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vă doresc tuturor să întâmpinați Crăciunul 
cu inima curată, credință și speranță. 
Să intrăm împreună în anul 2019 cu 
dorința de a face mai mult și mai bine.

vă doresc tuturor să întâmpinați Crăciunul vă doresc tuturor să întâmpinați Crăciunul 

dorința de a face mai mult și mai bine.dorința de a face mai mult și mai bine.
La mulți ani și Sărbători fericite! Primar, 

Marian Ivan

Gânduri 
bune
pentru

Un An 
Nou cu 

multe 
împliniri!
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Editorial 

NOTE BUNE ● NOTE PROASTE

Se vorbeşte des-
pre „zone curate” 
şi „zone murdare” 
ale Pantelimonului. 
Nu facem referire 
aici la spaţiile deve-
nite tradiţionale 
gropi de gunoi sau 
la străzile care 
sunt curăţate zilnic 
de echipele de 
salubrizare. Există 
străzi, oriunde în 
oraş, unde oamenii 
înţeleg că locul din 
faţa porţii trebuie 
să îl administreze 
la fel ca propriile 
terenuri. Fac asta 
frecvent, o fac bi -
ne, fără să aş   tep  te 
intervenţia altora, 
aducând un aer 
proaspăt şi curat 
străzilor.

Regulile vechi şi 
nescrise ale bunului 
simţ comercial spun 
că vânzătorii tre-
buie să înceapă ziua 
cu monezi divizio-
nare în echivalentul 
a triplului valorii ce -
lei mai mari banc-
note. Asta pentru a 
nu se pune în iposta-
za jenantă (?) de a 
nu fi în stare să dea 
restul clien ţilor. Si -
tuaţia devine in  co -
modă pentru clien    ţii 
care sunt refuzaţi 
frec vent de negus-
tori, uneori la multă 
vreme după deschi-
dere, dintr-un sin-
gur motiv: „Nu avem 
mărunt”.

Bilanţul unui an
cu satisfacţii
La finalul fiecărui an, revizuim experienţele trăite pe plan 
profesional şi personal. O facem însă destinşi şi deschişi 
cu noi înşine, nemaifiind dominaţi de instincte sau de 
sentimente de moment. Este întotdeauna o evaluare a 
punctelor bune şi slabe, un dialog imaginar cu sinele, care 
ne susţine în propunerea de obiective realiste pentru anul 
următor.
Foarte mulţi dintre noi suntem cuprinşi de un sentiment 
nostalgic, în ultimele zile ale anului, atunci când ne amintim 
de evenimente mai mult sau mai puţin plăcute. Este, în 
fapt, o recapitulare, când fiecare îşi aminteşte de gân-
durile pe care le-a avut, de momentele stresante, uneori 
de pierderea persoanelor dragi şi - invariabil - de clipele 
care ne-au adus bunăstare şi linişte sufletească. Momen-
tele dedicate bilanţului sunt mai mult decât bine-venite 
la sfârşit de an, fără să ne ferim de ele de-a lungul celor 
douăsprezece luni. 
O spiţă importantă în roata bilanţului este asumarea 
imaginii noastre, un autoportret cât mai realist, în care să 
apară toate punctele importante pe care le-am parcurs. 
Reprezentarea pe care ne-o facem despre aspectele per-
sonale şi despre punctele noastre slabe, printr-o evaluare 
corectă, ne poate conduce spre construirea unor obiec-
tive realiste pentru timpul care ne aşteaptă. 
Să sfârşim anul 2018 într-o notă care să ne susţină în 
corectarea conştientă a obiectivelor nerealizate, fără să 
înfierăm totuşi dur acţiunile de care nu suntem mulţumiţi. 
Contează foarte mult, pentru fiecare dintre noi, ca 
momentul bilanţului să fie privit limpede: pozitiv ori negativ. 
Este important, fiindcă perspectiva viitorului poate să 
aducă cu sine emoţii pozitive prezente. Ştim cu toţii că 
optimismul stimulează tendinţa interpretării necazurilor 
ca fiind trecătoare, controlabile şi deseori limitate. Pe de 
altă parte, pesimismul conduce la o percepţie a cauzelor 
ca fiind permanente şi omniprezente.
La final de an, trebuie să renunţăm conştient la tot ce ne 
răneşte din proprie vină, concentrându-ne spre obiective 
sănătoase, din toate punctele de vedere. Lucrurile pentru 
care ne stresăm şi faţă de care avem sentimente nega-
tive pot deveni piedici în bunul mers al vieţii noastre, chiar 
dacă au fost lăsate trecutului. Atitudinile prezente, pe 
care le putem alege din trecutul nostru pentru a trăi emoţii 
pozitive sunt legate de recunoştinţă, iertare şi acceptare. 
Gândurile negative legate de trecut reprezintă o barieră în 
faţa sentimentelor de mulţumire şi de satisfacţie.
Bilanţul fiecărei zile trecute ne poate apropia sau 
îndepărta de ceea ce ne dorim. O listă cu obiective, dar şi 
de acţiuni trecute în care puteam să avem o altă abordare 
a evenimentelor ne poate arăta unde ne aflăm şi unde 
ne dorim să ne situăm, peste un an, din punct de vedere 
personal şi profesional.  

Gospodari 
oriunde

Moneda 
divizionară, o 
necunoscută?
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ggTârg de CraciunO mână de copii 
poate să ofere 
miilor de adulţi 

lecţii de implicare 
reală în viaţa 
comunităţii

„E decembrie, vine vacanţa, vine Moş Crăciun. După aproape 
un semestru, acum, la ceas de sărbătoare, Grădinița nr. 1 Pan-
telimon îşi prezintă realizările. Şi în acest an şcolar, grădiniţa 
noastră a continuat proiectele şi parteneriatele demarate. 
Amintim aici proiectele derulate cu Primăria oraşului Panteli-
mon: „Sunt toți copiii noștri!”, „În sprijinul performanței”, „Totul 
pentru educație!”, „Ai carte, ai parte!”. 
Copiii proveniţi din familii nevoiaşe beneficiază de rechizite gra-
tuite, de plata contribuţiei de hrană şi a activităţilor opţionale, 
precum şi de vizionarea de spectacole de teatru şi film. De ase-
menea, preşcolarii înscriși la programul normal din grădiniţă 
primesc zilnic sandviciuri, dar şi fresh de fructe, preparat în 
grădiniţă. Continuăm parteneriatele derulate cu Poliţia Panteli-
mon și cu biserica, prin întâlnirile cu reprezentanţii acestora, pe 
tot parcursul anului şcolar, cât şi în programul Şcoala Altfel. 

Am participat cu copiii la concursuri şi festivaluri, unde am 
obţinut premii şi diplome. Dispunem de o bază materială 
modernă, dar şi de spaţii generoase pentru desfăşurarea în 
bune condiţii a tuturor activităţilor din grădiniţă, atât curricu-
lare, cât şi extracurriculare.
Desfăşurăm cursuri de formare şi perfecționare, în colaborare 
cu CCD Ilfov, în octombrie - cursul pentru copiii cu CES, iar în 
ianuarie vom începe un curs TIC. Acum, în pragul Sărbătorilor, 
în așteptarea lui Moş Crăciun, fiecare grupă de preşcolari, din 
cele 18 ale grădiniţei, a pregătit momente artistice, în care copiii 
îi vor spune Moşului poezii, vor cânta colinde şi vor dansa. Şi în 
acest an, în ajun de sărbători, Moş Crăciun va sosi la Grădiniţa 
nr. 1 Pantelimon, cu daruri din partea Consiliului Local şi a 
Primăriei oraşului Pantelimon”.

Director, prof. Liscan Mariana; prof. Anton Mioara 

Sărbătorile vin la Grădiniţa nr. 1 Pantelimon
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Două zile libere 
de la Guvern 
pentru bugetari
Premierul Viorica Dăncilă a 
anunţat săptămâna trecută 
că angajaţii din sectorul 
bugetar vor avea încă 
două zile libere, în 24 şi 31 
decembrie, precizând că 
şi plata pensiilor se va face 
înainte de Sărbători.

Facilități pentru 
patronii care 
angajează șomeri
Agenția Județeană pentru 
Ocuparea Forței de Muncă 
(AJOFM) Ilfov aplică o serie 
de măsuri active ce vizează 
integrarea pe piața muncii a 
șomerilor și persoanelor în 
căutarea unui loc de muncă. 
Printre măsurile destinate 
creșterii șanselor de anga-
jare a șomerilor se numără 
acordarea de subvenții, în 
vederea stimulării anga-
jatorilor pentru a încadra 
pe piața muncii persoane 
aparţinând unor categorii 
dezavantajate sau cu acces 
mai dificil la locuri de muncă.

Condiții noi 
de pensionare 
pentru persoanele 
cu handicap
Comisia pentru muncă a Ca-
merei Deputaţilor, din care 
face parte și deputatul de 
Ilfov Cătălin Zamfira, a decis, 
la dezbaterea proiectului 
legii pensiilor, ca pensiona-
rul să fie persoana care 
beneficiază de pensie de 
asigurări sociale şi a realizat 
cel puţin stagiul minim de 
cotizare de 15 ani, precum 
şi cea încadrată în grad 
de handicap grav, care a 
realizat o treime din stagiul 
complet de cotizare.

Pentru sănătatea 
consumatorilor
Un magazin închis în urma 
abaterilor de la normele 
de igienă punea în pericol 
sănătatea cumpărătorilor 
care îi treceau pragul. 
Puteți sesiza Poliția Locală 
oricând vedeți nereguli ale 
comercianților, iar agenții 
vor merge în control la 
toate unitățile sesizate. 
Poliţia Locală, împreună 
cu inspectorii Direcţiei 
Sanitar Veterinare şi pen-
tru Siguranţa Alimentelor 
Ilfov, au închis un magazin 
amendând proprietarul, 
care punea în pericol 
sănătatea consumato-
rilor, prin nerespectarea 
normelor sanitar-veteri-
nare.

Iniţiativa a aparţinut unui cu-
plu energic şi inspirat: Andra, o 
tânără cu experienţă şi chemare 
spre astfel de activităţi, şi fetiţa ei, 
Aylin, elevă în clasa a III-a, care 
s-a ocupat de organizarea colegi-
lor, în timp ce mama sa a luat în 
primire rolul de coordonator al 
adulţilor participanţi. Susţinute 
de conducerea şcolii, de învăţă-
toarea Alexandra Tudorache şi de 
alte cadre didactice, cele două au 
făcut ca peste 200 de elevi, căro-
ra li s-au alăturat copiii de la Cen-
trul StarofHope, să expună şi să 
vândă rezultatul creaţiei lor. O 
aglomeraţie neaşteptată de micii 
„negustori” şi părinţii acestora a 
pus la colţ înghesuiala de Black 
Friday din magazine.

Căciuliţele, clopoţeii, steluţele, 
felicitările, globurile sau desene-
le care pot deveni tablouri şi-au 
confirmat - în primul rând - va-
loarea simbolică, atrăgând, prac-
tic, cumpărătorii. S-a organizat 
un lucru foarte frumos, o activi-
tate extracurriculară care uneşte 
copiii. Astfel de evenimente tre-
buie să împărtăşim cât mai des 
împreună. Scopul evenimentului 
a fost de a susţine unitatea în co-
lectivul elevilor, care și-au vândut 
produsele prin comunicare direc-
tă cu cei care le cumpără, şi de a 
aduce zâmbetul pe buzele unor 
copii aflaţi în dificultate. Cu toţii 
şi-au pus creativitatea la încerca-
re, au scris mesaje şi s-au îmbră-
cat cu ce au avut mai bun. Cel mai 
mult au impresionat, credem noi, 
sutele de îmbrăţişări, asociate do-
naţiilor făcute pentru Centrul de 

zi StarofHope Pantelimon, apro-
ximativ 4.600 de lei.

Iniţiatoarea Târgului de Cră-
ciun, Andra Pinţican, a construit 
pentru a patra oară un astfel de 
eveniment, menit să susţină co-
piii aflaţi în dificultate: „În fieca-
re an, de Paşte şi de Crăciun, or-
ganizez împreună cu fiica mea un 
eveniment în care implicăm, de 
obicei, copiii din clasă. M-am 
gândit că şi copilul meu trebuie 
să înveţe ce înseamnă compasi-
unea şi am zis că practic e cel mai 
bine. Altfel, îţi intră pe-o ureche 
şi îţi iese pe cealaltă. În fiecare an, 
alegem alte ONG-uri pe care le 
susţinem. În principiu, căutăm 
cauze care nu prea primesc spri-
jin. De Fundaţia StarofHope am 
dat din întâmplare pe facebook şi 
am zis că este o oportunitate 
bună; dacă tot facem în fiecare 
an, de ce să nu facem pentru co-
munitate. E uşor să te plângi, dar 
poate ar fi cazul să facem ceva. 
Toate s-au sincronizat perfect. 
Am găsit ceva în comunitatea 
noastră. Iniţial, planul era să fa-
cem decoraţiuni pe care să le vin-
dem la serbarea clasei, dar apoi 
am zis: ce ar fi să implicăm toată 
şcoala? Doamna directoare ne-a 
împărtăşit ideea, doamna învăţă-
toare Tudorache le-a antamat pe 
toate învăţătoarele şi uite aşa am 
ajuns la un coridor plin cu deco-
raţiuni şi copii gălăgioşi”.

De la copii pentru copii
Centrul de zi pentru copii 

aflaţi în dificultate al Fundaţiei 
StarofHope România a fost lan-

sat în Pantelimon în primăvara 
anului 2016. Fundaţia îşi propu-
ne să îmbunătăţească viaţa co-
piilor aflaţi în dificultate prin 
prevenirea abandonului fami-
lial/şcolar, reabilitarea/recu-
perarea copiilor şi tinerilor 
cu dizabilităţi, integrarea în 
învăţământ şi incluziunea 
socială a acestora, împuter-
nicirea părinţilor care au co-
pii cu dizabilităţi şi susţinerea 
asociaţiilor de părinţi.

Târgul de Crăciun i-a implicat 
pe toţi cei 24 de copii care vin 
zilnic la centru, toată lumea par-
ticipând la atelierele de creaţie, 
iar Cătălina Buţincu, manage-
rul de proiect al StarofHope 
Pantelimon, s-a arătat plăcut 
surprinsă de succesul proiectu-
lui: „Acţiunea din seara asta a 
venit la iniţiativa doamnei An-
dra, care a văzut copiii în di-
ficultate, a aflat obiectivele 
noastre, ce urmărim, pentru 
că avem nevoie de susţine-
rea comunităţii. Comunita-
tea locală joacă un rol impor-
tant în sprijinul copilului care 
se află chiar aici. Doar a aştep-
ta nu credem că este o soluţie şi 
credem că, împreună cu comu-
nitatea locală, putem duce a-
ceşti copii pe un traseu mai bun. 
Am fost impresionată că s-au 
implicat atâtea clase din şcoală. 
Nu mă aşteptam. Noi am vrut 
să ieşim şi să spunem: ăştia sun-
tem, o fundaţie care încearcă 
să vină alături de şcoală, în a 
sprijini copiii să nu abando-
neze şcoala”.

Totul s-a transformat în-
tr-o adevărată sărbătoare, iar 
obiectivul de a fi alături de 
un grup de copii aflaţi în im-
pas social a fost unul nobil. 
Fără rezerve. Peste 200 de copii 
au oferit altor mii de adulţi o lec-
ţie de implicare reală. 

sat în Pantelimon în primăvara 
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Târg de Craciun
ˆ

O aglomeraţie plăcut surprinzătoare s-a creat la Târgul de Cră-
ciun, care i-a avut în prim-plan pe elevii din clasele 0-IV ai Şcolii 
Gimnaziale nr. 1 din Pantelimon, deschişi să îşi expună şi să îşi vân-
dă creaţiile pregătite de ei cu inspiraţie şi migală. Rezultatul fi-
nanciar, obţinut inclusiv prin donaţii, a fost folosit în scop carita-
bil. Încântaţi să participe, micuţii au deschis larg poarta unui eve-
niment ce va deveni tradiţie, în următorii ani.

de măsuri active ce vizează 
integrarea pe piața muncii a 
șomerilor și persoanelor în 
căutarea unui loc de muncă. 
Printre măsurile destinate 
creșterii șanselor de anga-
jare a șomerilor se numără jare a șomerilor se numără 
acordarea de subvenții, în 
vederea stimulării anga-
jatorilor pentru a încadra jatorilor pentru a încadra 
pe piața muncii persoane 
aparţinând unor categorii 
dezavantajate sau cu acces 
mai dificil la locuri de muncă.

Condiții noi 
de pensionare 
pentru persoanele 

sat în Pantelimon în primăvara 
anului 2016. Fundaţia îşi propu-
ne să îmbunătăţească viaţa co-
piilor aflaţi în dificultate prin 
prevenirea abandonului fami-
lial/şcolar, reabilitarea/recu-
perarea copiilor şi tinerilor 
cu dizabilităţi, integrarea în 
învăţământ şi incluziunea 
socială a acestora, împuter-
nicirea părinţilor care au co-
pii cu dizabilităţi şi susţinerea 

Târgul de Crăciun i-a implicat 
pe toţi cei 24 de copii care vin 
zilnic la centru, toată lumea par-
ticipând la atelierele de creaţie, 

sat în Pantelimon în primăvara 

cu handicap
Comisia pentru muncă a Ca-
merei Deputaţilor, din care 
face parte și deputatul de 
Ilfov Cătălin Zamfira, a decis, 
la dezbaterea proiectului 
legii pensiilor, ca pensiona-
rul să fie persoana care 
beneficiază de pensie de 
asigurări sociale şi a realizat 
cel puţin stagiul minim de 
cotizare de 15 ani, precum 
şi cea încadrată în grad 
de handicap grav, care a 
realizat o treime din stagiul 
complet de cotizare.

iar Cătălina Buţincu, manage-
rul de proiect al StarofHope 
Pantelimon, s-a arătat plăcut 
surprinsă de succesul proiectu-
lui: „Acţiunea din seara asta a 
venit la iniţiativa doamnei An-
dra, care a văzut copiii în di-
ficultate, a aflat obiectivele 
noastre, ce urmărim, pentru 
că avem nevoie de susţine-
rea comunităţii. Comunita-
tea locală joacă un rol impor-
tant în sprijinul copilului care 
se află chiar aici. Doar a aştep-
ta nu credem că este o soluţie şi 
credem că, împreună cu comu-
nitatea locală, putem duce a-

pentru persoanele ticipând la atelierele de creaţie, 
iar Cătălina Buţincu, manage-

Pentru sănătatea 
consumatorilor
Un magazin închis în urma 
abaterilor de la normele 
de igienă punea în pericol 
sănătatea cumpărătorilor 
care îi treceau pragul. 
Puteți sesiza Poliția Locală 
oricând vedeți nereguli ale 
comercianților, iar agenții 
vor merge în control la 
toate unitățile sesizate. 
Poliţia Locală, împreună 
cu inspectorii Direcţiei 
Sanitar Veterinare şi pen-
tru Siguranţa Alimentelor 
Ilfov, au închis un magazin 

Am fost impresionată că s-au 
implicat atâtea clase din şcoală. 
Nu mă aşteptam. Noi am vrut 
să ieşim şi să spunem: ăştia sun-
tem, o fundaţie care încearcă 
să vină alături de şcoală, în a 
sprijini copiii să nu abando-

Totul s-a transformat în-
tr-o adevărată sărbătoare, iar 
obiectivul de a fi alături de 
un grup de copii aflaţi în im-
pas social a fost unul nobil. 
Fără rezerve. Peste 200 de copii 
au oferit altor mii de adulţi o lec-

complet de cotizare.

Pentru sănătatea ceşti copii pe un traseu mai bun. 
Am fost impresionată că s-au 
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mail: publicitate@gazetapantelimon.ro
www.facebook.com/Gazeta Pantelimon

amendând proprietarul, 
care punea în pericol 
sănătatea consumato-
rilor, prin nerespectarea 
normelor sanitar-veteri-
nare.

Ilfov, au închis un magazin 
amendând proprietarul, 

organizat de elevi



Toţi locuitorii se vor bucura în 
curând de Wi-Fi gratuit în aproa-
pe toate spațiile publice. La nivel 
european, au fost alocate 42 de 
milioane de euro, iar până în anul 
2020, vor fi alocate alte 120 de mi-
lioane de euro din bugetul UE 
pentru aproximativ 8.000 de loca-
lităţi din toate statele membre, 
precum şi din Norvegia şi Islanda, 
potrivit Comisiei Europene. Apli-
caţiile transmise de oraşe din în-
treaga Uniune Europeană au fost 
evaluate de către Innovation and 
Networks Executive Agency 
(INEA), agenția Comisiei Europe-
ne responsabilă de implementa-
rea programului WiFi4EU. 

Punctele de Wi-Fi gratuit pe care 
le va furniza Uniunea Europeană, 
în baza acordului încheiat între 
instituții UE, sunt esențiale pentru 
varii domenii, iar proiectul Wifi4EU 

este un exemplu concret al benefi-
ciilor aduse de integrarea europea-
nă. Pornind de la principiul că fie-
care cetățean are dreptul la acces la 

internet, acest proiect își propune 
să creeze un mecanism prin care 
autoritățile locale să primească spri-
jin financiar pentru a oferi Internet 
gratuit și la standarde înalte de vi-
teză și siguranță în spațiile publice. 
Iniţiativa oferă posibilitatea de a 
aplica vouchere în valoare de 15.000 
de euro. Finanțarea va fi acordată 

numai rețelelor care nu se vor su-
prapune cu oferte gratuite, publice 
sau private, deja existente și cu o ca-
litate similară în același spațiu pu-
blic.

Beneficiarul trebuie să se asigure 
că instalarea este finalizată și că hot-
spot-ul Wi-Fi începe să funcționeze 
în termen de un an și jumătate după 
ce i s-a acordat bonul valoric. Prin 
urmare, în acest interval de timp, 
beneficiarul poate să își definească 
proiectul și să selecteze o societate 
din sectorul rețelelor Wi-Fi care să 
fie în măsură să finalizeze instala-
rea. În timp ce hot-spot-urile se in-
stalează pe baza bonului valoric, ad-
ministraţiile publice sau alte orga-
nisme publice sunt responsabile de 
finanțarea abonamentului la Inter-
net și de întreținerea echipamente-
lor, astfel încât să ofere conectivita-
te Wi-Fi gratuită și de înaltă calita-
te pentru localnici și pentru vizita-
tori timp de cel puțin 3 ani. Benefi-
ciarii vor putea, de asemenea, să își 
aleagă furnizorul de Internet, indi-
ferent dacă acesta este sau nu fur-
nizorul rețelei Wi-Fi sau societatea 
care instalează rețeaua Wi-Fi. 
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Continuă încălcarea Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului

Cel mai tradus document din lume, 
disponibil în peste 500 de limbi, 
Declarația Universală a Drepturilor 
Omului definește familia ca fiind for-
mată prin căsătoria liber consimțită din-
tre un bărbat și o femeie. Acest docu-
ment a fost aprobat în cadrul celei de-a 
treia sesiuni a Adunării Generale a ONU 
din decembrie 1948.

Declarația a fost concepută „ca ideal 
comun spre care trebuie să tindă toate 
popoarele şi toate naţiunile, pentru ca 
toate persoanele şi toate organismele 
societăţii să se străduiască, având aceas-
tă Declaraţie permanent în minte, ca 
prin învăţătură şi educaţie să dezvolte 
respectul pentru aceste drepturi şi li-
bertăţi şi să asigure prin măsuri progre-

sive, de ordin naţional şi internaţional, 
recunoaşterea şi aplicarea lor universa-
lă şi efectivă, atât în sânul popoarelor 
statelor membre, cât şi al celor din teri-
toriile aflate sub jurisdicţia lor”.

Cum este definită familia?
Articolul 16 din Declarație afirmă că 

familia constituie „elementul natural şi 
fundamental al societăţii şi are dreptul 
la ocrotire din partea societăţii şi a sta-
tului”. „Cu începere de la împlinirea vâr-
stei legale, bărbatul şi femeia, fără nicio 
restricţie în ce priveşte rasa, naţionali-
tatea sau religia, au dreptul de a se că-
sători şi de a întemeia o familie. Ei au 
drepturi egale la contractarea căsători-
ei, în decursul căsătoriei şi la desface-

rea ei”, precizează primul alineat din 
Art. 16.

Despre importanţa acestui docu-
ment, Patriarhul Ecumenic a vorbit în 
mesajul de Crăciun din 2017, reamin-
tind că actul adoptat acum 70 de ani 
cuprinde cele mai înalte idealuri ale 
omenirii, care ar trebui respectate de 
fiecare popor și stat. Patriarhul Ecume-
nic Bartolomeu a tras un semnal de 

alarmă, precizând că, din nefericire, „în-
călcarea acestei Declarații continuă, în 
timp ce diferite abuzuri și interpretări 
greșite intenționat ale drepturilor omu-
lui subminează respectarea și realiza-
rea lor”.

România a semnat Declaraţia Uni-
versală a Drepturilor Omului pe 14 de-
cembrie 1955, atunci când a fost admi-
să în rândul statelor membre ONU. 

Acum 70 de ani, în 10 decembrie 1948, Adunarea Generală a Organizației 
Națiunilor Unite a adoptat Declarația Universală a Drepturilor Omului, fapt 
pentru care la această dată este serbată, în fiecare an, Ziua Internaţională 
a Drepturilor Omului. 

Comisia Europeană (CE) a anunţat, la începutul lunii decembrie 2018, lis-
ta localităţilor câştigătoare a primului apel de proiecte din programul 
WiFi4EU, prin care 224 de localităţi din România vor primi bonuri valori-
ce de 15.000 de euro fiecare pentru instalarea de puncte de acces pu-
blic şi gratuit la Internet wireless. Cu acest nou proiect, Pantelimonul se 
aliniază nevoilor cetățenilor europeni de conectivitate crescută.

Pantelimonul face parte din lista localităţilor care vor 
benefi cia de acces public și gratuit la Internet wireless

    

Să ne mândrim oare că ne 
situăm deasupra mediei 
europene, când vine 
vorba de banii cheltuiţi 
pe mâncare? Nu suntem 
la vârful clasamentului 
obezităţii, însă facem 
stindard din sacoşele 
pline cu merinde. E drept, 
suntem independenţi în 
ceea ce priveşte deciziile 
de cumpărare, dar - la 
nivel naţional - deschidem 
cam larg punga pentru 
achiziţionarea alimen-
telor, fără să gândim că 
poate economisirea aces-
tor bani ne poate aduce 
alte satisfacţii, cel puţin pe 
termen mediu.
Avem de-a face şi aici cu 
un paradox românesc, 
într-o ţară unde alimentele 
sunt ieftine, dar cheltuielile 
pentru locuinţă sunt mari, 
iar în momente critice 
mulţi dintre conaţionali 
spun hotărât: „Voi ajunge 
muritor de foame”. Este 
o expresie devenită 
proverbială, fiindcă nici-
unul dintre cei care o spun 
apăsat nu este speriat că 
puşculiţa goală îl poate 
conduce spre situaţii 
precum lipsa căldurii în 
locuinţă sau imposibili-
tatea de a-şi trimite copiii 
la şcoală. Totul pare să se 
rezume la ce va pune în 
farfurie.
Preţurile alimentelor şi al 
băuturilor se află un-
deva la jumătatea mediei 
europene, dar veniturile 
circulă într-unul dintre 
ultimele vagoane comuni-
tare. Cu toate acestea, în 
goana după preţuri mici 
care să mai ia ceva din 
salariu, unii ajung să cum-

pere mâncăruri aparte, 
neasortate cu vântul 
ce le bate deseori prin 
buzunare. Un exemplu îl 
reprezintă vânzările mari 
de băuturi non-alcoolice, 
aducătoare de profituri 
uriaşe producătorilor şi 
comercianţilor, în toate 
anotimpurile anului. Se 
întâmplă aici, într-un 
spaţiu geografic unde 
lozinca „Să mâncăm ce-i 
românesc” se bate cap în 
cap cu realitatea pieţei. 
Mâncărurile şi băuturile 
„tradiţionale” reprezintă 
însă o altă temă de 
discuţie, pe care analiştii 
în alimentaţie au epuizat-o 
din vremea când, pentru 
mezelurile tradiţionale, 
producătorii îşi făceau 
programări la abatoarele 
de unde achiziţionau mate-
ria primă. Acum lucrurile 
au intrat într-un făgaş de 
(a)normalitate, când 
pofticioşilor partizani ai 
produselor româneşti (?) 
li se servesc preparate 
industriale frumos colo-
rate şi apăsat etichetate 
în locul rezervat preţului. 
Campaniile publice privind 
marea industrie a alimen-
telor non-tradiţionale 
sunt urmărite, dar devin 
învinse în faţa rafturilor, 
unde stăpâni sunt cu-
loarea, mirosul, ambalajul 
şi forma alimentelor.
Declarativ, toţi sunt 
patrioţi, când vine vorba 
despre ce vor pune în far-
furie. Devin însă europeni 
în faţa rafturilor din hiper-
marketuri, chiar dacă une-
le conserve sunt proce-
sate în Turcia, cu produse 
thailandeze în interior. 

consumatorului
InfecţiaInfecţia

Puşculiţa, golită de 
cheltuieli pe alimente

ACTUALITATEACTUALITATEACTUALITATEACTUALITATEACTUALITATE

InfecţiaInfecţiaInfecţiaInfecţiaInfecţiaInfecţiaInfecţiaInfecţiaInfecţiaInfecţiaInfecţiaInfecţiaInfecţiaInfecţiaInfecţiaInfecţiaInfecţiaInfecţiaInfecţiaInfecţiaInfecţiaInfecţiaInfecţiaInfecţiaInfecţiaLiber la Wi-Fi, 
în orașul nostru
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Obiective realiste
Anul Nou reprezintă un 

moment potrivit pentru 
reflecţie, dar uneori nu 
avem timp pentru aşa 
ceva. Suntem prea ocu-
paţi de activitatea de zi cu 
zi, iar de puţinul timp li-
ber încercăm să profităm 
altfel. Multe dintre obiec-
tivele stabilite pentru 
noul an eşuează. Se în-
tâmplă din cauza angaja-
mentelor nerealiste, a lip-
sei de voinţă sau a lipsei 
de încredere în posibili-
tatea schimbării. Nu stri-
că totuşi să reflectăm la 
ce am vrea să fie. Uitân-
du-ne în urmă, la fiecare 
sfârşit de an, constatăm 
că nu toate planurile aşe-
zate pe tapet au fost duse 
la bun sfârşit, dar nu este 
un motiv să facem paşi 
înapoi. Trebuie doar să 
ne modelăm perspective-
le. Începutul noului an 
aduce adesea noi energii, 
concentrate, de cele mai 
multe ori, pe dezvoltarea 
propriei persoane, iar 
aceste visuri devin inten-
se în măsura în care pro-
vin dintr-o dorinţă mai 
profundă.

Dacă toţi anii de până 
acum s-au lovit de mono-
tonie, derulându-se apro-
ximativ la fel, e momen-
tul să schimbăm aborda-
rea, să schimbăm ceva în 
viaţa noastră. Trebuie să 
fim gata să acţionăm, 
adoptând obiceiuri care 
să ne ducă acolo unde 
dorim să ajungem. Indi-

ferent de aspecte: bani, 
relaţii cu oamenii, carie-
ră, fericire, familie, toate 
pot fi îmbunătăţite şi ri-
dicate la alt nivel. Să a-
doptăm obiceiuri mai 
bune, cunoscând oameni 
noi, să mergem în locuri 
pe care trecutul nu ne-a 
permis să le cunoaştem, 
să gândim diferit, să fa-
cem lucruri diferite. Fără 
scuze sau porţi ale trecu-
tului în spate. Dacă tre-
cutul a fost perfect, nu în-
seamnă că viitorul an nu 
poate aduce lucruri extra-
ordinare. Dar totul trebu-
ie gândit realist, fără su-
praevaluări personale, să 
rămânem atenţi la ce 
vrem să fim, să creăm, să 
trăim, dar şi la ceea ce nu 
ne este de folos.

Deschişi schimbărilor
Pentru ca următorul an 

să fie mai bun, vom încer-
ca să facem schimbări în 
viaţa noastră. Inevitabil. 
Trebuie să fim mereu cu 
gândul la progres, la fina-
litate, la scopurile propu-
se. Schimbări se vor pro-
duce oricum, fie că ne do-
rim sau nu, pentru că este 
în natura lucrurilor. Pro-
blema stă în acceptarea 
schimbărilor bruşte. Exis-
tă totuşi lucruri asupra 
cărora nu avem control, 
nu ţin de noi şi nu le pu-
tem influenţa, fie că ne 
plac sau nu. De aceea, 
trebuie să renunţăm la a 
controla lucruri ce nu 
stau în puterea noastră.

Când ne facem liste cu 

dorinţe pentru noul an, 
unii dintre noi speră că 
toate se vor îndeplini, fără 
să înţeleagă că trebuie să 
acţioneze, să facă ceva cu 
ele, să le materializeze. 
„Dumnezeu îţi dă, dar nu 
îţi bagă în traistă”.

Noul pe care anul 2019 
ni-l va aduce ne va schim-
ba poate viaţa în bine. A 
trăi este o act de curaj, de 
care toţi dăm dovadă şi 
cu care trebuie să ne 
mân   drim. Nu toate 
schim bă     rile ce se vor 
pro duce vor fi negative, 
iar din orice lucru putem 
învăţa. Dacă am consi-
derat că am aşteptat prea 
mult, luptându-ne cu 
condiţiile în care ne sim-
ţeam prinşi pentru tot-
deauna, în relaţii nesănă-
toase, dureri vechi şi 
amintiri la care nu voiam 
să renunţăm, avem acum 
o fereastră deschisă, o 
oportunitate de a păşi 
spre ceva nou. E nevoie 
însă de claritate, de anga-
jament, de consecvenţă 
în ceea ce practicăm şi - 
mai presus de orice - de 
multă încredere.

Timpul este necruţă-
tor. Trece şi nu iartă, fără 
să ofere posibilitatea în-
toarcerii la clipele plă-
cute pe care le-ai trăit. 
Fiecare gând vă va con-
strui viitorul. Trăiţi, în-
văţaţi, experimentaţi, 
reparaţi, acceptaţi, dis-
traţi-vă, bucuraţi-vă sin-
cer, nu mai faceţi ace-
leaşi greşeli, învăţaţi din 
trecutul vostru! 

A mai trecut un an. Bifăm ultimele zile din calendar şi îl aşteptăm pe următorul. 
Nu vrem ca grijile sau necazurile să ne umbrească fericirea şi dorim ca norocul 
să ne surâdă la fiecare pas. Oamenii îşi propun, la început de an, schimbări ca-
re să lase în urmă eşecurile trăite. Eforturile şi planurile pe care le facem să fie 
continue, nu doar la început de an, însă fără să ne lăsăm duşi de valul cotidianului. 
Să nu luptăm însă mai mult decât ne permite structura noastră fizică şi psihică.

Ne dorim ca anul 
care vine să fi e 
mai îmbelșugat, 

cu sănătate, 
fericire, succes 
și prosperitate

„Îmi doresc, în continuare, să atragem copiii către sport. Le vom 
crea tot mai multe facilităţi, aşa cum am făcut pentru copiii 
care învaţă la Liceul Cezar Nicolau din Brăneşti. Unul din microbuzele noastre face, în 
fiecare dimineaţă, cursa pentru a duce şi aduce elevii de la şcoală. Gratuit, în condiţii de 
nivel înalt. Un lucru bine-venit, inclusiv pentru părinţi, stimulând asocierea dintre şcoală 
şi sport. În perspectivă, vrem să construim o cantină dedicată exclusiv sportivilor. Deja 
am plătit avansul pentru achiziţionarea a trei containere cu o suprafaţă de 81 de metri 
pătraţi. Până pe 31 ianuarie firma are obligaţia să le monteze. Vor beneficia de masă 
100 de sportivi, urmând să ne extindem. La handbal, tenis de masă, karate, rugby şi alte 
sporturi sperăm să avem performanţe asemănătoare. De asemenea, am încheiat un 
contract de finanţare până la sfârşitul anului 2019. Sunt cam aceleaşi obiective ca anul 
trecut şi dorim să le ducem la îndeplinire.” 

Mihai Lăutaru (foto mare), 
preşedinte al clubului sportiv ACSOV Pantelimon

„Un gând curat şi un gest din inimă se îndreaptă 
şi către copiii aflaţi în impas, din Asociaţia 
Provita din Vălenii de Munte - Prahova, aşezământ social aflat sub 
îngrijirea preotului Nicolae Tănase. Grădiniţa noastră a partici-
pat, în acest an, pentru copiii din centru, cu pachete cu alimente, 
hăinuţe, jucării, obiecte de igienă în Campania umanitară «Daruri 
din suflet, pentru suflet». Grădiniţa nr. 1 Pantelimon, în colaborare 
cu DAS Pantelimon, a organizat acţiuni umanitare pentru copiii 
nevoiaşi, cărora le-am dus haine, jucării, alimente, aducând un 
strop de bucurie în sufletul acestora. Şi pentru că, în scurt timp, 
noul an ne va bate la ușă, grădiniţa noastră vă urează un an bogat 
în realizări, Sărbători fericite, alături de tradiţionalul La mulţi 
ani!”                                                                                                 prof. Mariana Liscan, 

director Grădiniţa nr. 1 Pantelimon

„Am avut un an firesc: şi cu bune, şi cu rele, 
dar le-am trecut cu brio. Pentru anul 2019 
îmi doresc, pe plan profesional, să am stabilitate, un an 
asemenea celui care se încheie. Am o familie de care sunt 
mândră, cu un băiat de 19 ani şi o fată de 13 ani. Băiatul 
meu a făcut fotbal de performanţă, până la un moment 
dat, iar fata mea face handbal la clubul local, ACSOV 
Pantelimon, are note excelente la şcoală. De fapt, amândoi 
sunt copii care nu pun probleme. Reprezintă exact ce îşi 
doreşte un părinte de la copiii lui. Îmi doresc, în primul 
rând, sănătate fiindcă dacă ai sănătate poţi trece peste 
toate neajunsurile.” 

Steluţa Iana, 
agent Poliţia Locală Pantelimon

„Oamenii sunt foarte surprinşi când 
cineva vrea să-i ajute. Ar trebui să fie
 ceva normal şi să zici: «Bine, hai şi tu!». Nu mai intră 
în firesc. E trist, dar cred că generaţiile viitoare vor 
considera implicarea normalitate, nu ceva ieşit din 
comun. Aştept de la 2019 să conştientizeze părinţii faptul 
că ai lor copii vor face doar ce vor vedea că se practică. 
E foarte important să ne implicăm copiii în astfel de 
proiecte, ca să nu ne mai plângem ulterior.” 

Andra Pintican, iniţiatoarea Târgului de Crăciun 
al elevilor de la Şcoala nr. 1 Pantelimon

20192019
Gânduri bune

               pentru
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În fiecare an, românii fac ace-
leaşi greşeli, iar cele mai vehi-
culate ştiri din această perioa-
dă sunt legate de abuzul ali-
mentar, abuzul de alcool şi – bi-
neînţeles - de numărul persoa-
nelor care ajung la Urgenţe. 
Studiile arată că 7 din 10 ro-
mâni se îngraşă cu peste 5 kilo-
grame, în această perioadă. Îmi 
doresc ca tu să nu ai parte de 
aceste probleme şi vreau să-ți 
ofer câteva „secrete”, care să te 
ajute să nu te îngraşi de Sărbă-
tori.

În calitate de specialist în nu-
triţie şi antrenor de fitness, îţi 
recomand să spui NU kilogra-
melor în plus, în această peri-
oadă. Pentru a petrece Sărbă-
torile magice în echilibru, îţi 
ofer cinci paşi, cu ajutorul că-
rora să nu te îngraşi:

1. Pregăteşte-ţi organis-
mul pentru mesele festive, 
consumând înainte alimente 

sărace în grăsimi saturate şi 
trans, evitând carnea grasă şi 
toate produsele care conţin 
margarină sau alte grăsimi ve-
getale hidrogenate, care sunt 
cancerigene. Poţi mânca peşte 
sau friptură de pui, vită, ori co-
tlet de porc, alături de un piu-
re de legume sau legume la gră-
tar. 

De asemenea, îţi recomand 
să nu te înfometezi înaintea 
acestor mese festive, deoarece 
există riscul scăderii conside-
rabile a glicemiei, fapt ce te de-
termină să mănânci mai mult 
şi mai repede, crescând astfel 
riscul unor crize.

2. Bea un pahar mare cu 
apă înaintea mesei festive. 
O hidratare necorespunzătoa-
re poate fi cauza unei senzaţii 
puternice de foame. Pentru a 
evita o supraalimentare, îţi re-
comand să bei un pahar mare 
cu apă, înainte cu câteva minu-

te de a mânca. Acesta îţi va da 
senzaţia de saţietate. 

Îţi recomand să nu bei apă în 
timpul mesei şi nici imediat 
după masă, pentru că vei „tur-
na apă pe foc”, îngreunând pro-
cesul de digestie. Poţi consuma 
însă o ceaşcă de ceai cald, care 
va grăbi procesul de digestie, 
deoarece temperatura de di-
gestie a stomacului este de 
40-41 de grade.

3. Mănâncă alimente care 
conţin fibre, pe lângă prepa-
ratele tradiţionale. Fibrele au 
capacitatea să „agaţe” grăsimi-
le saturate, transportându-le în 
colon pentru a fi eliminate din 
organism. Totodată au capaci-
tatea să regleze glicemia, du-
când la echilibrul zahărului în 
sânge. Aşadar, îţi recomand să 
mănânci, alături de preparate 
tradiționale, salată verde cu fa-
sole, ceapă şi alte legume sau 
un piure de mazăre ori de 

broccoli. Conţin o cantitate 
mare de fibre şi te vor ajuta să 
nu te îngraşi.

4. Limitează-ţi opţiunile, 
setându-ţi ca obiectiv să 
mănânci maximum trei fe-
luri de mâncare. Nu îţi vei 
obliga organismul să digere o 
gamă largă de alimente grele, 
scăzând riscul unor complica-
ţii. Numărul de calorii va fi mai 
redus, făcându-te să îţi păstrezi 
silueta, fără să acumulezi kilo-
grame în plus.

5. Nu rămâne blocat pe 
scaun şi fă puţină mişcare. 
Creierul conştientizează senza-
ţia de saţietate la circa 15 mi-
nute după ce termini de mân-
cat. Dacă ai mâncat mai mult 
decât era cazul, te va cuprinde 
moleşeala. Pentru a evita să îţi 
petreci aceste Sărbători magi-
ce fără energie, îţi recomand ca 
imediat ce ai terminat de mân-
cat, să te ridici şi să faci activi-

tăţi uşoare: joaca alături de co-
pii sau de căţel, o plimbare re-
laxantă prin curte ori în jurul 
casei, orice altă activitate plă-
cută. Astfel vei avea o activita-
te metabolică mai ridicată, care 
îţi va da un plus de energie, aju-
tând la reglarea zahărului din 
sânge. Tot mişcarea este res-
ponsabilă de drenajul limfatic, 
care reprezintă propriul sistem 
de detoxificare.

Aşadar, anul acesta, acţionea-
ză inteligent şi spune NU kilo-
gramelor în plus, petrecând mo-
mente de poveste alături de cei 
dragi. Sunt Narcis Cernea, spe-
cialist în nutriţie, antrenor de fit-
ness şi autor al mai multor cărţi, 
prin intermediul cărora am aju-
tat să slăbească mii de români. 
Dacă ai nevoie de sprijin de spe-
cialitate, nu ezita să mă contac-
tezi pe www.narciscernea.com 
sau pe pagina de facebook Nar-
cis Cernea Fitness. 

Magia Sărbătorilor de iarnă îşi face simţită prezenţa şi ne gândim 
tot mai mult la cele două sărbători mult aşteptate: Crăciunul 
şi Revelionul. Având o puternică încărcătură emoţională, 
aceste sărbători reprezintă probabil cea mai frumoasă perioadă 
a anului. O perioadă în care devii mai bun, mai înţelegător, mai 
iubitor. Sărbătorile sunt fantastice şi nu reprezintă o problemă. 
Problemele apar însă atunci când abuzăm de mesele copioase şi 
ne dorim să degustăm toate bunătăţile pregătite. 

Virozele respiratorii în sezonul rece

Virozele respiratorii afectează mai ales 
populația cu vârste aflate la extreme, co-
piii și bătrânii, dar pot afecta orice persoa-
nă, mai ales în prezenţa factorilor de risc.

Cei mai importanţi factori de risc sunt 
reprezentați de:

- alergii ;
- fumatul și/sau consumul de alcool;
- Anumite afecţiuni sau tratamente ce 

perturbă sistemul imunitar;
- colectivităţile: creșe, școli, grădiniţe, 

azil de bătrâni;
- stresul, oboseala, tulburări ale somnu-

lui, deshidratare.
De asemenea, existența unor boli cro-

nice, precum diabetul, insuficiența rena-
lă cronică sau afecţiuni cronice pulmona-
re afectează sistemul imunitar, făcând ca 
susceptibilitatea la îmbolnăvire să fie mai 
mare la aceste persoane.

Transmiterea bolii se face relativ ușor, 
mai ales în colectivități, prin contact di-
rect sau indirect ori pe cale aeriană, iar pe-
rioada de incubaţie este de aproximativ 
2-3 zile.

Simptomatologia virozelor respiratorii 
este foarte variată, fiind diferită de la pa-
cient la pacient. Frecvent vom întâlni nas 
înfundat, rinoree, tuse sau strănut. În une-
le cazuri, persoanele bolnave pot prezen-
ta febră, mai ales în cazul copiilor. Se mai 
poate întâlni odinofagia (durere în gât), 
otalgii și răgușeală.

În ceea ce privește tratamentul viroze-
lor respiratorii, acesta trebuie realizat 
ținând cont de câteva aspecte.

Fiind de etiologie virală antibioterapia 

nu este indicată și trebuie păstrată doar 
pentru cazurile în care apar complicaţii 
sau când prezenţa bacteriană este confir-
mată printr-un examen bacteriologic. Tra-
tamentul indicat este cel simptomatic, 
adesea aceste boli fiind autolimitante, și 
constă în: decongestionante nazale, mu-
colitice, antiinflamatoare nesteroidiene 
etc. În cazul în care se suspectează o com-
plicaţie, un examen otorinolaringologic, 
de boli infecţioase sau pneumologic poa-
te completa diagnosticul și poate indica 
opțiunile terapeutice corecte.

Deși de cele mai multe ori vindecarea 
apare în aproximativ 7 zile, există situaţii 
când aceste boli pot provoca anumite 
complicații. Aceste complicații afectează 
mai ales organele din sfera ORL și com-
pletează tabloul clinic.

Rinosinuzita acută post-virală - de obi-
cei apare după o răceală banală, tabloul 
clinic este reprezentat de rinoree, obstruc-
ţie nazală ce durează mai mult de 5-6 zile. 
Tratamentul este orientat pe ameliorarea 
simptomatologiei: decongestionante na-
zale, mucolitice. Antibioticele nu sunt in-
dicate.

Rinosinuzita acută bacteriană - deter-
minată de suprainfectarea bacteriană; 
apare febra (38 grade), secrețiile nazale își 
schimbă culoarea. Se indică antibiotera-
pia, mai ales în cazul apariţiei febrei, de 

obicei fiind recomandate amoxicilina + 
acid clavulanic.

Rinosinuzita cronică - apariţia unei in-
fecţii virale poate determina, în anumite 
condiţii, scăderea drenajului sinsurilor 
paranazale, care pot determina modifi-
cări ale mucoasei rino-sinusale cu o du-
rată de peste 12 săptămâni. Tratamentul 
constă în decongestionante nazale, mu-
colitice, steroizi intranazali.

Otita medie acută - este inflamaţia ure-
chii medii ce determină hipoacuzie, acu-
fene și otalgii. Tratamentul are în vedere 
decongestia nazală, antiinflamatoare și 
antibioterapie, în anumite condiţii.

Laringitele acute - pot surveni în urma 
unor viroze respiratorii și determină disfo-
nie și respiraţie îngreunată. Tratamentul 
este simptomatic, cu indicaţia de antibi-
oterapie atunci când se suspicionează o 
suprainfecţie bacteriană.

Infecții acute ale tractului respirator 
inferior - bronșite, pneumonii, laringo-
traheite.

În ceea ce privește profilaxia acestor 
boli, evitarea pe cât posibil a contactului 
cu persoanele bolnave, mai ales în peri-
oadele cu incidență crescută a virozelor 
respiratorii, evitarea colectivităţilor, spă-
latul frecvent al mâinilor și îmbrăcămin-
tea adecvată temperaturilor de afară sunt 
doar câteva din acţiunile ce pot reduce 
riscul de îmbolnăvire. 

Mihnea Condeescu,
Medic Specialist ORL 

Virozele respiratorii sau infecţiile acute ale căilor respiratorii superioare sunt 
boli de etiologie virală și de cele mai multe ori autolimitante. Sunt boli sezoniere, 
apărând frecvent în sezonul rece. Aceste viroze respiratorii, cunoscute și sub 
denumirea de răceală banală, au etiologie virală fiind descoperite aproximativ 
200 de tulpini de virusuri incriminate în această patologie.
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Magia Sărbătorilor de iarnă îşi face simţită prezenţa şi ne gândim 
tot mai mult la cele două sărbători mult aşteptate: Crăciunul 

aceste sărbători reprezintă probabil cea mai frumoasă perioadă 
a anului. O perioadă în care devii mai bun, mai înţelegător, mai 
iubitor. Sărbătorile sunt fantastice şi nu reprezintă o problemă. 
Problemele apar însă atunci când abuzăm de mesele copioase şi 
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multor cărţi

Mihaela R. Pîrvescu, 
manager Clinica 
Belle Vie Medical
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Mitropolitul Dosoftei a trăit ultimii 
ani de viaţă departe de ţara sa. Şi-a 
continuat lucrarea cărturărească şi, 
pentru a aplana conflictele teologice 
privind epicleza euharistică, a tradus 
din scrierile Sfinţilor Părinţi Ioan Gură 
de Aur, Efrem Sirul, Gherman (Patri-
arhul Constantinopolului) şi Simeon 
al Tesalonicului. A îndurat cu demni-
tate lipsurile, purtând de grijă comu-
nităţii sale ortodoxe din Polonia. Ori-
ginar din Suceava, Sfântul Dosoftei 
(1624-1693) a învăţat la Școala Frăţi-
ei Ortodoxe de la Mănăstirea Adormi-
rii Maicii Domnului din Liov, având 
darul unei inteligenţe deosebite. A 
studiat cu râvnă Sfânta Scriptură şi 

scrierile dumnezeieştilor Părinţi, tra-
ducând texte despre Ortodoxie în lim-
ba română, din greacă, latină, slavo-
nă, polonă şi ucraineană. A deprins 
apoi învăţătura duhovnicească la 
şcoala Mănăstirii Probota, primind 
chipul îngeresc al călugăriei.

A sporit în dragoste şi rugăciune pe 
calea monahismului, devenind părin-
te duhovnicesc şi începător al obştii 
de la Probota. Datorită darurilor sale 
şi virtuţilor, a fost chemat de Dumne-
zeu la slujba arhierească, mai întâi ca 
episcop de Huşi, apoi la Roman, iar 
în cele din urmă a fost ales Mitropo-
lit al Moldovei, uimindu-i pe toţi cu 
înţelepciunea şi blândeţea sa. Tradu-

când şi tipărind cărţi sfinte în limba 
română, a contribuit la apariţia Psal-
tirii în versuri şi a Acatistului Născă-
toarei de Dumnezeu, ca prime lucrări, 
revizuind traducerea Vechiului Tes-
tament făcută de Nicolae Milescu.

În anul 1686, regele polon Jan So-
bieski a vrut să îl atragă pe Mitropolit 
în campania sa antiotomană, dar pen-
tru că au fost nevoiţi să se retragă, po-
lonezii l-au luat ostatic pe Mitropolit, 
împreună cu tezaurul Mitropoliei şi 
cu moaştele Sfântului Ioan cel Nou de 
la Suceava.

Ierarhul nu a cedat presiunilor şi a 
rămas ortodox până în ultima zi a vie-
ţii sale, cunoscându-şi vremea che-
mării la Domnul, ziua de 13 decem-
brie, când este și sărbătorit ca sfânt al 
Biserici Ortodoxe Române. A fost în-
mormântat la Biserica Naşterea Dom-
nului din Jolkiew, Ucraina. 

Pătimind încercări şi multe necazuri în această viaţă trecătoare, sfântul 
mitropolit Dosoftei al Moldovei  rămâne peste veacuri un teolog al întregii 
ortodoxii, ierarh cu viaţă sfântă şi neîntrecut învăţător al dreptei credin-
ţe în limba poporului său.

Înţelepciunea și blândeţea sa au uimit întreaga lume

«Crăciunuri» 
fără de 
Hristos

Darurile aduse de magi 
Soarelui Dreptății

Sfântul Evanghelist Matei 
spune că cei trei magi aduc 
drept daruri aur, smirnă și tă-
mâie. Sfântul Ioan Gură de 
Aur interpretează aceste da-
ruri ca fiind modul magilor de 
a arăta că-L consideră pe Iisus 
nu doar un rege, dar și Dum-
nezeu. De asemenea, daruri-

le aduse de ei vor să sublinie-
ze diferența dintre popoarele 
din vechea Mesopotamie și 
evrei, care aduceau drept da-
ruri oi. Imnografia creștină 
prezintă semnificația acestor 
daruri astfel: Pruncului I s-a 
adus aur ca unui împărat, tă-
mâie ca unui Dumnezeu și 
smirnă ca unui arhiereu care 
urma să moară pentru întrea-
ga omenire.

Ce s-a întâmplat ulterior cu 
aceste daruri nu se știe cu 
siguranță. Una dintre poves-
tiri relatează că aurul a fost fu-
rat de cei doi tâlhari care au 
fost mai târziu răstigniți cu 
Mântuitorul Hristos.

Cu toată această lipsă de 
informații, din secolul al 
XV-lea, Mănăstirea Sfântul 
Apostol Pavel din Muntele 
Athos adăpostește o cutie au-
rită în care s-ar afla darurile 
celor trei magi. Acestea au 
ajuns aici de la Palatul impe-
rial din Constantinopol, unde 
se aflau începând cu secolul 
al IV-lea.

Drama Crăciunului 
fără Hristos

Mentalul colectiv al româ-
nului din preajma sărbători-
lor de iarnă ne livrează cel 
mai „eficient” exemplu în fa-
voarea susținerii tezei că ne 
adecvăm foarte ușor unei cul-
turi, unui soi de comporta-

ment care ignoră, direct sau 
indirect, sau, mai degrabă, 
neagă faptul Întrupării.

Omul consumerist nu se 
mai lasă modelat, cizelat și 
împodobit de semnificațiile 
profunde și reale pe care le 
comportă sărbătoarea Cră-
ciunului. Bradul, cozonacii, 
tra di țiile populare (nu că n-ar 
fi importante) au avut „grijă” 
să-L scoată pe Hristos de pe 
scena acestei sărbători. E o 
formă de izgonire „elegantă”, 
de secularizare dinspre inte-
rior înspre exterior, care mi 
se pare a fi cea mai catastro-
fală, spune PS Ignatie, episco-
pul Hușilor.

„În aceste vremuri domina-
te numai de legea consumis-
mului, «icoana» evenimentu-
lui Întrupării e amplu căp-
tușită de materialism (nu de 
materialitate, care este bună). 
E mult mai simplu să te zbați 
pentru achiziționarea unui 
brad sau a unei rețete culina-

re specifice acestor sărbători 
decât să te lași pătruns de 
nevinovăția Pruncului născut 
în ieslea Betleemului. 
Dorințele oamenilor, în aces-
te zile, sunt îndreptate 
(aproape) numai înspre co-
mercial și gastronomic. Bu-
curia e mai mult un efect al 
desfătării trupești decât o re-
alitate spirituală. Crăciunul a 
devenit un brand al comerci-
alului și al bucuriei strict efe-
mere. În acest fel, ajungem să 
sărbătorim «Crăciunuri» fără 
de Hristos. Ăsta da paradox! 
Numai că acesta nu e în sta-
re să «frângă» mintea omului. 
Cel mult o îndobitocește, în-
torcând-o cu vioiciune înspre 
grosier și materialism”.

Crăciunul e taina Bucuriei, 
a Iubirii și a Smereniei cobo-
râte printre noi, în ciuda fap-
tului că trăim într-o lume 
profund stigmatizată de 
tristețe, ură și, mai ales, mân-
drie. 

De-a lungul timpului, mai multe minți care s-au vrut a fi lumi-
nate au pus la îndoială Nașterea minunată a Fiului lui Dum-
nezeu, considerând relatările evangheliștilor simple basme. 
Tocmai împotriva acestora, Evanghelistul Matei scrie în in-
troducerea Evangheliei sale, „Cartea neamului lui Iisus Hris-
tos, fiul lui David, fiul lui Avraam”, pentru a sublinia istorici-
tatea evenimentelor relatate. Hristos, Fiul lui Dumnezeu, vine 
înaintea noastră ca un prunc, tocmai pentru faptul că prun-
cul este frumusețea care dăruiește fără să ceară nimic în 
schimb. Pruncul Hristos vine într-o lume înnebunită după pu-
tere, care nu-I oferă niciun loc la „casa de oaspeți”, o lume 
pe care El o îmbrățișează, întrucât numele Său, Emanuel, ne 
arată că Dumnezeu este cu noi, chiar și în momentele dese de 
zbucium în care trăim.

 Sărbătoarea 
care a 
devenit 
brand 
comercial



GAZETA PANTELIMON / ILFOV / SOCIAL  DECEMBRIE 2018 08

Consultații oftalmologice gratuite pentru copii
Așa cum spuneam, oamenii cu mult suflet de la Direcția de 
Asistență Socială Pantelimon nu se opresc din a face.
Un exemplu îl constituie cele două campanii care se 
desfășoară chiar în aceste zile, în care mulți dintre noi ne 
gândim la șorici, sarmale sau la cadourile de sub brad.
La noi în oraș o echipă de medici oftalmologi oferă 
consultații gratuite pentru copii cu probleme ale ochilor.
Primii șase copilași care au beneficiat de consultații oftal-
mologice în cadrul campaniei medicale organizate în co-
laborare cu Asociația Noi Orizonturi-Familia, vor bene-
ficia în continuare și de tratament gratuit. Micuții suferă 
de strabism și vor primi ochelari, pentru a li se corecta 
afecțiunea, iar unul dintre ei este propus pentru intervenție 
chirurgicală. 
În luna ianuarie va avea loc o nouă consultație 
oftalmologică. Părinții cu venituri mici ai căror copii suferă 

de strabism sau canal lacrimal înfundat se pot înscrie la se-
diul DAS, pentru a beneficia de consultație și tratament 
gratuite.

Hepatita, depistată gratuit
În ultimele zile ale lui 2018, toți cei care doresc să 
afle dacă au sau nu hepatită o pot face gratuit la 
policlinica din oraș. 
„Aveți nevoie de un test hepatic gratuit? Dacă da, 
vă așteptăm sâmbătă, 22 decembrie, începând 
cu ora 08:00, în cadrul policlinicii din orașul nos-
tru! DAS, cu sprijinul primarului Marian Ivan și al 
Consiliului Local Pantelimon, alături de Asociația 
Pacienților cu Afecțiuni Hepatice din România, 
organizează o nouă campanie medicală gratuită 
pentru locuitorii orașului Pantelimon. Pentru a 
efectua testul hepatic gratuit, este nevoie de bon 
de ordine, care se obține de la sediul nostru din 
Bd. Biruinței, nr. 48-50. Testați-vă și protejați-vă 
sănătatea!”, este mesajul celor de la Asistență 
Socială pentru locuitorii Pantelimonului.

Zeci de acțiuni umanitare 
desfășurate în 2018 de cei de 
la Direcția de Asistență Socială

Zeci de acțiuni umanitare Zeci de acțiuni umanitare Zeci de acțiuni umanitare Zeci de acțiuni umanitare Zeci de acțiuni umanitare 
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Pe parcursul lui 2018, s-au 
desfășurat o sumedenie de acțiuni 
sociale, toate menite să le facă viața 
mai ușoară acelor locuitori din 
orașul nostru care, din diferite mo-
tive, nu pot avea un trai decent.

De la campanii medicale, în ca-
drul cărora mulți oameni au aflat 
dacă suferă vreo boală, la campa-
nii de strângere de cadouri pentru 
copii, toate s-au făcut cu multă 
muncă, dar și cu multă dragoste.

Finalul anului a venit, la fel ca-n 
anii trecuți, cu o acțiune prin care 
zeci de micuți au avut parte de ceea 
le lipsea. Mai mult, aceștia s-au bu-
curat de daruri chiar sub bradul îm-
podobit de ei.

Sub bradul lui Moș Crăciun
„Pe 4 decembrie, la sediul 

Direcției de Asistență Socială a fost 

organizat «Atelierul lui Moș Nico-
lae»! Copii drăgălași și cuminți au 
ajutat la împodobirea bradului cu 
de co rațiuni făcute de mânuțele lor. 
Mulțumiri doamnei Anișoara Ciu-
raru, consilier local al orașului Pan-
telimon, mămicilor din grupul Best 
Friends & Beautiful Mommy, dar 
și celor care au venit la sediul DAS 
cu o pereche de ghetuțe, o jucărie 
ori o geacă, fiind, în acest fel, «Moși» 
darnici și buni! Toți copilașii au pri-
mit ghetuțe noi și o punguță cu cele 
necesare. Luna cadourilor a înce-
put frumos pentru micuții defa-
vorizați din orașul nostru.

«Atelierul lui Moș Nicolae», care 
a avut loc la inițiativa DAS, cu aju-
torul donatorilor, le-a oferit 
micuților ghete de iarnă, câte o ju-
cărie, hăinuțe, dar și produse de 
igienă necesare: șampon, pastă de 

dinți, periuțe de dinți etc. 
Toată luna decembrie, echipa 

DAS, cu ajutorul voluntarilor și al 
donatorilor, derulează o campanie 
de strângere a donațiilor pentru ca-
douri de Crăciun pentru copiii 
aflați în evidența direcției. Copiii îi 
scriu scrisori lui Moș Crăciun, iar 
acestea sunt postate pe pagina de 
Facebook a DAS Pantelimon (www.
facebook.com/daspantelimon). 
Scrisorile copiilor sunt preluate de 
oameni cu suflet mare, care doresc 
să se implice în a le aduce o bucu-
rie celor mici de Crăciun. 

Pentru anul care urmează, 
Direcția de A  sistență Socială Pan-
telimon plănuiește să continue 
campaniile de ajutorare a copii-
lor d e favori zați, a seniorilor cu ve-
nituri mici și a persoanelor cu 
handicap. DAS organizează și 
Bursa Locurilor de Muncă, ofe-
rind o șansă celor care doresc să 
se angajeze și nu reu șesc”, ne-au 
spus cei de DAS. 

Anul pe care-l vom încheia în foarte scurt timp a fost unul în care cei de la 
Direcția de Asistență Socială (DAS) a orașului nostru au făcut mulți oameni 
fericiți. De la copii la bunici, cei aflați în mari nevoi s-au bucurat de ajutorul 
oferit cu multă dragoste de echipa condusă de inimosul director Mihai Voicu.
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În ultimele zile ale lui 2018, toți cei care doresc să 


