
* În acest an, fundalul 
bonului valoric este roșu

Elevii și studenții în 
vârstă de până la 26 de ani, 
care îndeplinesc condițiile 
pentru acordarea ajutorului 
f inanc iar  în  vederea 
a c h i z i ț i o n ă r i i  d e  
calculatoare în cadrul 
programului Euro 200, pot 
depune cererile până la 19 
aprilie 2019. Demarat în 
anul școlar 2002-2003, 
programul Euro 200 continuă și în anul 2019, Ministerul Educației punând în 
dezbatere publică un proiect de HG pentru modificarea anumitor aspecte din 
legislația privind acordarea acestor bonuri. 

(Continuare  în  pagina  7)

Un bărbat din Turnu 
Măgurele a fosta arestat 
pentru 24 de ore pentru că nu 
a respectat ordinul de 
protecție. Polițiștii au fost 
sesizați de către un bărbat 
din Turnu Măgurele cu privire 
la faptul că tatăl său nu 
respectă obligațiile impuse 
printr-un ordin de protecție 
emis de Judecătoria Turnu 
Măgurele.

În urma cercetăr i lor  
efectuate de către echipa 

operativă s-au stabilit că cele sesizate se confirmă, iar pe numele bărbatului 
existând un ordin de protecție cu caracter provizoriu pe o perioadă de 6 luni. 

(Continuare  în  pagina  2)

Șeful Administraţiei Domeniilor Statului (ADS), Cătălin 
Bologa, a anunţat că în cel mai scurt timp va fi demarată 
atribuirea directă sau, după caz, prin licitaţie publică a 
suprafeţelor disponibile de teren agricol şi a celor 

ocupate cu păşuni aflate în portofoliul ADS, acestea 
urmând să fie date tinerilor fermieri. La această dată, la 
ADS sunt disponibile 48.000 de hectare, iar tinerii fermieri 
vor au prioritate.

“Cele 48.000 de hectare de teren agricol, deţinute de 
statul român, disponibile în acest moment, nu sunt 
atractive pentru marii fermieri. Sunt suprafeţe fărămiţate, 
suprafeţe mici de până-n 10 hectare, dar sunt binevenite 

pentru tinerii fermieri, care pot să-şi construiască solarii, 
de exemplu, sau să planteze livezi”, spune șeful ADS.

(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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Cererile pentru Euro 200 pot fi depuse
 până la 19 aprilie 

De la ADS

Tinerii fermieri vor primi, cu prioritate, 
terenuri agricole de la stat!

CJCPCT Teleorman:

Spectacolul 
„Mărțișor pe portativ”

Arestat preventiv pentru 
că nu a respectat ordinul de protecție

Zi de foc pentru 
pompierii teleormăneni: 
13 incendii de vegetație

 uscată într-o zi



2 EVENIMENT - ACTUALITATE

Ziua de marți, 5 martie 2019, a fost una solicitantă pentru 
pompierii teleormăneni, solicitați pe numărul unic de urgență 
112 să intervină pentru stingerea a 13 incendii de vegetație 
uscată, majoritatea având ca si cauză probabilă comună de 
declanșare, ”focul în spații deschise”, după cum se arată într-
un comunicat de presă al ISU ”A.D. Ghica” Teleorman. Cu alte 
cuvinte, incendiile au izbucnit din neglijența cetățenilor, în urma 
acțiunilor de ardere a resturilor vegetale întreprinse de oameni.

Evenimentele s-au petrecut pe raza localităților Siliștea, 
Brebina, Bujoreni, Drăgănești Vlașca, Voievoda, Peretu, 
Plosca, Ciolănești, Izvoarele, Plopii Slăvitești, Islaz, Băneasa 
și Suhaia.

Prin intervenţia rapidă, salvatorii au reuşit să reducă 
pagubele și să stingă incendiile în limitele găsite, fără a fi 
înregistrate victime omenești.

Încă o dată, pompierii atrag atenţia că incendiile de 
vegetaţie uscată reprezintă un real pericol pentru bunurile 
materiale ale oamenilor sau viața participanților la trafic pe 
drumurile publice din apropiere.

Pe această cale, reprezentanţii ISU Teleorman atrag atenţia 
că, potrivit Hotărârii Guvernului României nr. 537/2007 privind 
stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele de 
prevenire și stingere a incendiilor, efectuarea unor lucrări de 
ardere a resturilor vegetale fără întrunirea condițiilor legale și, 
respectiv, fără luarea măsurilor de evitare a propagării la 
construcții, depozite, culturi agricole, păduri, plantații și alte 
vecinătăți constituie contravenții și se sancționează cu amendă 
de la 1.000 la 2.500 lei.

În comunicatul de presă este precizat că pentru evitarea 
unor consecinţe grave asupra comunităţii, prin pierderi de vieţi 
omeneşti, importante pagube materiale şi afectarea mediului 
înconjurător, recomandăm cetăţenilor să respecte următoarele 
măsuri preventive privind folosirea focului deschis în cadrul 
gospodăriilor:

- desfăşurarea arderii se va face numai pe timp de zi şi în 
condiţii meteorologice fără vânt;

- colectarea în grămezi a vegetaţiei uscate şi a resturilor 
vegetale se va face în cantităţi astfel încât arderea să poată fi 
controlată;

- curăţarea de vegetaţie a suprafeţei din jurul fiecărei 
grămezi pe o distanţă de 5 metri;

- arderea se va efectua în zone care să nu permită 
propagarea focului la fondul forestier/construcţii şi să nu 
afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de 
transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri 
materiale combustibile;

- asigurarea mijloacelor şi materialelor pentru stingerea 
eventualelor incendii;

- supravegherea permanentă a arderii;
- stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului 

arderii;
M. M.

(urmare  din  pagina  1)
Prin acest ordin, persoana în cauză era 

obligată să evacueze locuința și să păstreze o 
distanță minimă de 50 metri față de locuință 
față de mama și de fiul său. Chiar și în aceste 
condiții, deși ordinul de protecție era emis din 
ziua de 11.02.2019, în dimineața zilei de 
04.03.2019 cel în cauză a pătruns în curtea 
locuinței  și le-a adresat injurii.

În cauză s-a întocmit dosar penal pentru 
săvârșirea infracțiunii de ”nerespectare a 
hotărârii judecătorești”, s-a dispus efectuarea 
în continuare a urmării penale față de bărbat, 
iar împotriva acestuia s-a luat măsura reținerii 
pe o durată de 24 de ore. La definitivarea 
cercetărilor să se propună soluție prin 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Turnu 
Măgurele.  

Reamintim faptul că violența în familie 
reprezintă orice acțiune sau inacțiune 
intenționata, cu excepția acțiunilor de 
autoapărare ori de apărare, manifestată fizic 
sau verbal, săvârșită de către un membru de 
familie împotriva altui membru al aceleiași 
familii, care provoacă ori poate cauza un 
prejudiciu sau suferințe fizice, psihice, sexuale, 
emoț ionale or i  psihologice,  inclusiv 
a m e n i n ț a r e a  c u  a s e m e n e a  a c t e ,  
constrângerea sau privarea arbitrară de 
libertate.

De la data de 28 decembrie 2018, polițiștii 
pot emite ordinul de protecție provizoriu, prin 
care se dispun, pentru o perioadă de 5 zile, una 
sau mai multe măsuri de protecție a victimelor.

Ordinul stabilește procedura de intervenție 
a polițiștilor, de cooperare cu celelalte instituții 
cu atribuții în prevenirea și combaterea 
violenței domestice, metodologia de utilizare a 
formularului de evaluare a riscului și procedura 
de emitere a ordinului de protecție provizoriu, 
precum și cea de punere în executare a 

acestuia.
Intervenţiile poliţiştilor la cazurile de violenţă 

domestică se pot realiza din oficiu sau ca 
urmare a sesizărilor primite prin Sistemul 
naţional unic pentru apeluri de urgenţă (112), 
formulate în scris sau oral, direct ori telefonic la 
sediul unităţilor de poliţie de către persoanele 
implicate în actele de violenţă domestică, de 
către persoanele care au asistat la producerea 
actelor de violenţă domestică sau de către alte 
persoane.

De asemenea, sesizează structurile 
specializate ale Poliției Române sau ale altor 
instituții în situația în care, în urma verificării 
sesizării, sunt constatate și alte fapte 
incriminate, obținând probe, după caz.

Ordinul prevede și modul în care polițiștii 
trebuie să acționeze în situații speciale, spre 
exemplu în cazul evacuării agresorului din 
imobil.

Cu ocazia intervenţiei, în vederea stabilirii 
existenţei unui risc iminent ca viaţa, integritatea 
fizică ori libertatea persoanelor să fie pusă în 
pericol printr-un act de violenţă domestică, 
poliţiştii evaluează situaţia de fapt pe baza 
formularului de evaluare a riscului ce cuprinde 
21 de întrebări. Pe baza răspunsurilor, se 
stabilește dacă există realmente riscul ca viaţa 
sau integritatea fizică a victimei să fie pusă în 
pericol.

Față de agresor, polițistul, prin ordinul de 
protecție provizoriu, poate dispune și alte 
obligații sau interdicții, și anume: păstrarea 
unei distanțe minime determinate față de 
victimă, față de membrii familiei acesteia, față 
de resedință, locul de muncă sau unitatea de 
învățământ a persoanei protejate sau, dacă 
este cazul, predarea către poliție a armelor 
deținute de acesta.

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

Arestat preventiv pentru 
că nu a respectat ordinul de protecție

Cantautorul și poetul Ovidiu 
Scridon revine pe meleagurile 
teleormănene pentru a ne dărui, 
cu sensibilitatea-i binecunoscută, 
frumosul în cântec și vers.

Ovidiu Scridon ne va (în)cânta 
vineri, 8 Martie, în Sala de lectură 
a Bibliotecii Județene „Marin 
Preda”  Te leorman,  cu un 
spectacol de muzică și poezie 
intitulat „Femeia”.

Recitalul binecunoscutului 
art ist va încheia a amplă 
manifestare care va începe la ora 
13,00 și care este dedicată 
delicatelor, dar în același timp 
puternicelor ființe care, uitând 
uneori de ele, dăruiesc iubire și au 
grijă ca lucrurile să fie la locul firesc, presărând în drumul lor 
frumusețea clipei și luând pe umeri greutățile vieții: femeile.

Pentru că femeia reprezintă seninul și linistea și pentru că 
este primăvară, Ovidiu Scridon ne va spune: 

„Eu sunt fericit și sper
Să te văd deseară,
Ți-am promis c-o să-ți ofer
Veșnic primăvară.”(„Primăvara”, Ovidiu Scridon)

Cornelia RĂDULESCU

Ovidiu Scridon revine 
în Alexandria

Zi de foc pentru pompierii 
teleormăneni: 13 incendii de 

vegetație uscată într-o zi
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Eurodeputatul PSD Gabriela Zoană a 
afirmat că, în urma unor discuţii pe care le-a 
avut cu diferiţi eurodeputaţi despre votul din 
Comisiile LIBE şi CONT, există „voci” care 
solicită reluarea procedurii pentru şefia 
Parchetului European şi că amânarea pe 
termen nedefinit a nominalizării este posibilă.

“Astfel, la fel ca şi în cazul referendumului 
pentru Brexit, abia după vot, care a fost unul 
extrem de strâns, atât cei care au votat, dar şi 
cei care au absentat de la procedura din 
comisii, au realizat ce s-a întâmplat de fapt. La 
fel ca şi la referendumul pentru Brexit, acum 
există voci care solicită o reluare a procedurii, 
avându-se în vedere atât absenţele membrilor 
titulari din fiecare comisie, dar şi faptul că unul 
dintre candidaţi nu îndeplinea condiţiile pentru 
a candida pentru o asemenea funcţie. Acum 
există mai multe posibilităţi în ceea ce priveşte 
procedura desemnării procurorului şef 
european – există şi posibilitatea reluării 
procedurii sau amânarea pe termen nedefinit a 
nominalizării, mai ales că votul din Consiliu a 
fost unul care nu a coincis cu votul din Comisii”, 
a declarat Gabriela Zoană, printr-un comunciat 
de presă, conform Mediafax.

De asemenea, aceasta spune că orice 
decizie care o priveşte pe Laura Codruţa 
Kovesi pentru acest post ar putea fi amânată 
până la instalarea noului Parlament European.

“În orice caz, prevăd că Laura Codruţa 
Kovesi va avea soarta Brexitului – amânarea 
oricărei decizii în ceea ce o priveşte, cel puţin 
până la instalarea noului Parlament. Nu 
înţelege nimeni de ce se doreşte a se face 
nominalizarea acum, de către actuala formulă a 
Parlamentului, mai ales că în luna mai urmează 
să aibă loc alegerile europarlamentare care vor 
schimba cu siguranţă şi echilibrul de forţe din 
Parlamentul European, dar şi opinia acestei 
instituţii în legătură cu prezenţa între candidaţi 
a unei persoane controversate cel puţin din 
punct de vedere al imaginii în ţara de 
provenienţă”, mai spune europarlamentarul 
PSD.

În urma unui vot secret, Comisia LIBE a 
selectat-o pe Laura Codruţa Kövesi pe primul 
loc în lista de candidaţi pentru postul de 
procuror-şef european. Rezultatul a fost: Laura 
Codruţa Kövesi -26 de voturi, Jean-François 
Bohnert (Franţa) -22 voturi, iar Andrés Ritter 
(Germania)- 1 vot. Kovesi a fost preferată şi în 
Comisia CONT cu o zi înainte.

Conferinţa Preşedinţilor, formată din 
preşedintele Parlamentului European, Antonio 
Tajani, şi liderii de grupuri politice, va decide 
astăzi etapele următoare.

Din cauza faptului că prima opţiune pentru 
şefia Parchetului European a Comisiilor PE a 
fost Laura Codruţa Kovesi, iar în Consiliul UE 
candidatul francez a obţinut cele mai multe 
voturi, Parlamentul European va începe 
negocierile cu Consiliul pentru a ajunge la un 
consens în legătură cu viitorul procuror-şef 
european.

Votul moțiunii simple împotriva lui Tudorel Toader a fost 
amânat deocamdată, deoarece parlamentarii PSD nu sunt în 
sală ca să voteze și nu este asigurat așadar cvorumul. Cel mai 
probabil votul va fi dat săptămâna viitoare.

Moţiunea simplă intitulată „Tudorel Toader şi PSD-ALDE, 
luaţi mâinile murdare de pe Justiţie!”, iniţiată de PNL şi USR,  ar 
fi trebuit să fie votată, miercuri la prânz, de plenul Camerei 
Deputaţilor. 

ALDE a anunţat că nu va participa la vot. Moţiunile simple se 
adoptă cu votul majorităţii deputaţilor prezenţi

UDMR anunță că nu îl va susține pe Tudorel Toader la 
moțiune. ”Am fost idioţi utili”

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a anunţat, marţi 
seara, într-o emisiune la TVR 1, că deputaţii UDMR nu îl vor 
susţine pe Tudorel Toader la votul moţiunii simple. 

"Nu-l vom susţine pe dl Toader de data aceasta. E o moţiune 
simplă, e posibilitatea Parlamentului de a controla activitatea 
unui ministru din Executiv. Colegii mei mâine dimineaţă vor 
avea o şedinţă de grup, dar nu-l vom susţine pe dl Toader în 
aceste condiţii. În moţiunea simplă sunt foarte multe lucruri cu 
care eu nu sunt de acord, dar în ceea ce priveşte OUG nu avem 
niciun argument raţional (...), nu se poate merge în acest hal în 
sistemul judiciar", a spus Kelemen Hunor la TVR1, potrivit 
Agerpres.

El a adăugat că parlamentarii nu pot fi consideraţi "idioţi 
utili". 

"Noi, când am susţinut acele modificări la organizarea 
sistemului judiciar şi la cariera profesională a magistraţilor, prin 
care cele două cariere - a procurorilor şi judecătorilor - au fost 
separate, am susţinut un principiu sănătos, am susţinut o idee 
bună şi am făcut-o cu toată convingerea (...). Ministrul Justiţiei 
nu a venit în Parlament, nu a avut nicio poziţie, a spus doar că 
Parlamentul legiferează, ministerul nu se bagă, e treaba 
voastră în Parlament. Ca să ne trezim acum trei săptămâni că, 
brusc, Ministerul Justiţiei şi Guvernul legiferează şi întoarce tot 
ce am făcut noi (...), brusc domnul Toader legiferează în locul 
Parlamentului. Ca să vedem astăzi că iar a fost schimbată OUG 
7, a fost repusă în varianta iniţială. (...) Nu putem să fim luaţi 
aşa, de pe o zi pe alta, să părem că am vorbit degeaba, am 
lucrat degeaba, că am fost, pur şi simplu, idioţii utili ai nu ştiu 
cui", a afirmat preşedintele UDMR.

Critici aspre din partea PSD la adresa lui Tudorel Toader
Discurs surprinzător la Parlament, unde fostul ministru al 

Justiţiei Florin Iordache l-a criticat dur pe actualul ministru, 
Tudorel Toader. Acesta ar fi trecut peste voinţa Parlamentului în 
cazul separării carierii magistraţilor. Un alt reproş: nu s-a 
consultat cu actorii din justiţie înainte de a da ordonanţe de 
urgenţă. Luaţi exemplul premierului, i-a spus deputatul PSD 
ministrului. Totuşi, Florin Iordache a atras atenţia că PSD nu îşi 
demite miniştri prin moţiuni simple iniţiate de Opoziţie.

„OUG 7 - sunt chestiuni care pot fi criticate. E vorba de 
articolul care vizează separarea carierelor. Dle ministru, cred 
că separarea carierelor este un lucru pe care noi l-am câştigat 
în Parlament. Dvs. aţi venit şi ne-aţi prezentat un proiect şi apoi 
aţi trimis-o tot timpul pe dna secretar Mariana Moţ. Cred că un 
lucru câştigat al legii 303 este tocmai separarea carierelor. (...) 
Şi pot să înţeleg protestul pe care judecătorii l-au avut atunci 
când aţi venit dvs. cu articolul 54”, a spus fostul ministru al 
Justiției în Parlament.

„A fost o greșeală că ați abrogat art 57, delegarea și 
detașarea, o să ne trezim că, exact ca în cazul DNA, să nu 
avem un procuror șef de secție de 6 luni”, a continuat Florin 
Iordache.

Înainte de a da lecții la tv ar fi mult mai bine să îi urmați 
exemplul dnei Dăncilă. Nu creează conflicte. Anumite clarificări 
trebuie făcute, pentru că domnule ministru am înţeles că tot 
ceea ce s-a făcut bine aţi făcut dvs., iar ceea ce s-a făcut rău s-a 
făcut în Parlament”, a mai spus parlamentarul.

Totuși, Florin Iordache a spus că nu va vota moțiunea: 
„Stimaţi colegi, nu vă bazaţi pe noi pentru a trece această 
moţiune simplă. În PSD sunt două chestiuni foarte clare: atunci 
când consideri că ai greşit, îţi dai demisia din funcţia de ministru 
sau există posibilitatea remanierii”.

Răsturnare de situație în
 Parlament. Tudorel Toader răsuflă

 ușurat pentru moment

Curtea Constituțională a 
r e s p i n s  s e s i z a r e a  
președintelui Klaus Iohannis 
pe Legea bugetului pe 2019, 
considerând că legea este 
constituțională.

Iohhanis a refuzat să 
promulge legea bugetului pe 
motiv că acesta ar încălca grav 
Constituția.

”Există, din păcate, şi 
a s p e c t e  d e  
neconstituţionalitate în acest 
b u g e t .  B u g e t u l  r u ş i n i i  
naţionale nu doar că pune în 
p e r i c o l  e c o n o m i a  
românească, ci are aspecte 
clare de neconstituţionalitate”, 
afirmat președintele Iohannis, 
în februarie 2019.

P r e ş e d i n t e l e  K l a u s  
Iohannis a trimis pe 22 

februarie Curţii Constituţionale 
a RomÂniei (CCR) o sesizare 
de neconstituţionalitate privind 
Legea bugetului pe acest an.

În document, preşedintele 
arată, printre altele, că legea 
bugetului a fost adoptată cu 
încălcarea rolului şi atribuţiilor 
Consiliului Fiscal, care trebuia 
să emită o opinie cu privire la 
toate amendamentele admise 
pe parcursul dezbaterilor 
parlamentare.

Şeful statului spune că nu a 
fost respectată nici atribuţia 
Consiliului Fiscal de a emite o 
opinie cu privire la declaraţia 
de conformitate semnată de 
prim-ministru şi ministrul 
Finanţelor Publice.

El invocă şi adoptarea 
acestei legi cu încălcarea 

principiilor şi reglementărilor 
privind responsabil i tatea 
fiscal-bugetară.

Potrivit lui Iohannis, în fişa 
parcursului legislativ al Legii 
bugetului de stat pe anul 2019 
nu se regăseşte o declaraţie 
de răspundere a premierului şi 
a ministrului de Finanţe, aşa 
cum prevede legislaţia.

Klaus Iohannis susţine, 
totodată, că raportul privind 
situaţia macroeconomică pe 
anul 2019, inclusiv proiecţia 
acesteia pe anii 2020 - 2022, a 
fost depus de către Guvern, 
conform obligaţiei sale legale, 
î n s ă  a c e s t a  s e  
fundamentează pe o situaţie 
care ignoră evoluţiile la nivelul 
economie i  mond ia le  ş i  
europene.

Preşedintele PSD Liviu Dragnea a anunţat 
miercuri că în partid există o stare de 
nemulţumire cu privire la Tudorel Toader şi că 
va exista o discuţie legat de această situaţie în 
coaliţie, după revenirea premierului Viorica 
Dăncilă.

"Am luat decizia să dăm şansa opoziţiei să 
arate că are suficiente voturi ca să îşi treacă 
moţiunea. PSD nu îşi reglează problemele cu 
mâna Opoziţiei. PSD nu putea vota o moţiune 
plină de minciuni. La o dată ulterioară se va 
discuta de moţiune, dar trebuie să avem o 
discuţie împreună cu premierul şi Tudorel 

Toader. Există o stare de nemulţumire pe care 
nu avem de gând să o ascundem pe care o vom 
rezolva săptămâna viitoare într-un fel sau altul", 
a spus Liviu Dragnea.

Întrebat care sunt nemulţumirile cu privire la 
Tudorel Toader, Dragnea la răspuns: "Aţi văzut 
în spaţiul public, aţi văzut colegi la televiziuni, 
cum ar fi Florin Iordache. Aşa am convenit cu 
domnul Călin Popescu Tăriceanu să discutăm 
şi cu doamna Dăncilă ori vineri, ori luni, şi cu dl 
Toader. După care o să vem noi o discuţie în 
PSD. Au fost lucruri contradictorii, sunt nişte 
decizii luate în CEx care trebuie limpezite".

Europarlamentar român, despre alegerea Procurorului-şef European: 

Există voci care cer reluarea procedurii

CCR a respins sesizarea lui Iohannis 
pe Legea bugetului pe 2019

Semnalul dat de Dragnea 
că Toader ar putea fi sacrificat: Există

 o stare de nemulţumire
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“Noi pregătim acum un proiect de hotărâre 

de Guvern. Am luat informaţii de la colegii de la 
AFIR (Agenţia de Finananţre a Investiţiilor 
Rurale), de la alte agenţii care sunt în 
subordinea Ministerului Agriculturii, să vedem 
ce înseamnă tânăr fermier. La AFIR, de 
exemplu, vârsta limită pentru sprijinul financiar 
acordat tânărului fermier este 40 de ani. Am 
făcut la nivelul fiecărui judeţ statistica 
suprafeţelor de teren care au mai rămas libere, 
şi pe ce categorii de teren agricol se află 
acestea. 

Vom merge din judeţ în judeţ şi cu ajutorul 
direcţiilor agricole judeţene vom face o 
campanie de informare a tinerilor fermieri cu 
suprafeţele disponibile, categoria de teren. În 
luna martie, vom depune pe masa Guvernului 

actul normativ în care să fie stabilite clar 
criteriile de atribuire a terenurilor agricole şi a 
pajiştilor disponibile.

Dacă avem o singură cerere pe o singură 
suprafaţă de teren pe care o atribuim,  i-o dăm 
fermierului prin atribuire directă. Dacă sunt deja 
minim două solicitări, vom organiza licitaţie. 
Preţul redevenţei va fi cel oferit de tânătul 
fermier care va câştiga licitaţia.  ADS va pune la 
dispoziţie terenul, iar redevanţa ce trebuie 
plătită, mai ales dacă nu va fi una prin licitaţie, 
va fi una relativ mică. În general, condiţiile vor fi 
identice ca la un concesionar normal, să-i 
spunem. Adică, dacă fermierul întârzie cu plata 
redevenţei, e motiv de reziliere”, a declarat 
directorul executiv al Agenţiei Domeniilor 
Statului.

George ZAVERA

4 SOCIAL - ECONOMIC

Joi, 7 martie  2019, începand cu ora 17.00, la Sala 
Primăriei Alexandria, elevii Școlii populare de arte din 
cadrul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii Tradiţionale Teleorman prezintă 
spectacolul „Marțișor pe portativ”, eveniment  organizat cu 
prilejul Zilei Femeii.

Spectacolul constituie un omagiu adus de către elevii 
școlii celor mai dragi persoane: mamele.

În momentele artistice pregătite cu grijă alături de 
profesori, copiii își vor răsfăța ascultătoarele cu cele mai 
frumoase creații muzicale.

Vor fi recitaluri de pian, vioară, muzică ușoară și 
populară, grupuri vocal instrumentale, totul într-un efort 
artistic de a oferi mamelor, femeilor în general, de ziua lor, 
momente de mulțumire, delectare și bună dispoziție.

Cornelia RĂDULESCU

De la ADS

Tinerii fermieri vor primi, cu prioritate, 
terenuri agricole de la stat!

În data de 5 martie 2019, la 
Slobozia, a avut loc şedinţa 
Consiliului pentru Dezvoltare 
Regională Sud-Muntenia. 
Preşedinte le Consi l iu lu i  
Judeţean Teleorman, Dănuţ 

Ionel Cristescu, a fost prezent 
în calitate de vicepreşedinte al 
Consiliului pentru Dezvoltare 
Regională Sud-Muntenia. 

În cadrul acestei întruniri, a 
f o s t  a n a l i z a t  s t a d i u l  
implementării Programului 
Operaţional Regional 2014-

2020.  D in t re  hotărâr i le  
importante adoptate se 
evidenţiază hotărârea privind 
raportul de activitate al 
Agenţiei pentru Dezvoltare 
Regională Sud Muntenia 

pentru perioada 1 octombrie – 
31 decembrie 2018, precum şi 
h o t ă r â r e a  c e  v i z e a z ă  
rectificarea bugetului Agenţiei 
pentru Dezvoltare Regională 
Sud Muntenia, pentru anul 
2019. 

Până la această dată, la 

nivelul regiunii Sud Muntenia a 
fost înregistrat un număr de 
1.122 de proiecte (inclusiv 
aplicaţiile depuse în cadrul 
SUERD), prin care se solicită 
fonduri FEDR şi de la bugetul 
de stat în valoare de peste 7 
miliarde de lei. Dintre acestea, 
până în prezent au fost 
s e m n a t e  c o n t r a c t e  d e  
finanţare pentru 499 de 
aplicaţii, prin care beneficiarii 
v o r  o b ţ i n e  f o n d u r i  
nerambursabile ce depăşesc 
1,8  miliarde de lei. Din 
informarea cu privire la stadiul 
implementării proiectelor 
pentru fiecare din cele şapte 
judeţe a le  Regiun i i  de 
Dezvoltare Sud Muntenia 
rezultă faptul că judeţul 
Teleorman a semnat contracte 
în valoare de 73.709.684,17 
lei, fiind al treilea judeţ din 
Regiunea Sud Muntenia în 
ceea ce priveşte valoarea 
contractată, după judeţele 
Argeş şi Giurgiu. 

George ZAVERA

Un număr de 90.000 de 
copii din România au ambii 
părinţi plecaţi la muncă în 
afara ţării, dar autorităţile 
încearcă să găsească soluţii 
pentru întoarcerea lor, a 
afirmat, miercuri, ministrul 
Muncii şi Justiţiei Sociale, 
Marius Budăi.

"La nivel de ţară avem 
90.000 de astfel de copii 
înregistraţi care sunt cu ambii 
părinţi plecaţi...Noi, ca 
autorităţi, avem această 
frământare şi tot ceea ce 
înseamnă măsurile acestea 
de încurajare a ocupării forţei 
de muncă. Vă vorbesc acum 
ca şi ministru al Muncii de 
posibilitatea de a creşte cât 
mai mult masa salarială în 
România, ţinând cont că şi 
randamentul muncii este 
ridicat faţă de alte ţări şi 
există spaţiu bugetar, asta 
vreau să spun. De aceea 
avem şi parteneriate şi 
m e m o r a n d u m u r i  
transformate în legi, de 
exemplu cu tot ceea ce 
înseamnă patronatele din 

construcţii din România 
pentru un salariu minim 
superior salariului minim aflat 
în plată în România. De 
aceea încercăm să creăm 
burse ale locurilor din muncă. 
Spre dezamăgirea mea, nu 
am putut în februarie, 
deoarece piaţa nu a fost 

pregătită. Avem în acest 
moment peste 300 de locuri 
de muncă postate pe 
EURES, pe site-ul nostru al 
Agenţ ie i  Naţ ionale de 
Ocupare a Forţei de Muncă. 
Avem totuşi o bucurie. Peste 
50 de persoane care au 
încheiat contracte deja se vor 
întoarce în ţară, din aceste 
300 de locuri de muncă", a 
spus Marius Budăi.

El a spus că a discutat în 
urmă cu două zile cu 
patronatele şi sindicatele din 
construcţii şi aşteaptă o nouă 
centralizare de la acestea cu 
ofertele de muncă, iar când 
se va ajunge la 700 - 1000 de 
locuri de muncă se va merge 
în ţările în care românii sunt 
plecaţi, prima fiind Italia.

" P a t r o n a t e l e  d i n  
construcţii, cu sindicatele 
alături, îşi vor prezenta oferta 
de muncă, iar sindicatele vor 
veghea prin dialogul social 
pe care îl facem, tripartit, 
sindicate - patronate - 
minister, vor veghea la 
întocmirea unui contract de 

muncă avantajos pentru 
ambele părţi, angajator - 
angajat, dar, mult mai 
important decât atât, un 
contract de muncă care să-i 
dea siguranţa lucrătorului că 
atunci când se întoarce în 
România va avea un salariu 
atractiv", a afirmat ministrul.

CJCPCT Teleorman:

Spectacolul 
„Mărțișor pe portativ”

Alertă alimentară în toată Europa. A fost 
descoperit mac cu morfină, în acest tip de 
baghete din pâine! Toți cei care cumpără aceste 
produse trebuie să aibă mare grijă!

E s t e  
a t e n ţ i o n a r e  
a l imentară în 
toată Europa, 
d u p ă  c e  
a u t o r i t ă ţ i l e  
franceze susţin 
că au depistat 
cantităţi serioase 
de morfină şi 
codeină în mac. 
Alarma s-a dat şi 
l a  n o i ,  i a r  
autorităţile vor 
î n c e p e  s ă  
verifice macul de 
pe covrigi, din 
pâine sau din alte produse de pe piaţă, susţine 
Antena 3

Medicii francezi au dat alarma după ce au 
descoperit că pacienţii care au consumat 

baghete de pâine cu mac aveau niveluri 
anormale de morfină şi codeină în sânge. Chiar 
o celebră prezentatoare TV, Angela Rippon, a 
păţit-o, după ce a mancat paine cu mac mai 

mult de 3 zile la 
rand.

M o r f i n a  ş i  
code ina  sun t  
folosite pentru a 
calma durerea, 
d a r  s e  
administ rează 
d o a r  s u b  
supraveghere  
medicală.

După alerta 
f r a n c e z ă ,  ş i  
a u t o r i t ă ţ i l e  
n o a s t r e  s e  
g â n d e s c  l a  
m ă s u r i  ş i  

verificări.
Până atunci, este important să nu 

cumpărăm produse cu mac decât din locuri 
autorizate şi să verificăm etichetele.

Preşedintele C.J.Teleorman, Dănuţ Cristescu, 
prezent la şedinţa Consiliului pentru 

Dezvoltare Regională 

Alertă alimentară în Europa!

90.000 de copii din România 
au ambii părinţi plecaţi la 

muncă în afara ţării
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De aceste bonuri vor beneficia elevii și 

studenții cu vârsta până la 26 de ani, care provin 
din familii în care venitul brut lunar pe membru de 
familie este de maximum 250 de lei.

Culoarea și seria bonurilor sunt schimbate în 
fiecare an, din motive de siguranță. În acest an, se 
pare că, pentru securizare, fundalului bonului 
valoric va avea culoarea roşie. În 2018, culoarea 
bonurilor valorice a fost violet.

Conform calendarului pentru acordarea 
bonurilor valorice în 2019, la cinci zile de la data 
intrării în vigoare a prezentei hotărâri va avea loc 
stabilirea și numirea Comisiei centrale, a 
comisiilor județene, a comisiilor din unitățile și 
instituțiile de învățământ. 

După depunerea cererilor, în perioada 22 
aprilie-13 mai 2019 vor fi efectuate anchetele 
sociale și vor fi evaluate cererile depuse, de către 
comisiile din unitățile și instituțiile de învățământ 

împreună cu comisiile de anchetă socială.
Între 14-24 mai, cererile depuse vor fi 

centralizate la Comisia centrală  prin intermediul 
portalului dedicat.

În utlima zi a lunii mai 2019, pe portalul MEN va 
fi afișată lista cererilor eligibile, iar la 5 iunie, în 
fiecare unitate de învățământ va fi afișată lista 
beneficiarilor. 

Pe 6 iunie pot fi depuse eventualele 
constestații, care vor fi rezolvate între 6-20 iunie. 
Rezultatele contestațiilor vor fi postate pe portalul 
dedicat și în fiecare unitate de învățământ, în data 
de 21 iunie, iar pe 4 iulie pe site-ul Ministerului 
Educației Naționale va fi afișată lista finală, după 
rezolvarea contestațiilor, a beneficiarilor. 

Elevii și studenții beneficiari vor intra în posesia 
bonurilor valorice în intervalul 22 iulie-9 august, în 
baza cărora vor putea fi achziționate calculatoare, 
în perioada 24 iulie-10 octombrie 2019.

M. MEILĂ

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

Biblioteca Județeană ,,Marin Preda” Teleorman va 

desfășura vineri, 8 martie 2019, începând cu ora 1300, 

la Sala de lectură, o serie de activități sub genericul 

,,De ziua ta, femeie!”.

Ziua Internațională a Femeii a fost adoptată în 

1977, printr-o rezoluție a Adunării Generale a ONU. 

ONU a sărbătorit pentru prima dată Ziua 

Internațională a Femeii pe 8 martie 1975, acest an 

fiind declarat Anul Internațional al Femeii.

În deschiderea activității vor fi vernisate 

expozițiile: „Femeia în literatură”, expoziție alcătuită 

din cărți din fondul bibliotecii și „Femeia în grafică”, 

constituită din cărți poștale realizate de artistul 

teleormănean Mihai Cătrună.

Echipa Colegiului „A.I. Cuza” din Alexandria, 

selectată pentru a face parte din proiectul național 

EPAS (Școli-Ambasador ale Parlamentului European), 

formată din cinci profesori- ambasadori seniori și 15 

elevi- ambasadori juniori, va susține o prezentare 

Power Point cu titlul „Drepturile femeii în Uniunea 

Europeană”.

În cadrul acestui eveniment, Alexandru Cătrună va 

omagia femeia printr-un moment poetic, sub genericul 

„Femeia-eterna frumusețe”.  

Un spectacol de muzică și poezie intitulat „Femeia”, 

susținut de cantautorul Ovidiu Scridon, va contura 

atmosfera de sărbătoare.

Cornelia RĂDULESCU

Cererile pentru Euro 200 pot fi depuse
 până la 19 aprilie 

Ministrul Educației, Ecaterina 
Andronescu, anunță posibila 
desființare a Evaluării Naționale 
de la clasa a VIII-a, pentru că în 
2020 învățământul obligatoriu ar 
putea începe la 5 ani pentru a se 
termina la clasa a XII-a, scrie 
Edupedu.ro.

Ecaterina Andronescu a spus 
că a lansat „dezbateri publice cu 
directorii școlilor” să vadă dacă 
Evaluarea Națională de la clasa 
a VIII-a „se mai justifică”, fiind 

considerată, mai spune ministrul 
„o evaluare intermediară”.

Asta în condițiile în care, de 
anul  v i i tor,  învățământu l  
obligatoriu va fi extins cu încă 
trei ani, de la grupa mare până la 
clasa a XII-a, a mai spus 
Andronescu.

Oficialul  a anunțat că 
m o d i f i c a r e a  d u r a t e i  
învățământului obligatoriu se va 
face printr-un proiect de lege 
care modifică Legea Educației, 

aflat chiar pe 6 martie la vot 
decisiv pe ordinea de zi a 
ședinței de plen a Senatului.

„Acum evaluarea de la clasa 
a VIII-a este doar o evaluare 
pentru încheierea gimnaziului și 
repartizarea elevilor în școli 
profesionale, clasice sau duale, 
și respectiv în licee. Clasa a VIII-
a nu mai reprezintă sfârșitul 
învățământului obligatoriu, cum 
era în legea 84, de exemplu. 
Dacă învățământul devine 
obligatoriu pe 12 clase se 
justifică evaluări intermediare? 
Ca să întărim ritmul acesta al 
învățării continue, pentru că el 
este cel care dă și temeinicie 
învățării. Toate sunt care, fără 
îndoială, merită să le discutăm”, 
a declarat Andronescu, marți, în 
Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale, din 
Camera Deputaților.

În prezent, învățământul 
obligatoriu începe la clasa 
pregătitoare și se încheie la 
clasa a X-a.

Un nou studiu, realizat în Danemarca, susţine că nu 
există nicio legătură între autism şi vaccinarea copiilor 
împotriva rujeolei, rubeolei şi oreionului.

Timp de zece ani, o echipă de cercetători a urmărit 
dezvoltarea a 650.000 de copii. Nu au găsit niciun 
argument în favoarea ipotezei vehiculată pe internet.

Militanţii antivaccinare invocă un studiu din 1998, care 
vorbea despre o legătură dintre imunizare şi autism.

Recent, UNICEF a avertizat că numărul cazurilor de 
rujeolă a crescut la niveluri șocante în toată lumea, pentru 
că tot mai mulţi părinţi nu își vaccinează copiii.

Biblioteca Județeană „Marin Preda” Teleorman:

Activități sub genericul 

„De ziua ta, femeie!”

Concluziile unui studiu de 10 ani 

Nu există nicio legătură 
între vaccinul ROR și autism

Stevia rebaudiană este un înlocuitor natural al 
zahărului, cu o putere de îndulcire de 300 de ori 
mai mare. Calităţile-minune ale steviei 
rebaudiene au fost descoperite în urmă cu sute de 
ani de indigenii din Brazilia şi Paraguay.

Aceştia au folosit frunzele mici ale acestei 
plante pe post de îndulcitor, deoarece conţine o 
substanţă de 300 de ori mai dulce decât zahărul. 
De altfel, de aici în vine şi 
denumirea populară de 
stevie dulce.

S t e v i o z i d a  ş i  
rebaudiozida A sunt 
principalele substanţe 
bioactive ale plantei.

Aceasta mai conţine 
ş i  p r o t e i n e ,  f i b r e ,  
vitaminele A şi C şi 
oligoelemente precum 
zinc, calciu, fosfor, 
magnez iu  ş i  c rom.  
S t e v i o z i d a  e s t e  o  
glicozidă compusă din 
glucoză, soforoză şi steviol, componente ce o fac 
un îndulcitor excepţional.

Spre deosebire de alte tipuri de îndulcitori, 
acesta este excelent la gătit, deoarece, chiar şi la 
peste 200°C, nu îşi pierde calităţile nutriţionale.

Stevia rebaudiană este folosită cu succes sub 
formă de infuzie sau de extract de pulbere uscată, 

deoarece reduce glicemia şi este hipotensivă şi 
antimicrobiană.

De asemenea, numeroase studii au arătat că 
preparatele din stevie dulce sunt foarte bune în 
diabet, depresie, reducerea poftei de dulce, 
diminuarea dorinţei de a fuma şi de a consuma 
alcool, insuficienţă urinară, răni, infecţii virale, 
candidoză, gingivite şi acnee.

Însă, de departe, cel 
mai mare avantaj al 
dulcostevinei este acela 
că are zero calorii. Deci, 
nu îngraşă deloc.

De asemenea, spre 
deosebire de zahăr, care 
creează accese de 
foame prin creşterea 
rapidă a cantităţii de 
insulină, dulcostevina 
inhibă această senzaţie.

Un alt avantaj al 
dulcostevinei este acela 
că ajută la eliminarea 

surplusului de apă din ţesuturi. Astfel, dacă veţi 
înlocui zahărul cu dulcostevină, veţi scăpa uşor şi 
rapid de 1-2 kg (lichidele reţinute inutil de 
organism). Acest adevărat produs de slăbit nu 
este toxic, nu dă dependenţă şi poate fi folosit pe 
termen lung fără a avea reacţii adverse, spre 
deosebire de îndulcitoarele artificiale.

Învățământul obligatoriu ar putea fi extins

Cel mai sănătos îndulcitor natural
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***  

Nu m-am plimbat prea 

mult… Soarta mi-a permis 

destul de rar să ajung în 

locurile pe care le-am visat… 

Și nu am visat exagerat, sau 

mai mult decât alții… De 

exemplu am visat pădurea. Și 

pădurea m-a primit în ea ca un 

dor. Am visat muntele. Și 

muntele și-a deschis crestele 

și potecile pentru mine. Am 

visat marea. Și marea încă mă 

a ș t e a p t ă  î n  ț i p ă t u l  

pescărușilor când ceasul ticăie spre final…

Mi-am împletit

numele cu aripa

visului pentru a

porni cu pași

ușori spre țărmul

nemuririi…

 (Contopire)

Din volumul „Rezemat de o lacrimă”, de Mihail Tănase, 

în  curs de pregătire.

- Ioane, ti-a murit soacra.

- ...

- Ioane, nu ai auzit ? Ti-a murit soacra !

- Nu ma face sa rad, ca am buzele crapate...

***

Un roman si un tigan, buni prieteni, isi cumpara terenuri 

ca sa-si construiasca case pe aceeasi strada. Si faceau totul 

la fel: doua etaje, garaj, gard... Totul la fel.

Cand au terminat, tiganul spune:

- Bai, tot eu stau mai bine pana la urma!

- Pai cum? intreaba romanul.

- Eu n-am vecini tigani!

Pastila de râs

Unul dintre cele mai 
i m p o r t a n t e  r o l u r i  a l e  
părinților, pe lângă grijă și 
afecțiune, este de a aduce 
disciplină în viața copiilor. 
Este o formă de modelare 
compor tamenta lă  ș i  o  
manieră de a învăța copilul 
care sunt consecințele 
acțiunilor sale, care sunt 
valorile și normele după care 
trebuie să se ghideze, de-al 
ajuta să se adapteze la lume 
și să fie responsabil. Aparent, 
oricine poate discerne între 
disciplină și abuz. În realitate, 
unii părinți au dificultăți în a 
accepta faptul că pedeapsa 
fizică excesivă, controlul prin 
frică, cuvintele jignitoare și 
împiedicarea libertății de 
exprimare nu reprezintă 
disciplină ci comportament 
abuziv.

Atunci când încercarea 
noastră de a controla copilul 
devine excesivă și-l rănește, 
din punct de vedere fizic sau 
emoțional, nu mai vorbim de 
disciplină ci de abuz.

Există încă mult iple 
controverse, dacă părinții ar 
trebui să folosească uneori 
pedeapsa fizică sau nu. 
Totuși, studiile declară în 
unanimitate că a lovi copilul 
reprezintă un mod de a 
planta semințele unui viitor 
comportament violent. De 
ce? Pentru că atunci când 
este lovit, copilul suferă, pe 
lângă durerea fizică, umilință 
și desconsiderare. Mai 
târziu, va folosi la rândul său 
violența, fie ca să-și vindece 
neputințele din copilărie, fie 
pentru că urmează modelul 
pe care l-a deprins în familia 
sa de origine. Și noi, adulții, 
ne comportam de multe ori 
nepotrivit. Dar ni se pare 
inadmisibil să fim loviți sau 
bătuți. Cum putem atunci 
justifica pedeapsa fizică 
aplicată copilului? 

Orice părinte se înfurie din 
când în când și are tendința 
să fie mai aspru cu copilul și 
să-i aplice o disciplină mai 
severă. Dar, majoritatea 
părinților au o dorință sinceră 
de a-și ajuta și învăța copilul 
cum să răspundă mai bine 
așteptărilor familiale și 
sociale. Părinții abuzivi 
folosesc adesea furia ca un 
pretext pentru a izbucni și a 
folosi violența fizică asupra 
copilului, pentru a-și impune 
puterea în mod agresiv față 
de copil. Cu cât un părinte 
este mai fur ios și  îș i  
s t ă p â n e ș t e  m a i  g r e u  
impulsurile, cu atât mai 
intens poate deveni abuzul. 
Disciplina nu implică a-l răni 
pe copil, a-l face să simtă 
suferință. Acest lucru nu 
înseamnă că trebuie să-l 
p r o t e j e z i  m e r e u  d e  
consecințele faptelor sale. 
Dimpotrivă, este indicat să-l 
laș i  să exper imenteze 
urmările a ceea ce provoacă 
(desigur, fără a-l pune în 

pericol), pentru că astfel 
învață mult mai profund și 
mai stabil ce este bine să 
facă și ce nu. Dar nu trebuie 
s-l rănești intenționat sau să 
amplifici aceste consecințe 
(de exemplu, pentru a-l 
învăța pe copil să nu se 
apropie de foc, un părinte 
abuziv poate ajunge să-l 
ardă cu țigara și să-i 
provoace răni fizice). În cazul 
părinților care nu-și pot 
stăpâni impulsurile (de furie, 
agresivitate, sexuale), riscul 
de apariție a abuzurilor de 
orice fel asupra copilului este 
foarte mare. Mai mult decât 
atât, astfel de părinți vor 
folosi pretextul disciplinei, 
pentru a-și putea abuza în 
voie copilul.

Copilul nu trebuie să 
simtă teroare, când vine 
vorba de disciplină. Aceasta 
este una dintre diferențele 
esențiale dintre disciplină și 

abuz. O formă de respect 
față de autoritatea paternă, o 
formă de teamă sănătoasă 
de consecințele a ceea ce 
facem nu înseamnă abuz. 
Dar, atunci când copilul simte 
teroare gândindu-se la ce îi 
vor face părinții, ceva nu este 
în regulă. Chiar dacă nu 
folosesc sancțiuni fizice, unii 
părinți introduc o formă de 
tensiune emoțională, care 
afectează puternic copilul. 

Disciplina este legată de 
deprinderea valorilor și 
conduitei etice, de învățarea 
copilului să-și gestioneze 
emoțiile, de dobândirea 
a u t o c o n t r o l u l u i ,  
perseverenței, rezilienței. 
Chiar dacă anumite lucruri 
nu-i sunt pe plac, copilul 
t r e b u i e  s ă  î n v e ț e  c ă  
l i b e r t a t e a  s a  e s t e  
condiționată de libertatea 
celor din jur, că nu poate face 
tot ceea ce dorește și-l 
satisface, fără să țină cont de 
nimeni. Dar, discipl ina 
t r e b u i e  s ă  p e r m i t ă  
exprimarea copilului ca 
indiv id l iber,  def in i rea 
opiniilor sale și a libertății de 
a alege, explorarea tuturor 
posibilităților care nu încalcă 
drepturile celorlalți. Din 
păcate, mulți părinți folosesc 
principiul „Faci cum îți spun 
eu, pentru că așa vreau eu.", 
în disciplinarea copilului. Or, 
acest principiu contravine 
respectării copilului ca ființă 

cu drepturi depline, îl supune 
schemei noastre rigide 
despre ceea ce este bine și 
ce este greșit. Să nu uităm, 
însă, că nimeni nu a validat 
sistemul nostru disciplinar ca 
fiind cel mai bun sau absolut 
valabil. Noi înșine suntem 
supuși erorii, iar scopul 
nos t ru  nu  es te  de  a  
transforma copilul într-o 
marionetă sau într-o oglindă 
perfectă a ceea ce suntem 
noi, părinții. Dimpotrivă, 
t rebuie să- i  încurajăm 
individualitatea, diferențierea 
de noi și de alț i i ,  să 
r e c u n o a ș t e m  ș i  s ă  
evidențiem la el acele lucruri 
care îl fac unic și minunat. De 
aceea, disciplina trebuie să 
i n c l u d ă ,  p e  l â n g ă  
componenta normativă și pe 
c e a  d e  e x p l o a t a r e  a  
în t regu lu i  potenț ia l  a l  
copilului. Cu alte cuvinte, 
trebuie să înrâurim, fără să 

distrugem, să dăm repere pe 
calea binelui, fără să blocăm 
dezvoltarea liberă a copilului. 

Sistemul recompensă- 
pedeapsă este frecvent 
asociat cu apariția unor 
a b u z u r i .  Î n  p l u s ,  n u  
c o n s o l i d e a z ă  
responsabilitatea copilului și 
îl poate face dependent de 
valori materiale, un adevărat 
vânător de gratificații. Deși 
e s t e  u t i l i z a t  î n  m o d  
tradițional, acest sistem nu 
rea l i zează  o  legă tu ră  
autent ică între faptele 
copilului și urmările acestora. 
Într-un fel, este paralel cu 
înlănțuirea fapte-consecințe, 
este introdus în mod arbitrar 
(și artificial) din afară. 

În mod normal, el ar trebui 
să învețe din consecințele 
directe ale faptelor: ia o notă 
proastă, situația sa la 
învățătură se degradează, 
nu mai este privilegiat în 
cadrul clasei, relațiile cu 
profesorii și colegii se 
modi f ică,  păr inț i i  sunt  
nemulțumiți. Dar, puțini 
părinți au răbdarea necesară 
pentru a lăsa consecințele să 
acționeze, deși acestea îl 
învață pe copil ce este bine în 
mod mult mai direct și mai 
profund. În general, ne-am 
obișnuit să-i ferim pe copii de 
„pragul de sus" și să-i 
condiționăm cu răsplată și 
pedeapsă.

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

Consiliul local Conțești, județul Teleorman, închiriază prin 
licitație publică cu strigare un spațiu (construcție) în suprafață 
de 19 mp, amplasat în CV 28, din domeniul privat al comunei.

Licitația va avea loc la sediul Primăriei comunei Conțești, în 
data de 03.04.2019, ora 11:00.

Relații la telefon: 0247/334.296.

Anunţ

SC FAN BET SRL, cu sediul în Zimnicea, jud. Teleorman, 
J34/580/2009, CUI 26152754, pierdut Certificat constatator nr. 
17653/10.10.2014, pentru mun. București, sect. 4, Șos. 
Giurgiului nr. 184, Certificat constatator nr. 6055/30.03.2015, 
pentru mun. București, sect. 5, B-dul Pieptanari nr. 51 și 
Certificat constatator nr. 11667/29.06.2015, pentru mun. 
Câmpina, str. 1 Mai nr. 14, camera 1, jud. Prahova. 

Le declar nule.

Anunţ

România reală Diferențe între a disciplina un copil și a-l abuza



1788: S-a născut Antoine César Becquerel, fizician 

francez (d. 1878).

1875: S-a născut 

Maurice Ravel, compozitor 

francez (d. 1937).

1876: Alexander Graham 

Bell primește brevetul 

pentru o invenție pe care el 

o numește telefon.

1912: Succesul expediției lui Roald Amundsen la Polul Sud 

(14 decembrie 1911) este anunțat public, când nava Fram a 

ajuns la Hobart, în Australia.

1924: S-a născut Kobo Abe, scriitor, fotograf și inventator 

japonez (d. 1993).

1936: Germania Nazistă a reocupat Renania demilitarizată, 

încălcând astfel tratatul de la Versailles și înțelegerile de la 

Locarno.

1942: A murit Nina Arbore, pictor, grafician român (n. 

1889).

1977: A murit Virgil Gheorghiu, poet, eseist, muzicolog, 

pianist român (n. 1905).

1997: A murit Edward Mills Purcell, fizician american (n. 

1912).

1999: A murit Stanley Kubrick, regizor american de film (n. 

1928).
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07:00 Telejurnal matinal 10:00 
Pe r fec t  impe r fec t  12 :30  
Parlamentul României 13:00 
Aici, acum 14:00 Telejurnal 
15:00 Akzente 17:00 Telejurnal 
17:05 Europa mea 18:00 Mata 
Hari 19:00 Pulsul zilei 20:00 
Telejurnal 21:00 România 9 
22:10 Taras Bulba 00:20 
Telejurnal 00:50 Mata Hari 01:45 
Discover Romania

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 7 Martie

Sunteti plin de 
energie si puteti sa 
finalizati o lucrare 
inceputa mai demult. 
Nu pierdeti ocazia! Va 
sfatuim sa cheltuiti cu 
masura si sa aveti in 
vedere si necesitatile 
familiei. 

Incepeti ziua cu elan 
si incredere, care va 
sporesc randamentul. 
Este posibil sa aflati ca 
va trebui sa plecati intr-
o  c a l a t o r i e .  V a  
r e c o m a n d a m  s a  
acordati mai mult timp 
odihnei.

Sunteti tensionat 
din cauza programului 
incarcat de la locul de 
munca. Va sfatuim sa 
nu va manifestati 
nemultumirea in fata 
sefului. Veti rezolva cu 
bine toate sarcinile.

Aveti mari sanse 
de reusita in tot ce 
facet i .  Vo in ta  s i  
increderea va ajuta 
sa depasiti toate 
dificultatile. Este un 
moment foarte bun 
pentru a sust ine 
examene si proiecte. 

Se pare ca situatia 
f i n a n c i a r a  v a  
n e m u l t u m e s t e .  
Dupa-amiaza s-ar 
putea sa primiti o 
veste neplacuta de la 
seful dumneavoastra 
si sa fiti nevoit sa va 
intoarceti la serviciu.

Un barbat mai in 
varsta va propune o 
afacere din care 
puteti castiga bine. In 
cursul dupa-amiezii 
este posibil sa fiti 
nevoit sa plecati intr-o 
calatorie in interes 
profesional. 

D i m i n e a t a  v a  
ocupati de o problema 
financiara mai veche. 
Daca vi se propune o 
c o l a b o r a r e ,  v a  
sfatu im sa nu o 
refuzati. Tineti cont de 
sfaturile partenerului 
de viata!

Este posibil sa 
incepeti ziua cu o 
bucurie, primind o 
suma de bani. Acum 
puteti sa va faceti 
planuri i de viitor. Va 
recomandam sa tineti 
cont de sfaturile unei 
rude.

E n e r g i a  s i  
perseverenta va ajuta 
sa finalizati un proiect 
inceput cu mai demult. 
Evitati discutiile in 
cont rad ic to r iu  cu  
partenerul de viata! In 
caz contrar, riscati sa 
deteriorati relatiile.

BERBEC

Se pare ca va 
simtiti in forma si faceti 
planuri indraznete de 
viitor. Profitati de 
moralul ridicat pe care 
il aveti! Sansele de 
reusita sunt mari in 
toate domeniile de 
activitate.

Sunteti plin de elan 
si aveti init iative 
inspirate. Puteti avea 
mari satisfactii pe 
plan profesional si 
intelectual. Pe plan 
sentimental, ar trebui 
sa nu aveti de ce sa 
va plangeti. 

Faceti o scurta 
calator ie in care 
imbinati interesele 
profesionale cu cele 
personale. In relatiile 
cu colaboratorii, fiti 
flexibil si nu incercati 
s a  v a  i m p u n e t i  
punctul de vedere.

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 Las 
fierbinți 02:00 Lecţii de viaţă 
03:00 Vorbeşte lumea

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 
Scena misterelor 23:00 Xtra 
Night Show 01:00 Observator 
02:00 Acces direct 04:00 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 
dragostei19:00  Știrile Kanal D 
20:00 Povestea noastră 23:00 
Bravo, ai stil! 01:00 Știrile Kanal 
D 02:15  Puterea dragostei 
04:30 Povestea noastră

07:20 Trăsniți 08:00 Capri 
10:00 Mama mea gătește mai 
bine 11:30 Casa: construcţie şi 
design 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 Răzbunarea haiducilor 
22:30 Starea naţiei 23:30 
Focus din inima României 
00:00 Trăsniți

07:00 O iubire ca-n povești 
09:30 La bloc 12:00 Marele 
Buck Howard 14:00 Capcana 
16:00 Cel mai scurt drum 
spre fericire 18:15 La bloc 
20:30 Vânătoarea ultimului 
dragon 22:15 Stapanii noptii 
00:15 Vânătoarea ultimului 
dragon 02:00 Stapanii noptii 
03:30 La bloc 05:00 La 
Maruţă

07:00 Lumea lui Banciu 
08:00 Știrile B1 08:55 Meteo 
09:00 Știrile B1 12:00 Știrile 
B1 13:00 Talk B1 15:00 
Știrile B1 16:00 Se întâmplă 
acum 18:00 Buna, România! 
20:00 Știrile B1 21:00 Dosar 
de politician 23:00 Lumea lui 
Banciu 00:00 Un pont pe zi 
00:35 Seara milionarilor

07:10 Vinerea trăsnită 
08:45 Cursa mortală 10:30 
Scoala pentru toti 12:10 În 
căutarea unui erou 13:40 Ce-
o fi cu soții Morgan? 15:20 
Moarte pe Nil 17:40 Crime 
justificate 19:15 Experimentul 
20:00 Armă mortală 20:45 Fii 
pe fază și rortează! 22:10 
Paranoia 23:50 Lista 01:15 Eu 
sunt Moșul
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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 

7 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”



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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Vasluianul Vasile Mogoș, 
26 de ani, a plâns de bucurie 
când a aflat că a fost trecut de 
Cosmin Contra pe lista 
preliminară a stranierilor 
pentru dubla cu Suedia și 
Insulele Feroe, în startul 
preliminariilor EURO 2020. 
Într-un interviu acordat 
Libertatea, fundașul dreapta 
al lui Cremonese (locul 13 în 
Serie B) a dezvăluit cum a 
primit vestea convocării la 
naționala României.

"Cu bucurie și cu emoție. 
Când m-a chemat secretarul 
clubului la el în birou am 
crezut că vrea să mă anunțe 
că am primit o altă amendă! 
Sunt abonat la amenzi. M-a 
liniștit, mi-a zis că nu e vorba 
de așa ceva. Când mi-a spus 
că am primit o telegramă de la 
echipa națională a României 
am început să plâng. Omul m-
a întrebat de ce plâng. I-am 
spus că n-are cum să 
înțeleagă ce simt", a spus 
Mogoș.

Românul care nu a jucat la 
nicio echipă din țara natală 
mai spune că a visat acest 

moment încă de la vârsta de 
16-17 ani: "Eu sper din tot 
sufletul să fiu convocat. Visez 
la acest moment de când 
aveam 16-17 ani, când jucam 
în Liga a 4-a din Italia. Mi s-a 
p ropus  să  j oc  pen t ru  
naționalele de juniori ale 
Italiei, dar am refuzat. Am 
spus că sunt român și vreau 

să joc pentru țara mea. Am 
acasă un tricou al naționalei 
României, oferit cadou de 
verișorul meu, la 19 ani".

În cei 19 ani petrecuţi în 
Italia, Mogoș a jucat la 
L u m e z z a n e ,  Te r a m o ,  
Reggiana sau Ascoli, dar 
nimeni de la naţionala nu l-a 
căutat. Cel care l-a remarcat 
a fost Cosmin Contra, iar 
selecționerul i-a făcut o vizita 
la meciul Cremonese - 
Palermo, scor 2-0, când a fost 
adversaru l  lu i  George  
Puşcaş. A fost primul contact 
al lui Mogoș cu naționala 
României.

"Pe 26 ianuarie, când a 
ven i t  să  vadă  mec iu l  
Cremonese - Palermo. A jucat 
și George Pușcaș la oaspeți. 
Selecționerul m-a sunat după 
joc și mi-a spus să o țin tot așa 
că sunt în vedereile sale. N-
am vorbit față în față pentru 
că a plecat repede să nu se 
aglomereze autostrada. Sper 
să-mi acorde o șansă, apoi 
d e p i n d e  d e  m i n e  s ă  
demonstrez. Joc fundaș 
dreapta, dar pot mă descurc 

și ca mijlocaș dreapta în 
sistemul 3-5-2. Viteza este 
una dintre calitățile mele", a 
mai spus Mogoș.

În acest sezon, pănă la 
acest moment, Mogoș a 
evoluat în 26 de partide 
pentreu Cremonese,  a 
marcat 3 goluri și a oferit o 
pasă de gol.

Vasile Mogoș, "vedetă" în 
Gazzetta dello Sport

Convocarea preliminară a 
lui Vasile Mogos la naţionala 
României, pentru "dubla" cu 
Suedia şi Insulele Feroe, din 
preliminariile Euro 2020, nu a 
t recut  neobservată  de 
jurnaliștii de la Gazzetta dello 
Sport.

"Perioadă dificilă pentru 
Cremonese, care a pierdut de 
patru ori în ultimele cinci 
meciuri şi s-a apropiat 
p e r i c u l o s  d e  z o n a  
retrogradării. Însă este şi o 
veste bună pentru unul dintre 
stâlpii echipei: Vasile Mogos. 
Fundaşul dreapta a fost 
convocat de selecţionerul 
României, Cosmin Contra, 
pentru primele două partide 
de calificare la Euro 2020", 
s c r i e  e d i ţ i a  o n l i n e  a  
Gazzettei.

L i s t a  p r e l i m i n a r ă  a  
stranierilor convocați de 
Cosmin Contra pentru dubla 
cu Suedia și Insulele Feroe

P o r t a r i :  C i p r i a n  
Tătărușanu (FC Nantes), 
C o s t e l  P a n t i l i m o n  
(Nottingham Forest), Florin 
Niță (Sparta Praga), Silviu 
Lung (Kayserispor)

Fundași: Vasile Mogoș 
(C remonese ) ,  C r i s t i an  
Săpunaru (Kayserispor), 
Ionuț Nedelcearu (FC Ufa), 
Vlad Chiricheș (Napoli), 
Dragoș Grigore (Ludogoreț), 
Cosmin Moți (Ludogoreț), Alin 
Toșca (PAOK Salonic),  
Cristian Ganea (Numancia)

Mijlocași: Răzvan Marin 
(Standard Liege), Paul Anton 
(Krylia Sovetov), Alexandru 
Chipciu (Sparta Praga), Dorin 
Rotariu (FC Astana), Nicolae 
Stanciu (Al-Ahli), Andrei Ivan 
(Rapid Viena), Alexandru 
Maxim (Mainz), Alexandru 
Mitriță (New York City FC)

A t a c a n ț i :  G h e o r g h e  
Grozav (Kisvárda FC),  
George Pușcaș (Palermo), 
Claudiu Keșeru (Ludogoreț), 
Florin Andone (Brighton & 
Hove Albion).

SPORT

Simona Halep s-a pregătit alături de una dintre 
principalele sale rivale din circuitul WTA înainte de debutul la 
turneul de la Indian Wells, transmis în direct şi în exclusivitate 
de Digi Sport.

Românca s-a antrenat împreună cu Karolina Pliskova, 
cehoaica aflată pe locul 5 în clasamentul mondial.

WTA Insider a postat o poză cu Halep şi Pliskova la 
antrenament pe principala arenă de la Indian Wells. Şedinţa 
de pregătire a fost urmărită şi de fostul număr 7 mondial, 
Conchita Martinez, care face parte din staff-ul jucătoarei din 
Cehia.

Simona Halep este a doua favorită a turneului de 
categorie Premier Mandatory din California, iar Karolina 
Pliskova cap de serie numărul 5 la Indian Wells. Cele două nu 
se pot întâlni mai devreme de finală.

Românca va debuta direct în turul secund al competiţiei, 
contra învingătoarei dintre Barbora Strycova şi Viktorija 
Golubic.

În turul 3, Halep ar urma să dea, foarte probabil, peste 
Aliaksandra Sasnovich, jucătoare care a progresat mult în 
ultimele luni. Cele două jucătoare nu s-au mai întânit până în 
prezent.

Simona Halep, Irina Begu și Mihaela Buzărnescu sunt 
româncele aflate pe tabloul principal al turneului de la Indian 
Wells. Halep a cucerit trofeul în 2015.

Elvir Koljic a fost convocat la naționala Bosniei Herțegovina, 
pentru meciurile din cadrul preliminariilor EURO 2020 pe care 
selecționata antrenată de Robert Prosinecki le va disputa cu 
Armenia și Grecia.

Elvir Koljic are un sezon fantastic la Universitatea Craiova. 
Atacantul bosniac a reușit, chiar în sezonul de debut în Liga 1, 
să înscrie 12 goluri, fiind pe locul 3 în clasamentul golgheterilor, 
după George Țucudean (16 goluri) și Alexandru Mitriță (14 
goluri), cu mențiunea că ultimul s-a transferat în această iarnă la 
New York City.

Astfel, evoluțiile bune ale lui Elvir Koljic i-au atras atenția și 
selecționerului Bosniei Herțegovina, Robert Prosinecki. Acesta 
l-a convocat pe Elvir Koljic (23 de ani) pentru meciurile din 
preliminariile EURO 2020 pe care Bosnia le va disputa cu 
Armenia și Grecia.

Nu este prima dată când atacantul Craiovei este convocat la 
națională. Klojic a bifat 61 de minute în amicalele din 2018, pe 
care Bosnia Herțegovina le-a jucat cu Mexic și Statele Unite.

Simona Halep Indian Wells

 Românca s-a antrenat 
alături de Karolina Pliskova

 la Indian Wells

Veste mare pentru Elvir 
Koljic. Atacantul Craiovei a 
fost convocat la naționala 

Bosniei Herțegovina

Cum a reacționat Vasile Mogoș 
când a aflat de convocarea la națională: 

"I-am spus că n-are cum să mă înțeleagă"
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