
P r i m ă r i a  
A l e x a n d r i a  î n  
pa r tener ia t  cu  
Poliţia Teleorman 
vor înfiinţa din 
acest an Centrul 
de Prevenire și 
C o m b a t e r e  a  
Criminalității.

Î n f i i n ț a r e a  
centrului are ca 
scop elaborarea şi 
implementarea de 
p r o g r a m e /  
proiecte/ campanii 
de prevenire a criminalităţii care să abordeze un spectru larg de infracțiuni.
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Un nou grup specializat în 
fraude informatice a fost 
destructurat de procurori. 24 de 
percheziţii domiciliare au fost 
efectuate pe raza judeţelor 
Galaţi, Teleorman, Ilfov şi a 
municipiului Bucureşti. În urma 
acestora, şapte persoane au 
fost reţinute, iar o alta plasată 
sub control judiciar. Acţiunea 
p r o c u r o r i l o r  a  v i z a t  
destructurarea unui grup 
i n f r a c ţ i o n a l  o r g a n i z a t  

specializat în comiterea de fraude informatice şi falsuri informatice pe site-uri din 
Statele Unite ale Americii, fiind identificate 239 de persoane vătămate.

(Continuare  în  pagina  2)

Încă 10 cazuri de gripă au fost confirmate în județul 
Teleorman, la aproximativ două săptămâni de la pimul 
caz de gripă înregistrat, în acest sezon, în județul nostru. 
Din nefericire, primul teleormănean la care a fost 
confirmat virusul gripal tip AH1, un tânăr în vârstă de 17 

ani, a decedat în data 15 ianuarie 2019.
Potrivit Institutului Național de Sănătate Publică din 

cadrul Centrului Național de Supraveghere şi Control al 
Bolilor Transmisibile, cele 10 cazuri de gripă în județul 

Teleorman au fost înregistrate în săptămâna 14-20 
ianuarie 2019. 

În total, de la începutul sezonului au fost confirmate 
522 de cazuri de gripă, după cum urmează:

- 228 cazuri gripă cu virus AH1

- 127 cazuri gripă cu virus AH3
- 166 cazuri gripă cu virus A nesubtipat
 - 1 caz gripă cu virus B. 

(Continuare  în  pagina  7)

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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4Zece cazuri noi de gripă, confirmate 
în Teleorman

Fermierii, solicitaţi 
să-şi pregătească 
proiectele pentru 

modernizarea 
sistemelor de irigaţii 

Cine vrea să devină 
director, să se înscrie 

la concurs!

O nouă acţiune pentru prinderea
 “pianiştilor” din Teleorman

În Alexandria se înfiinţează Centrul 
de Prevenire și Combatere a Criminalității



2 EVENIMENT - ACTUALITATE

La sfârșitul lunii lui Gerar, pe 30 Ianuarie, Biserica Ortodoxă îi 
prăznuiește laolaltă, pe cei Trei Sfinți Părinți, Vasile cel Mare, 
Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur, ca pe cei mai mari 
învățători și păstori ai Bisericii lui Hristos din toată istoria 
creștinătății.

Cei Trei Ierarhi s-au nascut in familii evlavioase si au trăit în 
Asia Mică, cam în aceeași perioadă de timp, adică în secolul al 
IV-lea, în epoca ce a urmat imediat după sângeroasele prigoniri 
ale împăraților romani împotriva celor creștini.

Dascali ai pocaintei si milosteniei, plini de înțelepciune, ei au 
explicat cel mai bine poporului binecredincios învățătura Sfintei 
Scripturi, așa cum nimeni n-a reușit nici până la ei, nici după ei.

Sărbătoarea a fost 
inclusă în calendarul 
creștin-ortodox, pentru a 
se pune capăt unei 
dispute existente, în acel 
secol, între comunitățile 
creștine: „Care este cel 
mai mare teolog dintre 
cei trei ierarhi?”.

În  t impu l  anu lu i  
bisericesc, pomenirea 
aparte a Sfântului Vasile 
(330-379) se face la 1 
ianuarie, a Sfântului 
Grigorie Teologul (330-
389) la 25 ianuarie, iar a 
Sfântului Ioan Gură de 
Aur (344-407) la 27 
i a n u a r i e  ș i  l a  1 3  
noiembrie.

După cum reiese din volumul „Viețile sfinților de peste tot 
anul”, pricina acestui praznic a fost aceea că în zilele când la 
Constantinopol cârmuia cucernicul împărat Alexie I Comneanul 
(1081-1118), s-a iscat o mare neînțelegere între oamenii cei mai 
de cinste și mai îmbunătățiți ai vremii.

Astfel, unii cinsteau mai mult pe Vasile cel Mare, zicând că 
este înalt la cuvânt, alții înălțau pe Ioan Gură de Aur, fiindcă era 
mai omenească învățătura lui și că îndrepta pe toți, 
înduplecându-i spre pocăință prin dulceața graiului său. Alții 
înclinau spre dumnezeiescul Grigorie, căci el i-ar fi întrecut pe 
toți, prin înălțimea, frumusețea și cuviința cuvântărilor și 
scrierilor lui. 

Din acest motiv, se ajunsese ca lumea să se divizeze: unii se 
numeau „ioanieni”, alții ”vasilieni” și alții „gregorieni”.

Disputa s-a încheiat după ce Mitropolitului Ioan, care 
păstorea cetatea Evhaitelor, pe atunci, i s-au arătat cei Trei 
Ierarhi, întâi pe rând, apoi împreună, îndemnându-l să pună 
punct acestor neînțelegeri nedorite.

Astfel, după cum se arată în Sinaxar, sfinții graira toate 
acestea Arhiereului Ioan Evhaitul la fel. 

 „Noi, după cum vezi, spuneau ei, la Dumnezeu una suntem 
și nici o vrajbă nu este între noi. Fiecare, la timpul său, îndemnați 
de Sfântul Duh, am scris învățături pentru mântuirea oamenilor. 
Nu este între noi unul întâi și altul al doilea și de chemi pe unul, 
vin și ceilalți doi. Drept aceea, sculându-te, poruncește celor ce 
se învrăjbesc să nu se mai certe pentru noi. Că nevoința noastră 
a fost să împăcăm pe oameni, să aducem pace și unire în lume. 
Asadar, fă-ne praznic la toți trei într-o singură zi si înștiințeaza 
despre aceasta pe toti  creștinii. ”

Ascultând rugămintea Sfinților Ierarhi, acest înțelept episcop 
a rânduit sărbătorirea acestora în aceeași zi, pe 30 ianuarie.

Viața lor sfântă și învățăturile lor alcătuiesc dreptarele 
Ortodoxiei, vrednice de toată lauda și încrederea.

Luminători ai creștinătății și mari dascăli ai lumii au lăsat în 
urmă importante scrieri, pline de înțelepciune, îmbogățind astfel 
sfintele slujbe.

Vasile cel Mare și Ioan Gură de Aur au alcătuit Liturghiile 
ritului bizantin,care le poarta numele, acestora adăugându-se 
Liturghia darurilor mai înainte sfințite, atribuită lui Grigorie 
Teologul, toate urmate de numeroase cuvinte de învățătură.

Cei Trei Sfinți, Luceferi ai Ortodoxiei, sunt socotiți patronii 
spirituali ai tuturor scolilor de teologie ortoxa din lume și 
ocrotitorii tuturor elevilor care Îl iubesc sincer pe Bunul 
Dumnezeu.

În cinstea lor, acum trei veacuri și jumătate, domnitorul Vasile 
Lupu al Moldovei (1634-1653) a ridicat la Iași o minunată 
biserică, uimind și astăzi multă lume prin frumusețea 
podoabelor ei, locul unde se află și mormintele lui Alexandru 
Ioan Cuza, Dimitrie Cantemir și Vasile Lupu.

Modele sfinte de urmat , înalți ierarhi, preoți și numeroși 
credincioși le poartă numele, iar multe biserici parohiale și 
mănăstirești au hramul „Sfinții Trei Ierarhi”.

Leon Armeanca

(urmare  din  pagina  1)
L a  p e r c h e z i ţ i i l e  

domiciliare, anchetatorii au 
găsit şi ridicat bunuri care 
serveau la comiterea faptelor, 
respectiv sisteme informatice 
şi medii de stocare a datelor 
informatice. Totodată au fost 
accesate şi ridicate date 
informatice ut i l izate de 
membrii grupului infracţional 
în vederea comiterii faptelor.

Conform anchetatorilor, 
gruparea infracţională şi-a 
început activitatea încă din 
anul 2014, membrii ei, 
persoane din Galaţ i  şi  
Teleorman, acţionând pe raza 
m u n i c i p i i l o r  g a l a ţ i  ş i  
Bucureşti.

„S-a stabilit că, începând 
din anul 2014 şi până la 
m o m e n t u l  e f e c t u ă r i i  
percheziţiilor domiciliare, 
m e m b r i i  s t r u c t u r i i  
infracţionale, în diferite forme 
de participaţie penală, au 

procedat la introducerea, 
m o d i f i c a r e a  d e  d a t e  
informatice pe site-urile de 
vânzări on-line active pe 
teritoriul Statelor Unite ale 
Americii (Craiglist, eBay, 
Facebook Market Place şi 
Amazon) cu scopul inducerii 
în eroare a persoanelor 
cumpărătoare de bună 
credinţă determinându-le pe 
acestea să remită preţul 
pentru bunurile oferite la 
vânzare, neremiţându-le 
acestora bunurile contractate, 
producând astfel pagube unui 
număr de peste 239 de părţi 
vătămate (cetăţeni sau 
locuitori ai Statelor Unite ale 
Americii) şi cauzând un 
prejudiciu de peste 470.989 
USD”, se arată într-un 
comunicat al DIICOT.

T o t o d a t ă ,  s u s ţ i n  
ancheta tor i i ,   membr i i  
grupului infracţional, au 
introdus date informatice 

nereale şi au modificat date 
informatice reale pe site-urile 
de vânzări on-line active pe 
teritoriul Statelor Unite ale 
Americii cu scopul producerii 
de consecinţe juridice. În 
total, procurorii au identificat 
14.502 astfel de acţiuni 
efectuate de cei dornici de 
îmbogăţire.

În urma percheziţiilor, mai 
multe persoane au fost aduse 
al audieri, iar procurorii 
DIICOT au emis ordonanţe de 
reţinere pentru 24 de ore pe 
numele a şapte dintre 
membrii grupării, persoane cu 
vârste cuprinse între 20 şi 33 
de ani. O altă persoană a fost 
plasată sub control judiciar.

Persoanele reţinute vor fi 
prezentate instanţei de 
judecată cu propunere de 
arestare preventivă pentru 
următoarele 30 de zile.

C.D.

SC MARA PROD COM SRL angajează muncitori necalificați.  Relații la telefon 
0766.279.773.

***
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

O nouă acţiune pentru prinderea
 “pianiştilor” din Teleorman

În Alexandria se înfiinţează Centrul 
de Prevenire și Combatere a Criminalității

(urmare  din  pagina  1)
De asemenea, vor fi desfăşurate activităţi 

e d u c a t i v - p r e v e n t i v e ,  d e  p r e g ă t i r e  
antivictimală şi antiinfracţională, având ca 
beneficiari grupurile vulnerabile: copii, femei, 
bătrâni, persoane cu risc de marginalizare.

Mai mult, centrul îşi propune consultarea 
cetăţenilor şi desfăşurarea de acţiuni comune 
cu aceştia, cu rol preventiv, în comunităţi de 
risc.

Alte scorpuri ale centrului sunt: prevenirea 
delicvenţei juvenile şi a victimizării minorilor; 
prevenirea furturilor din locuinţe; prevenirea 
furturilor din societăți comerciale; prevenirea 
furturilor din buzunare; prevenirea furturilor 
auto; prevenirea violenţei domestice; 
prevenirea inșelăciunilor; prevenirea 
tâlhăriilor; siguranța pe internet sau educație 
rutieră.

C.D.

O mare sărbătoare în calendarul creștin-ortodox

Sfinții Trei Ierarhi: Vasile, 
Grigorie și Ioan



POLITIC - ADMINISTRATIV3

Secretarul general al PSD, Codrin 
Ştefănescu, a declarat, joi seara, că membrii 
PSD şi-ar dori ca Liviu Dragnea să fie 
candidatul la prezidenţiale, dar că decizia se va 
lua după 15 februarie.

„Dănuţ Cristescu şi-ar dori să fie Liviu 
Dragnea, după cum şi-ar dori câteva sute de mii 
de membri. Noi am anunţat că pe 15 februarie 
începem analiza unui material gigant la nivelul 
fiecărui oraş, comune, sat. Am lansat o 

întrebare: candidat PSD, candidat ALDE şi 
candidat PSD-ALDE comun. (...) E musai şi 
obligatoriu să câştigăm alegerile prezidenţiale”, 
a afirmat Codrin Ştefănescu, la Antena 3.

El a susţinut că „e obligatoriu ca românii să 
aibă un preşedinte normal, patriot, imparţial, 
care să apere drepturile şi libertăţile 
cetăţenilor”.

„Pe 15 vom şti care a cea mai bună variantă. 
E mult prea devreme. Sigur că membrii de 
partid şi-ar dori acest lucru, şi eu aş vrea. S-ar 
p u t e a  s ă  f a c e m  a n u n ţ u l  p â n ă  l a  
europarlamentare”, a precizat Codrin 
Ştefănescu.

Secretarul general al PSD a menţionat că 
„nu va fi o competiţie, va fi o discuţie şi o 
analiză”.

El a mai spus că „românii vor preşedinte al 
României care să îşi apere ţara“.

Preşedinte le Consi l iu lu i  Judeţean 
Teleorman, Dănuţ Cristescu, a declarat, într-un 
interviu în Ziarul Teleormanul, că Liviu Dragnea 
este candidatul PSD la alegerile prezidenţiale.

Președintele Organizației județene Teleorman al Alinței 
Liberalilor și Democraților, deputatul Calotă Ică Florică, are 
unele viziuni inedite în ceea ce privește alegerile din acest an 
pentru Parlamentul European, dar și pentru alegerile 
prezidențiale din luna decembrie 2019. Astfel, în timp ce 
liderii Partidului Social Democrat vorbesc despre liste 
comune la alegerile pentru europarlamentare, deputatul 
ALDE Calotă Ică Florică consideră că fiecare formațiune 
politică, indiferent că PSD și ALDE se află împreună la 
guvernare, ar trebui să meargă pe liste separate. Ar însemna 
că PSD și ALDE ar trebui să meargă pe liste comune și cu 
Uniunea Democrată a Maghiarilor din România, căci și 
aceștia sunt la putere, glumește deputatul Calotă Ică Florică.  
De altfel deputatul ALDE de Teleorman susține că în partidul 
său se lucrează la listele de candidați pentru alegerile 
europarlamentare din acest an, amintind că pe lista 
respectivă se vor afla printre alți candidați, și acualii 
europarlamentari Norica Nicolai și Renate Weber. Și fiindcă 
este optimist, Calotă Ică Florică speră ca ALDE să obțină un 
scor foarte bun, și declară că în județul Teleorman ALDE este 
la egalitate cu PNL, acesta fiind rezultatul unui sondaj de 
opinie comandat de ALDE.

În ceea ce privește alegerile prezidențiale de la sfârșitul 
acestui an, deputatul Calotă Ică Florică ar opina pentru 
candidat comun PSD-ALDE, iar acesta să fie președintele 
Senatului României, al doilea om în stat, președinte ALDE, 
Călin Anton Popescu Tăriceanu, mai ales atâta timp cât 
social-democrații întârzie să își anunțe candidatul. Există 
însă riscul ca orgoliul pesediștilor să nu accepte ideea ca, cel 
mai mare partid din țară, să nu aibă candidat la prezidențiale. 
Câți candidați la Palatul Cotroceni vor fi, și din câte partide, 
vom vedea mai aproape de alegerile din decembrie. Cum se 
vor face înțelegerile în al doilea tur de scrutin, fiindcă cu 
siguranță va fi și al doilea tur, vom vedea tot atunci. Până 
atunci, toți sunt optimiști și încrezători, cu toții dorind să 
ajungă la Palatul Cotroceni.

Referindu-se și la Ordonanța de Urgență a Guvernului, pe 
care a anunțat-o premierul Viorica Vasilica Dăncilă, 
teleormăneană de a noastră, deputatul ALDE Calotă Ică 
Florică susține că, respectiva OUG, prin care se rejudecă 
procesele care au deja o hotărâre definitivă și irevocabilă, din 
partea Curții Constituționale a României a venit decizia că 
este vorba de neconstituționalitate.  Deputatul Calotă Ică 
Florică consideră că o lege trecută prin Parlament durează 
mult timp, și este greoaie, drept pentru care este de preferat 
să fie data prin Ordonanță de Urgență a Guvernului. 
Deputatul ALDE de Teleorman uită însă care mai este rolul 
Parlamentului, din care și dânsul face parte.

Ioan DUMITRESCU

Premierul Viorica Dăncilă i-a solicitat, vineri, încă o dată 
preşedintelui Klaus Iohannis să semneze decretele de 
numire a miniştrilor Dezvoltării Regionale şi Transporturilor, 
afirmând că Executivul a a respectat toate procedurile legale, 
iar blocajul este nejustificat.

”Îi solicit preşedintelui României ca în virtutea 
prerogativelor constituţionale pe care le are de a veghea la 
respectarea Constituţiei şi la buna funcţionare a autorităţilor 
publice să respecte decizia Curţii Constituţionale şi să 
semneze decretele de numire pentru ca activitatea celor 
două ministere să se desfăşoare cât mai eficient”, a declarat 
la începutul şedinţei de guvern Viorica Dăncilă.

Ea a mai spus că Guvernul a respectat toate procedurile 
legale, iar ”blocajul” este nejustificat.

ALDE are candidați la 
alegerile din 2019

Dăncilă îi cere preşedintelui
 să semneze decretele de 

numire a celor doi miniştri

Comisia Europeană (CE) a 
îndemnat, joi, 15 state membre 
ale Uniunii Europene (UE) să 
se conformeze la normele 
privind achiziţiile publice şi 
concesiunile, potrivit unui 
comunicat de presă.

„Comisia a decis astăzi (joi - 
n.red.) să trimită scrisori de 
punere în întârziere unui 
număr de 15 state membre 
(...), în ceea ce priveşte 
conformitatea legislaţiei lor 
naţionale cu normele UE 
privind achiziţiile publice şi 
concesiunile”, menţionează 
comunicatul de presă al CE.

P e  l â n g ă  R o m â n i a ,  
celelalte state membre sunt: 

Bulgaria, Croaţia, Cipru, 
Republica Cehă, Danemarca, 
Finlanda, Germania, Ungaria, 
Italia, Malta, Ţările de Jos, 
Polonia, Suedia şi Regatul 
Unit.

„Noile norme (Directiva 
2 0 1 4 / 2 4 / U E ,  D i r e c t i v a  
2014/25/UE şi Direct iva 
2 0 1 4 / 2 3 / U E )  t r e b u i a u  
transpuse de statele membre 
în legislaţia naţională până la 

18 aprilie 2016. Scrisorile de 
astăzi sunt rezultatul unui 
contro l  de conformi tate 
efectuat de Comisie pentru a 
vedea dacă normele naţionale 
transpuse sunt conforme cu 
directivele UE”, au precizat 
reprezentanţii CE.

Aceeaşi evaluare este 
efectuată sau va fi efectuată şi 
în alte state membre, dacă 
transpunerea a fost finalizată 
cu întârzieri importante.

Statele membre au acum la 
dispoziţie două luni pentru a 
răspunde  a rgumen te lo r  
prezentate de Comisie; în caz 
contrar, Comisia poate decide 
să trimită avize motivate.

Guvernul consideră că organizarea de 
proteste politice fără declararea lor prealabilă, 
așa cum a propus PNL în Parlament, poate da 
naștere la conflicte stradale spontane între 
partizanii diferitelor ideologii, ciocniri care pot 
degenera în violențe grave.Liberalii au depus în 
Parlament, anul trecut, un proiect de lege care 
propune ca „protestele politice” să poată să fie 
organizate „în piețe, în alte locuri în aer liber, 
trotuare” fără declararea lor prealabilă. 
Demersul PNL a venit după mitingul violent 
care a avut loc în fața Guvernului pe 10 august 
2018.

Sub semnătura premierului Viorica Dăncilă, 
Guvernul afirmă că nu susține propunerea PNL 
pentru că ideea liberalilor ar putea să provoace 
conflicte stradale grave.

Punctul de vedere al Executivului, consultat 
de Știripsurse.ro, urmează să fie aprobat în 
ședința de Guvern de vineri.

„Consecințele unei astfel de inițiative 
legislative sunt de natură să afecteze drepturile 
și libertățile celorlalți participanți la viața socială 
a comunităț i i ,  l imi tează gest ionarea 
corespunzătoare de către autoritățile publice a 
situațiilor care prezintă un risc, din perspectiva 
măsurilor pe care acestea sunt responsabile să 
le adopte pentru asigurarea protecției 
participanților și duce, în lipsa unui partener de 
dialog/organizator, la imposibilitatea stabilirii 
elementelor de detaliu ale misiunilor specifice”, 
se arată în documentul guvernamental.

„În acest context, precizăm că potențialul de 
a tulbura ordinea publică este mai mare în cazul 
unor evenimente unde există un aflux mare de 
persoane, risc la care se adaugă și posibilitatea 
apariției unor contra-manifestații. Exceptarea 
de la declarare ar presupune că interacțiunea 
dintre cele două mase de cetățeni partizani ai 
unor ideologii cu viziuni opuse ori interese 
contrare poate da naștere unor conflicte 
spontane care pot degenera în violențe grave și 
generalizate”, se mai arată în opinia 
Executivului.

În punctul de vedere al Guvernului sunt 
enumerate și avantajele declarării prealabile a 
protestelor politice.

„Mai mult decât atât, o adunare publică 
declarată, chiar având caracter politic, 
beneficiază de serviciile autorităților care 
contribuie la buna derulare a acesteia, servicii 
ce nu sunt doar cele de asigurare a ordinii 
publice. Astfel, în cazul unor adunări ce implică 
deplasarea unor mase mari de persoane, pot fi 
instituite restricții de circulație, care să permită 
desfășurarea în bune condiții a adunării. Nu în 
ultimul rând, pot fi puse la dispoziție echipaje 
medicale, servicii sociale, echipaje ale 
structurilor pentru situații de urgență, pot fi 
create linii speciale de transport pentru 
participanți ori se poate prelungi programul 
mijloacelor de transport în comun”, mai scrie în 
documentul guvernamental.

Codrin Ştefănescu: 

Membrii PSD şi-ar dori ca Liviu Dragnea să fie 
candidatul la prezidenţiale

România trebuie să respecte normele 
privind achiziţiile publice

Lovitură pentru protestatari! Guvernul nu agreează 
protestele politice spontane



Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale (MADR) 
anunţă fermier i i  că  va 
deschide o nouă sesiune de 
primire de proiecte prin 
Programul  Naţ iona l  de  
Dezvoltare Rurală pentru sub-
măsura 4.3 - Investiţii pentru 
dezvoltarea, modernizarea 
sau adaptarea infrastructurii 
a g r i c o l e  ş i  s i l v i c e  -  
componenta infrastructura de 
irigaţii, în valoare de 200 
milioane de euro.  

Sesiunea de depunere a 
proiectelor va fi deschisă în 
acest trimestru, după un 
interval de 7 zile calendaristice 
de la postarea pe site-ul AFIR 
a ghidului solicitantului şi a 
documentelor de procedurilor 
aferente. 

Suma disponibilă pentru 
selecţia proiectelor în această 
sesiune este de 200 milioane 
euro. Se precizează faptul că 

alocarea publică a sub-măsurii 
4.3 este de 441 milioane euro, 
până în prezent fiind lansate 
două sesiuni de depunere de 
proiecte la nivel naţional cu o 
alocare de 368 milioane euro 
şi una la nivelul zonei ITI Delta 
Dunării cu o alocare de 7 
milioane euro. În cadrul 
sesiunilor lansate anterior au 
fost depuse 233 de proiecte, 
din acestea fiind selectate 199 
de proiecte în valoare de 195,8 
milioane euro şi contractate 
192 de proiecte în valoare de 
187,2 milioane euro. 

Beneficiarii eligibili în 
c a d r u l  s e s i u n i i  v o r  f i  
o rgan iza ţ i i / federa ţ i i  a le  
utilizatorilor de apă pentru 
ir igaţi i  (OUAI / FOUAI) 
înfiinţate în conformitate cu 
l e g i s l a ţ i a  î n  v i g o a r e ,  
const i tu i te  d in  fe rmier i  
proprietari / utilizatori de 
terenuri agricole, precizează 

MADR. Vor f i  f inanţate 
proiectele a căror valoare 
maximă eligibilă este de un 
milion euro/proiect şi care 
v i z e a z ă  m o d e r n i z a r e a  
infrastructurii secundare de 
i r i g a ţ i i ,  r e s p e c t i v  
modernizarea sistemelor de 
irigaţii aferente staţiilor de 
punere sub presiune, inclusiv 
a clădirilor aferente acestora, 
precum şi racordarea la 
u t i l i t ă ţ i ,  s i s t e m e l e  d e  
contorizare a apei, inclusiv 
construcţia/modernizarea 
bazinelor de colectare şi 
stocare a apei de irigat. 

Organizaţiile sau federaţiile 
utilizatorilor de apă pentru 
irigaţii vor putea primi finanţare 
p e n t r u  a c h i z i ţ i a  d e  
echipamente de irigat în limita 
a maximum 30% din valoarea 
totală eligibilă a proiectului, 
mai precizează MADR. 

George ZAVERA

4 SOCIAL - ECONOMIC

Toţi indicii ROBOR importanţi au revenit vineri pe creştere, 
faţă de miercuri, joi fiind zi nelucrătoare, iar doi dintre aceştia, 
la 3 luni şi la 6 luni, au înregistrat un avans important, arată 
datele afişate de Banca Naţională a României (BNR).

Unul dintre motivele acestei creşteri poate fi scăderea 
lichidităţii, ca urmare a plăţilor de taxe şi impozite care se face 
pe finalul lunii ianuarie a fiecărui an.

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează 
costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a 
crescut vineri la 3,11% pe an, de la 3,03% pe an miercuri.

Indicele ROBOR la 6 luni, utilizat la calculul dobânzilor la 
creditele ipotecare lei cu dobândă variabilă, a urcat vineri la 
3,34% pe an, de la 3,31% pe an miercuri.

În plus, indicele ROBOR la 9 luni, care reprezintă rata 
dobânzii plătită la creditele în lei atrase de către băncile 
comerciale de la alte bănci comerciale pentru o perioadă de 
nouă luni, a ajuns vineri la 3,43% pe an, de la 3,41% pe an 
miercuri.

Indicele ROBOR la 12 luni, care reprezintă rata dobânzii 
plătită la creditele în lei atrase de către băncile comerciale de 
la alte bănci comerciale pentru o perioadă de 12 luni, a 
crescut la 3,51% pe an, de la 3,50% pe an miercuri.

ROBOR reprezintă rata medie a dobânzii la care băncile 
româneşti se împrumută între ele în lei. Indicele se stabileşte 
zilnic ca medie aritmetică a cotaţiilor practicate de 10 bănci 
selectate de BNR.

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici 
organizează concurs de promovare pentru 
ocuparea funcţiei publice de conducere 
vacante de director executiv al Direcţiei Publice 
de Asistenţă Socială a oraşului Zimnicea.

Candidaţii trebuie să îndeplinească toate 
condiţiile generale prevăzute de art. 66 din 
Legea nr. 188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi 
completările ulterioare.

În vederea înscrierii la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească o serie de condiţii 
specifice, şi anume:

- studii universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă într-unul din domeniile: asistenţă 
socială sau sociologie, psihologie sau ştiinţe 
ale educaţiei, drept, ştiinţe administrative, 
sănătate, economie sau management, finanţe, 
contabilitate (pot participa la concursul 
organizat pentru ocuparea postului şi 
absolvenţi cu diplomă de l icenţă ai 
învăţământului universitar de lungă durată în 
alte domenii decât cele prevăzute mai sus, cu 
condiţia să fi absolvit studii de masterat sau 
postuniversitare în domeniul administraţiei 

publice, management ori în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei publice);

- studii de masterat sau postuniversitare 
absolvite în domeniul administraţiei publice, 
management ori în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice, în 
condiţiile legii;

- vechime în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

- să nu aibă în cazierul administrativ o 
sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile 
legii.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la 
sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici, din Bucureşti, data limită de depunere 
fiind ziua de 06 februarie 2019.

Concursul va avea loc în data de 19 
februarie 2019 - proba scrisă. Data şi ora 
susţinerii interviului se vor comunica ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi 
bibliografia de concurs sunt disponibile 
accesând pagina oficială a ANFP. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul Agenţiei 
Naţionale a Funcţionarilor Publici din Bucureşti, 
telefon 0374/112.726, fax 0374/112.727. 

George ZAVERA

C o m i s i a  E u r o p e a n ă  
îndeamnă  Român ia  să  
respecte legislaţia Uniunii 
Europene în ceea ce priveşte 
rambursarea taxelor 
de înmatriculare a 
a u t o t u r i s m e l o r  
percepute în mod 
n e c u v e n i t ,  î n  
următoarele două 
luni, potrivit unui 
anunţ făcut joi.

"Comisia a decis 
astăzi (joi - n.red.) să 
trimită României un 
aviz motivat, pentru 
c ă  n u  a s i g u r ă  
rambursarea integrală şi 
imed ia tă  a  t axe lo r  de  
înmatriculare a vehiculelor de 

ocazie achiziţionate din alte 
state membre", menţionează 
„Pachetul de acţiuni în 
constatarea neîndeplinirii 

obligaţiilor din luna ianuarie: 
principalele decizii”.

Po t r i v i t  med ia fax . ro ,  

anterior acestei decizii, Curtea 
de Justiţie a UE a considerat 
că aceste taxe încalcă 
normele UE, respectiv articolul 

110 din Tratatul de 
Funcţionare al UE.

„ N o r m e l e  
româneşti privind 
restituirea taxelor nu 
respectă principiile 
cooperări i  loiale, 
e c h i v a l e n ţ e i  ş i  
efectivităţii. Dacă 
R o m â n i a  n u  i a  
m ă s u r i  î n  
următoarele două 
luni, Comisia poate 

decide să trimită cazul în faţa 
Curţii de Justiţie a UE”, 
subliniază reprezentanţii CE.

Fermierii, solicitaţi să-şi pregătească 
proiectele pentru modernizarea

 sistemelor de irigaţii 

Cine vrea să devină director, să se înscrie 
la concurs! 

Comisia Europeană îi dă României un termen
 foarte scurt ca să elimine taxa auto

Vești bune pentru toți românii cu pensii mai mici de 600 lei. 
Noua lege a pensiilor le aduce românilor care se află în 
categoria cu pensii mai mici de 600 de lei vești bune

Noua Lege a Pensiilor prevede ca această categorie de 
pensionari să beneficieze de o indemnizaţie socială.

Potrivit OUG nr. 6/2009 privind instituirea indemnizaţiei 
sociale pentru pensionari, pot beneficia de „indemnizaţia 
socială pentru pensionari, pensionarii sistemului public de 
pensii şi pensionarii sistemului militar de pensii cu domiciliul 
în România, indiferent de data înscrierii la pensie, dacă 
nivelul cuantumului pensiei, cuvenit sau aflat în plată, se 
situează sub nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari”, 
scrie România TV.

Din 2019, pensia minimă va creşte cu 10 procente, 
ajungând, de la 640 lei, la 704 lei.

Roborul începe din nou 
să urce agresiv

Vești bune pentru 
toți românii cu pensii mai

 mici de 600 lei
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(urmare  din  pagina  1)
Conform INSP, săptămâna trecută au fost 

înregistrate 58 cazuri de infecții respiratorii acute 
severe (SARI), cu 27 mai multe față de 
săptămâna anterioară și cu 41 mai multe față de 
aceeași perioadă a sezonului precedent.

De la începutul sezonului 2018-2019 au fost 
înregistrate 35 decese confirmate cu virus gripal, 
din care 24 tip A, subtip (H1)pdm09, 6 tip A, subtip 
H3 si 5 tip A,

nesubtipat, în timp ce în sezonul precedent, în 
perioada similară, s-au înregistrat 4 decese 
cauzate de gripă, 2 cu virus gripal tip A, subtip 
(H1)pdm09 și 2 cu virus gripal tip B.

Conform aceleiași surse, în acest moment nu 
se poate afirma că ne confruntăm cu un sezon 
gripal mai sever față de sezonul precedent, ci că 
s-a înregistrat un număr mai mare de decese mai 
devreme față de sezonul precedent. Însă, din 
cauza numărului mare de cazuri de gripă 
înregistrate la nivel național în această perioadă, 
în multe spitale din țară, inclusiv în cele din județul 
Teleorman, s-a luat ca măsură, limitarea și chiar 
interzicerea accesului vizitatorilor în spitale, 
pentru evitarea îmbolnăvirilor și a răspândirii 
virusului gripal.  

M. MEILĂ

7 EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

 Pastel
Aseară ploua…
Încercam să-ţi spun
că sunt bine sau măcar
o parte din mine ascultă
toamna…
Strada
suspina sub colecţia
timidă de frunze şi tu
păşeai mai departe…

 Excursie
Comprimam spaţiul,
drumurile ni le-ascundeam în vene –
fără să-ţi dai seama –
încercam schimbarea griului
închis în betoane…
Într-o fantezie neoprită
rătăceam împreună printre
degetele munţilor
iubirea…

 Târziu
Uneori noaptea
devine singurătate
transparentă…
Mi-ai spus
că aşa ceva
nu există
fluturii nopţii
plângeau pe umărul
tău...
Ai înţeles, atunci,
târziu,
ai înţeles –
iubirea…

 Înfrigurare
Şi câte n-ar mai
fi de spus…
Despre această
toamnă fumurie,
cu ploi flămânde şi
pustii…

Mihail TĂNASE

Zece cazuri noi de gripă, confirmate 
în Teleorman

Documentul portabil S1 
( în locu ieş te  fo rmulare le  
europene E 106, E109, E120 şi 
E121) se emite în temeiul 
dispoziţiilor Regulamentului 
( C E )  n r.  8 8 3 / 2 0 0 4 ,  a l  
Parlamentului European şi al 
Consiliului din 29 aprilie 2004 
privind coordonarea sistemelor 
de securitate socială, cu 
modificările şi completările 
u l t e r i o a r e  ş i  a l e  
Regulamentului (CE) nr. 
987/2009 de stabi l i re a 
procedurii de punere în 
aplicare a Regulamentului 
(CE) nr. 883/2004 privind 
coordonarea sistemelor de 
s e c u r i t a t e  s o c i a l ă ,  c u  
modificările şi completările 
ulterioare şi reprezintă un 

document care atestă dreptul 
la asistenţă medicală în statul 
membru în care o persoană îşi 
are reşedinţa, atunci când 
acesta nu coincide cu statul în 
care persoana este asigurată.

Deţinătorul documentului 
portabil (DP) S1 beneficiază în 
statul membru de reședință de 
prestațiile în natură acordate, 
î n  n u m e l e  i n s t i t u ț i e i  
competente, de către instituția 
de la locul de reședință, în 
conformitate cu dispozițiile 
legislației pe care o aplică, ca și 
cum ar fi fost asigurat în temeiul 
legislației menționate.

DP S1 este eliberat pentru 
persoanele salariate sau 
lucrătorii independenţi care îşi 
desfăşoară activitatea în alt 
stat decât statul competent, 
când sunt detaşaţi sau în caz 
de pluriactivitate, lucrătorii 
f r on ta l i e r i ,  pens iona r i i ,  

funcţionarii publici şi membrii 
de familie ai acestora.

În vederea eliberării DP S1, 
persoana solicitantă trebuie să 
depună la casa de asigurări de 
sănătate în evidenţa căreia 
este înregistrată ca persoană 
a s i g u r a t ă ,  u r m ă t o a r e l e  
documente, după caz: cerere; 
copie de pe actul de identitate 
sau de pe certificatul de 
naştere, după caz; documentul 
portabil A1 care atestă că 
persoana în cauză rămâne 
supusă legislaţiei din România.

Documentul portabil A1 
atestă care este legislaţia 
aplicabilă în cazul lucrătorilor 
salariaţi sau independenţi care 
îşi desfăşoară activitatea în alt 
stat decât statul competent sau 

în caz de pluriactivitate 
(desemnează situaţia în care 
un  luc ră to r  des făşoară  
simultan sau alternativ activităţi 
salariate sau independente pe 
teritoriul a două sau mai multe 
state membre).

Pe durata desfăşurării 
act ivi tăţ i i  în străinătate, 
lucrătorul trebuie să prezinte 
documentul A1 autorităţilor din 
statul membru gazdă, întrucât 
în absenţa acestuia autorităţile 
respective pot impune afilierea 
la sistemul de securitate 
socială al statului membru 
gazdă şi plata contribuţiilor 
aferente în statul membru 
gazdă.

Casa Naţională de Pensii 
P u b l i c e  e s t e  i n s t i t u ţ i a  
competentă să elibereze 
documentul portabil A1, în 
situaţia în care legislaţia 
aplicabilă în materie de 

securitate socială aplicabilă 
unei persoane este cea din 
România.

Documentul portabil A1 nu 
se solicită în cazul lucrătorilor 
frontalieri, respectiv studenţilor 
care urmează o formă de 
învă ţămân t  super io r  în  
România merg să studieze într-
un  a l t  s ta t  membru  a l  
U E / S E E / C o n f e d e r a ţ i a  
Elveţiană în cadrul unor 
p r o g r a m e  a l e  U n i u n i i  
Europene ce au drept scop 
schimburile de studenţi.

Celelalte documente care 
trebuie depuse sunt: declaraţie 
pe proprie răspundere, în cazul 
lucrătorului frontalier cu privire 
la respectarea dispoziţiilor art. 
1 lit. f) din Regulamentul (CE) 
nr. 883/2004 şi prin urmare 
î n c a d r a r e a  î n  a c e a s t ă  
categorie; dovada că urmează 
o formă de învăţământ în statul 
de  reşed in ţă ,  î n  cazu l  
studentului (în situaţia în care 
studenţii care urmează o formă 
de învăţământ superior în 
România merg să studieze într-
un  a l t  s ta t  membru  a l  
U E / S E E / C o n f e d e r a ţ i a  
Elveţiană în cadrul unor 
p r o g r a m e  a l e  U n i u n i i  
Europene ce au drept scop 
schimburile de studenţi, ex. 
programul Erasmus); copie de 
pe cererea de pensionare în 
cazul solicitanţilor de pensie; 
copie de pe decizia de 
pensionare, în cazul titularilor 
de pensii.

În vederea eliberării DP S1, 
casele de asigurări verifică 
s ta tu tu l  de  as igura t  a l  
persoanei solicitante. În cazul 
membrilor de familie pentru 
care se solicită DP S1 se va 
verifica statutul de asigurat al 
persoanei de la care derivă 
d rep tu l  de  aco rda re  a  
prestaţiilor medicale conform 
legislaţiei statului membru de 
reşedinţă.

Prestaţiile acordate în baza 
DP S1 generează rambursări 
pe bază de facturi. Prezenta 
procedură nu înlocuieşte sau 
l i m i t e a z ă  p r e v e d e r i l e  
Regulamentului (CE) nr. 
883/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare şi ale 
Regulamentului (CE) nr. 
987/2009, cu modificările şi 
completările ulterioare.

Cornelia RĂDULESCU

Corpurile noastre au nevoie de proteină pentru orice, 
aceasta fiind fundamentală pentru toate celulele din corp, fie 
că vorbim de piele, muşchi, oase, cartilaje, păr, orice. 
Tocmai de aceea, consumul zilnic de suficientă proteină 
este esenţial pentru organism pentru a repara celulele 
deteriorate şi pentru a ajuta la crearea altora noi. Cantitatea 
necesară de proteină de care corpul are nevoie diferă de la o 
persoană la alta, în funcţie de vârstă, gen, înălţime, greutate 
şi, bineînţeles, cât de activă este. 

Din fericire, câteva semne evidente ne semnalează 
consumul insuficient al acestui macronutrient.

Ai poftă de proteină. Atunci când nu consumi suficientă 
proteină, în scurt timp, corpul îţi spune acest lucru prin 
poftele pe care le ai. Aşadar, în caz că simţi nevoia să 
mănânci un sandwich cu piept de pui sau un bol cu supă de 
linte, ascultă-ţi corpul.Ai poftă de dulce. Proteina împreună 
cu grăsimea se digerează mai greu decât carbohidraţii. 
Dacă una dintre mesele principale conţine prea mulţi 
carbohidraţi şi puţine proteine, se vor digera rapid, iar astfel 
se produce dezechilibrul glicemiei şi apare pofta de dulce. 
Ideal este să consumăm proteine alături de carbohidraţi ca 
digestia să se facă mai încet, iar glicemia să se schimbe 
treptat.

Părul este subţiat. Părul este făcut din proteină (keratină, 
mai exact). Dacă nu consumi suficiente proteine, în timp, vei 
observa schimbări la nivelul părului: va deveni tot mai 
subţire şi va cădea mai des. Asta pentru că organismul nu 
mai foloseşte proteina pentru a ajuta la creşterea părului, ci 
o depozitează.

Pielea şi unghiile nu au un aspect sănătos. Proteina este 
ideală şi pentru piele, pentru că ajută la creşterea noilor 
celule, dar şi pentru unghii, pentru a nu se exfolia şi pentru a 
nu mai fi moi. Dacă nu consumi suficientă proteină, unghiile 
se subţiază, iar pielea capătă un aspect exfoliat, iar deficitul 
de proteină poate duce la erupţii cutanate şi alte probleme 
dermatologice.

Îţi este rău tot timpul. Proteinele sunt necesare pentru a 
crea componente ale sistemului imunitar. Dacă nu 
consumăm suficiente proteine, sistemul imunitar este slăbit.

Te simţi obosită şi slăbită. Persoanele care nu consumă 
suficientă proteină se vor simţi lipsiţi de putere şi energie, 
aspecte care pot avea impact asupra sănătăţii, mai ales 
dacă nu urmezi o dietă sănătoasă, nu dormi suficient, eşti 
stresat şi nu faci sport.

Constelaţia Lirei

CAS Teleorman:

Procedura de emitere a documentului portabil S1

Semne că nu 
consumi suficiente proteine
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Ploua torenţial. Un beţiv se împiedică şi cade într-o 

băltoacă. Cineva vrea să-l ridice, dar el protestează:

− Lăsaţi-mă! Eu ştiu să înot! Salvaţi mai întâi femeile şi 

copiii!

***

În restaurant, după o lungă aşteptare, clientul întreabă:

– Nu vă supăraţi, chelnerul care mi-a luat comanda mai 

lucrează la dumneavoastră?

***

Șeful:

- Ieri ai mințit că ești bolnav și nu poți veni la serviciu, iar 

tu te-ai dus să joci fotbal!

- N-am jucat fotbal, vă jur!… Dacă vreți, v-arăt peștele 

care l-am prins!

Pastila de râs

Un asteroid, numit după 
Zeul Egiptean al Haosului şi al 
Întunericului, se află pe un 
curs de coliziune cu planeta 
noastră, spun oamenii de 
ştiinţă ruşi. „Apophis 99942” 
are un diametru de 370 metri şi 
se presupune că va trece pe 
lângă Pământ, de 
mai multe ori, în 
următorii 100 de 
a n i ,  t r a n s m i t e  
metro.co.uk.

Cercetătorii ruşi 
afirmă că asteroidul 
s-ar putea ciocni de 
planeta noastră cu 
o viteză de peste 
24.000 de kilometri 
pe oră, în anul 
2 0 6 8 .  
A c a d e m i c i e n i i  d e  l a  
departamentul mecanismelor 
astrale de la Universitatea din 
Sankt Petersburg consideră 
că „există posibilitatea unui 
număr mare de coliziuni între 
Apophis şi planeta noastră, iar 

cea mai periculoasă coliziune 
s-ar putea produce în 2068”. 
Şansele unui astfel  de 
scenariu este de unu la 2.3 
milioane.

Conform adepţilor teoriei 
conspiraţiei, Apophis va 
distruge Pământul în anul 

2036,  provocând ast fe l  
apocalipsa şi eliminarea 
speciei umane. Se presupune 
că această previziune este 
sprijinită de un comunicat de 
presă emis de NASA. Însă, în 
a  doua  p ropoz i ţ i e  d in  

comunicat, NASA scrie că 
„traiectoria recalculată arată 
că posibilitatea unei coliziuni 
s-a redus semnif icativ”. 
„Apophis este unul dintre 
acele corpuri astrale care au 
capturat atenţia publicului de 
la descoperirea sa, din 2004”, 

a declarat Steve 
Chesley din cadrul 
NASA.

O a m e n i i  d e  
ştiinţă au mai spus 
initial că exista o 
şansă de 2.7% ca 
Apoph is  să  se  
l o v e a s c ă  d e  
planeta noastră în 
a n u l  2 0 2 9 .  
Posibilitatea a fost, 
î nsă ,  e l im ina tă  

complet în urma unor analize 
mai ample. Asteroidul se va 
apropia, totuşi, de suprafaţa 
planetei noastre la o distanţă 
„record” de peste 29.000 de 
k i l ome t r i  –  o  d i s tan ţă  
„minusculă” în termeni astrali.

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

UAT Comuna Mîrzănești prin Primăria comunei Mîrzănești, cu sediul în comuna 
Mîrzănești, sat Mîrzănești, județul Teleorman, cod poștal 147300, CIF 5449672, telefon 
0247 331808, organizează licitație pentru închirierea pe o perioadă de maxim 10 ani a 
imobilului „Teren extravilan (N.C. 5776) având suprafața de 3500 mp, amplasat în T12/4, 
P12/4/4, UAT Mîrzănești, comuna Mîrzănești, județul Teleorman”, aparținând domeniului 
privat de interes local al UAT Comuna Mîrzănești. Relații se obțin la sediul primăriei UAT 
Comuna Mîrzînești, telefon +40 0247 357095.

Un exemplar al documentației de atribuire, reprezentând caietul de sarcini al închirierii, 
regulamentul privind organizarea și desfășurarea procedurii de închiriere și formulare tipizate, 
poate fi achiziționat prin cumpărare de la biroul secretar din cadrul primăriei Mîrzănești, contra 
sumei de 10,0 lei ce va fi achitată la casieria primăriei.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 08.02.2019, ora 16:00. Ofertele vor fi depuse 
la registratura primăriei Mîrzănești, până la data limită de 14.02.2019, ora 16:00, într-un 
exemplar original.

Ședința de deschidere a ofertelor va avea loc la sediul primăriei Mîrzănești, în data de 
15.02.2019, ora 09:00.

Litigiile apărute vor fi de competența Tribunalului Teleorman, cu sediul în municipiul 
Alexandria, str. Ion Creangă nr. 53, județul Teleorman, telefon 0247 406016, fax 0247 317322, 
e-mail: tribunaltr@just.ro. Termenele de depunere a contestațiilor sunt stabilite de Legea nr. 
554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Anunţ

UAT Comuna Mîrzănești prin Primăria comunei Mîrzănești, cu sediul în comuna 
Mîrzănești, sat Mîrzănești, județul Teleorman, cod poștal 147300, CIF 5449672, telefon 
0247 331808, organizează licitație pentru închirierea pe o perioadă de maxim 10 ani a 
imobilului „Imobil (construcție și teren aferent) având CF11539 și NC11539, format din 
clădire C1 având NC11539-C1(Sc=Sd=212mp) și teren intravilan cu suprafața de 1198 
mp, amplasat în T14, P14_554_T, satul Teleormanu, comuna Mîrzănești”, aparținând 
domeniului privat de interes local al UAT Comuna Mîrzănești. Relații se obțin la sediul primăriei 
UAT Comuna Mîrzînești, telefon +40 0247 357095.

Un exemplar al documentației de atribuire, reprezentând caietul de sarcini al închirierii, 
regulamentul privind organizarea și desfășurarea procedurii de închiriere și formulare tipizate, 
poate fi achiziționat prin cumpărare de la biroul secretar din cadrul primăriei Mîrzănești, contra 
sumei de 10,0 lei ce va fi achitată la casieria primăriei.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 08.02.2019, ora 16:00. Ofertele vor fi depuse 
la registratura primăriei Mîrzănești, până la data limită de 14.02.2019, ora 16:00, într-un 
exemplar original.

Ședința de deschidere a ofertelor va avea loc la sediul primăriei Mîrzănești, în data de 
15.02.2019, ora 11:00.

Litigiile apărute vor fi de competența Tribunalului Teleorman, cu sediul în municipiul 
Alexandria, str. Ion Creangă nr. 53, județul Teleorman, telefon 0247 406016, fax 0247 317322, 
e-mail: tribunaltr@just.ro. Termenele de depunere a contestațiilor sunt stabilite de Legea nr. 
554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Anunţ

Cel puţin o dată aţi fost sfătuiţi să vă trataţi folosind vreun 
remediu ciudat, păstrat din bătrâni, sau să nu mai faceţi 
anumite lucruri pentru că pot să producă boli. Medicii ieşeni au 
explicat care dintre aceste idei sunt mituri şi care nu şi, acolo 
unde a fost cazul, au oferit o explicaţie medicală.

„Te trage curentul”
Conform medicilor, unii curenţi de aer rece prezenţi în 

atmosferă, ar putea afecta unele persoane cu imunitatea 
scăzută.

Există un curent de aer rece şi unele persoane expuse pot 
să facă infecţii respiratorii care nu sunt grave. Pot fi grave dacă 
acel curent de aer este încărcat cu viruşi”, spune profesorul 
Diana Cimpoeşu, medic-şef UPU-SMURD, din cadrul 
Spitalului Sfântul Spiridon din Iaşi, potrivit adevarul.ro.

Această sintagmă ar mai putea fi explicabilă prin faptul că, 
în urma expunerii la frig, unele persoane fac o uşoară pareză a 
nervului facial. Nu există însă nicio reacţie clară, validată 
medical, a efectului curentului asupra corpului omenesc, ci 
doar o reacţie a sistemului imunitar la curenţii pe care îi 
întâlneşte.

„Dacă citeşti cu lumina scăzută o să-ţi slăbeşti vederea”
Specialiştii susţin că nu există nicio relaţie directă, dovedită, 

între tulburările de vedere şi intensitatea luminii la care citim. 
Într-adevăr, comportament nu este recomandat pentru că 
musculature ocular este forţată atunci când se dilată diametrul 
pupilei, modificare influenţată de lumină, însă nu există niciun 
studiu care să demonstreze asta, spun medicii.

„Nu ai voie să mănânci îngheţată când te doare în gât”
Dr. Mihnea Hurmuzache, medic primar boli infecţioase la 

Spitalul de Boli Infecţioase Sfânta Parascheva din Iaşi, susţine 
că este chiar indicat ca atunci când există o inflamaţie în gât, 
deci şi o stare locală febrilă, să compensăm prin ceva rece. Nu 
este deci necesar abţinerea de la îngheţată în acest caz.

 „Faci artrită dacă îţi pocneşti degetele”
Afirmaţia nu are o bază patologică, spun medicii, din cauza 

pocnirii degetelor frecvent putând fi provocate, în cel mai rău 
caz, doar câteva microtraumatisme la nivelul articulaţiilor.

„Dacă mâncăm sâmburii fructelor mari, riscăm să facilităm 
apariţia apendicitei”

Nu este indicat să mâncăm sâmburii din fructe mai mari, 
pentru că riscăm să facilităm apariţia apendicitei. „Ingestia unor 
substanţe fibroase, lemnoase, în cantitate mare, duce 
câteodată la inflamarea zonei apendiculare. Sunt descoperiţi 
operator, în apendice, o serie de seminţe sau părţi fibroase, 
lemnoase din ceea ce mâncăm. Pentru că nu se dizolvă 
suficient, trec şi prin intestinul subţire şi ajung în locul de unde 
porneşte apendicele. Nu sunt dăunători doar sâmburii de 
struguri, ci orice este substanţă lemnoasă, fibroasă”, spune 
profesorul Diana Cimpoeşu.

Un asteroid se va apropia de Pământ 
la o distanţă record

Mituri demontate 



1500 - Navigatorul spaniol Vicente Yáñez Pinzón a 

descoperit coasta Braziliei (această descoperire și-a 

revendicat-o însă Portugalia, în luna aprilie a aceluiași an).

1925 - S-a născut 

actorul american Paul 

Newman ("Pisica pe 

acoperişul fierbinte") 

(d. 26 septembrie 

2008)

1942  - S–a născut 

c o m p o z i t o r u l ,  

o r c h e s t r a t o r u l ,  

d i r i j o r u l  ş i  

instrumentistul Ion 

Cr i s t i no i u  (m .  2 1  

noiembrie 2001)

2000 - Comisia Europeană a aprobat recomandarea privind 

eliminarea României şi Bulgariei de pe "lista neagră" a 

statelor ai căror cetăţeni au nevoie de viză de intrare pentru 

ţările membre ale UE.

2008 - A încetat din viaţă, la vârsta de 80 de ani, George 

Habash, fondatorul mişcării radicale Frontul Popular pentru 

Eliberarea Palestinei (FPEP) care a plănuit mai multe 

deturnări şi răpiri în numele luptei palestinienilor (n. 2 aug. 

1926)

2008 - A încetat din viaţă actorul Christian Brando, fiul lui 

Marlon Brando (n. 11 mai 1958).
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08:00 Prietenii incredibile 08:50 
Vorbeşte corect! 09:00 Şah-mat 09:30 
M.A.I. aproape de tine 10:00 Vreau să 
fiu sănătos 11:00 Levintza prezintă 
11:30 Constructorii de visuri 12:00 
Unirile romanilor 13:00 Faţa nevăzută 
a lumii 14:00 Telejurnal 14:30 Ora 
regelui 15:30 Vedeta populară 17:30 
Replay 19:00 Teleenciclopedia 20:00 
Telejurnal 21:00 Habemus Pam: o 
istorie a puterii 22:00 Decalogul 00:00 
BEYONCE JAY Z: ON THE RUN-LIVE 
IN PARIS

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 26 Ianuarie

S-ar putea sa aveti 
dificultati pe plan 
sentimental si sa fiti 
nevoit sa luati o 
decizie importanta. 
Puteti sa va faceti 
proiecte de viitor si sa 
va folositi cunostintele 
teoretice.

S-ar putea sa aveti 
dificultati pe plan 
sentimental si sa fiti 
nevoit sa luati o 
decizie importanta. 
Astazi puteti sa va 
faceti proiecte de 
viitor si sa va folositi 
cunostintele teoretice.

Pute t i  sa  va  
faceti planuri in 
l e g a t u r a  c u  
p o r n i r e a  u n e i  
afaceri. Prietenii si 
partenerul de viata 
va sustin si va ajuta 
cu sfaturi utile.

Va sfatuim sa nu 
va faceti un plan strict 
pentru astazi. Sunteti 
nevoit sa faceti mai 
multe drumuri, iar 
dupa-amiaza aveti 
ocazia sa rezolvati o 
problema financiara a 
familiei.

Avet i  mu l t  de  
alergat pentru niste 
acte legate de o 
mos ten i re .  Spre  
seara, va pregatiti sa 
p l e c a t i  i n t r - o  
calatorie in interes 
familial, impreuna cu 
partenerul de viata.

Puteti sa va faceti 
planuri in legatura cu 
o afacere rentabila, 
care va va imbunatati 
r a d i c a l  s i t u a t i a  
financiara. Relatiile 
cu prietenii si cu 
rudele sunt foarte 
bune.

Intuitia va ajuta sa 
f a c e t i  s c h i m b a r i  
importante in plan 
s o c i a l .  P e n t r u  
aceasta, insa, sunteti 
nevoit sa faceti mai 
multe drumuri scurte, 
i m p r e u n a  c u  u n  
prieten.

Dimineata aveti 
sansa sa gasiti un 
serviciu mai bine 
platit sau sa fit i  
promovat. Veti avea 
responsabilitati mai 
mari, dar si castigurile 
vor fi pe masura.

Nu sunteti in forma 
si nu va simtiti instare 
sa terminati o lucrare 
i m p o r t a n t a .  V a  
recomandam sa nu 
v a  a s u m a t i  n o i  
r e s p o n s a b i l i t a t i ,  
pentru ca riscati sa va 
irositi energia.

BERBEC

Aveti succes pe 
plan sentimental si in 
societate. Primiti vesti 
bune,  d in cauza 
carora va schimbati 
programul. Este o zi 
buna pentru planuri 
de viitor, in legatura 
cu o afacere.

R e l a t i i l e  c u  
prietenii au de suferit 
din cauza principiilor 
pe care le sustineti cu 
incapatanare. Va 
sfatuim sa va intrebati 
daca nu cumva cei 
din jur au dreptate.

Dimineata faceti 
planuri de vacanta 
i m p r e u n a  c u  
persoana iubita. 
Sunteti bine dispus, 
pentru ca va simtiti 
i n c o n j u r a t  d e  
prieteni adevarati.

TAUR GEMENI RAC

LEU FECIOARĂ BALANŢA SCORPION

SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI

Semnificaţii istorice pentru 

07:00 Ştirile Pro Tv 10:00 Cu 
duzina e mai ieftin 2 - Războiul 
taților 12:00 Ce spun românii 
13:00 Rocky IV 14:45 Cel mai 
lung drum 17:15 Chemarea 
naturii 19:00 Ştirile Pro Tv 20:00 
Las fierbinți 21:45 Să nu mori 
azi 00:45 Gardienii  galaxiei 
02:45 Să nu mori azi 05:00 
Apropo Tv 06:00 Lecţii de viaţă

07:00 Observator 10:00 
F r u c t u l  o p r i t  1 3 : 0 0  
Observator 13:30 Zaza Sing 
16:00 Chefi la cuțite 19:00 
Observator 20:00 Cartea 
Junglei 2 21:30 Gorila Joe 
00:00 Recuperatorii 02:00 
Ultimul trib: Madagascar 
04:15 Recuperatorii 06:00 
Observator

08:15 Pastila de râs 09:00 
Teo Show 11:00 Sport, dietă 
şi o vedetă 12:00 Știrile Kanal 
D 13:00 Roventura 14:00 
Asta- i  România!  15:30 
Puterea dragostei 19:00 
Știrile Kanal D 20:00 Exatlon 
23:00 Bravo, ai stil! 01:00 
Știrile Kanal D 02:15 Puterea 
dragostei 05:15 Pastila de râs

07:20 Flash monden 08:20 
Elisa 10:30 Secrete de stil 
11:00 Camera de râs 11:30 
Cu lumea-n cap 13:30 Chirița 
în Iași 15:30 Chef Dezbrăcatu' 
16:00 Extemporal la dirigenție 
18:00 Focus 18 19:30 Flash 
m o n d e n  2 0 : 0 0  V r a j a  
diamantelor 2 22:30 Corupţi 
00:30 Vraja diamantelor 2

08:15 La bloc 10:30 Zoya 
- Partea I 12:30 Zoya - 
Partea a II-a 14:30 Domnul 
si doamna Stewart 16:00 
Iubit de împrumut 18:15 La 
bloc 20:30 Doi cuscri de  
coșmar 22:45 Lovitura 
00:30 Doi cuscri de coșmar 
02:30 Lovitura 04:00 La bloc 
05:45 Ce spun românii

08:00 Știrile B1 08:30 
Ritmul sănătăţii 09:00 Știrile 
B1 10:30 Ritmul sănătăţii 
11:00 Talk B1 11:30 Belle 
lifestyle 12:00 Știrile B1 13:00 
Talk B1 15:00 Știrile B1 16:00 
360° 18:00 Știrile B1 19:00 
Condamnaţii 20:00 Știrile B1 
21:00 360° 23:00 Știrile B1 
00:35 Seara milionarilor

10:05 Albinuţa Maya 2 11:25 
Maleficent 12:55 Învierea lui 
Gavin Stone 14:25 Evan 
Atotputernicul 15:55 Ziua în 
care Pământul se opri 17:35 
M ă  d a u  î n  v â n t  d u p ă  
cumpărături  19:15 Armă 
mortală 20:00 Pirații din 
Caraibe: Pe e și mai tulburi 
22:05 Bine aţi venit 23:45 Când 
dragostea ucide 

Redacţia ISSN: 1843-4037

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

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

Cotidianul MARA vine la tine acasă

Talon de abonament

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

26 Ianuarie

Redactor şef: Emil PETRESCU
Secretar de redacţie: Dana PĂUNE

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

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

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

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

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

www.ziarulmara.ro
Tipărit la Tipografia “MARA”



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

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

Pentru relații suplimentare vă așteptăm la sediul unității din zona Peco 

sau la telefon: 0723.148613.
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Dinamo trage tare în 
cantonamentul din Turcia, iar 
transferurile vin pe bandă 
rulantă. Ionel Dănciulescu a 
dezvăluit că Mircea Rednic va 

mai aduce un atacant.
"Probabil va mai veni un 

atacant, asta ne dorim. E 
important și benefic că avem o 
concurență pe fiecare post, 
numai Dinamo are de câștigat 
din asta. Toți sunt în formă, 
arată bine, sperăm să arate 

bine și în campionat. Cu un 
m i c  a m e n d a m e n t ,  c ă  
C r i s t o v a o  m a i  a r e  d e  
recuperat din punct de vedere 
f i z i c " ,  a  s p u s  I o n e l  

Dănciulescu.
În acest moment, Dinamo 

are trei atacanți în lot: Montini, 
Popa și Cristovao, însă de la 
venirea lui Mircea Rednic, în 
octombrie 2018, antrenorul a 
adus nu mai puțin de 12 
jucători.

"Sunt jucători care sper să 
aducă o plusvaloare, i-a 
urmărit și nea Mircea, ne-am 
dat și noi ok-ul, departamentul 
de scouting, și sperăm să fi 
făcut alegerile cele mai bune. 
E adevărat că nu știm dacă 
procentajul va fi de sută la 
sută, cred că e imposibil", a 
spus Dănciulescu.

Mircea Rednic, aspru 
criticat de către Dănuț Lupu

În opinia lui Dănuț Lupu, 
transferul de jucători străini pe 
bandă rulantă nu este o soluție 
inspirată pentru Dinamo. 
Fostul mare dinamovist crede 
că jucătorii aduși din afară de 
Rednic nu sunt mai valoroși 
decât cei români.

"Acum să fim serioși, 
jucătorii ăia dacă aveau 
va loare ,  nu  veneau în  
România. De ce să aducem 
încontinuu jucători străini? 
Toate echipele românești aduc 
foarte mulți jucători străini", a 
declarat Lupu.

SPORT

Harlem Gnohere nu a evoluat pentru FCSB în ultimele 
două meciuri amicale și se spunea că atacantul de 31 de ani 
nu se încadrează în planurile tactice ale lui Mihai Teja.

"Am trei atacanţi, sunt foarte mulţumit de toţi trei. Nu vreau 
să vorbesc despre plecarea lui Gnohere, pentru că sunt 
lucruri care nu ţin de mine. El a avut nişte probleme, va 
începe 100% de duminică alături de echipă", a spus Mihai 
Teja.

Se pare însă că atacantul ar avea o pubalgie, problemă cu 
care s-a confruntat și Alibec pe vremea când juca pentru roș-
albaștri.

Gnohere s-ar putea transfera de la FCSB chiar în această 
iarnă

Gnohere a ieşit gogheterul Ligii 1 sezonul trecut, iar 
parcursul bun este continuat şi în această stagiune. A marcat 
de 15 ori şi a oferit o pasă decisivă în 23 de meciuri, iar 
ofertele pe adresa sa au început să apară.

Arabii de la Al Nassr Riad i-au oferit lui Becali 2,8 milioane 
de euro, însă acesta a respins oferta, care inițial a fost de 2 
milioane de euro. Gigi Becali a avansat preţul de 5 milioane 
de euro, considerând că acum e momentul prielnic să obţină 
o sumă importantă din transfer.

Harlem Gnohere joacă la FCSB din ianuarie 2017, 
transferat de la Dinamo.

Emil Jianu a ratat calificarea în finala de simplu de la 
Australian Open, după un meci dramatic. Românul s-a 
înclinat în trei seturi, 6-3, 2-6, 5-7 în fața americanului Emilio 
Nava.

După un început perfect, reprezentantul nostru a plătit 
tribut pentru oboseala acumulată în ultimele zile, el ajungând 
în semifinale și în proba de dublu. Jucătorul de peste Ocean a 
revenit în meci, cucerind setul secund și a reușit breakul chiar 
în debutul decisivului. Jianu a avut puterea să recupereze și 
s-a mers cap la cap până la 5-5. Din nefericire, Nava a fost 
mai stăpân pe sine în final și s-a calificat în finală.

În ultimul act, Nava va da piept cu Lorenzo Musetti, cap de 
serie numărul unu, care nu a pierdut set la Melbourne. 
Italianul a trecut în semifinale de compatriotul său, Zeppieri, 
scor 6-2, 6-3.

Jianu a avut o săptămână de vis la Melbourne. A acces 
până în semifinale și la dublu, unde perechea Jianu-Alvarez 
Varona s-a înclinat în fața dublului Nava-Kingsley, scor 3-6, 
4-6.

Când revine 
Gnohere în primul 11, la FCSB. 

Anunțul făcut de Mihai Teja

Filip Jianu a ratat calificarea 
în finala de la Australian Open, 

după un meci dramatic

Harlem Gnohere nu a sosit aseară în 
România, cu restul delegaţiei celor de la FCSB. 
Teja l-a învoit, iar atacantul a mers în Franţa, 
pentru a sta câteva zile alături de familie. 
Duminică el va reintra în programul normal al 
echipei.

"Bizonul" nu a evoluat pentru FCSB în 
ultimele două meciuri amicale și se pare că 
atacantul de 31 de ani nu 
se încadrează în planurile 
tactice ale lui Mihai Teja.

"Am trei atacanţi, sunt 
foarte mulţumit de toţi trei. 
Nu vreau să vorbesc 
desp re  p l eca rea  l u i  
Gnohere, pentru că sunt 
lucruri care nu ţin de mine. 
El a avut nişte probleme, 
va  începe 100% de 
duminică alături de echipă", a spus Mihai Teja 
în conferinţa de ieri.

Se pare însă că atacantul ar avea o 
pubalgie, problemă cu care s-a confruntat și 
Alibec pe vremea când juca pentru roș-albaștri.

Cert e că Gnohere nu s-a întors azi-noapte 
în ţară, din Spania, odată cu restul delegaţiei. 
Stafful tehnic l-a învoit pentru a merge în Franţa 

şi a sta alături de cei dragi. Sâmbătă "Bizonul" 
va sosi în România, iar o zi mai târziu va intra în 
programul normal al lui Teja.

Gnohere s-ar putea transfera de la FCSB 
chiar în această iarnă

Gnohere a ieşit gogheterul Ligii 1 sezonul 
trecut, iar parcursul bun este continuat şi în 
această stagiune. A marcat de 15 ori şi a oferit o 

pasă decisivă în 23 de 
meciuri, iar ofertele pe 
adresa sa au început să 
apară.

Arabii de la Al Nassr 
Riad i-au oferit lui Becali 
2,8 milioane de euro, însă 
acesta a respins oferta, 
care inițial a fost de 2 
milioane de euro. Gigi 
Becali a avansat preţul de 

7 milioane de euro, apoi de 5, considerând că 
acum e momentul prielnic să obţină o sumă 
importantă din transfer.

Pentru "Bizon" există interes şi din Spania şi 
Franţa, dar e greu de crezut că cineva va da 
măcar 3 milioane de euro în schimbul lui.

Harlem Gnohere joacă la FCSB din ianuarie 
2017, transferat de la Dinamo.

Revoluția continuă la Dinamo,
 care nu se mai oprește din transferuri. 
Al 13-lea jucător vine în Ștefan cel Mare

Gnohere nu a sosit din cantonament, alături 
de delegaţia FCSB. Decizia lui Teja
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