
Accident rutier 
petrecut pe Drumul 
Naţional 6, pe raza 
c o m u n e i  
Măldăieni. Două 
autoturisme s-au 
ciocnit. Din fericire 
n u  a u  f o s t  
p e r s o a n e  
încarcerate.

Un  acc iden t  
rutier a avut loc pe 
Drumul Naţional 6, 
în localitatea Măldăieni. La faţa locului s+a intervenit cu un echipaj de la 
ambulanţă, un echipaj SMURD şi o autospecială de stingere a incendiilor.

(Continuare  în  pagina  2) 

Aproximativ 30 
de rezerviști din 
cadrul MapN, MAI și 
SRI și-au prezentat 
nemulțumirile în fața 
sediului PSD şi 
ALDE Teleorman. 
A c e ș t i a  c e r  
reprezen tan ț i l o r  
p a r t i d e l o r  d e  
g u v e r n ă m â n t ,  
p r i n t r e  a l t e l e ,  
actualizarea pensiei 

militare de stat, acordarea pensiei suplimentare bazată pe contribuția voluntară 
a cadrelor militare în activitate și repunerea în plată a pensiei cuvenite pentru 
stagiul de contribuție ca civil, suplimentar de pensia militară de stat.

(Continuare  în  pagina  2) 

Fermierii care se asociază în cooperative agricole, 
aşa cum există în toate statele UE, vor fi scutiţi de plata 
impozitelor pe teren şi clădiri, după cum se precizează 
într-un proiect de  ordin comun al Ministerului Agriculturii, 

Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice. 

Potrivit ordinului, nu se datorează impozit pentru 

clădirile deţinute şi utilizate în activitatea agricolă de către 
contribuabilii, membri cooperatori, care au comercializat 
minimum 50% din producţia valorificată în anul fiscal 
anterior celui pentru care se acordă scutirea, prin/către 

cooperativele agricole definite potrivit Legii nr. 566/2004, 
cu modificările şi completările ulterioare.

(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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Șase centre 
de evaluare 

psihosomatică,
 în Teleorman, în 

vederea înscrierii 
în clasa 

pregătitoare

Membrii cooperativelor agricole, scutiţi de la
 plata impozitului pe terenul agricol şi clădiri Mărțișoare și 

minispectacol la 
Căminul pentru 

Persoane Vârstnice
 Furculești

Rezerviștii din MapN, MAI și SRI au protestat 
în faţa sediului PSD şi ALDE Teleorman

Două autoturisme s-au ciocnit! 
O femeie a ajuns la spital



2 EVENIMENT - ACTUALITATE

(urmare  din  pagina  1)
În urma accidentului, o femeie a fost transportată de 

echipajul SMURD la Spitalul Municipal din Roşiorii de Vede. O 
altă persoană, un bărbat, după ce a primit primul ajutor de la 
echipajul de la Ambulanţă , a refuzat transportul la spital.

Poliţiştii teleormăneni au preluat cazul pentru a stabili cu 
exactitate cele petrecute.

Şi nu e singurul caz. Polițiștii din Dobrotești au depistat în 
trafic, pe DJ703, pe raza comunei Balaci, un tânăr în vârstă de 
23 ani din comuna Ungheni, judeţul Argeș în timp ce conducea 
un autoturism fără a poseda permis de conducere și aflându-se 
sub influența băuturilor alcoolice. Anterior acesta fiind implicat 
într-o tamponare, intrând cu autoturismul într-un cap de pod din 
care nu au rezultat victime.

În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o alcoolemie de 
0,41 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost 
condus la spital unde i-au fost recoltate două probe biologice în 
vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal pentru săvârșirea 
infracțiunii de conducerea pe drumurile publice a unui 
autovehicul  fără permis de conducere și conducerea unui 
vehicul sub influența băuturilor alcoolice, urmând a se propune 
soluție prin parchet.

C.D.

(urmare  din  pagina  1)
"Astăzi, la sediul PSD Teleorman am fost 

întâmpinați și primiți, din partea președintelui 
Adrian Gâdea, care nu a putut participa, de 
primarul Victor Drăgușin, căruia i-am înmânat 
nota de protest pentru partid și o notă cu 
revendicările noastre, care sunt pe mai multe 
paliere și sunt lucruri care exprimă unele 
neajunsuri, ilegalități, nedreptăți, chiar 
discriminări care s-au acumulat și s-au făcut 
de toate guvernările, din 2010, inclusiv de 
guvernarea precedenă, care, deși a primit de 
la Președinție și Parlament și toți factorii 
militari și politici 
decidenți aceste 
r e v e n d i c ă r i ,  
insistă că nu a 
înțeles clar ce mai 
a u  r e z e r v i ș t i i  
m i l i t a r i  d e  
rezolvat. Dânșii 
c o n s i d e r ă  c ă  
a v e m  p e n s i i  
onorabile.

La sediul ALDE 
am fost primiți de 
vicepreședintele Organizației Județene, 
Virgiliu Cocoșilă, care este și vicepreședinte al 
Consiliului Județean. Și domnul Victor 
Drăgușin și domnul Cocoșilă au reținut 
doleanțele noastre, pe care le-am lăsat și în 
scris, și au promis că le vor aduce la cunoștința 
deputaților de Teleorman și președinților care 
nu au fost astăzi prezenți, dar și președinților 
pe țară ai PSD și ALDE, Liviu Dragnea și Călin 
Popescu-Tăriceanu. Vor urma și alte forme de 
protest în cadrul Forumului structurilor 
asociative, care însumează peste 170.000 de 
rezerviști la nivel național. Plecăm cu speranța 

și cu optimismul că doleanțele noastre vor fi 
receptate și înțelese și că se vor găsi soluții", a 
spus reprezentantul rezerviştilor, colonelul (r) 
Emilian Orodel.

Rezerviștii au fost primiți la sediile filialelor 
județene ale PSD și ALDE și li s-a promis că 
doleanțele lor vor ajunge la decidenți. 

"Am înțeles cam care ar fi revendicările 
dumneavoastră și vă asigur că voi merge și voi 
transmite celor în drept toate aceste subiecte 
care, citindu-le, mi se par de bun simț. Eu cred 
că Parlamentul, Guvernul, atât timp cât au 
promis că vor crește veniturile românilor, 

bănuiesc că și de 
aces t  sub iec t ,  
c a r e  e s t e  î n  
dezbatere, vor ține 
cont", le-a spus 
p r i m a r u l  
Alexandriei, Victor 
Drăguşin.

" A m  l u a t  
c u n o ș t i n ț ă  d e  
problemele pe 
c a r e  
dumneavoastră 

le-ați redicat. Sunt revendicări de bună 
credință, lucruri pe care și eu le cunoșteam. 
Meritați să fie rezolvate cât mai multe din 
aceste probleme. Eu mi-am luat angajamentul 
că, în cursul zilei de astăzi, le voi transmite 
personal domnului deputat Calotă Ică și 
domnului președinte Călin Popescu Tăriceanu 
și îi voi ruga să rezolve cât mai multe din 
aceste probleme", a spus vicepreşedintele 
ALDE Teleorman, Virgiliu Cocoșilă.

Rezerviștii spun că, în perioada următoare, 
vor mai urma și alte proteste.

C.D.

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

Rezerviștii din MapN, MAI și SRI au protestat 
în faţa sediului PSD şi ALDE Teleorman

Două autoturisme 
s-au ciocnit! O femeie a 

ajuns la spital

Muzeul Judeţean Teleorman organizează, în colaborare cu 
Școala Gimnazială nr.1 Mârzănești, manifestarea „9 Martie- Ziua 
Mucenicilor”.

Evenimentul va avea loc miercuri, 6 martie 2019, începând cu 
ora 10.00, la sediul unității de învățământ din localitatea 
Mârzănești.

În cadrul manifestării, muzeografii Luminiţa Gheorghe și 
Claudiu Olaru le vor vorbi elevilor prezenţi la eveniment despre 
ziua de 9 martie, zi în care Biserica Ortodoxă prăznuieşte pe Sfinţii 
40 de Mucenici, sărbătoare de care se leagă și o mulţime de 
obiceiuri şi tradiţii populare.

Acesti mucenici au trăit în vremea împăratului Licinius (308-
324), prigonitor al crestinilor. 

Sfinții 40 de Mucenici erau soldați creștini și făceau parte din 
Legiunea a XII-a Fulminata din Armenia. Ei nu erau doar romani de 
origine, ci și greci, amestecați cu armeni.

Aflând despre credința lor, Agricola, guvernatorul Armeniei, i-a 
silit să se închine idolilor. Deoarece au refuzat, au fost întemnitati 
timp de opt zile și bătuti cu pietre. Prin semne divine au fost însă 
întăriți.

După aceste chinuri, guvernatorul i-a condamnat la moarte prin 
înghețare, în lacul Sevastiei, însă apa lacului s-a încălzit, gheața s-
a topit și 40 de cununi strălucitoare au pogorât asupra mucenicilor.

Pentru că au fost scosi vii din lac, comandanții au poruncit să li 
se zdrobească picioarele cu ciocanele. Toți martirii au trecut la cele 
vesnice în urma acestui supliciu.

Cei patruzeci de Sfinți Mucenici sunt: Chirion, Candid, 
Domnos, Isichie, Iraclie, Smaragd, Evnichie, Valent, Vivian, 
Claudie, Prisc, Teodul, Eutihie, Ion, Xantie, Ilian, Sisinie, Aghie, 
Aetius, Flavie, Acachie, Ecdit, Lisimah, Alexandru, Ilie, Gorgonie, 
Teofil, Domitian, Gaiu, Leonte, Atanasie, Chiril, Sacherdon, 
Nicolae, Valerie, Filoctimon, Severian, Hudion, Meliton, Aglaie.

Manifestarea „9 Martie- Ziua Mucenicilor” se înscrie în cadrul 
programului educaţional „Muzeul te vizitează”.

Cornelia RĂDULESCU

Muzeul Județean Teleorman:

Manifestarea 
„9 Martie- Ziua Mucenicilor”

Comisia pentru Transport 
ş i  Tu r i sm (TRAN)  d in  
Parlamentul European (PE) a 
v o t a t  l u n i  f a v o r a b i l  
propunerea ca începând din 
anul 2021 să se renunţe la 
schimbarea orei de vară şi de 
iarnă în Uniunea Europeană, 
se menţionează într-un 

comunicat de presă al 
Parlamentului European, citat 
de Agerpres. 

T R A N  p r o p u n e  c a  
schimbarea orei în ultima 
duminică din martie 2021 să 
fie ultima pentru ţările din 
Uniunea Europeană care 
d e c i d  s ă - ş i  p ă s t r e z e  

permanent ora de vară.
Statele membre care 

preferă să rămână la ora 
standard, cunoscută şi drept 
„ora de iarnă'”, vor face 
această ultimă schimbare în 
ultima duminică a lunii 
octombrie 2021.

Ţările membre trebuie să 
notifice Comisia Europeană 
până în martie 2020 asupra 
deciziei lor.

Documentul a fost aprobat 
de Comisia pentru Transport 
şi Turism din Parlamentul 
European cu 23 de voturi 
pentru şi 11 împotrivă, 
m o d i f i c â n d  f a ţ ă  d e  
p r o p u n e r e a  C o m i s i e i  
Europene anul de când ar 
deveni aplicabilă schimbarea 
permanentă a orei pentru 
statele care doresc să facă 
acest lucru, respectiv 2021 în 
loc de 2019.

În documentul aprobat de 

această comisie se solicită 
s ta te lo r  membre  să-ş i  
coordoneze deciziile astfel 
încât aplicarea orei de vară în 
unele ţări concomitent cu ora 
de iarnă în altele să nu 
perturbe funcţionarea pieţei 
unice europene, în special în 
sectorul transporturilor. În 
cazul  în care Comisia 
Europeană constată că ar 
putea surveni astfel de 
perturbări, atunci ea ar putea 
amâna cu încă un an 
implementarea posibilităţii de 
permanentizare a orei de vară 
sau de iarnă, pentru a se 
putea soluţiona în acest timp 
problemele apărute.

Raportul adoptat luni 
Comisia pentru Transport şi 
Turism din Parlamentul 
European mai trebuie aprobat 
de plenul PE şi de statele 
membre în cadrul Consiliului 
UE.

Renunțarea la ora de vară, votată în PE
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Senatul a adoptat, luni, în 
urma deciziei CCR, un proiect 
l e g i s l a t i v  p r i n  c a r e  
răspunderea civilă pentru 
fap te le  care  determină 

existenţa confl ictului de 
interese ale persoanelor aflate 
în exercitarea demnităţilor 
publice este înlăturată dacă s-
a depăşit  termentul  de 
prescripţie de trei ani.

Proiectul de lege iniţiat de 
deputatul Cătălin Rădulescu 
care modifică Legea privind 
integritatea în exercitarea 
funcţi i lor şi demnităţi lor 
publice, precum şi pentru 
modificarea Leguu privind 
înfiinţarea şi organizarea ANI, 
a fost adoptată de senatori în 
forma adoptată de Camera 
Deputaţilor, cu 82 voturi 
„pentru” şi 25 de abţineri.

Propunerea legislativă a 
fost reîntoarsă în Parlament, 
d u p ă  c e  p r e ş e d i n t e l e  
României, Klaus Iohannis, a 
sesizat, pe 6 august 2018 

CCR privind existenţa unor 
prevederi neconstituţionale. 
CCR a admis sesizarea 
preşedintelui.

Astfel, Camera Deputaţilor 
a adoptat, pe 19 decembrie, 
proiectul de lege astfel:

„După art. 4 se introduce un 
nou art 5- Răspunderea civilă 
s a u  a d m i n i s t r a t i v ă ,  
disciplinară, pentru faptele 
care determină existenţa 
conflictului de interese sau a 
stării de incompatibilitate ale 
p e r s o a n e l o r  a f l a t e  î n  
exerc i tarea demni tăţ i lor  
publice sau funcţiilor publice 
este înlăturată, nemaiputând fi 

angajată, în condiţiile depăşirii 
t e rmenu lu i  gene ra l  de  
prescipţie de trei ani de la data 
săvârşirii lor, în conformitate 
cu art 2.517 din Legea nr 
287/2009 privind Codul civil 
republicată, cu modificările 
ulterioare-”, potrivit proiectului 
de lege adoptat de cele două 
Camere ale Parlamentului.

Textul iniţial, sesizat la 
Curtea Constituţională de 
Klaus Iohannis prevedea că 
„ f a p t e l e  s ă v â r ş i t e  d e  
p e r s o a n e l e  a f l a t e  î n  
exerc i tarea demni tăţ i lor  
publice sau funcţiilor publice 
ce determină ex is tenţa 
conflictului de interese sau a 
stării de incompatibilitate se 
prescriu în termen de 3 ani de 
la data săvârşirii lor”.

Propunerea legislativă 
pentru modificarea Legii 
n r . 1 7 6 / 2 0 1 0  p r i v i n d  
integritatea în exercitarea 
funcţi i lor şi demnităţi lor 
publice, pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.144/2007 
privind înfiinţarea, organizarea 
şi funcţionarea Agenţiei 
Naţionale de Integritate, 
precum şi pentru modificarea 
şi completarea altor acte 
normative a fost adoptată de 
Senat, în calitate de for 
decizional, astfel că proiectul 
de lege se va duce la 
preşedintele României pentru 
promulgare.

Vicepreşedintel
e  S e n a t r u l u i ,  
Claudiu Manda, a 
declarat, luni, că 
Biroul Permanent a 
luat act de decizia 
comisiei juridice şi 
c e l e i  d e  
neconstituţionalitat
e ,  p r i n  c a r e  
instituirea grupului 
p a r l a m e n t a r  
„Unirea” solicitată 
de Adrian Ţuţuianu este neregulamentară.

„Înţeleg că doriţi spaţii şi funcţii. Nu pot să supun ordinii de 
zi pentru că în Biroul Permanent am luat act de punctul de 
vedere al Comisiei juridice şi al Comisiei pentru 
constituţionalitate, în care ne spune că este neregulamentar, 
motiv pentru care nu voi supune votului”, i-a spus în plen 
Claudiu Manda senatorului Adrian Ţuţuianu, care a solicitat 
completarea ordinii de zi a Senatului cu instituirea grupului 
parlamentar „Unirea”.

Adrian Ţuţuianu a solicitat, în plenul Senatului, 
completarea ordinii de zi astfel încât să se aprobe instituirea 
grupului parlamentar Unirea.

Senatorul neafiliat Adrian Ţuţuianu a depus în Biroul 
Peramanent al Senatului, pe 10 decembrie, o cerere de 
înfiinţare a grupul parlamentar al senatorilor neafliliaţi, 
denumit "Unirea". EL a solicitat asigurarea secretariatului 
tehnic necesar şi logistica necesară în vederea desfăşurării 
activăţii.

Potrivit dispoziţiilor articolul 16, alineatul 2 din 
Regulament, un grup parlamentar poate fi constituit şi 
funcţiona doar dacă cuprinde şase senatori.

Liberalii vor depune la Camera Deputaţilor o moţiune 
simplă împotriva ministrului Finanţelor, Eugen Teodorovici, 
pentru a-i solicita acestuia abrogarea OUG fiscale 114/2018, 
a anunţat luni preşedintele PNL, Ludovic Orban.

„ B i r o u l  
Executiv a 
decis astăzi 
ca împreună 
c u  a l ţ i  
parteneri din 
opoziţie să 
depunem o 
m o ţ i u n e  
î m p o t r i v a  
minist ru lu i  
Finanţelor în 
c a r e  
pr inc ipalu l  

reproş pe care îl facem şi principalul mesaj pe care îl 
transmitem este acela de abrogare a OUG 114 pentru că 
acest act guvernamental poate să distrugă România, să ducă 
la dispariţia oricărei creşteri economice şi poate arunca 
România în criză şi în recesiune”, a declarat Ludovic Orban, 
la finalul şedinţei Biroului Executiv al partidului.

Liderul PNL a adăugat că OUG 114/2018 „va îngropa 
economia românească”, fiind necesară abrogarea acesteia.

„Astăzi (luni - n.r) prim-ministrul României Vasilica Viorica 
Dăncilă va fi prezent în Camera Deputaţilor la ora Guvernului, 
în Camera Deputaţilor la convocarea PNL. Am considerat 
necesară această dezbatere în prezenţa premierului pentru a 
mai transmite încă o dată mesajul nostru clar, limpede către 
Guvern şi majoritatea parlamentară: abrogaţi OUG nr. 114 
care practic va îngropa economia românească şi va genera 
consecinţe nefaste pentru toţi cetăţenii români. (...) Guvernul 
este obligat să abroge OUG 114 pentru că altfel va distruge 
economia românească, va creşte ratele la bănci, va înrăutăţi 
condiţiile de creditare, va determina o reduce a creşterii 
economice, va alunga firmele private care administrează 
Pilonul II de pensii şi asta va duce la naţionalizare în primă 
fază şi ulterior la distrugerea Pilonul II de pensii, va distruge 
competitivitatea companiilor româneşti”, a adăugat Orban.

OUG 114/2018 privind implementarea unor măsuri fiscale 
a adus numeroase nemulţumiri din partea mai multor 
instituţii, dar şi companii. Printre nemulţumiţi se numără 
băncile, dar şi administraţiile locale.

Instituirea grupului 
parlamentar Unirea este 

neregulamentară

PNL va depune moțiune
 simplă împotriva lui Teodorovici

Conducerea Federaţiei Sindicatelor din 
Administraţia Naţională a Penitenciarelor 
(ANP) consideră că raportul de activitate al 
ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, este practic 
un „autodenunţ pentru incompetenţă” și arată 
că penitenciarele nu au fost modernizate, iar 
siguranţa este în scădere. Ca urmare, ministrul 
Toader ar trebui demis pentru subminarea 
sistemului penitenciar, susţin sindicaliştii, 
potrivit News.ro.

Sorin Dumitraşcu, preşedintele Federaţiei 
Sindicatelor din Administraţia Naţională a 
Penitenciarelor (ANP), 
susţine că rezultatele 
în ceea ce priveşte 
m o d e r n i z a r e a  
penitenciarelor sunt 
zero.

„ Î n  m a n d a t u l  
Tudorel Toader la 
Justiţe cele 22 de 
lucrări «în execuţie», 
dintr-o listă de 136 de 
pretinse investiții în 
penitenciare, sunt 12 
în realitate. Restul sunt 
declaraţii de bune 
intenţii. Fondurile alocate îmbunătăţirii 
condiţiilor din penitenciare sunt la un minim 
istoric, acest lucru fiind recent criticat chiar şi de 
către fostul ministru al Justiţiei, Robert 
Cazanciuc.”, arată Dumitraşcu.

Potrivit acestuia, siguranţa penitenciarelor 
şi a comunităţii este în scădere.

„În mandatul Tudorel Toader la Jutiţie au 
avut loc 8.632 de incidente negative în 
penitenciare. A crescut numărul cazurilor de 
agresiune între deţinuţi (2.920) şi la adresa 

personalului (344), autoagresiune (1.776), 
distrugeri de bunuri (776) şi descoperire de 
droguri (544). S-au mai înregistrat, printre 
altele, 272 de cazuri de ingerări de obiecte 
metalice şi substanţe toxice, 280 de accidentări 
dintre cele tipice de penitenciar şi, surprinzător, 
288 de accidente de muncă”, mai arată 
reprezentantul Federaţiei Sindicatelor din ANP.

Conform aceleiaşi surse, peste 15.000 de 
deţinuţi au beneficiat de reducerea cu 1/5 a 
pedepselor, populaţia penitenciarelor s-a redus 
temporar cu aproape 7.000 de deţinuţi, ca 

u r m a r e  a  l e g i i  
r e c u r s u l u i  
compensatoriu.

„Infractorii au fost 
practic trimişi înapoi în 
comunitate, de unde 
peste 70% se vor 
întoarce în următorii 
ani, după ce vor face 
noi victime şi vor 
p r o d u c e  a l t e  
prejudicii”, consideră 
Dumitraşcu.

El mai susţine că, în 
mandatul lui Tudorel 

Toader, toate concursurile pentru ocuparea 
posturilor vacante de director de penitenciar au 
fost blocate, deşi au fost anunţate mai multe 
astfel de proceduri care s-au desfăşurat parţial, 
dar n-au fost finalizate.

El adaugă că sistemul penitenciar este 
subminat în mandatul Tudorel Toader şi că 
ministrul se laudă cu Strategia de reintegrare 
socială care a produs întâlniri, diagnoze, baze 
comune de acte legislative, rapoarte, studii şi 
proceduri.

Senatul a adoptat proiectul legislativ care modifică
 Legea ANI şi Legea privind răspunderea civilă

Sindicatele din penitenciare cer 
demiterea lui Tudorel Toader: „Un autodenunţ

 pentru incompetenţă”



(urmare  din  pagina  1)
Clădirile cu destinaţie agricolă sunt clădirile 

aflate în inventarul/patrimoniul membrilor 
cooperatori, inclusiv cele aflate în patrimoniul 
de afectaţiune al persoanelor fizice autorizate, 
întreprinderilor individuale şi întreprinderilor 
familiale definite potrivit Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea 
activităţilor economice de către persoanele 
fizice autorizate, întreprinderile individuale şi 
întreprinderile familiale, cu modificările şi 
completările ulterioare.

În cazul clădirilor aflate în coproprietate, 
scutirea de impozit pentru clădirile utilizate în 
scopul desfăşurării activităţii agricole se acordă 
corespunzător cotei-părţi din dreptul de 
proprietate deţinută de membrul cooperator 
care respectă condiţia de valorificare a 
producţiilor prin cooperativă.

Clădirile utilizate în scopul desfăşurării 
activităţii agricole sunt:

a) magazii, pătule, silozuri utilizate pentru 
depozitarea, prelucrarea şi conservarea 
produselor agricole şi a furajelor, împreună cu 
anexele aferente acestora;

b) construcţii agricole uşoare: barăci, 
magazii, şoproane şi cabane cu destinaţie 
agricolă;

c) clădiri destinate activităţii agrozootehnice 
deţinute pentru creşterea animalelor şi 
păsărilor, inclusiv anexele aferente acestora;

d) amenajări piscicole şi anexele aferente 
acestora, definite conform art.2, pct. 2 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 
privind pescuitul şi acvacultura, cu modificările 
şi completările ulterioare;

e) depozite de îngrăşăminte minerale sau 

naturale, construcţii de compostare, inclusiv 
anexele şi spaţiile administrative aferente 
acestora;

f) ateliere, hale de reparaţii şi stocare a 
utilajelor agricole;

g) sere, solarii, răsadniţe, ciupercării şi altele 
asemenea;

h) amenajări de îmbunătățiri funciare.
Terenurile cu destinaţie agricolă sunt acele 

categorii de terenuri agricole aflate în 
inventarul/patrimoniul membrilor cooperatori, 
inclusiv cele aflate în patrimoniul  persoanelor 
fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi 
întreprinderilor familiale definite potrivit 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
44/2008, cu modificările şi completările 
ulterioare. În cazul terenurilor aflate în 
coproprietate, scutirea de impozit pentru 
terenurile utilizate în scopul desfăşurării 
activităţii agricole se acordă corespunzător 
cotei-părţi din dreptul de proprietate deţinută de 
membrul cooperator care respectă condiţia de 
valorificare prin cooperativă.

Pentru a beneficia de scutirea de la plata 
impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren, 
contribuabilii, membri cooperatori vor transmite 
organelor fiscale locale documentele 
justificative din care să rezulte că au 
comercializat minimum 50% din producţia 
agricolă valorificată prin/către cooperativa 
agricolă. 

Scutirea de la plata impozitului pe clădiri şi 
terenuri se acordă pe baza documentelor 
justificative, valabile la data de 31 decembrie a 
anului fiscal anterior celui pentru care se 
acordă scutirea.

George ZAVERA

4 SOCIAL - ECONOMIC

Tichete de 400 de lei pentru copii, este un proiect inițiat 
recent de deputatul PNL Raluca Turcan, potrivit capital.ro. 
Aceasta dorește să vină în sprijinul părinților și familiilor cu un 
ajutor pentru accesul copiilor la programele after school.

"Este o iniţiativă legislativă care se referă la un proiect de 
after school generalizat sub tutela statului, care să sprijine 
copiii să aibă acces la programe de after school organizate 
de diferite entităţi. (...) Proiectul constă în: se eliberează nişte 
tichete valorice cu o valoare de 400 de lei, care se acordă 
copilului la solicitarea părintelui prin şcoală cu scop 
educaţional. Tichetul poate fi folosit de către părinţi sau 
familii, fie în spaţiul privat şi dacă, de exemplu, în anumite 
locuri after school-ul este mai scump completează şi 
reprezintă un ajutor ţintit pentru copil, fie în unele locuri unde 
valoarea de 400 de lei este mai pronunţată", a declarat 
Turcan, la dezbaterea "Asigurarea dreptului la educaţie 
pentru TOŢI copiii - un obiectiv de interes naţional", care a 
avut loc, luni, la Parlament.

Deputatul Raluca Turcan propune ca tichetele să fie 
eliberate şi tipărite la nivel naţional şi distribuite la solicitarea 
şcolilor prin consiliile de administraţie.

"Am încercat ca suma să fie într-un asemenea cuantum 
încât acolo unde este nevoie mai mare 400 de lei să fie un 
sprijin consistent ori unde copilul vine dintr-o familie cu 
potenţial mai mare să poată să completeze", a explicat ea.

Potrivit deputatului liberal, proiectul de lege reprezintă şi o 
formă de creştere a veniturilor celor care participă în actul 
educaţional şi un sprijin pentru ONG-uri.

Proiectul a fost prezentat ONG-urilor participante la 
dezbaterea de luni, de la care se aşteaptă un punct de 
vedere, iar apoi va fi depus la Parlament.

Membrii cooperativelor agricole, scutiţi 
de la plata impozitului pe terenul agricol şi clădiri 

Un eveniment dedicat 
doamnelor, cu prilejul Zilelor 
Mărțișorului, a fost organizat la 
începutul acestei săptămâni la 
Căminul pentru Persoane 
Vârstnice Furculești.

Acestora li s-au oferit în dar 
simboluri ale primăverii, flori și 
mărțișoare, în semn de 
respect și recunoștință pentru 
toate realizările frumoase din 
viața celor care au atins 
a d m i r a b i l a  v â r s t ă  a  
înțelepciunii, pentru o viață 
trăită frumos și cu demnitate, o 
viață pe care au dăruit-o cu 
generozitate creșteri i  și 
educării copiilor și nepoților, 
dar și comunității.

Vizita efectuată a reușit să 
le aducă doamnelor de la 

Căminul pentru Persoane 
Vârstnice Furculești o surpriză 
plăcută și momente unice, de 

bucurie, emoție și speranță, 
sentimentul că nu au fost 
u i t a t e  ș i ,  d e o p o t r i v ă ,  

c e r t i t u d i n e a  c ă  v â r s t a  
înaintată pe care au atins-o 
merită respect și admirație din 
p a r t e a  a u t o r i t ă ț i l o r  ș i  
comunității teleormănene.

E v e n i m e n t u l  a  f o s t  
o r g a n i z a t  c u  s p r i j i n u l  
Asociației Fight for life, o 
echipă tânără de voluntari 
care a răspuns prompt 
invitației Consiliului Județean 
Teleorman, oferind mici 
cadouri, flori și mărțișoare și a 
inclus un minispectacol 
e m o ț i o n a n t  o f e r i t  d e  
Ansamblul de cântece și 
dansuri „Burnasul” al Centrului 
Judeţean pentru Conservarea 
ș i  Promovarea  Cu l tu r i i  
Tradiţionale.

Cornelia RĂDULESCU

România ocupa una dintre poziţiile fruntaşe 
în clasamentul privind diferenţa între rata de 
ocupare a forţei de muncă în rândul bărbaţilor şi 
a femeilor, arată datele prezentate marţi de 
Oficiul de Statistică al UE.

Cu o diferenţă de 17,1%, ţara nostră se află 
pe a patra poziţie din clasament, după Malta 
(24,1 puncte procentuale), Italia (18,8 puncte 
procentuale), Grecia (19,7 puncte procentuale) 
şi România (17,1 puncte procentuale).

Şi alte state, în general din fostul bloc 
comunist, au aceeaşi problemă cu diferenţa 
între ratele de ocupare a forţei de muncă a 
femeilor faţă de bărbaţi. În Cehia, diferenţa este 
de 15,8 puncte procentuale, Ungaria (15,3%), 
Polonia (14,6%), Slovacia (12,8%), Irlanda 
(12,1%) şi Spania (11,9%).

În contrast, cele mai mici diferenţe între 
ocuparea bărbaţilor şi cea a femeilor erau în 
Lituania (un punct procentual), Finlanda (3,5 
puncte procentuale), Suedia (patru puncte 
procentuale) şi  Letonia (4,3 puncte 
procentuale).

Mărțișoare și minispectacol la Căminul pentru 
Persoane Vârstnice Furculești

România, pe primele locuri în 
UE la discriminarea femeilor la angajare

Ştefan Mandachi, un om de afaceri din Suceava, protestează 
pentru faptul că Moldova nu are niciun kilometru de autostradă. 
El va opri activitatea și îi provoacă pe Ion Ţiriac, Gigi Becali şi 
Viorel Cataramă.

Omul de afaceri Ştefan Mandachi, din Suceava, a construit 
primul şi singurul metru de autostradă din Moldova şi îi provoacă 
pe români să se alăture protestului lui: să oprească activitatea în 
15 martie, la ora 15, timp de 15 minute. Mandachi îi provoacă pe 
Ion Ţiriac, Gigi Becali şi Viorel Cataramă.

Omul de afaceri sucevean Ştefan Mandachi a construit, în 
mod simbolic, în judeţul Suceava, primul metru de autostradă 
din Moldova. Într-o conferinţă de presă susţinută luni, Ştefan 
Mandachi a spus că primul metru de autostradă este construit 
undeva între Voroneţ şi Putna şi va fi inaugurat pe 15 martie, la 
ora 15, scrie Monitorul de Suceava.

El a precizat că iniţiativa sa este un gest de protest faţă de 
lipsa de interes a autorităţilor pentru construcţia de autostrăzi în 
România şi în mod special în zona Moldovei. Ştefan Mandachi a 
subliniat că metru de autostradă a fost construit de o firmă de 
specialitate şi a costat 4.500 de euro, fiind o mostră de cum ar 
trebui să arate o autostradă.

Tot în semn de protest faţă de lipsa autostrăzilor din Moldova 
şi din întreaga ţară, Ştefan Mandachi a anunţat că pe 15 martie, 
de la ora 15, va întrerupe activitatea în toate cele 40 de fast-
fooduri Spartan din întreaga ţară, precum şi la celelalte afaceri 
pe care le deţine. El speră că gestul său va fi urmat şi de alţi 
oameni de afaceri din întreaga ţară tot în semn de protest faţă de 
lipsa de interes a autorităţilor pentru construcţia de autostrăzi.

Ştefan Mandachi a subliniat că gestul său este unul personal, 
că nu face politică şi nu este membrul vreunui partid. Reamintim 
că omul de afaceri Ştefan Mandachi este cel care în luna 
februarie a împânzit ţara cu milioane de afişe cu mesajul 
„România vrea autostrăzi”.

Proiect: Tichete de
 400 de lei pentru copii! 

Un om de afaceri care a
 construit un metru de 

autostradă în Moldova îl 
provoacă pe Țiriac
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Păr in ț i i  a i  căror  copi i  
împlinesc vârsta de 6 ani între 1 
septembrie-31 decembrie 2019 
îi pot programa pe micuți pentru 
evaluarea psihosomatică în 
vederea înscrierii în clasa 
pregătitoare în anul școlar 2019-
2020. Această evaluare se face 
în baza unei cereri completate 
de părinți, începând cu data de 
26 februarie 2019, până pe 20 
martie 2019, în centrele de 
evaluare, în intervalul orar 
10:00-18:00, potrivit  unui 
document postat pe site-ul ISJ 
Teleorman. 

Conform aceluiași document, 
la nivelul județului Teleorman 
există șase centre de evaluare 
psihosomatică, două la nivelul 
municipiului reședință de județ și 
câte unul în Roșiori de Vede, 
Videle, Zimnicea și Turnu 
Măgurele.

În Alexandria, cele două 
c e n t r e  d e  e v a l u a r e  

psihosomatică sunt la Centrul 
Județean de Resurse și de 
A s i s t e n ț ă  E d u c a ț i o n a l ă  
Teleorman (CJRAE) și la Liceul 
Tehnologic ”Nicolae Bălcescu”.

În Roșiorii de Vede, copiii pot 
fi evaluați psihosomatic la 
Grădinița cu Program Prelungit 
nr.4, în Videle, la Grădinița cu 
Program Prelungit nr. 1, în 
Zimnicea, la Grădinița cu 
Program Prelungit nr. 5 și în 
Turnu Măgurele, la Grădinița cu 
Program Prelungit nr. 5.

În Alexandria, la CJRAE sunt 
arondate patru grădinițe din 
municipiul reședință de județ 
(Grădinița nr.4, Grădinița nr. 2, 
Grădinița nr. 8 și Grădinița nr. 1) 
și 11 localități (Băbăița, Frăsinet, 
Măgura, Mârzănești, Olteni, 
O r b e a s c a ,  R ă s m i r e ș t i ,  
Ștorobăneasa, Tătărăști, Trivale 
Moșteni, Vitănești).

La centrul de evaluare 
organizat la Liceul Tehnologic 

”N. Bălcescu” din Alexandria pot 
fi evaluați preșcolarii din 11 
localități (Bogdana, Brânceni, 
Buzescu, Călinești, Furculești, 
Mavrodin, Nanov, Nenciulești, 
Plosca, Poroschia, Țigănești) și 
din cadrul următoarelor grădinițe 
din municipiul reședință de județ: 
Grădinița nr. 6+5, Grădinița ”Ion 
Creangă” + 10, Grădinița nr. 7+3.

Înainte de a se prezenta cu 
copiii la centrul de evaluare 
psihosomatică, părinții trebuie 
să obțină o adeverenință de la 
medicul de familie/pediatru prin 
care se atestă că preșcolarul 
este ”clinic sănătos, apt pentru 
școală”.

C o p i l u l  v a  f i  e v a l u a t  
psihosomatic în prezența 
părintelui/tutorelui legal care îl 
însoțește. Rezultatul evaluării 
psihosomatice va fi comunicat în 
aceeași zi și nu poate fi 
contestat.

M. MEILĂ 

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

Pe numele său 
adevărat Grigore 
P i s c u l e s c u ,  
p r o z a t o r u l ,  
memor ia l is tu l  ş i  
t r a d u c ă t o r u l  
teleormănean, Gala 
Glaction s-a stins 
din viaţa, acum 58 
de ani, la 8 martie 
1961, la Bucureşti, fiind înmormântat la Mănăstirea 
Cernica.

Născut la 16 aprilie 1879, în satul Dideşti, judeţul 
Teleorman, Galaction este primul fiu al lui Nicolae 
Pisculescu, arendaş înstărit ,şi al Chiriachitei, fiică de 
preot, din Roşiorii de Vede.

Viitorul scriitor urmează primele clase primare în satul 
natal (1886-1888), iar clasele a III- şi a IV-a le va termina la 
Roşiorii de Vede.

Plecând la Bucureşti se înscrie la Liceul ”Sf.Sava”, unde 
îl cunoaşte pe poetul Tudor Arghezi, cel de  care l-a legat o 
strânsă prietenie de-a lungul a şase decenii.

După primul an de studenţie (1898) la Facultatea de 
Folozofie şi Litere din Bucureşti, face un pelerinaj la 
mănăstirile din Moldova, fiind fascinat de viaţa monahală.

Astfel, în anul următor, abandonează Literele şi se 
înscrie la Facultatea de Teologie pe care o termina în anul 
1903, iar în 1909 obţine doctoratul în teologie.

Aflându-se la Mănăstirea Neamţ vede scris pe un 
perete numele “Galaction“ şi-l alege ca pseudonim pentru 
când va fi călugăr. Dar într-o vizită la Mănăstirea Agapia o 
cunoaşte pe Zoe Marcoci, dragostea fulgerătoare dintre ei 
întorcându-l din drumul spre viaţa monahală, căsătorindu-
se cu ea în anul 1903.

După ce este hirotonit preot (1922), devine profesor la 
Facultatea de Teologie din Chişinău (1926), apoi decanul 
acesteia (1928).

În anul 1941il întâlnim profesor la Facultatea de 
Teologie din Bucureşti, fiind membru în Adunarea 
Eparhială a Arhiepiscopiei Bucureştilor (1954).

Impunându-se ca scriitor de talent, debutează în 
literatură în anul 1894 cu lucrări umoristice în revistă “Moş 
Teaca“, ca apoi, în 1896, să publice în “Adevărul ilustrat “ 
nuvelele  “Pe terasă” şi “Harpistul Dionis “.

Că prozator este preocupat de probleme mistice şi de 
contextele lor folclorice şi cotidiene. Scrieriile sale se 
înscriu în romantism şi au un mesaj tradiţionalist.

Dintre principalele sale volume de nuvele şi povestiri 
reamintim doar câteva: ”Clopotele din Mănăstirea 
Neamţu“, “Moară lui Călifar“, “De la noi la Cladova“, “În 
pădurea Cotosmanei“, “Lângă apă Vodislavei“, “Zile şi 
necazuri din Zavera”, “La Vulturi“, ”Bisericuţă din Razoare“.

Între anii 1930-1935 publică romanele :”Roxana“, 
“Papucii lui Mahmud“, “Doctorul Taifun”, “La răspântie de 
veacuri“.

Gala Galaction se afirmă şi ca un publicist militant, 
apărându-i astfel câteva volume intitulate: “La ţărmul 
mării“, “O lume nouă“, “Toamne de odinioară“, “Oameni şi 
gânduri din veacul meu“.

La un sfert de veac de la moartea lui Eminescu scrie şi 
tipăreşte “Viaţa lui Mihai Eminescu“ (1914 ), iar mai târziu 
“Viaţa lui Alexandru Vlahuţă“ (1944).

În calitate de teolog a tradus “Noul Testament“ (1927) şi 
în colaborare cu distinsul preot Vasile Radu a realizat cea 
mai frumoasă traducere a “Bibliei” în limba romană (1938).

Cele mai însemnate traduceri ale sale din literatura 
străină sunt din William Shakespeare şi Anatole France.

Spre sfârşitul vieţii a lăsat în urmă un enorm ”Jurnal“, 
publicat postum în trei volume masive, între anii 1973si 
1980.

Pentru merite deosebite în domeniul creaţiei literare I se 
acorda următoarele premii: “Premiul Academiei Romane“ 
(1915), “Premiul Societăţii Scriitorilor Romani“ (1933), 
“Medalia Meritul Cultural clasa a II-a“ (1934), “Premiul 
Naţional Literar“ (1935), “Premiul Naţional pentru proza” 
(1942), “Medalia Meritul Cultural în grad de comandor“ 
(1947), “Ordinul Muncii clasa I“ (1954).

Fiind o pildă de iubire pentru ţara şi un valoros om de 
cultură este ales Vicepreşedinte al Societăţii Scriitorilor 
Romani (1947), Membru al Academiei Romane (1947), 
Deputat în Parlamentul României (1946 – 1948) şi în 
Marea Adunare Naţională (1948-1952).

Străfulgerat de o congestive cerebrală, cu hemiplegie şi 
afazie totală, moare la vârsta de 82 de ani.

La adunarea de doliu, despre viaţa, opera şi activitatea 
sa literară, au vorbit academicienii Tudor Vianu, Iorgu 
Iordan şi Zaharia Stancu.

Leon Armeanca

În prima zi a lunii martie este sărbătoarea 
Mărțișorului. El este reprezentat de un șnur 
bicolor, care adună zilele, săptămânile și lunile 
anului în două anotimpuri, iarna și vara, făcut 
cadou de 1 Martie, ziua Dochiei. Astăzi , 
mărțișorul confecționat din două fire colorate alb și 
roșu, de care se prinde un obiect artizanal, este 
dăruit fetelor și femeilor care îl poartă agățat in 
piept una sau mai multe zile.

Cu ocazia sosiri i  primăverii, Școala 
Gimnazială Nanov a găzduit de curând ”TÂRGUL 
MĂRȚIȘORULUI” . Cu mult talent și multă dăruire 
elevii claselor Pregătitoate și a II-a ai acestei școli 
au confecționat mărțișoare sub atenta îndrumare 
a doamnelor învățătoare Cătălina Peșa , Diana 
Mihalache și a domnului director Ionuț Dina.

Obiectivele pricipale ale acestei activități au 
fost dezvoltarea simțului estetic-creativ, cultivarea 
și menținerea tradiției ,,mărțișorului”.

Târgul a prezentat podoabe realizate 
handmade din diverse materiale, creativitatea si 
invoația facându-și simțită prezența , iar 
mărțișoarele confecționate de copii impresionând 
prin originalitatea lor.

Elevii școlii au fost încantați de acestă inițiativă 
dovada fiind implicarea și munca depusa pentru 
realizarea mărțișoarelor.

”M-am bucurat enorm sa văd ca pot realiza și 
eu mărțișoare precum cele pe care le-am primit în 
anii trecuți. Am oferit mărțițorul mamei mele, a fost 
foarte încântată” - Evelina, clasa a II-a

”Mi-a plăcut foarte mult această activitate. Am 
decupat, am lipit si astfel am realizat cele mai 
frumoase mărțișoare”- Diana , clasa Pregătitoare.

Târgul a avut un real succes iar bucuria citită în 
ochii copiilor ne determină sa îl organizăm și în 
anii următori astfel încat să devină o tradiție a 
primăverii în școala noastră.

Prof. învățământ primar Diana Mihalache
Prof. învățământ primar Cătălina Peșa

Șase centre de evaluare psihosomatică, în Teleorman,
 în vederea înscrierii în clasa pregătitoare

58 de ani de la moartea lui Gala Galaction 

Un mare teolog şi admirabil 
prozator teleormănean 

România este lovită de o 
nouă epidemie. Rujeola a luat 
locul gripei şi cu fiecare zi creşte 
numărul  îmbolnăvir i lor  ş i  
deceselor.

Este îngrijorare la nivel 
european, iar ţara noastră este, 
din păcate, în top în ce priveşte 
cazurile de îmbolnăviri şi 
decese. Inclusiv UNICEF 
avertizează că, la nivel mondial, 
cazurile de rujeolă se îndreaptă 
spre un nivel alarmant spre 
ridicat. „Infrastructura medicală 
slabă, tulburările civile, un grad 
redus de conştientizare la nivelul 
comuni tă ţ i i ,  de lăsarea ş i  
atitudinea rezervată faţă de 
vaccinuri în unele cazuri, au dus 
la apariţia acestor epidemii atât 
în ţări dezvoltate, cât şi în ţări 

aflate în curs de dezvoltare”, 
arată Henrietta Fore, directorul 
executiv UNICEF, potr iv i t  
adevarul.ro.

O tânără de 20 de ani din Iaşi 
a fost răpusă de boală zilele 
trecute, iar numărul deceselor a 

ajuns 62!
Cifra ne plasează în topul 

european la acest capitol. 
Specialiştii fac apel către toţi 
părinţii să îşi vaccineze copii, 
măsura fi ind esenţială în 
combaterea rujeolei.

La Școala Gimnazială Nanov

Mărțișorul este un simbol al primăverii

O altă epidemie lovește în România
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Toata lumea spune despre avocado ca este un super 
aliment. Dar de ce? Care sunt argumentele pentru care 
avocado este unul dintre cele mai sanatoase alimente pentru 
tine si familia ta?

Are grasimi mononesaturate (3 g per portie)
Grasimile mononesaturate ajuta la reducerea colestrolului.
Vitamina K (6.3 mcg/8% DZ – doza  zilnica recomandata – 

per portie)
Vitamina K are un rol important in pastrarea sangelui in 

conditii optime si ajuta la prevenirea formarii cheagurilor. Unele 
studii indica faptul ca vitamina K pastreaza oasele puternice la 
persoanele in varsta.

Acid folic (27 mcg/6% DZ per portie)
Ajuta la dezvoltarea celulelor, in special in perioadele de 

crestere si a divizarii celulare rapide (sarcina, copilarie). Acidul 
folic ajuta la metabolizarea homocisteinei si mentinerea 
acestui aminoacid in sange in parametri normali.

Potasiu (152 mg/4% DZ per portie)
Potasiul este un mineral foarte important pentru organismul 

uman, cu rol electrolit. Are multiple roluri in metabolism si 
functionarea corpului: celule, tesuturi, organe. Ajuta la reglarea 
echilibrului acid-baza. Potasiul este necesar in dezvoltarea 
corpului si a masei musculare.

Vitamina E (.590 mg/4% DZ per portie)
Aceasta vitamina functioneaza ca un antioxidant si 

protejeaza celulele de radicalii liberi. Vitamina E este 
importanta in formarea globulelor rosii si ajuta organismul sa 
gestioneze vitamina K.Vitamina E protejeaza inima, pielea si 
parul.

Luteina (81 mcg)
Luteina este un antioxidant puternic care ajuta la reducerea 

riscului aparitiei bolilor oculare, protejeaza sanatatea pielii si 
reduce riscul macularii degenerative.

Magneziu (9.0 mg/2% DZ per portie)
Un mineral esential care ajuta la mentinera mai multor 

functii ale corpului: relaxarea/incordarea muschilor, productia 
si transportul energiei in organism.

Vitamina C (2.6 mg/4% DZ per portie)
Un antioxidant puternic cu rol in blocarea radicalilor liberi, 

vitamina C ajuta si la transformarea alimentelor in energie. 
Vitamina C ajuta la refacerea tesuturilor, la formarea 
colagenului.

Vitamina B6 (0.086 mg/4% DZ per portie)
Organismul nu poate stoca aceasta vitamina, ceea ce 

inseamna ca tot timpul este nevoie de un aport de vitamina B6.  
Aceasta vitamina ajuta sistemul imunitar sa produca anticorpi. 
De asemenea, vitamina B6 ajuta la buna functionare a 
sistemului nervos si la formarea globulelor rosii. Organismul 
foloseste vitamina B6 la sinteza proteinelor. Cu cat mananci 
mai multe proteine, cu atat ai nevoie de mai multa vitamina B6.

– De ce eşti, dragă, supărat?

– A sunat adineauri actualul soţ al fostei mele soţii şi mi-a 

făcut scandal monstru, cică timp de zece ani, cât a durat 

căsnicia noastră, nu am învăţat-o să gătească o supă!

***

Directorul unui cimitir sună la reprezentanţa unei firme 

de motociclete:

– Câte motociclete aţi vândut în ultima săptămână?

– Cinci bucăţi.

– Aaa, înseamnă că unul încă se mai plimbă…

***

Soţia cu lacrimi în ochi, îi zice soţului:

– Nesimţitule, nici măcar nu îţi pasă de ce plâng! Vrei să îţi 

zic de ce plâng?

– Femeie, nu mă interesează, oricum n-am atâţia bani!

Pastila de râs

Stii deja ca utilizarea 
abuziva a ecranelor poate sa 
dauneze bebelusi lor  s i  
toddlerilor si ca nu este prea 
grozava nici pentru copiii mai 
mari si probabil ca nici tu si 
nici alti parinti nu isi doresc ca 
prichindeii lor sa se lupte cu 
obezitatea, cu deficitul de 
atentie sau cu probleme de 
dezvoltare cognitiva si a 
limbajului. Si atunci, de ce 
oare atat de multi copii mici 
petrec prea mult timp in fata 
ecranului? Poate pentru ca 
parintii lor sunt obositi.

Atunci cand ai grija de un 
copil si in mod deosebit atunci 
cand ai grija cum se cuvine de 
el, ai nevoie de rabdare, de 
e n e r g i e  s i  d e  m u l t a  
disponibilitate in a acorda 
atentie celui mic, asa ca este 
de inteles ca uneori ai nevoie 
si de cateva momente de 
pace si liniste, doar pentru 
tine, eventual ca sa mergi la 
baie!

Ei  b ine,  oare acele 
momente doar ale tale, pe 
care copilul le petrece 
uitandu-se la televizor sau 
jucandu-se pe tableta, ii vor 
dauna iremediabil? Sigur ca 
nu, dar cum ar fi daca ai putea 
sa faci o pauza fara ca cel mic 
sa foloseasca device-uri si 
ecrane in acel timp?

Din fericire, se pare ca 
exista o modalitate prin care 
p o t i  s a  c r e s t i  c o p i l u l  
expunandu-l cat mai putin, 
sau chiar deloc, la tot ce 
inseamna ecrane si media!

Joaca independenta,  
coordonata de copil este acel 
tip de joaca pe care cel mic o 
initiaza singur; atunci cand cel 
mic este capabil sa se joace 
singur si tie iti este mai usor sa 
petreci timp cu el, fara sa devi 
prea obosita si asta pentru ca 
nu mai esti tu sursa distractiei.

Poti sa stai comod si sa te 
relaxezi in timp ce iti urmaresti 
prichindelul jucandu-se si 
explorand lumea din jurul sau; 
ai putea chiar sa citesti cartea 
aceea pe care ai tot amanat-o 
din lipsa timpului, ai putea sa 
iti verifici emailul, sa lucrezi de 
acasa, sa mananci inghetata, 
ai putea face orice cat timp el 
se joaca.

Daca iti incurajezi copilul 
sa exploreze motivat, prin 
joaca, in mod independent 
lumea din jurul lui nu numai ca 
vei putea sa iti iei si tu o mica 
pauza, dar vei contribui la 
sanatatea emotionala si 
sociala a prichindelului tau, la 
dezvoltarea creativitatii sale, 
va invata mai usor sa se 
autodisciplineze si sa rezolve 
problemele pe cont propriu, 

ceea ce putin timp petrecut in 
fata unui televizor nu va reusi 
niciodata.

De  fap t ,  t e lev i zo ru l  
dauneaza instinctului de 
descoperire a celui mic; nu 
numai ca studiile arata ca 
v i z i o n a r e a  p r e l u n g i t a  
micsoreaza capacitatea de 
concen t ra re ,  da r  i i  s i  
descurajeaza interesul in 
explorare si descoperiri. 
Acum ca ai inteles cat de 
important este ca cel mic sa 
se joace independent ,  
probabil ca te intrebi cum il 
poti determina sa faca asta in 
loc sa se uite la televizor, nu-i 
asa?

Evident, primul pas este sa 
inchizi televizorul; unii parinti 
au descoperit ca daca inchid 
televizorul fara preaviz este 
mai usor, in timp ce altii au 
modificat treptat t impul 
petrecut de copil in fata 
ecranului. Depinde si de ce 
varsta are copilul tau, insa 
iata ce recomanda specialistii 
in privinta timpului ce poate fi 
petrecut de copii in fata 
ecranului, in functie de varsta 
lor: de la 0 la 18 luni - 
bebelusul nu ar trebui sa 
petreaca nici un moment in 
fata unui ecran; de la 18 luni la 
2 ani = mai putin de o ora pe 
zi; de la 2 la 5 ani - nu mai mult 
de o ora pe zi; peste varsta de 
5 ani se recomanda ca parintii 
sa impuna limitele vizionarii 
pe zi si sa fie consistenti odata 
ce le-au stabilit.

Nu te lasa coplesita, modul 
in care amenajezi spatiul 
pentru ca cel mic sa se simta 
in siguranta si sa poata sa 
initieze joaca independenta 
nu este foarte costisitor, 
trebuie doar sa fii creativa!

Siguranta este principala 
ta grija – daca vrei sa poti 
parasi camera sau sa iti 
indrepti atentia catre altceva 
d e c a t  s u p r a v e g h e r e a  
copilului, camera in care cel 
mic se joaca trebuie sa fie 
sigura din toate punctele de 
vedere.

Organizeaza locul de 
joaca astfel incat sa fie pus la 
punct si sa il faca pe cel mic sa 
vrea sa se joace; copiii sunt 
sensibili la dezordine, asa ca 

daca poti sa mentii camera 
curata si in ordine, atentia 
celui mic nu va fi distrasa

Gaseste un echilibru intre 
suficiente jucarii pentru ca cel 
mic sa aiba optiuni dar nu 
prea multe incat sa se simta 
coplesit sau suprastimulat; 
daca sunt prea multe jucarii 
intr-un singur loc, cel mic se 
va juca cu fiecare dintre ele 
pentru o perioada mai scurta 
de timp.

A l e g e  j u c a r i i l e  c u  
intelepciune – copilul are 
nevoie de jucarii care sa ii 
stimuleze imaginatia si simtul 
descoperirii si nu de jucarii 
care doar fac zgomot sau se 
misca. Un specialist spunea 
ca jucariile active ii fac pe 
copii pasivi si jucariile pasive ii 
fac pe copii activi.

Urmareste si observa 
c o p i l u l  a t u n c i  c a n d  
exploreaza spatiul din jurul 
sau; vei invata mai multe 
despre ce jucarii si obiecte ii 
capteaza atentia si pe care 
dintre ele le ignora (pe acelea 
le poti pune deoparte)

Incearca sa nu il ajuti – 
lasa-ti copilul sa se chinuie un 
pic sa puna capacul la loc, 
doar asa o sa invete. Nu ii 
arata modul ''corect'' de a 
folosi un anumit lucru, lasa-l 
sa exploreze.

Nu ii intrerupe joaca – 
copiii fac o munca importanta 
atunci cand se joaca; daca ii 
permiti celui mic sa exploreze 
spatiul de joaca pe cont 

propriu va invata ca ceea ce il 
intereseaza merita interesul 
sau

Ai incredere in el - lasa-l pe 
el sa decida cu ce se joaca si 
pentru cat timp; in unele zile 
va fi mai interesat de o jucarie, 
in altele va trece de la o 
jucarie la alta.

Important este sa se 
ghideze dupa compasul 
intern si sa invete sa se joace 
independent pentru perioade 
mai lungi de timp. Nu se va 
intampla peste noapte, dar in 
curand vei putea sa citesti 
ziarul, sa pregatesti cina sau 
sa te relaxezi cat timp copilul 
tau se joaca singur, cuminte si 
descopera lucruri noi. Fara 
tine, dar in grija ta.

SC COMDUM TRASBAL SRL, cu sediul în com. Nanov, str. Luminii nr. 5, jud. Teleorman, 
J34/190/2015, CUI 34452736, pierdut Certificat de înregistrare B 3541770. Îl declar nul.

Anunţ

RUȘANU SORINA MARIANA I.I., cu sediul în sat Satu Nou, com. Didești, jud. Teleorman, 
CUI 31663461, F34/330/2013, pierdut  Certificat de înregistrare original B nr. 2754470. 

Îl declar nul.

Anunţ

Cum să crești un copil fără telefoane și tableteDe ce este considerat 
avocado un super-aliment



1 4 7 5 :  S - a  n ă s c u t  

Michelangelo Buonarroti, 

sculptor, pictor, arhitect și 

poet italian, recunoscut ca cel 

mai de seamă art ist 

renascentist (d. 1564).

1619: S-a născut Savinien de 

Cyrano de Bergerac, eseist și 

dramaturg francez (d. 1655).

1939: A murit Miron Cristea 

(Elie Cristea), primul patriarh 

al României (n. 1868).

1869: Dimitri Mendeleev 

prezintă prima varianta a 

tabelului periodic al elementelor Societății Ruse de Chimie.

1870: S-a născut Oscar Straus, compozitor vienez (d. 

1954).

1897: A intrat în vigoare Legea repausului în zilele de 

duminică și sărbători. Potrivit legii, era liberă doar dimineața 

de duminică și alte 14 sărbători pe an.

1920: S-a născut Ernest Maftei, actor român de teatru și 

film (d. 2006).

1927: S-a născut Gabriel García Márquez, scriitor 

columbian, laureat al Premiului Nobel (d. 2014).

1945: S-a născut Paul Grigoriu, ziarist român, realizator de 

emisiuni radiofonice (d. 2015).
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07:00 Telejurnal matinal 10:00 
Perfect imperfect 12:30 Tribuna 
partidelor parlamentare 13:00 
Aici, acum 14:00 Telejurnal 15:00 
Convieţuiri 17:00 Telejurnal 17:05 
Interes general 18:00 Primul 
Război Mondial - Istorii personale 
19:00 Pulsul zilei 20:00 Telejurnal 
21:00 România 9 22:10 Red Hill 
00:00 Telejurnal 00:35 Primul 
Război Mondial - Istorii personale

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 6 Martie

In prima parte a 
zilei este posibil sa 
luati o decizie inspirata 
i n t r - o  p r o b l e m a  
f inanciara. Evi tat i  
speculatiile financiare 
si nu ignorati sfaturile 
unei persoane mai in 
varsta!

Se pare ca sefii va 
aprec iaza pent ru  
realizarile din ultima 
vreme. Este posibil 
chiar sa se discute 
despre o prima. Un 
coleg ar putea incerca 
s a  t e n s i o n e z e  
atmosfera. 

Este posibil ca 
partenerul de viata sa 
gaseasca azi diverse 
motive pentru a va 
f a c e  r e p r o s u r i .  
Pastrati-va calmul si 
evitati o cearta! Fiti 
cat mai diplomat fata 
de o ruda!

A s t a z i  e s t e  
recomandat sa evitati 
d e p l a s a r i l e  c u  
autoturismul. Dacă 
sunteti nevoit, circulati 
cu mare atentie! De 
asemenea, ar fi bine 
sa verificati temeinic 
starea tehnica.

Este posibil sa fiti 
cam irascibil si sa 
aveti tendinta de a 
f a c e  d i n  t a n t a r,  
armasar. Se intrevad 
cateva drumuri scurte, 
care imbina interesele 
profesionale cu cele 
personale. 

Va s fa tu im sa 
evitati intalnirile de 
afaceri si deciziile 
privind investitiile. Ar 
fi bine sa va limitati la 
activitati de rutina si 
sa acordati mai multa 
a ten t i e  re la t i i l o r  
sentimentale. 

D i n  c a u z a  
nervoz i ta t i i ,  ave t i  
d i f i c u l t a t i  d e  
comunicare. Va sfatuim 
sa va pastrati calmul si 
fiti cat mai diplomat. In 
cazul in care circulati 
c u  a u t o t u r i s m u l ,  
conduceti cu prudenta! 

Sunteti nerabdator 
sa incheiati o lucrare, 
dar e recomandabil 
să nu va pripiti. Daca 
sunteti invitat intr-o 
excursie, ar fi bine sa 
renuntati. Nu este o zi 
favorabila calatoriilor.

Nu va simtiti in 
forma si nu aveti 
rabdare sa finalizati 
ceea ce ati inceput. 
Va sfatuim sa nu va 
asumati prea multe 
r e s p o n s a b i l i t a t i ,  
pentru ca riscati sa va 
irositi timpul. 

BERBEC

S-ar  putea sa 
intarziati la serviciu. 
Daca nu va stapaniti 
nervozitatea, riscati 
sa ajungeti in situatii 
neplacute fata de 
c o l e g i .  N u  e s t e  
momentul sa luati 
decizii importante. 

Se pare ca va 
simtiti slabit si nu 
reusiti sa va incadrati 
in programul stabilit. 
Va recomandam sa 
nu va asumati riscuri. 
Or i ca t  a t i  fo r ta ,  
sansele de reusita 
sunt destul de mici. 

Se pare ca incepeti 
ziua cu o stare de 
nervozi tate.  Este 
posibil sa va certati cu 
partenerul de viata 
din cauza ca nu este 
de acord sa plecati 
intr-o calatorie in 
interesul familiei. 

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 Las fierbinți 
21:30 Ferma 23:30 Ştirile Pro Tv 
00:00 Jurassic World 02:15 Las 
fierbinți 03:00 Vorbeşte lumea 
05:00 Ce spun românii

07:00 Observator 08:00 
Neatza cu Răzvan şi Dani 
12:00 Observator 14:00 The 
Wall - Marele Zid 16:00 
Observator 17:00 Acces direct 
19:00 Observator 20:00 
Fructul oprit 23:00 Xtra Night 
Show 01:00 Observator 02:00 
Revizie tehnică 05:00 The Wall 
- Marele Zid 06:00 Observator

08:15 Pastila de râs 09:15 
1001 de nopți 11:00 Puterea 
dragostei 12:00 Știrile Kanal D 
13:00 În căutarea adevărului 
14:30 Teo Show 17:00 Puterea 
dragostei 19:00 Știrile Kanal D 
20:00 Povestea noastră 22:00 
Bravo, ai stil! 00:00 Știrile 
Kanal D 01:15 Puterea 
dragostei 03:45 Pastila de râs

08:00 Capri 10:00 Mama 
mea gătește mai bine 11:30 
Elle on TV 14:00 Benny Hill 
Show 15:05 Focus 16:00 Capri 
17:10 Trăsniți 18:00 Focus 18 
19:30 Mama mea gătește mai 
bine 20:30 Cronica cârcotaşilor 
22:30 Starea naţiei 23:30 
Focus din inima României 
00:00 Trăsniți 01:00 Cronica 
cârcotaşilor

07:15 Inca o data, cu 
dragoste! 09:30 La bloc 12:00 
Pe urmele dinozaurilor 13:45 
Marele Buck Howard 15:45 O 
iubire ca-n povești 18:15 La 
bloc 20:30 Omul cu masca de 
fier 23:00 Drum interzis 4: 
Începuturi sângeroase 01:00 
Omul cu masca de fier 03:15 
Drum interzis 4: Începuturi 
sângeroase

08:00 Știrile B1 08:55 
Meteo 09:00 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 Știrile B1 21:00 Dosar 
de politician 22:00 Știrile B1 
23:00 Lumea lui Banciu 00:00 
Un pont pe zi 00:35 Seara 
milionarilor 02:35 Dosar de 
politician

 07:55 Titanic 11:00 Gașca 
nebună 12:35 Constantine 
14:30 Vinerea trăsnită 16:05 
Ordinul 17:30 Cineva acolo 
sus 18:15 Scott Pilgrim 
împotriva tuturor 20:00 Cursa 
mortală 21:45 Răzbunare în 
orasul morţii 23:20 Clinica 
00:50 Fără ieşire 02:00 
Constantine 03:55 Ordinul

Redacţia ISSN: 1843-4037

Responsabilitatea pentru conţinutul materialelor aparţine, în totalitate, autorului.
Fotografiile cu indicativele     şi     reprezintă trucaj şi respectiv, pamflet.PT

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 

6 Martie

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”
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A.C.S. Seishindokan s-a clasat pe primul loc în 
ţară din cele 38 de cluburi participante, la categoriile 
copii şi minicadeţi în urma obţinerii a 59 de medalii la 
Campionatul Naţional de Karate SKDUN.

În perioada de 2-3 martie 2019, la Centrul Sportiv 
Apollo din Bucureşti, a avut loc Campionatul Naţional 
de Karate SKDUN din cadrul Federaţiei Române de 
Arte Marţiale, o competiţie de nivel ridicat la care au 
fost prezente 38 de cluburi din toată ţara. 
Organizarea campionatului a fost una de excepţie, 
făcută de către Preşedintele Federaţiei Mondiale de 
Karate SKDUN, shihan Aurel Pătru, totodată unul 
dintre cei mai mari antrenori de Karate ai României 
din toate timpurile.

La deschiderea oficială au fost invitaţi oameni de 
onoare ai artelor marţiale din România din cadrul 
Federaţiei printre care şi unul dintre oamenii 
importanţi din spatele succesului câştigării Cupei 
Campionilor Europeni la fotbal de către echipa 
Steaua Bucureşti din 1986, Sensei Florentin 
Marinescu, care este intitulat "părintele artelor 
marţiale din România". Aceste este şi Preşedintele 
Federaţiei Române de Arte Marţiale.

Aflat la a doua participare consecutivă, clubul 
alexăndrean A.C.S. Seishindokan s-a prezentat la 
această competiţie cu un număr de 31 de sportivi, cu 
vârste cuprinse între 6 ani şi 16 ani, copii foarte 
ambiţioşi, talentaţi şi foarte pasionaţi de această 
disciplină, pregătiţi de către sensei Caracaleanu 
Sorin, grad centura neagră 3 dan.

Competiţia s-a desfăşurat pe parcursul a două 
zile, clubul din Alexandria având un parcurs foarte 
bun, astfel la finalul concursului, elevii pregătiţi de 
către sensei Caracaleanu Sorin au reuşit să obţină un 
total de 59 de medalii, dintre care 25 de aur, 18 de 
argint şi 16 de bronz, reprezentând probabil cea mai 
de succes participare a A.C.S. Seishindokan la o 
competiţie de individual încă de la înfiinţare.

În continuare vă prezentăm rezultatele obţinute de 
către sportivii A.C.S. Seishindokan.

Sportivii care au obţinut două medalii de aur şi 
titlul de dublu Campion Naţional:

1. SAVIN ALESSIA MIHAELA:
KATA INDIVIDUAL COPII 1, 7 ANI, FETE, 9 KYU
IPPON KUMITE COPII 1, 5-7 ANI, FETE, 9 KYU, 

OPEN;
2. ŢONCU DAVID ALEXANDRU:
KATA INDIVIDUAL COPII 1, 7 ANI, BĂIEŢI, 9 KYU
IPPON KUMITE COPII 1, 5-7 ANI, BĂIEŢI, 9 KYU 

-25 KG;
3. BUGEAN-LEAFU ANYA:
KATA INDIVIDUAL COPII 1, 7 ANI, FETE, 8-1 

KYU
IPPON KUMITE COPII 1, 5-7 ANI, FETE 8 KYU, 

OPEN;
4. CALOTĂ ALEXANDRU RĂZVAN:
KATA INDIVIDUAL COPII 1, 7 ANI, BĂIEŢI, 8 KYU
IPPON KUMITE COPII 1, 5-7 ANI, BĂIEŢI, 8 KYU-

25 KG;
5. CÎŢĂ ALEXANDRA MARIA:
KATA INDIVIDUAL MINICADETI 12-13 ANI 

FEMININ, 7 KYU
SANBON KUMITE MINICADETI, 12-13 ANI, 

FEMININ, 9-7 KYU, +45 KG.
Cei care au obţinut o medalie de aur şi titlul de 

Campion Naţional sunt:
1. BADEA DAVID ALEXANDRU:
KATA INDIVIDUAL COPII 1, 6 ANI , BĂieţi, 8-1 

KYU;
2. MITRAN NICOLAS :
IPPON KUMITE COPII 1, 5-7 ANI, BĂieţi, 7-1 

KYU, +25 KG;
3. STOICA MARIA ANDREEA:
SANBON KUMITE COPII 2;
4. SIMA CRISTIAN IONUŢ MARIO:
SANBON KUMITE COPII 2, 8-9 ANI, BĂIEŢI 7 

KYU, +38 KG;
5. ENE ANDREI DAVID:
KATA INDIVIDUAL COPII 2, 8 ANI, BĂIEŢI, 9 

KYU;
6. BUŞCĂ EDUARD GABRIEL:
KATA INDIVIDUAL COPII 2, 9 ANI, BĂIEŢI, 7 

KYU;
7. ANDREI MIRCEA ALIN:
SANBON KUMITE COPII 2, 8-9 ANI, BĂIEŢI, 7 

KYU,-38 KG;
8. CIUREA ALEXANDRA IULIA:
SANBON KUMITE COPII 3, 10-11 ANI, FETE, 9-7 

KYU, +40 KG;
9. IVAN CIPRIAN MIHAI:
SANBON KUMITE COPII 3, 10-11 ANI, BĂIEŢI, 9-

7 KYU, -38 KG;
10. VELICU MARIUS IONUŢ:
SANBON KUMITE COPII 3, 10-11 ANI, BĂIEŢI, 9-

7 KYU,-32 KG;
11. CANCEA LAURENŢIU ION:
SANBON KUMITE MINICADETI, 12-13 ANI 

FEMININ, 9-7 KYU,+45 KG;
12. NIŢU MIHNEA VLAD:
KATA INDIVIDUAL MINICADETI, 12-13 ANI, 

MASCULIN, 7 KYU;
13. TATU ALINA ALEXANDRA:
KATA INDIVIDUAL CADEŢI +JUNIORI, 14-17 

ANI, FEMININ, 9-7 KYU;
14. STOICA ŞTEFAN ALEXANDRU CĂTĂLIN:
SANBON KUMITE CADEŢI+JUNIORI, 14-17 

ANI, MASCULIN, 9-7 KYU, OPEN;
15. DANILUC MARIUS GABRIEL:
KATA INDIVIDUAL CADEŢI+JUNIORI 14-17 ANI, 

MASCULIN, 9-7 KYU.
Medalie de argint şi titlul de Vicecampion 

Naţional au obţinut următorii sportivi:
1. BADEA DAVID ALEXANDRU:
IPPON KUMITE COPII!, 5-7 ANI, BĂIEŢI, 8 KYU,-

25 KG;
2.NEGRILĂ OMERINA ANDREEA:
KATA INDIVIDUAL COPII 1, 7 ANI, FETE, 9 KYU
3. MĂLDĂIANU ŞTEFAN CLAUDIU:
KATA INDIVIDUAL COPII 1, 7 ANI, BĂIEŢI, 9 KYU
IPPON KUMITE COPII 1, 5-7 ANI, BĂIEŢI, 9 

KYU,-25 KG;
4. CRISTEA AYAN TEOFIL ANDREAS:
IPPON KUMITE COPII 1, 5-7 ANI, BĂIEŢI, 9 KYU, 

+25 KG;
5. MITRAN NICOLAS :
KATA INDIVIDUAL COPII 1, 7 ANI, BĂIEŢI, 7 

KYU;
6.MAVRODINEANU ALEXIA:
SANBON KUMITE COPII 2, 8-9 ANI, FETE, 8-7 

KYU, +31 KG;
7. NEDELEA KARINA ANDREEA:
KATA INDIVIDUAL COPII 2, 8 ANI, FETE, 8 KYU;
8. CIUREA VLAD ŞTEFAN:
KATA INDIVIDUAL COPII 2, 8 ANI, BĂIEŢI, 7 

KYU;
9. BUŞCĂ EDUARD GABRIEL:
SANBON KUMITE COPII 2, 8-9 ANI, BĂIEŢI 7 

KYU, +38 KG;
10. ANDREI MIRCEA ALIN:
KATA INDIVIDUAL COPII 2, 9 ANI, BĂIEŢI, 7 

KYU;
11. CIUREA ALEXANDRA IULIA:
KATA INDIVIDUAL COPII 3, FETE, 8 KYU;
12.VASILE ALEXANDRU GABRIEL:
KATA INDIVIDUAL COPII 3, 10-11 ANI, BĂIEŢI, 8 

KYU
SANBON KUMITE COPII 3, 10-11 ANI BĂIEŢI, 9-

7 KYU, +50 KG;
13. IVAN CIPRIAN MIHAI:
SANBON KUMITE COPII 3, 10-11 ANI, BĂIEŢI, 9-

7 KYU,-38 KG;
14. VELICU MARIUS IONUŢ:
KATA INDIVIDUAL, COPII 3, 11 ANI, BĂIEŢI, 7 

KYU;

15. STOICA ŞTEFAN ALEXANDRU CĂTĂLIN:
KATA INDIVIDUAL CADEŢI+JUNIORI 14-17 ANI, 

MASCULIN, 9-7 KYU;
16. DANILUC MARIUS GABRIEL:
SANBON KUMITE CADEŢI+JUNIORI, 14-17 

ANI, MASCULIN, 9-7 KYU, OPEN.
Medalie de bronz şi locul 3 au obţinut următorii 

sportivi:
1.NEGRILĂ OMERINA ANDREEA:
IPPON KUMITE COPII 1, 5-7 ANI, FETE, 9 KYU, 

OPEN;
2.MAVRODINEANU ALEXIA:
KATA INDIVIDUAL COPII 2, 8 ANI, FETE, 8 KYU;
3.STOICA MARIA ANDREEA:
KATA INDIVIDDUAL COPII 2, 8 ANI, FETE, 8 

KYU;

4. NEDELEA KARINA ANDREEA:
SANBON KUMITE COPII 2, 8-9 ANI, FETE, 8-7 

KYU,-28 KG;
5. BADEA NICOLETA VALENTINA:
KATA INDIVIDUAL COPII 2, 8 ANI, FETE, 8 KYU
SANBON KUMITE COPII 2, 8-9 ANI, FETE, 8-7 

KYU, -31 KG;
6. CIUREA VLAD ŞTEFAN:
SANBON KUMITE COPII 2, 8-9 ANI, BĂIEŢI, 7 

KYU,-26 KG;
7. SIMA CRISTIAN IONUŢ MARIO:
KATA INDIVIDUAL COPII 2, 8 ANI, BĂIEŢI, 7 

KYU;
8. ENE DAVID ANDREI:
SANBON KUMITE COPII 2, 8-9 ANI, BĂIEŢI, 9 

KYU, +33 KG;
9. MANEA DAVID IONUŢ:
SANBON KUMITE COPII 3, 10-11 ANI, BĂIEŢI, 9-

7 KYU, +50 KG;
10. CANCEA LAURENŢIU ION:
KATA INDIVIDUAL, COPII 3, 11 ANI, BĂIEŢI, 7 

KYU;
11. NIŢU MIHNEA VLAD:
SANBON KUMITE MINICADEŢI 12-13 ANI, 

MASCULIN 9-7 KYU, +43 KG;
12. ENE ALEXANDRU SILVIU:
KATA INDIVIDUAL MINICADEŢI 12-13 ANI, 

MASCULIN 9-8 KYU;
13. BURCIA CRISTIAN GABRIEL:
KATA INDIVIDUAL MINICADEŢI 12-13 ANI, 

MASCULIN, 1 KYU-DAN
KUMITE MINICADETI, 12-13 ANI, MASCULIN, 6 

KYU-DAN, +55 KG;
14. TATU ALINA ALEXANDRA:
SANBON KUMITE CADEŢI+JUNIORI, 14-17 

ANI, FEMININ, 9-7 KYU, OPEN.
În urma acestor rezultate clubul A.C.S. 

Seishindokan a reuşit performanţa de a fi pe primul 
loc în ţară, ca număr de medalii în clasamentul tuturor 
cluburilor participante la categoriile de copii şi 
minicadeţi.

Felicitări copiilor pentru dăruirea de care dau 
dovadă la fiecare antrenament dar şi părinţilor 
acestora care ştiu ce însemna acest mod de viaţă şi îi 
sprijină pe copii să nu renunţe, progresând din ce în 
ce mai mult!

"Fără amibiţie, muncă şi sacrificii aceste 
rezultatete ar fi fost cu totul altfel, iar dacă vrei să devi 
cât mai performant nu trebuie niciodată să existe loc 
de scuze ci de o cât mai bună viziune asupra 
lucrurilor şi muncă în direcţia corectă, necesare 
atingerii obiectivului propus!"

Felicitări tuturor şi mult succes în continuare!!!
B.P.

SPORT
Campionatul Naţional de Karate SKDUN

Clubul A.C.S. Seishindokan din Alexandria, primul loc în ţară
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