glutationul se află în fiecare celulă din corp, 
unde acționează ca antioxidant și detoxifiant. 

Ridiche neagră. Grație bogăției în sulf, această 
legumă ajută ficatul să elimine deșeurile, 
atenuează efectele unei alimentații prea bogate în 
grăsimi și favorizează producerea bilei. 

Cartof-dulce. Potasiul este un mineral cu rol 
esențial în activitatea inimii, a sistemelor nervos și 
muscular, ajută la scăderea tensiunii arteriale și a 
colesterolului și intervine activ în procesul de 
purificare a ficatului. 

Usturoi. Conține cantități mari de alicină și 
seleniu, substanțe eficiente în purificarea ficatului. 

Grepfruit. Este o 
sursă excelentă de 
vitamina C și alți 
antioxidanți care 
activează enzimele 
detoxi f iante din 
f i c a t ,  î n t ă r e s c  
imunitatea, combat 
inflamațiile. 

S fec lă  roș ie .  
Î n z e s t r a t ă  c u  
puternice vir tuț i  
detoxifiante, sfecla 
r o ș i e  c o n ț i n e  
met ionină,  care 
f a v o r i z e a z ă  
e l i m i n a r e a  

deșeurilor din organism, dar și betanină, ce 
împiedică depunerea acizilor grași în ficat. 

Varză. Legume ideale pentru curățarea 
ficatului sunt și varza, conopida și varza-de-
Bruxelles, care conțin glucozinolați, care mențin 
capacitatea naturală a ficatului de a elimina 
toxinele. 

Ecaterina Andronescu: Ar fi util să introducem 
o evaluare intermediară în timpul liceului

Alimente care curăţă ficatul şi detoxifică 
organismul, după sărbătorile de iarnă
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Bunicul meu era născut chiar în ziua de Crăciun. De 

bucurie și în acord cu nașii, părinții i-au pus numele 

”Crăciun”. Așa că în fiecare an mergeam împreună cu părinții 

mei să-i urăm ”la mulți ani”.

- I-am cumpărat o pereche de ciorapi și un fular lui 

bunică-tu. Știu că de astea are nevoie. E bătrân, nu mai ține 

la frig.

Bunicul luptase în război. A fost rănit grav pe front, 

dincolo de Prut. Medicii l-au operat și i-au scos un plămân, 

dar nu-l incomoda. După ce s-a făcut bine l-au trimis din nou 

să lupte și într-o ambuscadă l-au luat prizonier. A stat în 

lagărul rusesc până la terminarea războiului. Când s-a întors 

acasă mama avea zece ani și nu la recunoscut. Era prea mică 

când a plecat el pe front.

- Bunicule,  povestește-mi întâmplări de pe front, l-am 

rugat eu în timp ce bunica punea sarmalele pe masă să 

mâncăm.

- Auzi și tu la el, s-a supărat bunica. Acum ți-ai găsit? E 

ziua lui. Îi piere pofta de mâncare, m-a certat ea.

Era bunica vitregă. Bunica mea bună murise la numai șase 

luni de la venirea bunicului din război. 

- Lasă băiatul, femeie… Ce dacă întreabă? Așa sunt copii.

- Păi te face să-ți aduci aminte prin ce ai trecut.

- Și tu crezi că dacă nu m-ar întreba nimeni, aș uita? Asta 

nu se uită, femeie…

Bunicul era o fire blândă în ciuda destinului crud. Mai erau 

doi veterani în sat care la fel au fost în război, dar erau răi, 

se certau cu oricine și din orice nimic.

- Războiul este cum vezi tu în filmele alea, nepoate. Numai 

că în război se moare cu adevărat nu ca în filme când îl 

împușcă pe unu și mâine îl vezi în alt film, începea el să-mi 

povestească.

- Războiul e urât… Uite, ce avem noi pe masă, acum?

M-am uitat la ai mei apoi pe masă încercând să fac 

inventarul.

- Păi ce să avem: sarmale, cârnați, cozonac, pâine caldă, 

vin, cico, de toate avem bunicule.

- Bravo! Mi-a zis bunicul și m-a mângâiat pe cap. 

- Ei bine, odată, de ziua mea, pe front am mâncat boabele 

de porumb din balega cailor. Iar pâinea când o aveam era 

mucegăită și uscată. Și tot de ziua mea, a fost împușcat 

lângă mine un camarad care tocmai îmi urase: ”la mulți ani, 

Crăciune”…

L-am privit. Ochii-i înnotau în lacrimile amintirilor 

dureroase. Îmi părea rău că l-am pus să retrăiască acel 

coșmar și am lăsat privirea în jos.

- Eeee, hai lasă, e bine că m-ai întrebat. Să povestești mai 

departe să învețe lumea că războiul e doar distrugere. Nu 

aduce nimic bun, doar moarte, foamete și lacrimi…

A ridicat paharul de vin și a turnat din el puțin pe jos.

- Ce faci, Crăciune? Murdărești preșurile, cum le mai spăl 

că e iarnă, a sărit bunica.

- Pentru cei morți, să bea și ei… Și acum hai să ciocnim și 

să mâncăm. Sănătate și să fie pace în lume!

- La mulți ani, bunicule!

Din volumul “Îngerul fără aripi”, de Mihail Tănase, 

în curs de pregătire

Un individ latos, cu barba incalcita, intra in frizerie, se 

aseaza pe un scaun, isi examineaza fata in oglinda si-i spune 

frizerului:

- Am impresia ca tot dumneata m-ai tuns data trecuta...

- In nici un caz, raspunde frizerul. Eu lucrez aici de-abia 

de un an.

***

O femeie se duce la banca:

- Care-i problema, stimata doamna?

- Domnule director, am deschis un cont la banca 

dumneavoastra, il folosim in comun, eu si sotul meu. As dori 

sa scot cinci sute de dolari, dar numai din jumatatea lui. Se 

poate?

Pastila de râs

Mulţi dintre noi ne confruntăm cu 
încrederea în sine şi, potrivit psihologul Angela 
Nuţu, aceasta se construieşte pas cu pas, 
fiecare victorie personală şi fiecare experienţă 
nouă de învăţare jucând un rol crucial în acest 

demers. Încrederea în sine te poate juta să  
interacţionezi cu succes cu oamenii din jurul 
tău, iar pentru a dobândi încrederea în sine 
există cinci greşeli pe care trebuie să le 
ocoleşti. Pentru asta, e nevoie să lucrezi la 
propria persoană şi dai uitării experienţele 
negative care te-au adus în această situaţie.

Părerea celor din jur e prea importantă. 
Multe dintre judecăţile de care ne lovim şi 
părerile negative ale oamenilor din jurul nostru 

nu sunt întotdeauna critici constructive şi 
oneste din care să putem extrage ceva. Până 
la urmă, nu depinde de părerea nimănui, iar tot 
ce vei face va fi să te autojigneşti.

Acorz i  p rea mul t  t imp lucrur i lo r  
neimportante şi le amâni pe cele importante. 
Încrederea în sine începe cu eforturile de a o 
construi, iar cel mai bun lucru pe care-l poţi faci 
este acela de a învăţa lucruri noi şi să le 
perfecţionezi pe cele pe care deja le ştii.

Încă trăieşti în trecut. De cele mai multe ori, 
nu avem tendinţa de a rememora lucrurile bune 
din viaţa nostră, iar experienţele negative şi 
eşecurile ne împiedică să acţionăm şi să ne 
concentrăm asupra prezentului şi a 
oportunităţilor care ne ies în cale.

Cauţi scuze. Trebuie să te bucuri de viaţă şi 
de tot ce-ţi oferă aceasta. Odată ce accepţi 
lucrul acesta, vei reuşi să capeţi încredere în 
tine şi să-ţi permiţi să te dezvolţi.

Teama de a nu-i răni pe cei din jur te 
împiedică să faci ceea ce simţi.  Vei ajunge să 
nu ştii ce vrei, dar în special să generezi 
frustrări şi regrete. Întotdeauna alege să faci 
cee ace simţi şi urmează-ţi fericirea, fără să te 
temi de dorinţele celor din jur.

Familia Mîndroceanu vinde casa de la Țigănești, preţ  casă 60.000 Euro/Negociabil. 
Telefon: 0762/660.254.

***
Vând teren intravilan la intrare în comuna Nanov, suprafața 1000 m.p. (la 300 m de 

Alexandria). 0762/660.254
***

Închiriez sau vând spațiu comercial, suprafață 60 mp, în Alexandria, strada 
Independenței, parter. Relații la telefon 0722.622.453.

Anunţuri

Vând casă în Alexandria, str. I. Creangă nr. 25 Bis, deschidere 12 m, suprafață 500 mp, 
compusă din 3 dormitoare, sufragerie, bucătărie, 2 băi, beci, centrală proprie. Preț negociabil. 
Telefon: 0721.217.130.

Anunţ

România reală
Crăciun

În acest demers, deloc uşor 
şi lipsit de turbulenţe numit 
adolescenţă părinţii, sunt ca 
nişte ancore pentru copiii de 
ieri, adulţii de mâine, potrivit 
csid.ro. Psihoterapeutul Corina 
Cerchez scrie pentru părinţi un 
mic ghid despre cum pot face 
mai uşor faţă provocărilor 
vârstei copiilor.

Este necesar să ne păstrăm 
cumpătul, să înţelegem cât mai 
bine procesele de dezvoltare 
prin care trec copiii noştri şi să îi 
încurajăm să îşi găsească 
propriul drum, de cele mai multe 
ori diferit de al nostru, să le 
oferim încurajare şi protecţie, 
să le fim călăuze. Doar fiind 
acolo, cu dragoste şi dăruire, îi 
putem ajuta să se găsească pe 
ei înşişi.

Adolescenţa - părinţii - un 
cocteil de vinovăţie şi teamă

Dar hai să vedem, să ne 
gândim concret cum stau 
lucrurile: părinţii sunt ca un 
recipient  plin cu un amestec de 
teamă, vinovăţie, nesiguranţă şi 
iluzii, iar adolescenţii sunt o 
combinaţie de teamă, vinovăţie, 
nesiguranţă şi iluzii. Aceleaşi 
ingredient, alte perspective. 
Dacă reuşim să găsim un limbaj 
explicativ al emoţiilor pe care le 
trăiesc, împreună şi separat, 
ambele părţi descoperă că au 
foarte multe lucruri în comun. 
Acest limbaj poate fi acela ca 
toţi, părinţi şi adolescenţi, avem 
credinţe, idealuri şi valori, avem 
sentimente şi avem şi resurse 

pentru a gestiona situaţiile 
cotidiene.

Adolescenţa - ce îşi doresc 
adolescenţii?

Ce caută ei, mai exact?
Adolescenţii, la fel ca în 

perioada copilăriei mici, caută 
confirmarea părinţilor că le 
“pasă de ei”, că sunt importanţi, 
chiar şi atunci când nu se mai 
conformează, când se opun şi 
au interese diferite de ale 
părinţi lor. În plus, caută 
apropierea de grupurile de 
prieteni, apartenenţa celor de-o 
seamă cu ei. Caută şi un 
potenţial partener sexual.

Poate acesta este motivul 
p e n t r u  c a r e  i m p a c t u l  
recomandărilor venite din 
partea părinţilor are o pondere 
de doar 25-30%, iar aprecierea 
oferită de grupul de referinţă 
(prieteni, colegi, parteneri de 
cuplu) ajunge până la 70-75%. 
Acum este momentul să se 
desprindă de celula de bază, de 
familia de origine.

Adolescenţa - cum pot ajuta 
părinţii

Ce putem face noi părinţii? 
Putem aborda aceasta etapă 
într-o manieră cât mai naturală, 
ştiind care sunt plusurile şi 
minusurile, putem deveni şi 
prieteni pentru copiii noştri, îi 
p u t e m  î n c u r a j a  s ă  s e  
descopere ş i  să devină 
autonomi. Putem organiza 
periodic întâlniri de lucru pentru 
adolescenţii noştri si colegii lor, 
poate chiar unele petreceri, 

casa noastră poate deveni 
deschisă şi primitoare noului 
grup în formare sau abia format, 
locul de referinţă unde tinerii să 
se simtă în siguranţă, acceptaţi 
şi bineveniţi. Astfel vom fi 
conectaţi la o mare parte din 
viaţa copilului nostru, iar el nu 
va simţi nevoia să se ascundă 
de noi. Şi chiar atunci când o va 
face, amicii lui vor fi cei care îi 
vor reflecta faptul că “are, totuşi, 
nişte părinţi mişto!”.

În lucrul cu adolescenţii şi cu 
familiile acestora recomand 
câteva întrebări reflexive, cum 
ar fi:

Ce fel de persoană sunt 
atunci când mă aflu în preajma 
copilului meu?

Vreau să fie fericit. Există 
veselie în casa noastră?

Vreau să fie ingenios. Cum 
reacţionez în faţa lucrurilor noi?

Mi-ar plăcea să înveţe ceva 
nou. Câte cărţi am citit în ultima 
perioadă? Ce anume?

Îmi doresc să aibă prieteni. 
Cât de prietenos sunt eu?

Şi lista poate continua, pe 
teme diverse. Este util de ştiut 
că în  această per ioadă 
specială, tinerii sunt sensibili la 
tipul de viaţă al părinţilor. Ei 
învaţă din ceea ce văd, nu din 
ceea ce le spunem.

Voltaire spunea foarte 
frumos, definind parcă modul în 
care este recomandat să ne 
adresăm adolescenţilor: “Dacă 
doreşti să discuţi cu mine, 
defineşte-ţi termenii”.

Aspectele care reduc încrederea în sine

Cum ar trebui să se comporte părinţii 
cu adolescenţii



1809: S-a născut 

Louis Braille, pedagog 

francez, inventatorul 

alfabetului Braille (d. 

1852).

1841: S-a născut 

Petru Poni, chimist și 

mineralog român, unul 

dintre fondatorii școlii 

românești de chimie 

(d. 1925).

1877: S-a născut Sextil Pușcariu, lingvist, filolog, istoric 

literar, memorialist român (d. 1948).

1926: Parlamentul votează îndepărtarea prințului Carol 

(viitorul rege Carol al II-lea) de la succesiune (“Actul de la 4 

ianuarie”) și recunoașterea prințului Mihai ca principe 

moștenitor al României.

1958: Sputnik 1 se prăbușește de pe orbită pe Pământ.

1959: Luna 1 devine prima navă spațială care ajunge în 

vecinătatea Lunii.

1960: A murit Albert Camus, filozof și scriitor francez, 

laureat al Premiului Nobel (n. 1913).

1965: A murit T. S. Eliot, poet de origine americană, 

laureat al Premiului Nobel (n. 1888).

1973: A murit Gherase Dendrino, compozitor român (n. 

1901).
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07:00 Telejurnal matinal 10:00 
12:30 #Creativ  13:00 Aici, acum 
14:00 Telejurnal 14:55 Vorbeşte 
corect! 15:00 Fără etichetă 16:00 
EURO polis 17:00 Revelion  2019 
17:50 Discover Romania 18:00 
Războiul aşilor 19:00 Pulsul zilei 
20:00 Telejurnal 21:10 Carter, zis 
"Uraganul" 23:40 Moment Art 23:45 
Războiul aşilor 00:45 Concertul 
pentru pace al Filarmonicii din 
Viena

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 4 Ianuarie

Va recomandam 
sa fiti atent la ce 
spuneti, mai ales 
daca va enerveaza 
cineva. Dupa-amiaza 
posibil sa primiti o 
suma de bani de la o 
ruda. Nu luati nici o 
hotarare in graba.

S-ar putea sa fiti 
stresat la serviciu. 
Țineți cont de sfaturile 
colegilor. Aratati- i 
persoanei iubite mai 
multa afectivitate. Nu 
puneti problemele 
profesionale pe primul 
loc!

Este indicat sa va 
rezolvati problemele 
importante in prima 
parte a zilei. Dupa-
amiaza, dorinta dv. 
de libertate ar putea 
sa afecteze relatiile 
cu partenerul de 
viata. 

Aveti ocazia sa 
faceti schimbari mari in 
relatiile sentimentale. 
Faceti cunostinta cu o 
persoana deosebita, 
care va starneste 
i n t e r e s u l .  V a  
recomandam sa va 
ascultati intuitia. 

D i m i n e a t a  s - a r  
putea sa fiti nemultumit 
din cauza unui partener 
de afaceri. Spre seara, 
aveti tendinta sa va 
contraziceti cu toata 
l u m e a .  V a  
recomandam sa va 
pastrati calmul.

Doriti sa faceti 
schimbari in casa, dar 
sunteti inteles gresit. 
Va sfatuim sa apelati 
la  ca lmul  ce va 
c a r a c t e r i z e a z a .  
Dupa-amiaza sunteti 
nevoit sa faceti mai 
multe drumuri scurte. 

Daca va pregatiti 
sa  p leca t i  i n t r -o  
calatorie, puteti fi 
linistit: totul va merge 
conform planurilor. 
Relatiile cu prietenii 
sunt excelente. S-ar 
putea sa aveti discutii 
cu partenerul de viata. 

S-ar putea sa aveti 
probleme daca nu 
respectati cu strictete 
regulile de circulatie. 
Nu este momentul sa 
incheiati tranzactii 
financiare. Acordati 
mai multa atentie 
persoanei iubite!

Un barbat din familie 
va ajuta sa clarificati o 
n e i n t e l e g e r e  c u  
persoana iubita. Va 
recomandam sa va 
pastrati optimismul si 
sa  avet i  rabdare.  
Atmosfera tensionata 
este trecatoare. 

BERBEC

Aveti foarte multa 
treaba, mai ales 
acasa, dar s-ar putea 
sa nu fiti prea bine 
d i s p u s .  N u  v a  
impuneti punctul de 
vedere in discutiile cu 
p r i e t e n i i  s i  c u  
persoana iubita! 

Sunteti plin de 
energ ie  s i  ave t i  
puterea sa terminati o 
lucrare inceputa mai 
demult. Va sfatuim sa 
evitati discutiile in 
contradictoriu, ce pot 
duce la o cearta cu 
partenerul de viata.

Se pare ca nu va 
simtiti prea bine si nu 
aveti chef sa va 
petreceti timpul cu 
prietenii. Incercati sa 
intelegeti problemele 
celor din jur, care 
asteapta mai mult 
decat le oferiti!

TAUR GEMENI RAC

LEU FECIOARĂ BALANŢA SCORPION

SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI

Semnificaţii istorice pentru 

07:00 Ştirile Pro Tv 10:30 
Vorbeşte lumea 13:00 Ştirile 
Pro Tv 14:00 Lecţii de viaţă 
15:00 La Maruţă 17:00 Ştirile 
Pro Tv 18:00 Ce spun românii 
19:00 Ştirile Pro Tv 20:30 
Stăpânul inelelor: Frăția 
inelului 23:45 Spioni de elită 
02:00 Stăpânul inelelor: Frăția 
inelului 03:45 Spioni de elită

07:00 Observator 10:00 
Prietenii de la 11 13:00 
Observator 14:00 Shelby, erou 
de Crăciun 16:00 Observator 
17:00 Johnny English 19:00 
Observator 20:00 Ultimul trib: 
Madagascar 22:30 Umblând 
pr in t re  morminte 00:30 
Prădător de noapte 02:15 
Umblând printre morminte

08:15 Pastila de râs 09:15 
G u n e s  11 : 0 0  P u t e r e a  
dragostei 12:00 Știrile Kanal 
D 13:00 Puterea dragostei 
15:00 Căsătorie cu repetiție 
17:00 Un destin la răscruce 
19:00 Știrile Kanal D 20:00 
Povestea noastră 22:30 
Vulturii de noapte 00:30 Știrile 
Kanal D 01:45 Dragoste și ură 

07:20 Nemuritorii cu Florin 
Piersic – B – interviu 10:00 
Mama mea gătește mai  bine 
11:30 Chef Dezbrăcatu' 14:00 
Camera de râs 15:05 Focus 
16:00 Un studio in cautarea 
unei vedete 18:00 Focus 18 
19:30 Mama mea gătește mai 
bine 20:30 Păcală se întoarce 
23:30 Wild Cherry 

09:00 La bloc 11:00 
Blizzard 12:45  LOL 
14:30 Pulbere de stele 
16:45 Tatal 18:30 La 
bloc 20:30 Proscrisul 
22:30 Nașul 01:30  
Proscrisul 03:15 Nașul 
06:00 La Maruţă

07:00 Lumea lui Banciu 
08:00 Știrile B1 08:55 Meteo 
09:00 Știrile B1 09:30 Ritmul 
sănătăţii 10:00 Știrile B1 12:00 
Știrile B1 13:00 Talk B1 14:00 
Știrile B1 16:00 Se întâmplă 
acum 18:00 Buna, România! 
20 :00  Ș t i r i l e  B1  21 :00  
Actual i tatea românească 
23:00 Știrile B1 00:00Un pont 
pe zi

07:00 E.T. Extraterestrul 
08:50 Crima la nr. 1600 10:35  
Vacanță cu peripeții 12:15 
America în carantină 13:40 
Cinci 15:05 Sfârșitul lumii 
16:50 Sunt spion 18:20 
Crăciunul cu familia Krank 
20:00 Tu eşti tot ceea ce văd 
21:40 Predator 23:20 Cu orice 
preţ 01:00 În căutarea unui 
erou

Redacţia ISSN: 1843-4037
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Vrei să fii zilnic la curent cu cele mai importante ştiri din judeţul tău, dar nu ai timp de 
pierdut pentru a sta la coadă la chioşcurile de ziare? De acum cotidianul MARA vine la tine 
acasă.  Decupează ta lonul  de abonament d in z iar,  achi tă în contul  
RO52RNCB0245036735460001, deschis la Banca Comerciala Română suma aferentă 
lunilor de abonament alese şi expediază talonul de abonament + copia chitanţei de plată pe 
adresa cotidianului MARA: Alexandria, Str. Libertăţii, nr. 271, Bl. L4 sau pe fax. 
0347/80.44.48 sau poţi veni direct la sediul cotidianului şi de luna următoare ziarul MARA 
vine la tine la uşă.

Cotidianul MARA vine la tine acasă

Talon de abonament

Persoana fizică: Numele _______________ Prenumele ________________
Vârsta ______ Profesia __________________________________________ 
Persoană juridică: Nume firmă ___________________________________ 
Domeniul de activitate __________________________________________
CUI _____________ Cont __________________ Banca ________________
Vei primi abonamentul la adresa:
Str. _______________ nr ______ Bl. ______ Sc. ______ Et. _____ Ap. _____
Localitatea ________________ Cod poştal ____________ Judeţul _______
Tel _______________Fax _____________E-mail______________________
Doresc să achiziţionez un abonament la cotidianul MARA începând cu luna 

4 Ianuarie

Redactor şef: Emil PETRESCU
Secretar de redacţie: Dana PĂUNE

Redactori: Claudiu DUMITRACHE, Monica MEILĂ, 
Cornelia RĂDULESCU,  Gheorghe PIETREANU, 

Ioan DUMITRESCU, Mihail TĂNASE, Carmen ROBESCU
Tehnoredactor: Ionuţ CĂRUŢĂ

Orice neregulă, orice problemă, orice necaz pot fi 
sesizate reporterului de servici la numărul de telefon: 0763.801.083

Alexandria, str. Libertăţii, nr. 271, bl. L4, jud. Teleorman 
Telefon director executiv: 0763.801.083

Telefon: 0347.804.448
E-mail: ziarulmara@email.com

www.ziarulmara.ro
Tipărit la Tipografia “MARA”



Restaurantul “Riviera” din cadrul Complexului turistic “Mara” organizează la cererea 
dumneavoastră nunți, botezuri, simpozioane, baluri, banchete, orice tip de recepție și 
sărbătorirea oricăror evenimente din viața dumneavoastră.

În mod excepțional, Restaurantul “Riviera” vă oferă în anul 2018 posibilitatea de a 
organiza în zilele de sâmbătă și duminică nunți și botezuri, indiferent de numărul 
invitaților.

Pentru relații suplimentare vă așteptăm la sediul unității din zona Peco 

sau la telefon: 0723.148613.
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Sergiu Popovici (25 de ani) a plecat de la 
Dinamo după doar șase luni petrecute în 
"Groapă" și numai 13 meciuri strânse în tricoul 
"câinilor". Fundașul îl contrează pe Mircea 
Rednic, antrenorul care a declarat, după meciul 
cu Hermannstadt, scor 1-1, că i-a mai dat o 
șansă de a rămâne la Dinamo, însă tehnicianul 
n-a fost convins de următoarea evoluție a 
fotbalistului.

"Da, putem să-i spunem și așa. Dacă aşa a 
zis el... mi-a dat o şansă. Păi, nea Mircea a venit 
la mine, nu m-am dus eu să-i mai cer o şansă, el 
mi-a zis.

Atunci, în meciul cu Viitorul, Olteanu luase 
roşu, apoi a intrat Grigore în locul lui şi făcuse 
penalty în minutul 93 şi m-am gândit că o să 
aibă nevoie de mine. Mă duceam la 

antrenamente, normal, mă antrenam 100% şi 
apoi a venit şi m-a întrebat dacă aş putea să-l 
ajut. Atunci a zis el că vrea să-mi mai dea o 
şansă", a spus Popovici pentru Prosport.

Popovici intrase în colimatorul tehnicianul 
dinamovist după remiza de la Mediaș, scor 1-1. 
"O să-i fie greu! O să-i fie greu!", a spus Rednic, 
când a fost întrebat dacă Popovici va mai juca 
în mandatul său.

Popovici a vorbit și despre antrenorul cu 
care s-a înțeles cel mai bine.  Florin Bratu, 
Claudiu Niculescu şi Mircea Rednic l-au 
antrenat la Dinamo. Primul l-a adus la clubul 
bucureştean de la Gaz Metan Mediaş, iar 
ultimul a renunţat rapid la serviciile sale. 

"Păi, bine m-am înţeles cu Liviu Ciobotariu, 
la Vaslui. Apoi Cristi Pustai, pe care l-am avut la 
Botoşani. El m-a vrut la Mediaş, am venit pentru 
el. Cu el m-am înţeles cel mai bine", a mai spus 
fundașul stânga.

De la Dinamo au plecat din timpul sezonului 
Sergiu Popovici, Andrei Tîrcoveanu, Armando 
Cooper, Jaime Penedo, Daniel Subotic, Teddy 
Mezague, Gicu Grozav și Kino Delorge. În plus, 
Tomislav Gomelt, Mircea Axente, Ivan Pesic, 
Giorgios Katsikas, Vlad Olteanu şi Daniel Popa 
sunt pe lista jucătorilor de care Mircea Rednic 
vrea să se despartă.

Cu cinci runde înainte de finalul sezonului 
regulat, Dinamo e pe locul 11, cu 22 de puncte.

SPORT

Monica Niculescu (99 WTA) are parte de un start de 2019 
exploziv. După ce a zdrobit-o pe Jelena Ostapenko (22 WTA) 
cu 6-0, 6-2 în doar 51 de minute, românca a învins-o și pe 
Kristyna Pliskova (94 WTA) și s-a calificat în sferturile de 
finală ale turneului de la Shenzhen.

Parcursul excelent de până acum îi va aduce Monicăi 
Niculescu un salt spectaculos în clasamentul WTA și asta nu 
e tot.

În urma primelor două victorii din China, Monica și-a 
asigurat un plus de 76 de puncte profitând de faptul că nu 
avea rezultate importante de apărat la acest turneu.

Prin urmare, în clamentul Niculescu a urcat nu mai puțin 
de 10 poziții, de pe locul 99 până pe 88, iar ascensiunea 
poate fi și mai bună dacă va reusi să se califice în semifinale 
sau dacă va ajunge pănă în finala. Câștigarea turneului din 
China o poate urca pe Niculescu până pe locul 61!

Pentru Monica Niculescu urmează meciul din sferturile 
întrecerii WTA de la Shenzhen, împotriva lui Yafan Wang.

Crina Pintea, 28 de ani, pivotul echipei naționale de 
handbal feminin a României, a semnat în finalul lui 2018 cu 
formația ungară Gyor ETO. Cel mai bun pivot de la Euro 2018 
a debutat pe 2 ianuarie la noua sa echipă, chiar în fața marii 
rivale Ferencvaros.

La debutul în tricoul lui Gyor, Crina Pintea a fost una dintre 
cele mai bune jucătoare de pe teren. A terminat partida cu 8 
goluri, fiind a doua marcatoare a echipei, după Gorbicz (9 
goluri). Gyor - Ferencvaros s-a terminat 39-33.

"Sunt foarte, foarte fericită pentru că am făcut un meci 
foarte bun azi și echipa a reușit să câștige. Fetele m-au ajutat 
foarte mult și cred că de asta m-am simțit ca acasă atât de 
repede. Mi-am dorit să joc bine și să-mi ajut echipa să 
câștige" a declarat Crina Pintea la finalul primului meci jucat 
în tricoul lui Gyor.

Crina Pintea, va fi adversara CSM-ului în Liga 
Campionilor

Crina Pintea va fi adversara CSM-ului în grupa principală 
din Liga Campionilor. Pintea o va înfrunta pe CSM București 
pe 26 ianuarie 2019, când este programat marele derby CSM 
București - Gyor din Grupele Principale ale Ligii Campionilor. 
Returul este programat la București, pe 23 februarie.

Monica Niculescu, salt
 spectaculos în clasamentul 

WTA după victoriile de la
 Shenzhen

Crina Pintea, debut perfect
 pentru Gyor: "Sunt foarte,

 foarte fericită!"

Sorana Cîrstea a fost 
extrem de deranjată de faptul 
că oficialii de la Shenzhen au 
chemat-o de trei ori pentru a 
juca împotriva lui Alison Riske, 
în ciuda faptului că ploaia a 
reprezentat o constantă în 
oraşul chinez.

Ziua de joi a 
f o s t  u n a  d e  
c o ş m a r,  a t â t  
p e n t r u  
organizatori, dar 
mai ales pentru 
j u c ă t o a r e .  
Sferturile au fost 
amânate în mai 
multe rânduri din 
cauza condiţiilor 
atmosferice. În 
cele din urmă, 
Cîrstea şi Riske 
au fost chemate 
de la cabine, pentru a începe 
meciul.

Doar că, la o oră de la 
startul meciului, scorul era 2-0, 
30-30, partida fiind întreruptă 
în două rânduri din cauza ploii. 

Totuşi, organizatorii s-au 
ghidat după prognoză şi le-au 
spus sportivelor să aştepte pe 
bancă, fiind ceva trecător. De 
fiecare dată când au revenit, 
însă, la fel s-a întâmplat şi cu 
p l o a i a .  L a  S h e n z h e n ,  

temperatura e de doar 10 
grade, astfel că Sori a trebuit 
să se îmbrace extrem de gros. 
În plus, vizibil nemulţumită, ea 
a făcut mişcări de stretching, 
pentru a se încălzi şi a rămâne 
în priză.

Î n  c e l e  d i n  u r m ă ,  
organizatorii au întrerupt pe 
termen nelimitat partida, lucru 
care trebuia făcut de la 
început, având în vedere 
aversele. În schimb, au 
preferat să le ţină pe sportive 

î n  f r i g ,  î n  
s p e r a n ţ a  c ă  
precipitaţiile se 
vor opri.

V r e m e a ,  o  
mare problemă 
de la început

Vremea rece 
de la Shenzhen 
le-a sâcâit pe 
jucătoare de la 
î n c e p u t u l  
săptămânii. Ele 
au fost forțate să 
se îmbrace bine 
la intrarea pe 

teren. Astfel, Sorana Cîrstea a 
fost surprinsă cu mănuși, 
bluză groasă, în timp ce 
Oksana Kalashnikov a fost 
nevoită să aibă canadiana pe 
ea la momentele de pauză.

Ultimul jucător plecat de la Dinamo rupe tăcerea: 
"Nea Mircea a venit la mine, nu m-am dus eu"

Sorana Cîrstea, un pachet de nervi. Organizatorii de la 
Shenzhen şi-au bătut joc de ea şi de Riske
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