
Asociaţia Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit 
Dunărea de Sud, cu sediul în comuna Fântânele, are ca 
obiectiv principal dezvoltarea economică, socială şi de 
mediu a zonei pescăreşti  din comunele  Bujoru, 
Crângu, Dracea, Fântânele, Izvoarele, Lisa, Năsturelu, 
Pietroşani, Seaca, Traian, Viişoara şi oraşul Zimnicea, 
cu un accent special pe  dezvoltarea sectorului 
pescăresc şi valorificarea producţiei de peşte pe piaţa 
locală. În anul 2017, Asociaţia Grupul de Acţiune Locală 
pentru Pescuit Dunărea de Sud a primit finanţare pentru 
proiectul  cu titlul “Strategia de dezvoltare locală a zonei 
pescăreşti FLAG Dunărea de Sud”, finanţat prin 
Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri 

Maritime 2014 -2020,  Prioritatea Uniunii 4 – Creşterea 
gradului de ocupare a forţei de muncă şi sporirea 
coeziunii teritoriale, în cadrul măsurii III.2 – Punerea în 
aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub 
responsabilitatea comunităţii (inclusiv costuri de 
funcţionare şi animare) – Implementarea Strategiilor de 
dezvoltare Locală pentru Pescuit. 

Contractul de finanţare nerambursabilă a fost  
încheiat cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 
prin Direcţia Generală pentru Pescuit – Autoritatea de 
Management pentru programul Operaţional de Pescuit 
şi Afaceri Maritime. Valoarea totală alocată 
implementării Strategiei de Dezvoltare Locală este de 
10.921.190,62 lei, din care: 8.638.438,61 lei, valoare 

alocată implementării proiectelor din POPAM, inclusiv 
costuri de funcţionare şi animare şi  2.282.752,00 lei 
cofinanţare beneficiari în cadrul măsurilor din strategie.

Durata de execuţie a proiectului este până la data de 
31 decembrie 2023.  

Pentru valorificarea tuturor punctelor specifice zonei 
Grupului de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de 
Sud  şi implicit pentru o dezvoltare echilibrată a acestui 
teritoriu, au fost stabilite în vederea îndeplinirii 
următoarele obiective specifice:

OS1. Diversificarea activităţilor în scopul 
suplimentării veniturilor familiilor de pescari crearea de 
locuri de muncă prin stimularea investiţiilor în turismul cu 

specific pescăresc şi valorificarea produselor 
pescăreşti.

OS2. Încurajarea investiţiilor care vizează sporirea 
atuurilor de mediu şi promovarea patrimoniului natural, 
cultural şi istoric.

OS3. Funcţionarea şi implemenarea eficientă a 
strategiei Grupului de Acţiune Locală pentru Pescuit 
Dunărea de Sud.

Obiectivele SDL abordează toate cele 5 obiective 
strategice ale POPAM 2014-2020, fiind adaptate 
nevoilor şi priorităşilor teritoriului, demonstrându-se 
caracterul integrat al SDL.

(Continuare  în  pagina  4)

Ziarul tuturor teleormănenilor care au ceva de spus

Un ziar care nu tace, nu minte, nu iartă şi spune lucrurilor pe nume
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(€) 1 EUR 
4.7616 lei

($) 1 USD
4.2367 lei

1 XAU 
176.8208 lei

(£) 1 GBP 
5.4867 lei

(Gramul
de aur)

Jandarmii teleormăneni au avut 
în ultimele zile o serie de acțiuni 
care au reliefat faptul că sunt mereu 
la datorie, în slujba cetățenilor.

Cu  p r i l e ju l  h ramu lu i  de  
p r i m ă v a r ă  a l  M ă n ă s t i r i i  
Pantocrator, a fost adusă spre 
închinare mâna dreaptă a Sfântului 
Ierarh Nectarie de la Mănăstirea 
Sfânta Treime din Eghina, care a 
fost expusă spre închinare 
credincioşilor, alături de racla cu 
moaştele Sfintei Mironosiţe Maria 
Magdalena, în perioada 10-13 mai 
2019.

Pe întreaga perioada a pelerinajului, jandarmii teleormăneni au asigurat măsurile de 
ordine și siguranţă publică.

(Continuare  în  pagina  2)

Cod mandatar financiar - 41190007 - la comanda Partidului Național Liberal

Muzeul Județean Teleorman:

Noaptea Muzeelor, 
ediția a XV-a

Strategia de dezvoltare locală 
a zonei pescăreşti FLAG Dunărea de Sud

IJJ Teleorman:

Jandarmii teleormăneni, mereu la datorie

Fără permis și 
băut pe drumurile 

publice



2 EVENIMENT - ACTUALITATE

Inconștiența l-a băgat în spital. Un bărbat în vârstă de 38 de 
ani a ajuns la spital după ce a provocat un accident rutier. Acesta 
conducea un moped deși nu avea permis de conducere pentru 
acesta și se afla și sub influența băuturilor alcoolice. Din cauza 
lipsei de experiență acesta a pierdut controlul asupra direcției 
de mers, răsturnându-se pe partea carosabilă.

”În timp ce un bărbat de 38 de ani din comuna Măgura 
conducea un moped neînregistrat în circulație pe DJ 506, pe 
raza localității Guruieni, din direcția sat Merișani către comuna 
Vitănești, deși nu deținea permis de conducere pentru nicio 
categorie de vehicule, pe fondul consumului de alcool, a pierdut 
controlul asupra direcției de mers, răsturnându-se pe partea 
carosabilă.

În urma evenimentului rutier a rezultat rănirea persoanei în 
cauză, aceasta fiind transportată la spital în vederea acordării 
de îngrijiri medicale”, spun polițiștii din Teleorman.

Conducătorul mopedului a fost testat cu aparatul alcooltest, 
rezultatul indicând valoarea de 1,12 mg/l alcool pur în aerul 
expirat, motiv pentru care, la spital, i-au fost recoltate două 
probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii 
infracțiunilor de “vătămare corporală din culpă”, ”conducerea 
unui vehicul neînregistrat“,“conducerea unui vehicul fără a 
poseda permis de conducere“ și “conducerea unui vehicul sub 
influența alcoolului“, urmând a se propune soluție prin Parchet.

Claudiu DUMITRACHE

(urmare  din  pagina  1)
Vineri, 10 mai 2019, la mănăstirea 

Pantocrator din localitatea Drăgăneşti-Vlaşca, 
a avut loc ceremonialul de sfințire a drapelului 
de luptă al unității, eveniment oficializat de un 
sobor de preoți şi diaconi în frunte cu 
preasfințitul părintele Galaction Stângă, 
episcopul Alexandriei şi Teleormanului. La 
eveniment au participat prefectul județului, 
șefii instituțiilor cu care inspectoratul 
colaborează sau cooperează, precum şi cadre 
militare din unitate.

În Parcul Pădurea Vedea din Municipiul 
Alexandria au fost organizate ateliere în care 

instituţiile de ordine şi siguranţă publică şi-au 
prezentat materialele şi dotarea tehnică.

IJJ Teleorman a fost prezent şi la acest 
eveniment, care face parte din programul 
prilejuit de sărbătorirea judeţului.

Parada Europei, eveniment dedicat zilei de 
9 Mai- Ziua Europei, este un prilej de 
promovare a marii familii europene, cu 
reperele sale istorice şi culturale.

Acest eveniment s-a desfăşurat în 
localitatea Zimnicea, fapt pentru care au fost 
luate toate măsurile pentru desfăşurarea în 
condiţii depline de siguranţă publică.

Cornelia RĂDULESCU

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

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

0766.279.773.
***

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

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

***
Complexul turistic MARA angajează ospătari pentru restaurantul RIVIERA și 

personal de serviciu pentru motel și spălătorie.
Relații la tel. 0723.148.613 sau direct la sediul complexului.

Anunţuri

IJJ Teleorman:

Jandarmii teleormăneni, mereu la datorie

Un bărbat af lat  sub 
influența băuturilor alcoolice a 
fost arestat pentru 24 de ore. 
Acesta profera injurii și 
amenințăr i  cu acte de 
v io lență,  tu lburând 
ord inea ș i  l in iș tea 
publică.

Polițiștii din cadrul 
Poliţ iei Municipiului 
Alexandria au fost 
sesizați prin 112 de 
către un bărbat în vârstă 
de 49 ani, administrator 
a l  u n e i  s o c i e t ă ț i  
comerciale cu punctul 
de lucru în munic ip iu l  
Alexandria, despre faptul că 
un bărbat aflat în incinta 
societății îl amenință cu acte 

de violență și tulbură ordinea 
și liniștea publică.

Polițiștii au depistat în 
curtea societății un bărbat în 
vârstă de 41 de ani din 

municipiul Alexandria, aflat în 
stare de ebrietate care 
profera injurii și amenințări cu 
acte de violență, tulburând 

ordinea și liniștea publică. 
Întrucât era recalcitrant, 

acesta a fost imobilizat, 
încătușat și condus la sediul 
poliției.

Po l i ț i ș t i i  au  l ua t  
măsura reținerii pentru 24 
de ore a bărbatului care a 
fost introdus în Centrul de 
R e ț i n e r e  ș i  A r e s t  
Preventiv. Pe numele 
bărbatului fiind întocmit 
dosar penal sub aspectul 
săvârșirii infracțiunilor de 
“ a m e n i n ț a r e ”  ș i  
„tulburarea ordinii și 

liniștii publice”, cercetările 
f i i n d  c o n t i n u a t e  s u b  
îndrumarea Parchetului.

Claudiu DUMITRACHE

Un bărbat băut și violent a fost arestat
 pentru 24 de ore

S c h i m b ă r i  
i m p o r t a n t e  a l e  
legislației rutiere. 
Reguli le privind 
u t i l i z a r e a  
aparatelor Radar 
s e  s c h i m b ă  
substanțial. Una 
d i n t r e  m a r i l e  
modificări vizeză 
faptul că zonele 
u n d e  v o r  f i  
a m p l a s a t e  
aparatele nu vor 
mai fi anunțate, în mod obligatoriu, cu plăcuțe semnalizatoare.

Parlamentul, prin votul final al deputaților, a aprobat marți, 
din nou, proiectul de lege care stabilește că radarul de tip pistol 
va fi utilizat, așa cum se stabilise inițial, doar la o distanță 
maximă de 10 metri de autovehiculele poliției rutiere, notează 
Profit.ro.

Proiectul fusese adoptat anul trecut, dar în urma sesizării 
președintelui Iohannis, Curtea Constituțională a stabilit că 
legea este neclară. La reexaminarea legii de către Parlament, 
din proiect a fost eliminată acum prevederea prin care orice tip 
de radar ar fi trebuit presemnalizat prin panouri de atenționare.

ANM a publicat prognoza meteo pentru următoarele două 
săptămâni, respectiv pentru perioada 13-27 mai. Vremea se va 
încălzi în aproape toată țara, iar temperaturile vor ajunge la 25-
26 de grade Celsius în unele zone, în prima săptămână a 
intervalului. Media temperaturilor se va menține ridicată și în a 
doua săptămână, cu mici variații însă, de la o zi la alta.

În Muntenia, în prima săptămână media temperaturilor 
maxime va fi de 21...23 de grade, urmând ca la finalul acesteia, 
în data de 19 mai, să înceapă un proces de încălzire ușoară și se 
vor înregistra valori diurne, în medie, de 24...26 de grade. În cea 
de a doua săptămână a intervalului, regimul termic va avea mici 
variații de la o zi la alta, iar media temperaturilor maxime va fi în 
continuare de 24...26 de grade. Temperaturile minime vor crește 
treptat, de la medii de 10 grade la debutul intervalului, la 12...13 
grade la jumătatea acestuia, apoi media valorilor nocturne se va 
menține în jurul a 11 grade. Instabilitatea atmosferică va fi 
accentuată în prima parte a intervalului, când vor fi averse, mai 
însemnate cantitativ în intervalul 15-17 mai. Probabilitatea de 
ploaie se va menține și pentru a doua săptămână de prognoză, 
însă la cote mai reduse.

Fără permis și băut pe 
drumurile publice

ANM a anunțat prognoza
 meteo pentru următoarele 

două săptămâni

Schimbări importante ale 
legislației rutiere
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Klaus Iohannis conduce 
autoritar în intențiile românilor 
privind votul la alegerile 
prezidențiale din toamna 
acestui an, urmat de Călin 
Popescu Tăriceanu, potrivit 
celui mai recent Barometru de 
opinie publică al Academiei 
Române realizat de INSCOP 
Research. Întrebați cu cine ar fi 
dispuși să voteze la alegerile 
prezidentiale din acest an în 
cazul în care ar avea de ales în 
turul 2 între Klaus Iohannis și 
Liviu Dragnea, 41,6% dintre 
respondenț i  îș i  expr imă 
preferința pentru actualul 
președinte și doar 18% pentru 
liderul PSD.

Conform Barometrului de 
opinie publică al Academiei 
Române realizat de INSCOP 
Research în perioada 12 
aprilie – 3 mai 2019, Klaus 
I o h a n n i s  c o n d u c e  î n  
preferințele electoratului 
pentru alegerile prezidențiale.

Șeful statului ocupă prima 
poziție și în topul încrederii în 
personalitățile politice, fiind 
urmat de Gabriela Firea și 
Victor Ponta.

Rugați să indice cu cine ar fi 
înclinați să voteze la alegerile 
prezidentiale din acest an, 
31,3% dintre cei chestionați îl 
aleg pe Klaus Iohannis (PNL), 
12,3% pe Calin Popescu 
Tariceanu (ALDE), 9,8% pe 
Liviu Dragnea (PSD), 6,8% pe 
Dacian Cioloș (USR si PLUS), 
4,5% pe Corina Cretu (Pro 
Romania), 2,2% pe Kelemen 
Hunor (UDMR), 1,5% alt 
candidat.

20% declară că nu sunt 
hotarâți, 7,1% că nu vor merge 
la vot, iar 4,5% nu știu sau nu 
răspund.

Din totalul opțiunilor de vot 
exprimate, Klaus Iohannis 
(PNL) beneficiază de o intenție 
de vot de 45,8%, Calin 
Popescu Tariceanu (ALDE) de 
18,0%, iar Liviu Dragnea 
(PSD) de 14,3%. Urmează 
Dacian Ciolos (USR si PLUS) 
cu 9,9%, Corina Cretu (Pro 
Romania) cu 6,5%, Kelemen 
Hunor (UDMR) cu 3,2%, alt 
candidat cu 2,2%.

Față de luna martie, se 
observă o creștere a intenției 
de vot pentru Klaus Iohannis 
(de la 37,5% în martie la 45,8% 
în aprilie 2019), Calin Popescu 
Tariceanu (de la 15,2% în 
martie la 18% în aprilie) și 
Victor Ponta (de la 7,2% în 
martie la 10,4% în aprilie).

În schimb, înregistrează o 
scădere a intenției de vot Liviu 
Dragnea (de 17,4% în ianuarie 
2019 la 16,8% în martie, 
respectiv 14,3% în aprilie) și 
Dacian Cioloș ( 12,7% în 
ianuarie la 13,0% în martie, 
respectiv 9,9% în aprilie). 
Datele comparative din lunile 
ianuarie și martie sunt extrase 
din cercetari sociologice 
anter ioare  rea l iza te  de 
I N S C O P  R e s e a r c h  l a  
comanda Fundatiei Konrad 
Adenauer.

Rugați să indice cu cine ar fi 
dispuși să voteze la alegerile 
prezidentiale din acest an în 
cazul în care ar avea de ales în 

turul 2 între Klaus Iohannis și 
Liviu Dragnea, 41,6% dintre 
respondenț i  îș i  expr imă 
preferința pentru actualul 
președinte, 18% pentru liderul 
PSD, 21,8% declară că nu s-
au hotarat, 11,2% că nu vor 
merge la vot, iar 7,3% nu știu 
sau nu răspund.

Dăcă eliminăm nehotărâții, 
pe cei care nu intenționează să 
mergă la vot și pe cei care nu 
știu sau nu răspund, Klaus 
Iohannis ar beneficia de o 
intenție de vot de 69,8%, în 
timp ce Liviu Dragnea de 
30,1%.

În scenariul ipotetic al unei 
confruntări în turul 2 al 
alegerilor prezidențiale între 
Klaus Iohannis și Călin 
Popescu Tăriceanu, 38,1% 
dintre respondenți își exprimă 
preferința pentru actualul 
președinte, 26% pentru liderul 
ALDE, 19,6% declară că nu s-
au hotarat, 9% că nu vor merge 
la vot, iar 7,2% nu știu sau nu 
răspund.

Dăcă eliminăm nehotărâții, 
pe cei care nu intenționează să 
mergă la vot și pe cei care nu 
știu sau nu răspund, Klaus 
Iohannis ar beneficia de o 
intenție de vot de 59,4%, iar 
Calin Popescu Tariceanu de 
40,6%.

În scenariul ipotetic al unei 
confruntări în turul 2 al 
alegerilor prezidențiale între 
Klaus Iohannis și Dacian 
C i o l o ș ,  3 3 , 7 %  d i n t r e  
respondenț i  îș i  expr imă 
preferința pentru actualul 
președinte, 14,6% pentru 
liderul PLUS, 29,8% declară 
că nu s-au hotarat, 13,7% că 
nu vor merge la vot, iar 8,2% 
nu știu sau nu răspund.

Dăcă eliminăm nehotărâții, 
pe cei care nu intenționează să 

mergă la vot și pe cei care nu 
știu sau nu răspund, Klaus 
Iohannis ar beneficia de o 
intenție de vot de 69,8%, iar 
Dacian Cioloș de 30,2%.

În scenariul ipotetic al unei 
confruntări în turul 2 al 
alegerilor prezidențiale între 
Klaus Iohannis și Gabriela 
F i r e a ,  3 7 , 4 %  d i n t r e  
respondenț i  îș i  expr imă 
preferința pentru actualul 
președinte,  21% pentru 
primarul Capitalei, 22,5% 
declară că nu s-au hotarat, 
10,3% că nu vor merge la vot, 
iar 8,8% nu știu sau nu 
răspund. Raportat la opțiunile 
de vot exprimate, Klaus 
Iohannis ar obține un scor de 
64%, în timp ce Gabriela Firea 
36%.

Surprize în topul încrederii 
în personalitățile politice

Pe locul întâi în topul 
încrederii în personalități 
publice se află președintele 
Klaus Iohannis cu un nivel de 
41% încredere multă și foarte 
multă, înregistrând o creștere 
de peste 3 puncte procentuale, 
comparativ cu luna martie a 
acestui an.

Pe locul al doilea în 
clasamentul încrederii se 
situează Gabriela Firea cu 
25,2%, în creștere față de 
ianuarie 2019 (când era cotată 
cu 23,9% încredere multă și 
foarte multă). Urmează Mugur 
Isarescu cu 22,3% și Victor 
Ponta cu 22,1%, președintele 
PRO România fiind în scădere 
ușuoară față de luna martie a 
acestui an când înregistra 
24,5%.

Lista este continuată de 
Calin Popescu Tariceanu cu 
21,8% (menținându-se la un 
nivel similar celui înregistrat în 
martie) și Dacian Cioloș cu 
21,4% (în ușoară scădere față 
de sondajul precedent când 
înregistra 23,2% încredere 
multă și foarte multă).

Președintele PNL Ludovic 
Orban beneficiază de o cotă de 
încredere cu 17,3%, față de 
16,4% în martie 2019. Dan 
Barna este cotat cu 15% 
încredere multă și foarte multă, 
în creștere constantă din 
noiembrie anul trecut (când 
înregistra 7%) pânâ în prezent.

Urmează președintele 
PSD, Liviu Dragnea cu 12,8% ( 
față de 13,2% în martie, 
respectiv 12,6% în ianuarie) și 
Traian Băsescu cu 12,4% 
încredere multă și foarte multă 
(față de 11,7% în martie, 
respectiv 10% în ianuarie). 
Viorica Dăncilă este cotată la 
8,7% încredere multă și foarte 
multă (față de 9,9% în martie, 
respectiv 9,5 în ianuarie). Ea 
este urmată de Eugen Tomac 
cu 6,7% (față de 7,3% în 
martie) și Kelemen Hunor cu 
4,8% (față de 8,6% în martie). 
Datele comparative din lunile 
noiembrie, ianuarie și martie 
sunt extrase din cercetări 
s o c i o l o g i c e  a n t e r i o a r e  
realizate de Inscop Research 
la comanda Fundatiei Konrad 
Adenauer.

Se știe că Partidul Uniunea Națională pentru Progresul 

României, formațiune politică coagulată în jurul 

controverastului Gabriel Oprea, a deschis lista 

candidaților la alegerile europarlamentare din 26 mai 2019 

cu foștii sportivi, cam prăfuiți acum, Ilie Năstase și 

Anghel Iordănescu, în dorința de a căuta candidați cu 

vizibilitate (cândva), și cu notorietate.

Președintele Organizației județene Teleorman a 

Uniunii Naționale pentru Progresul României, consilierul 

local din comuna Piatra din partea UNPR, profesorul de 

educație fizică, sport și sănătate Constantin Filip, anunță 

că sâmbătă, cu o săptămână înainte de alegerile 

europarlamentare, 18 mai la Alexandria vor sosi Gabriel 

Oprea, Ilie Năstase, Anghel Iordănescu. Aceștia vor 

susține UNPR pentru alegerile europarlamentare, cu toate 

că progresiștii nu sunt partid parlamentar în acest mandat. 

De asemenea profesorul Constantin Filip susține că 

progresiștii au descoperit un tertip prin care la alegerile 

europarlamentare din 26 mai și UNPR-ul să aibă 

reprezentanți în comisiile de votare de la alegerile 

europarlamentare. În rest, profesorul Filip declară că în 

această campanie electorală au pus și progresiștii afișe 

electorale și bannere acolo unde autoritățile locale le-au 

permis. 

Referindu-se și la primarul comunei Piatra, social-

democratul Dănuț Chera, se pare că profesorul Filip a 

început să-și schimbe atitudinea combativă. Astfel, 

Constantin Filip anunță că primarul Dănuț Chera a început 

să pietruiască o serie de ulițe din comuna Piatra, drept 

pentru care profesorul Filip afirmă că ”nu am nimic 

personal cu dumnealui, atâta timp cât se ocupă de 

problemele comunei”. Constantin Filip mai afirmă că 

oricine care servește interesele comunei Piatra, chiar și 

primarul Dănuț Chera, poate fi apreciat. Dacă în spatele 

acestei afirmații se ascunde ceva, rămâne de văzut.

Referindu-se și la redeschiderea și reanalizarea 

dosarelor revoluției române și a mineriadelor din anii 1990, 

consilierul local UNPR Constantin Filip consideră că mai 

bine mai târziu decât niciodată, cu toate că la 30 de ani 

este cam târziu. Constantin Filip susține că trebuie să ne 

cunoaștem istoria reală, nu cea fabricată de unii pesediști. 

A nu-ți cunoaște adevărata istorie este ca și când nu știi 

încotro vrei să mergi.

Ioan DUMITRESCU

PNL a prezentat luni programul politic pentru alegerile 
europarlamentare, structurat pe 20 de capitole. Printre 
prioritățile liberalilor se numără aderarea la Schengen, la 
Zona Euro și accesarea mai multor fonduri europene.

"Se știe că mai mult de jumătate din reglementările care 
ne afectează viața nu sunt hotărâte în Parlamentul Național, 
ci sunt hotărâte la nivelul instituțiilor europene, în mecanismul 
de codecizie dintre Parlamentul European, Consiliul Uniunii 
Europene și Comisia Europeană. Reglementările de la nivel 
european pot să genereze avantaje dar în anumite cazuri pot 
să genereze dezavantaje pentru România sau pentru 
cetățenii români. Misiunea principală a celor care reprezintă 
România în Parlamentul European și în instituțiile europene 
este aceea de a utiliza toate pârghiile de negociere pe care le 
au la dispoziție pentru a reuși să influențeze deciziile la nivel 
european în favoarea României iar deciziile să genereze 
efecte benefice pentru România", a declarat Ludovic Orban 
la evenimentul de lansare a programului politici.

Optimismul progresiștilorCu cine votează românii la alegerile 
prezidențiale

PNL și-a prezentat 
programul politic pentru PE
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Conform conducerii Asociaţiei Grupul de 

Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud 
strategia de Dezvoltare Locală actuală a zonei 
pescăreşti Dunărea de Sud urmărește să 
meargă dincolo de simpla abordare a efectelor 
pe termen scurt ale consecinţelor economice, 

sociale şi de mediu asupra pescuitului şi 
economiilor conexe. Scopul ei este să ofere 
comunităţii locale posibilitatea de a-şi crea 
surse de venit durabile, alternative şi de a-şi 
îmbunătăţi calitatea vieţii.

George ZAVERA

4 SOCIAL - ECONOMIC

În perioada 20-21 mai 2019  se primesc/transmit cererile 
însoțite de documentele necesare în vederea încheierii de 
contracte cu furnizorii de servicii medicale ambulatorii de 
specialitate pentru specialitățile clinice: urologie, neurologie, 
oftalmologie și medicină internă, pentru persoanele 
asigurate din județul Teleorman, în limita fondurilor aprobate 
fiecărui tip de asistență.

Documentele necesare încheierii contractelor, depuse în 
copie, sunt certificate pentru conformitate prin sintagma  
„conform cu originalul” şi prin semnătura reprezentantului 
legal, pe fiecare pagină. 

Aceste documente se transmit și în format electronic, 
asumate prin semnătura electronică  extinsă  a 
reprezentantului legal al furnizorului.

Reprezentantul legal al furnizorului răspunde de realitatea 
și exactitatea documentelor necesare încheierii contractelor.

Adresa de e-mail la care se transmit documentele este 
următoarea: asistamb@castr.ro.

Cornelia RĂDULESCU

Strategia de dezvoltare locală 
a zonei pescăreşti FLAG Dunărea de Sud

Anuntul a fost facut chiar de 
ministrul Muncii, Marius Budai, 
care a declarat ca cei care au 
fost angajati in aceasta 
perioada vor primi cu 10% in 
plus la pensie.

Potrivit oficialului, marirea 
vine ca o compensare pentru 
drepturile salariale din aceasta 
perioada, respectiv al 13-lea 
salariu.

Aceste drepturi nu au fost 
incluse in calculul pensiei 
pana in prezent.

Nu doar cei care au lucrat in 
perioada 1975 - 2001 vor primi 
mai multi bani la pensii, ci si cei 
care lucreaza in prezent in 
strainatate.

"Pentru pensie se poate 
cupla stagiul de cotizare dintr-

un stat al UE in alt stat membru 
UE si se acorda punctaj si 
valoare doar pentru perioada 
lucrata in acel stat.

"Daca in Romania o 
persoana a lucrat 10 ani de zile 
dar pentru pensie are nevoie 

de 15 ani minim vechime va 
pu tea  u t i l i za  vech imea 
stagiului de cotizare din alt stat 
membru al UE dar va primi 
punctaj strict pe ce a contribuit 
la statul respectiv”, a declarat 
ministrul muncii.

Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman, autoritate 
teritorială pentru protecţia mediului, îi revine sarcina de a 
participa la acţiunea de evaluare în teren a speciei de pisică 
sălbatică.  Această acțiune are scopul realizării studiilor de 
evaluare a stării resurselor biologice de către Ministerul 
Mediului.

Evaluarea se va realiza în echipe mixte, alături de 
gestionarii fondurilor de vânătoare fiind un reprezentant al 
Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate, un 
reprezentant al Gărzii Naţionale de Mediu- Comisariatul 
Judeţean Teleorman.

Au fost invitaţi să participe şi reprezentanţi ai Gărzii 
Forestiere Bucureşti, precum și reprezentanți ai institutelor 
de cercetare, universități și ONG-uri cu implicare directă în 
domeniul Biodiversității.

Programarea acţiunilor de evaluare în teren a acestei 
specii de faună protejată prin lege este următoarea: 
14.05.2019- în fondurile de vânătoare gestionate de către 
AVPS Turris Turnu Măgurele: 4 Turnu Măgurele, 7 Salcia, 9 
Între Olturi și 11 Beciu; 16.05.2019- în fondurile de vânătoare 
gestionate de către AVPS Turris Pleașov: 8 Mândra, 10 
Dorobanți și 32 Drăghinești.

Cornelia RĂDULESCU

CAS Teleorman: 
Contracte cu furnizorii

APM Teleorman:

Acțiunea de evaluare 
în teren a pisicii sălbatice

Un proiect de lege iniţiat de 
liderul PSD Liviu Dragnea 
prevede sancţionarea celor 
care vând produse sau servicii 
"falsificate supuse dublului 
standard" cu amendă de 
maxim 4% din cifra de 
afacer i .  În  caz de 
abatere repetată se 
suspendă autorizaţia de 
f u n c ţ i o n a r e  a  
comerciantului pe 6 luni.

P r e v e d e r i l e  
proiectului de lege se 
a p l i c ă  t u t u r o r  
persoanelor fizice şi 
juridice care desfăşoară 
relaţii comerciale cu 
produse de larg consum, 
produse agroalimentare, 
ca rbu ran ţ i ,  se rv i c i i  de  
telefonie şi internet, servicii 
finaciare, servicii turistice, 

indiferent de forma de comerţ.
De asemenea, potrivit 

iniţiativei, produsele supuse 
dublului standard vor fi 
confiscate şi retrase de la 
vânzare.

"În sensul prezentei legi, 
prin dublu standard de calitate 
a produselor sau serviciilor 
pent ru  consumator i  se  

în ţe lege producerea s i  
c o m e r c i a l i z a r e a  u n u i  
produs/serviciu ca fiind identic 
cu aceleaşi produs vândut în 
alte state membre, în condiţiile 
î n  c a r e ,  î n  r e a l i t a t e ,  

respectivul produs are 
în mod semnificativ o 
c o m p o z i ţ i e  s a u  
caracteristici diferite 
nejustificate", arată 
proiectul.

Potrivit iniţiativei 
l e g i s l a t i v e ,  
c o m e r c i a l i z a r e a  
produselor si serviciilor 
pentru consumatori cu 
standarde duble de 
calitate "constituie o 

practică înşelătoare şi atrage 
r ă s p u n d e r e a  c i v i l ă ,  
contravenţională sau penală 
după caz".

Apelurile şi SMS-urile internaţionale în 
Uniunea Europeană, în reţelele mobile şi fixe, 
se ieftinesc de miercuri. Intră în vigoare noi 

tarife, valabile în toate cele 28 de ţări membre. 
Acestea nu vor mai putea depăşi 19 cenți pe 
minut, plus TVA, pentru convorbiri şi 6 cenți plus 
TVA pentru un SMS.

Noile tarife maxime sunt valabile numai 
pentru persoanele fizice, informează Comisia 
Europeană.

Deja utilizatorii pot vorbi la aceleaşi tarife ca 
acasă atunci când pleacă în străinătate, 
datorită eliminării tarifelor speciale de roaming 
în 2017. Însă apelurile spre acasă, din 
străinătate, rămăseseră suprataxate.

În medie, apelurile într-o reţea fixă sau 
mobilă sunt de 3,6 ori mai scumpe decât cele 
naţionale, iar SMS-urile sunt taxate dublu.

Românii care au lucrat între anii 1975 si 2001
 vor primi mai mulți bani la pensie

Apelurile și SMS-urile internaționale în 
UE se ieftinesc

Proiect: Vânzarea produselor 
supuse dublului standard, sancţionată 

cu 4% din cifra de afaceri
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Federaţia "Spiru Haret" face public un ordin 
emis, luni, de ministrul Educaţiei, Ecaterina 
Andronescu, referitor la calendarul admiterii în 
învăţământul liceal de stat.

Sindicaliştii reclamă că, prin acest act despre 
care spun că nu a fost discutat în prealabil cu 
partenerii sociali, se amână cu circa o lună 
desfășurarea probelor de aptitudini şi afișarea 
locurilor disponibile în licee și școli profesionale, 
scrie Digi 24.

"Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, a 
emis astăzi, 13 mai 2019, Ordinul 3995, prin care 
schimbă calendarul admiterii în învățământul 
liceal de stat, cu toate că unele etape ale admiterii 
sunt deja în desfășurare. Actul normativ nu a fost 
discutat în prealabil cu niciun partener social. Prin 
acest document, Ministerul Educației Naționale 
amână cu circa o lună desfășurarea probelor de 
aptitudini, care se vor organiza cu doar câteva zile 
înainte de probele de la Evaluarea națională. De 
asemenea, prin același act, se amână până la 30 
mai a.c. și afișarea locurilor disponibile în licee și 
școli profesionale, lucru care va afecta grav și 
mișcarea de personal. 'Ceea ce a făcut Ministerul 
Educației este ilegal. Nu poți să-ți bați joc de copii, 

părinți și cadre didactice. Sunt părinți care astăzi 
s-au prezentat la centrele de examinare pentru a-
și înscrie copiii la probele de aptitudine, sunt 
inspectorate care au început să organizeze 

târgurile de oferte educaționale, pe care le-au 
programat cu luni bune înainte. De exemplu, în 
București, de mâine, liceele ar trebui să-și 
prezinte oferta. Însă, unitățile de învățământ nu au 
aprobate cifrele de școlarizare, pe care, potrivit 
ordinului dat în această seară, le vor primi de-abia 
la sfârșitul lunii mai', a declarat Marius Ovidiu 
Nistor, președintele Federației Sindicatelor din 
Educație „Spiru Haret"", potrivit sursei citate.
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Muzeul Judeţean 
Teleorman marchează 
sâmbătă, 18 mai 2019, a 
XV-a ediţie a Nopţii 
Muzeelor, sub genericul 
„În ceas de noapte la 
muzeu”.

Între orele 17,00 și 
24,00, instituţia propune 
vizitatorilor o călătorie în 
timp prin intermediul 
expoziţiilor permanente 
şi temporare.

Cei care vor trece 
pragul muzeului  în 
noaptea de 18 mai vor 
putea vizita gratuit cele 
trei expoziţii permanente: „Înapoi în timp- Arheologie şi 
Numismatică în judeţul Teleorman”; „Aspecte etnografice 
teleormănene”; „Colectivizare în Teleorman. Rezistenţă 
şi acceptare forţată”.

Vor putea fi vizitate şi cele trei expoziții temporare: 
„Cave Canem” - expoziţie organizată în colaborare cu 
Muzeul Județean Argeș; „Anotimpurile în lumea satului 
teleormănean” și „Sapa romană” (din ciclul expoziţional 
„Exponatul lunii”).

Cornelia RĂDULESCU

Sportul ar putea deveni o 
materie obligatorie încă de la 
creşă. Un proiect depus în 
Parlament cere ca preşcolarii 
să aibă în program cel puţin 
două ore de educaţie fizică pe 
săptămână, tot atâtea câte au 
şi elevii. Iniţiatorii au plecat de 
la statisticile conform cărora 
90% dintre copii stau până la 8 
ore pe zi în faţa televizorului 
sau a telefonului mobil.

Ore de mişcare la creşă este 
o idee execelentă, cred 
profesorii de educaţie fizică.

Alexandru Rus - profesor de 
educaţie fizică: Antrenezi mai 
mult coordonarea. E vorba de 
cât de repede reacţionează 
corpul la comenzile creierului. 

Aceste deprinderi psihomotrice 
pot fi angrenate în jocuri de 
mişcare.

Cei mici vor începe cu 
mişcări elementare precum 
săr i tu r i  sau menţ inerea 
echilibrului într-un singur picior.

M a r i a n a  B i t a n g ,  
antrenoarea lotului olimpic de 
gimnastică feminină, ce a 
obţinut 152 de medalii în 
carieră aplaudă şi ea ideea. 
Mai ales că sedentarismul cu 
care se obişnuiesc mulţi copii 
scurtează viaţa şi cu 7 ani.

Mariana Bitang: Am ajuns 
pe locul 2 în Europa într-un 
nefericit top privind obezitatea 
infantilă. Mişcarea de la o 
vârstă destul de fragedă este 

într-adevăr o necesitate şi nu 
un moft. Sportul înseamnă 
sănătate.

Statisticile arată că unu din 
trei tineri de la noi nu face sport 
deloc, nici măcar la orele de 
educaţie fizică de la şcoală, pe 
care le fentează mult mai mulţi.

Eugen Ilea - preşedinte 
Asociaţia Părinţilo: 50% din 
copii aduc scutiri pe diferite 
motive. Cred că aici ar trebui 
părinţii, noi părinţii, să fim 
conştienţi că ai noştri copii 
trebuie să facă sport.

Proiectul de lege care 
prevede introducerea orelor de 
exerciţii fizice pentru copiii de 
creştă a fost dezbătut de Senat 
şi aşteaptă acum votul.

Lumea consumă aproape 2 trilioane de recipiente 
pentru băut din plastic, sticlă și carton în fiecare an, 
conform unui nou studiu.

Rezultatele studiului realizat de Campaign to Protect 
Rural England (CPRE) arată că vânzările la nivel mondial 
de recipiente pentru băut vor atinge 1.9 trilioane în 2019, 
față de 1.6 trilioane în 2015.

„Cu vânzări globale care se apropie de 2 trilioane, este 
clar că consumul de recipiente pentru băut a atins 
proporții epidemice. Fără măsuri imediate, zonele rurale 
și mediul înconjurător vor continua să plătească prețul 
pentru acțiunile neglijente ale celor care fabrică aceste 
produse.”, a declarat Samantha Harding de la CPRE.

Ea a adăugat că CPRE, alături de campaigneri din 
întreaga lume, cere implementarea sistemelor de 
garanție și returnare la nivel global pentru a gestiona criza 
de mediu cauzată de recipientele prentru băut.

Grupul a cerut inițierea unei zile internaționale de 
acțiune pe 9 Mai, când organizații din 22 de țări au 
publicat o serie de fotografii și videouri arătând mesaje 
care cer o „planetă curată” scrise pe dealuri, clădiri și 
plaje.

„Amploarea problemei poluării necesită măsuri 
globale imediate. Acum este timpul pentru fiecare guvern 
din jurul lumii să ia acțiune împotriva devastării ecologice 
cauzate de dozele, sticlele și cutiile de unică folosință 
pentru băuturi – nu putem să mai așteptăm pentru o 
planetă curată.”, au scris într-o declarație comună 
reprezentanții organizației Clean Planet.

În 2017, o investigație realizată de The Guardian a 
arătat că 1 milion de sticle de plastic sunt cumpărate în 
fiecare minut în lume, iar estimările arată că numărul va 
crește cu 20% până în 2021.

Muzeul Județean Teleorman:

Noaptea Muzeelor, 
ediția a XV-a

Aproape 2 trilioane de 
recipiente pentru băut, utilizate 

la nivel global în fiecare an

Ghimbirul are numeroase beneficii, dar 
consumul sau ar trebui sa fie evitat in anumite 
cazuri. 

Datorita proprietatilor si a efectelor sale 
puternice, ghimbirul este adesea considerat un 
medicament universal. Printre beneficiile 
ghimbirului amintim: 

- amelioreaza constipatia, diareea si tot felul de 
probleme digestive

- imbunatateste circulatia
- stimuleaza sistemul imunitar

- previne formarea cheagurior de sange
- scade tensiunea arteriala si colesterolul
- previne bolile cardiovasculare
- inhiba cresterea celulelor canceroase
- amelioreaza crampele menstruale
- amelioreaza artrita, durerile musculare si alte 

dureri de articulatii,
- combate greata, migrenele, tusea
- ajuta la eliminarea toxinelor din organism
Ghimbirul trebuie evitat in urmatoarele cazuri:
Tulburari ale sangelui
Ghimbirul stimuleaza circulatia, ceea ce, in 

general, este favorabil sanatatii, insa nu si in cazul 
bolilor de sange, cum ar fi hemofilia.

Daca vrei sa castigi in greutate
Ghimbirul este extrem de util atunci cand vrei 

sa slabesti. Confera rapid sentimentul de satietate 
si topeste excesul de grasime. In schimb, nu este 
de ajutor celor care au o greutate sub normalul 
ponderal.

In combinatie cu diabetul zaharat si 
medicamentele pentru hipertensiune

Ghimbirul nu trebuie asociat cu terapia 
med icamentoasa  a  d iabe tu lu i  sau  a  
hipertensiunii, deoarece afecteaza actiunea 
acestor medicamente, scrie bzi.ro. Mai mult, nu 
consumati ghimbir daca sunteti sub tratament cu 
insulina, anticoagulante, beta-blocante.

Andronescu bulversează admiterea în licee, 
din această vară

Sportul ar putea deveni o materie obligatorie 
încă de la creşă

Medicii trag un semnal de alarmă: 

Nu mai consumați ghimbir dacă 
suferiți de aceste boli!
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Dacă mamele ar fi rugate să compună un anunț de angajare 
pentru un post de părinte, ei bine, el ar putea suna cam așa: 
„Angajăm! Lucru de acasă! Poziția necesită capacități 
extraordinare de multitasking. Candidatul ideal trebuie să fie 
capabil să planifice și să pregătească mese nutritive, reușind să 
spele în același timp și munți de haine murdare. El trebuie să 
poată oferi sesiuni de îndrumare, asistență medicală, consiliere 
și terapie. În plus, solicitanții ar trebui să fie disponibili pentru 
diferite activități de planificare a evenimentelor, inclusiv 
petreceri de aniversare. Poziția implică menținerea la zi a 
tuturor practicilor recomandate de dezvoltare a copilului, 
incluzând, dar fără limite, tantrumuri și plânsete. Nu se asigură 
odihnă și mâncare! Solicitantul trebuie să dețină un permis de 
conducere valabil sau să asigure transportul clientului. Timpul 
de lucru: în medie 97 de ore pe săptămână, timp de 52 de 
săptămâni pe an. Beneficii și avantaje: neprețuite”.

Așadar, să fii mamă înseamnă să ai o listă uriașă de 
responsabilități care s-ar putea completa pe parcurs. Potrivit 
unui sondaj realizat pe 2.000 de femei care cresc copiii cu 
vârste cuprinse între 5 și 18 ani, mamele petrec aproape 100 de 
ore pe săptămână făcând sarcini zilnice – chiar dacă asta 
înseamnă sacrificarea somnului și a timpului dedicat propriei 
persoane.

Sondajul publicat de Ziua Mamei (sărbătorită în a doua 
duminică din luna mai) arată că mamele pot avea nu mai puțin 
de 15 roluri diferite – de la bucătar la consilier financiar. Nu e de 
mirare că programul de lucru pentru această „slujbă” 
depăștește 40 de ore pe săptămână.

Pentru a face față meseriei de mamă, multe femei își 
sacrifică somnul (53% dintre participante) și renunță la hobby-
uri și timpul cu prietenii (47%). Deși se asigură că micuții lor sunt 
hrăniți corespunzător, aproximativ 3 din 5 respondente (62%) 
spun că adesea mănâncă pe fugă, iar 53% recunosc că 
mănâncă nesănătos din cauza sarcinilor pe care trebuie să le 
îndeplinească.

Un studiu din Marea Britanie arăta că o mama are circa 42 de 
sarcini zilnice. O mare parte din acestea se petrec înainte de 
ora 9 dimineața, însă nu se opresc aici. Este aceeași poveste 
pentru restul zilei și seara. Majoritatea nu reușește să termine 
sarcinile în fiecare zi, iar acest lucru creează mult stres.

Dar cum se scurge timpul lor? Într-o zi obișnuită, mamele 
spun că petrec 46 de minute pregătind mesele copiilor, 44 de 
minute spălând rufe și 29 de minute făcând activități creative cu 
cei mici. Adăugați acestor minute, timpul petrecut în calitate de 
șofer, majoretă, tutore și terapeut.

Cercetătorii au descoperit că mamele ar primi un salariu 
frumușel dacă ar fi plătite pentru asta. Și asta în ciuda faptului 
că 70 la sută dintre mamele intervievate lucrează cu normă 
întreagă sau jumătate de normă. După ce trag linie la final de zi, 
mamele constată că le rămân mai puțin de o oră pentru activități 
personale: duș, manichiură, spa, lectură, etc.

Doi turisti escaladeaza munţii. Deodată, unul dispare. 

Celalalt striga speriat:

- Unde esti? ai căzut în prăpastie?

- Daaaa… 

- Ai patit ceva? 

- Nuuuu... 

- Vin sa te scot; e adîncă prăpastia?

- Încă n-am ajuns...

***

- Ioane, vino să-mi vezi copilul nou născut! 

- E drăgălaş, dar nu-i puţin cam mic? 

- Mic? Păi cît de mare ai vrea să fie după două săptămîni 

de căsnicie?

Pastila de râs

privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
COMUNA BRAGADIRU anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a 

acordului de mediu pentru proiectul ,, Modernizare drumuri de interes local, comuna 
Bragadiru, judeţul Teleorman'', propus a fi amplasat in comuna Bragadiru, judeţul 
Teleorman.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la APM Teleorman din mun. Alexandria, 
str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8-16,30 şi vineri între orele 8-14 şi la 
sediul titularului din comuna Bragadiru, judeţul Teleorman.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Teleorman din mun. Alexandria, str. 
Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8-16,30 şi vineri între orele 8-14.

Anunţ public

1. Autoritatea contractantă: COMUNA BRAGADIRU, str. Dunării, nr. 179, BRAGADIRU, 
j u d e ţ u l  T E L E O R M A N ,  t e l e f o n  0 2 4 7 3 3 5 2 0 3 ,  f a x  0 2 4 7 3 3 5 0 6 5 ,  e m a i l  
primariabragadirutr@yahoo.com

2. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă: Legea 
nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru 
activităţi nonprofit de interes general.

3. Domeniile pentru care se acordă finanţarea nerambursabilă:
   * Activităţi sportive şi de tineret: 
   - Sportul de performanţă (Divizie superioară, Divizie medie, Divizie inferioară, sport 

individual) – valorificarea aptitudinilor individuale şi de echipă în cadrul competiţiilor pentru 
ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de recorduri sau obţinerea victoriei, cantonamente, 
semicantonamente, concursuri şi întreceri sportive. Obiective: dezvoltarea activităţii sportive pe 
plan local, naţional sau internaţional, dupa caz;  

4. Suma disponibilă pentru sprijinul financiar acordat de autoritatea finanţatoare este 
de 80.000 lei.

Valoarea finanţării care se acordă pentru un proiect este de maxim 80.000 lei, conform 
ghidurilor solicitantului.

Grantul maxim acordat prin acest program este de cel mult 90% din totalul cheltuielilor 
eligibile ale proiectului. Diferenţa  (10%) trebuie să fie asigurată din sursele proprii ale 
solicitantului, ale partenerilor acestuia sau din alte surse. Fiecare solicitant trebuie să contribuie 
cu un aport propriu de cel puţin 10% din costurile totale eligibile ale proiectului, sumă ce va fi 
identificată în contul deschis special pentru proiect. Contribuţia financiară proprie a solicitantului 
se va verifica odată cu întocmirea raportului final al proiectului. Contribuţia în natură nu este 
eligibilă.

5. Localizare
Proiectele trebuie să vizeze grupuri ţintă numai din Comuna BRAGADIRU, judeţul 

Teleorman.
6. Eligibilitatea aplicanţilor
(1) Pentru a fi eligibili la accesarea fondurilor nerambursabile, solicitanţii trebuie să 

îndeplinească următoarele condiţii:
   a) să fie o structură sportivă recunoscută în condiţiile legii;
   b) să facă dovada afilierii la federaţia sportivă naţională de specialitate şi/sau la asociaţia pe 

ramură de sport judeţeană, după caz;
   c) să facă dovada depunerii situaţiei financiare la data de 31 decembrie anul precedent la 

organul fiscal competent;
   d) să nu aibă obligaţii de plată exigibile din anul anterior către bugetul local al Comunei 

BRAGADIRU.
   e) să nu aibă obligaţii de plată exigibile privind impozitele şi taxele către stat, precum şi 

contribuţiile către asigurările sociale de stat;
   f) să nu se afle în litigiu cu instituţia publică căreia îi solicită atribuirea unui contract de 

finanţare;
   g) să nu furnizeze informaţii false în documentele care însoţesc cererea de finanţare;
   h) să participe cu o contribuţie financiară de minimum 10% din valoarea totală a proiectului;
   i) să nu facă obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori să nu se afle deja în 

stare de dizolvare sau de lichidare în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
   j) să depună cererea de finanţare completă în termenul stabilit de autoritatea finanţatoare.
Solicitanţii, respectiv partenerii (dacă sunt), trebuie să depună odată cu cererea de finanţare o 

declaraţie pe propria răspundere că nu se încadrează în nici una din situaţiile de la punctele de 
mai sus.

7. Unde şi cum se depun cererile de finanţare
Documentele de eligibilitate ale proiectului  pot fi  trimise numai prin postă sau direct la 

registratură, în plic sigilat, la sediul Autorităţii Finanţatoare: Comuna BRAGADIRU, Jud. 
Teleorman.

Documentele de eligibilitatetrebuie îndosariate şi sigilate.Plicul trebuie să poarte numele 
complet al solicitantului, adresa organizaţiei, titlul proiectului şi menţiunea (în limba română) "A 
nu se deschide înainte de sesiunea de evaluare”. 

În vederea respectării principiilor prevăzute la art. 20, alin (2) si (3) din Legea nr. 350/2005 
autoritatea finantatoare, tinand cont de faptul ca bugetul local a fost aprobat relativ tarziu ( in 
cursul lunii aprilie 2019), a stabilit ca termenul limită de depunere a documentaţiei să fie de 15 zile 
de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, a anunţului de participare la 
sesiunea de finanţare nerambursabilă, respectiv 31 MAI 2019, ora 15:00. 

Nu vor fi eligibile solicitările depuse după data menţionată mai sus. De asemenea la 
întocmirea cererii se vor avea în vedere acţiuni care vor fi efectuate după data încheierii 
contractului de cofinanţare. 

8. Termenul limită pentru înaintarea solicitărilor de finanţare nerambursabilă este   31 
MAI 2019, ora 15:00.

Selecţia şi evaluarea proiectelor va fi în perioada 03.06-07.06. 2019.
9. Informaţii suplimentare 
Informaţiile suplimentare se pot obţine la sediul Primăria Comunei BRAGADIRU, str. Dunării, 

nr. 179, BRAGADIRU, judeţul TELEORMAN, telefon 0247335203, fax 0247335065, email 
primariabragadirutr@yahoo.com

Notă: 
* Programul pentru acordarea finanţărilor nerambursabile valabil pe anul 2019, a fost publicat 

în Monitorul Oficial al României, nr. 69 din 07.05.2019.
* In conformitate cu prevederile art. 14 din Legea 350 / 2005, in situatia in care nu se va 

depune sau se depune un singur proiect pana la data limita, procedura se va relua cu termen 
limita de depunere data de 17 iunie 2019, ora 15:00

Primar,
Ionel Cristian CHISAC

Anunţ de participareMamele petrec 
97 de ore pe săptămână 

făcând sarcini zilnice 



1618: Johannes Kepler confirmă descoperirea celei de-a 

treia legi a mișcării planetelor.

1718: A fost patentată prima mitralieră din lume de către 

James Puckle, un avocat din Londra.

1838: S-a născut Nicolae 

Grigorescu, pictor român (d. 

1907).

1847: S-a născut Ioniță 

Scipione Bădescu, poet și 

publicist român (d. 1904).

1859: S-a născut Pierre 

Curie, fizician francez, 

laureat al Premiului Nobel (d. 

1906).

1873: A murit Alexandru 

Ioan Cuza, domnitor al Moldovei și al Țării Românești, primul 

domn al Principatelor Unite ale Moldovei și Țării Românești 

(n. 1820).

1881: S-a născut Marius Bunescu, pictor român (d. 1971).

1884: S-a născut Octav Botez, critic și istoric literar 

român (d. 1943).

1886: A murit Emily Dickinson, poetă americană (n. 1830).

1891: S-a născut Mihail Bulgakov, romancier și dramaturg 

rus (d. 1940).

1933: S-a născut Andrei Blaier, regizor român de film (d. 

2011).
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07:00 Matinal 09:00 Lumea azi 
09:30 Tema zilei 10:00 Aripile Nordului 
11:00 Ca'n viaţă 12:30 EuRo19 13:00 
Levintza prezintă 13:30 Pofticioşi, la 
cratiţă! 14:00 Telejurnal 15:10 
Convieţuir i  16:55 Să mergem 
impreună! 17:00 Cooltura 18:00 
Handbal m.: AHC Dobrogea Sud - CS 
Dinamo Bucuresti 20:00 Telejurnal 
20:30 Tema zilei 21:00 EuRo19 22:00 
Alegeri europene 2019 23:40 Dosarele 
extratereştrilor 00:00 Telejurnal

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 15 Mai

S-ar putea sa aveti 
musafiri. O persoana 
mai in varsta va da 
sfaturi intr-o problema 
sent imenta la.  Nu 
faceti afirmatii prin 
care sa alimentati 
gelozia persoanei 
iubite.

Va recomandam sa 
evitati calatoriile si 
investitiile. Nu aveti 
chef de nimic si va 
lipseste simtul practic. 
N u  e v i t a t i  
comunicarea cu cei 
din jur, pentru a nu fi 
inteles gresit! 

O ruda apropiata 
va cere un imprumut. 
Va sfatuim sa nu va 
esch iva t i .  Dupa-
amiaza, va pune pe 
gandu r i  o  ves te  
d e s p r e  r e l a t i i l e  
s e n t i m e n t a l e .  
Ascultati-va intuitia.

Aveti succes la 
s t u d i i  s i  p u t e t i  
comunica mai usor cu 
cei din jur. Puteti sa 
f a c e t i  t r a n z a c t i i  
avantajoase. Vi se 
ofera posibilitatea sa 
plecati intr-o calatorie 
in interes personal. 

Aveti o stare de 
nervozitate care va 
poate pune intr-o 
situatie neplacuta. 
Pastrati-va calmul si 
concentrati-va la ce 
aveti de terminat. 
Dati dovada de mai 
multa tandrete.

Dimineata aveti de 
f a c u t  m a i  m u l t e  
d r u m u r i .  S u n t e t i  
foarte sensibil si aveti 
tendinta de a exagera. 
Va sfatuim sa amanati 
activitatile stresante si 
sa incercati sa va 
odihniti.

Incepeti ziua plin de 
e n e r g i e  s i  i d e i .  
Aprecierile de care va 
bucurati in societate ar 
putea fi umbrite de 
r e a p a r i t i a  u n e i  
probleme sentimentale 
pe care nu ati rezolvat-
o la timpul ei.

Avet i  sansa  sa  
obt inet i  usor  mic i  
castiguri, dar vă sfătuim 
să fiti prudent. Este 
posibil sa va confruntati 
c u  o  p r o b l e m a  
sentimentala, daca 
refuzati sa mergeti la o 
petrecere. 

Aveti mai multa 
incredere si sunteti 
optimist. Va sfatuim 
s a  n u  n e g l i j a t i  
p rob lemele ce lor  
apropiati. Nu tratati 
l e g e a  c u  
superficialitate, ca sa 
nu aveti probleme!

BERBEC

Simtiti nevoia sa 
schimbati ceva in 
relatiile sentimentale. 
Faceti cunostinta cu o 
p e r s o a n a  
atragatoare. Poate fi 
o dragoste la prima 
vedere. Ar fi bine sa 
va ascultati intuitia.

Dimineata aveti 
tendinta de a va 
aventura in mai multe 
activitati deodata. 
Este o zi buna pentru 
castiguri financiare 
usoare, dar evitati 
speculatiile. Prietenii 
va ajuta.

Pe plan financiar, 
treceti printr-o perioada 
nu tocmai buna. Spiritul 
d e  a v e n t u r a  s i  
i n d r a z n e a l a  v a  
i n d e a m n a  s a  v a  
asumati prea multe 
riscuri. Va sfatuim sa fiti 
mai prudent.

TAUR GEMENI RAC

LEU FECIOARĂ BALANŢA SCORPION

SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI

Semnificaţii istorice pentru 

07:00 Ştirile Pro Tv 10:30 
Vorbeşte lumea 13:00 Ştirile 
Pro Tv 14:00 Lecţii de viaţă 
15:00 La Maruţă 17:00 Ştirile 
Pro Tv 18:00 Ce spun românii 
19:00 Ştirile Pro Tv 20:30 Las 
fierbinți 21:30 Ferma - Un nou 
inceput 23:30 Ştirile Pro Tv 
00:00 Kingsman: Serviciul 
secret 02:15 Lecţii de viaţă 
03:00 Vorbeşte lumea

07:00 Observator 08:00 
Neatza cu Răzvan şi Dani 
12:00 Observator 14:00 
Fetita  mea 16:00 Observator 
17:00 Acces direct 19:00 
Observator 20:00 Fructul 
oprit 23:00 Xtra Night Show 
01:00 Fetita mea 02:45 Acces 
direct 04:15 Fetita mea 06:00 
Observator

08:15 Pastila de râs 09:15 
Kosem 11 :00  Pu te rea  
dragostei 12:00 Știrile Kanal 
D  1 3 : 0 0  Î n  c ă u t a r e a  
adevărului 15:00 Teo Show 
17:00 Puterea dragostei 
19:00 Știrile Kanal D 20:00 
Pretul fericirii 23:00  Bravo, ai 
stil! 01:00 Știrile Kanal D 
02:00 Puterea dragostei

07:20 Dorel Vișan – în dialog 
cu Ana Ularu 10:00 Starea 
naţiei 11:30 Elle on TV 14:00 
Benny Hill Show 15:05 Focus 
16:00 Orgolii 18:00 Focus 18 
19:30 Mama mea gătește mai 
bine 20:30 Cronica cârcotaşilor 
22:30 Starea naţiei 23:30 
Betman 23:35 Focus din inima 
României 00:00 Doar cu 
buletinul la Paris

07:15 Rocky II 09:45 La bloc 
12:15 La pescuit în deșert 
14:15 Familia Crood 16:15 Nu 
vrea si pace! 18:15 La bloc 
20:30 In spatele liniei inamice 
2 2 : 3 0  M e s a g e r i i  2 :  
Sperietoarea de ciori 00:30 In 
spatele liniei inamice 02:15 
Mesagerii 2: Sperietoarea de 
ciori 03:45 La bloc 05:00 La 
Maruţă

07:00 Lumea lui Banciu 
08:00 Știrile B1 08:55 Meteo 
09:00 Știrile B1 12:00 Știrile 
B1 13:00 Talk B1 14:00 Știrile 
B1 16:00 Se întâmplă acum 
18:00 Buna, România! 20:00 
Știrile B1 21:00 Dosar de 
politician 22:00 Știrile B1 
23:00 Lumea lui Banciu 00:00 
Un pont pe zi 00:35 Seara 
milionarilor

08:05 Masca 09:40 Mai 
furios, mai iute 11:25 Iubitul 
me u  se  î n so a ră  1 3 :0 5  
Siguranță națională 14:30 
Dulce răzbunare 16:00 Greu 
de ucis 18:05 Logan Lucky: 
Cursa norocului 20:00 Mile 22: 
Misiune secretă 21:35 Bărbatul 
ideal 23:15 Burlăciţe 00:40 A 
f o s t  o d a t ă  î n  M e x i c  -  
Desperado 2

Redacţia ISSN: 1843-4037

Responsabilitatea pentru conţinutul materialelor aparţine, în totalitate, autorului.
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Vrei să fii zilnic la curent cu cele mai importante ştiri din judeţul tău, dar nu ai timp 
de pierdut pentru a sta la coadă la chioşcurile de ziare? De acum cotidianul MARA 
vine la tine acasă. Decupează talonul de abonament din ziar, achită în contul 
RO55CECETR0101RON0427628, deschis la CEC BANK Alexandria 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 

15 Mai

Redactor şef: Emil PETRESCU
Secretar de redacţie: Dana PĂUNE

Redactori: Claudiu DUMITRACHE, 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 2019 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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FCSB se schimbă din temelii în sezonul 
viitor. Nu mai puțin de zece jucători ai roș-
albaștrilor sunt pe picior de plecare. Trei au fost 
deja anunțați de Gigi Becali, iar pe cei mai 
importanți dintre jucătorii pregătiți în ultima 
parte a sezonului de Mihai Teja, finanțatorul 
roș-albaștrilor vrea să obțină bani buni.

Adrian Stoian, Florentin Matei și Raul 
Rusescu sunt jucătorii pe care Gigi Becali i-a 
anunțat deja că vor pleca de la FCSB și nu vor 
merge nici în cantonamentul de la Brașov cu 
echipa. Filipe Teixeira se află la final de contract 
și cel mai probabil nu i se va mai prelungi 
ințelegerea, ținând cont de faptul că va împlini 
în toamnă 39 de ani.

Florin Tănase, Romario Benzar, Bogdan 
Planic, Harlem Gnohere și Dennis Man sunt 
jucătorii pe care Becali se pregătește să-i 
vândă. Finanțatorul roș-albaștrilor speră să 
încaseze sume importante pe aceștia. Un alt 
jucător care ar putea pleca de la FCSB este 
Dragoș Nedelcu, acesta din urmă a fost 
aproape de a se despărți de vicecampioană și 
în iarnă, când finanțatorul echipei i-a dat 
impresarului o hârtie că poate pleca pe două 
milioane de euro.

Gigi Becali a anunțat noi transferuri la FCSB
Nemulțumit de faptul că a pierdut titlul, 

pentru a patra oară la rând, Gigi Becali a 
anunțat că va aduce mai mulți jucători pentru a 
întări echipa. FCSB i-a cumpărat deja pentru 
sezonul următor pe Claudiu Belu și Răzvan 
Oaidă.

”O să aduc mai mulți jucători. Noi nu avem 
un creier. Ne trebuie fundaș central, mijlocaș 
central. Trebuie să luăm atacant. E mult de 
lucru”, a anunțat Becali, la Digi Sport.

Până a mai transfera alți jucători, Becali 
trebuie să-și pună antrenor, după ce l-a dat 
afară pe Mihai Teja. Patronul roș-albaștrilor a 
anunțat deja că se gândește să-l aducă la 
echipă pe Edi Iordănescu, după ce s-a 
consultat cu mai multe persoane apropiate.

SPORT

Giurgiuvenii au pierdut fără drept de apel, iar la final 
jucătorii antrenați de Costel Enache nu au mai suportat și s-
au revoltat la adresa conducerii. Neplătiți de aproape cinci 
luni, aceștia susțin că nu mai au bani nici să mănânce.

Filip Mrzljak nu a mai suportat situația și le-a transmis 
celor din conducere că trebuie să facă ceva. Mijlocașul 
consideră că este inadmisibil ceea ce se întâmplă la club.

”Mai avem puțin și facem cinci luni de când nu am luat 
banii. Nu se poate trăi așa. Este inadmisibil pentru Liga 1, o 
echipă care evoluează în play-off. Unii nici nu au bani să bage 
benzină ca să vină la antrenament.

Am ajuns să cerem bani de acasă ca să avem ce să 
mâncăm. Nu ne interesează promisiunile. Nu mâncăm 
promisiuni”, a spus revoltat Mrzljak, la finalul meciului.

Viitorul - Astra 3-0. Denis Alibec susține că lucrurile se vor 
rezolva

Căpitanul giurgiuvenilor susține că cei din conducere le-
au promis jucătorilor că lucrurile se vor rezolva. Denis Alibec 
este de părere că jocul lor a fost afectat de situația financiară 
de la club.

”Este foarte greu să jucăm fără bani. Avem promisiuni că 
se va rezolva totul”, a spus Denis Alibec.

În acest moment, în play-off, Astra se află pe locul 5, 
poziție pe care de altfel va si termina sezonul și este calificată 
în finala Cupei României, acolo unde va da tot de Viitorul.

Viitorul a câștigat la scor pe neprezentare partida cu Astra. 
Brazilianul Eric de Oliveira a deschis scorul, din penalty. 
Acesta a fost golul cu numărul 59 marcat în Liga 1, cu 5 mai 
puțin decât cel mai prolific jucător străin din istoria 
campionatului României, Wesley.

"Poate devin cel mai mare golgheter, cel mai bun jucător 
nu eu decid. E un obiectiv personal de-al meu. Sunt sigur că 
la următorul an vom reuși să îl ating", a spus Eric de Oliveira 
la finalul partidei cu Astra.

Wesley, cel mai bun marcator din istoria Ligii 1
Wesley Lopez este unul dintre cei mai buni străini care au 

evoluat vreodată în Liga I. Porumboiu a plătit 1,5 milioane de 
euro portughezilor de la Leixoes pentru transferul 
brazilianului.

Atacantul s-a remarcat rapid în Liga 1, unde a impresionat 
prin calitățile tehnice, de finalizare, dar și de lider. El a avut 
unul dintre cele mai mari salarii din istoria campionatului 
românesc, 420.000 de euro pe sezon, plus alte bonusuri.

Viitorul - Astra 3-0. Revoltă
 la Astra

"E un obiectiv personal!"
 Eric de Oliveira, hotărât să 

scrie istorie în Liga 1

Ultrașii FCSB nu-l vor pe 
Marius Șumudică (48 de ani) 
antrenor la FCSB! După ce în 
ultimele 48 de ore a escaladat 
z v o n u l  p o t r i v i t  c ă r u i a  
antrenorul celor de la Al 
Shabab îi poate succeda în 
funcție lui Mihai Teja, dar și 
după ce Gigi Becali (60 de ani) 
a spus că i-ar plăcea să 
luc reze  cu  Șumi ,  fan i i  
vicecampioanei Ligii 1 au 
luat atitudine.

În miezul nopții de luni 
s p r e  m a r ț i ,  c â ț i v a  
reprezentanți ai galeriei s-
au deplasat la baza FCSB, 
din Berceni, acolo unde au 
scris cu vopsea neagră mai 
multe mesaje anti-Marius 
Șumudică.  Pr incipalu l  
mesaj a fost ”Șumi interzis la 
Steaua!”, dar au fost și alte 
mesaje obscene, care nu pot fi 
reproduse. Gestul ultrașilor a 
venit la puțin timp după ce 
”Peluza Roș-Albastră” a 
a n u n ț a t ,  p e  c o n t u l  d e  
facebook, că nu este de acord 
cu o astfel de mutare la nivelul 
băncii tehnice.

Demersul ultrașilor s-a 
dorit, în primul rând, un mesaj 
p e n t r u  G i g i  B e c a l i .  
Finanțatorul a spus că ar fi 
tentat să-l aducă pe fostul 
antrenor al Rapidului pe banca 
tehnică a echipei, dar cu 
a m e n d a m e n t u l  c ă - i  v a  
consulta înainte pe suporteri.

”Nu vreau să fac nimic 
împotriva suporterilor! Eu 

vreau pace! Mă voi consulta cu 
ei. Dacă ei vor fi de acord, 
atunci îl aduc pe Șumudică. 
Dar, să fie peste 80%. Deși, la 
un club cum este Steaua și 
restul de 20% ar însemna mult. 

De data asta nu fac nimic 
fără să-i întreb. Nu pot aduce 
un antrenor care să nu fie 
agreat de galerie”, a spus Gigi 

Becali. "Niciodată la STEAUA! 
Sa fie clar!", a scris ”Peluza 
Roş-Albastră” pe pagina 
oficială de facebook a clubului, 
într-o imagine în care Şumi are 
un X pe faţă.

Tehnicianul lui Al Shabab, 
Marius Șumudică, a avut o 
primă reacție cu privire la acest 
aspect, precizând tototdată că 
a primit mesaje atât de la fanii 

steliști, cât și de la rapidiști.
"A fost o zi foarte grea 

pentru mine. Am primit sute 
de telefoane. De la fanii 
stelişti care mă implorau să 
vin antrenor la FCSB. Vă 
arăt telefonul când vin în 
ţară. În acelaşi timp, am 
primit telefoane de la 
rapidişti, care mă rugau să 

nu merg la FCSB.
E u  s u n t  a n t r e n o r  

profesionist, care muncesc, 
mă simt flatat că suporterii unei 
echipe cu care eu am fost în 
relaţii reci mă apreciază. Mă 
simt mândru, dar vreau să pun 
punct acestor discuţii", a spus 
Marius Șumudică.

FCSB se schimbă din temelii! Nu mai puțin de 
10 jucători sunt pe picior de plecare

”Șumi interzis la Steaua!”. Ultrașii roș-albaștrilor,
 mesaj clar către Gigi Becali în privința noului antrenor
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