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Obiectiv: Domnule primar, Daniel ªtefan Drãgulin: Dupã 
cum mã cunoaºteþi, ºi dupã cum mai sunt aproximativ 3 

sãptãmâni ºi începeþi al mã cunosc, niciodatã nu o sã fiu 
patrulea an din acest mulþumit pe deplin, în schimb, 
mandat. Privind în urmã, ce pot spune, cã mi-am dat tot 
puteþi spune despre cei trei interesul ºi am 

fãcut tot ce îmi...ani? >> pagina 3
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Maria Dragomir:

 ”Furtul din avutul 
poporului 

nu se poate 
prescrie!”

n HANDBAL

Primarul 
: „Simt permanent 

sprijinul cãlãrãºenilor”

Daniel ªtefan 
Drãgulin

n INTERVIU

ar vrea Bursã de 
Cereale la Cãlãraºi, 
dar ºtie cã acum nu 

se poate

Iliuþã 

ºaua Filipescu, 
Raluca Surdu tot la 

Cãlãraºi spune cã 
va candida

Degeaba bate 

Zilele Comunei 
Dor Mãrunt, 
o reuºitã!

Cântec, joc ºi voie bunã 
la Zilele Comunei 
Dichiseni!

Nicio candidaturã 
nu este certã în PNL, 

oriunde
oricine poate candida 

Aproximativ 300 de 
locuri de muncã 
înregistrate în evidenþa 
AJOFM Cãlãraºi în aceastã 
sãptãmânã



rimãria municipiului Cãlãraºi a aproximativ 2 ani, iar de câteva zile este estimatã sã fie realizatã în 4 luni 
demarat, la începutul anului au început lucrãrile ºi la noua parcare . 65 de locuri noi de parcare vor sta la 
trecut, reproiectarea sediului publicã ce va sta la dispoziþia dispoziþia cãlãrãºenilor, dupã ce P

nou al instituþiei, prin sistematizarea angajaþilor, dar ºi cetãþenilor. lucrãrile se vor încheia. Odatã cu 
pe verticalã, construirea unei parcãri aceastã parcare nouã, întreaga zonã Conform unor informaþii preluate de 
ºi racorduri la apã ºi canalizare. Anul de la kiloemtrul zero al municipiului la reprezentanþii Primãriei Cãlãraºi, 
trecut s-a realizat zona pietonalã din Cãlãraºi, adiacentã strãzii Bucureºti sistematizarea pe verticalã a parcãrii 
faþa sediului, inaugurat în urmã cu va fi complet modernizatã.va costa 927.265,77 lei fãrã TVA ºi 

Obiectiv: Domnule primar, fonduri. Unii spun cã sunt era normal sã terminãm treptele cãtre intrarea în Sala meu pentru cã îmi aduc aminte 
mai sunt aproximativ 3 puþine fonduri atrase, dar aceastã ªcoalã nr. 12 pe care Polivalentã. Trebuie sã spunem de tinereþe ºi mi-ar fi plãcut ca 
sãptãmâni ºi începeþi al trebuie sã ºtie cã o parte din încercãm s-o dãm în folosinþã cu încredere cã am sprijinit atunci când eram tânãr oameni 
patrulea an din acest sume sunt acoperite de în anul ºcolar 2015/2016. Avem miºcarea sportivã, în general. importanþi din administraþia ºi 
mandat. Privind în urmã, ce Primãria Cãlãraºi, urmând ca o solicitare ºi pentru Grãdiniþa Avem sporturi, pe lângã politica din Cãlãraºi sã fi avut 
puteþi spune despre cei trei cetãþenii sã înceapã sã cu opt grupe, ºi sper sã fim handbal, în care excelãm, avem posibilitatea sã dialogheze cu 
ani? plãteascã dupã finalizarea noi. Acest lucru, nu cã m-a 

lucrãrilor. Este o încãrcare marcat, dar m-a fãcut sã Daniel ªtefan Drãgulin: 
financiarã destul de mare. demarez astfel de acþiuni, iar Dupã cum mã cunoaºteþi, ºi 

pe lângã acestea, ori de câte dupã cum mã cunosc, niciodatã 
ori am fost invitat sã particip nu o sã fiu mulþumit pe deplin, Obiectiv: Iar în ceea ce 
la acþiuni ale tinerilor nu am în schimb, pot spune, cã mi-am priveºte schimbãrile în oraº?
refuzat niciodatã. M-am dus cu dat tot interesul ºi am fãcut tot Daniel ªtefan Drãgulin: S-a 
mare plãcere ºi m-am simþit ce îmi stã în putere sã încerc vãzut, în primul rând, cã nu 
foarte bine printre ei.sã demarez o altã abordare lucrãm haotic, ºi am început 

administrativã în Primãria dintr-un loc ºi am luat de 
municipiului Cãlãraºi faþã de Obiectiv: Aº vrea sã vã exemplu Piaþa Orizont, punctul 
cum era înainte sã ajung eu întreb ºi de forfota din cel mai cãutat ºi aglomerat din 
primar, ºi un alt mod de a ultimele sãptãmâni din oraº, oraº. Am fãcut o piaþã în aer 
percepe relaþia primãrie- de lucrãrile de apã ºi liber, sã nu mai stea nimeni pe 
cetãþean. trotuar. Anul acesta vom canalizare. Ce ne mai puteþi 

moderniza ºi hala acoperitã de spune despre situaþia 
Obiectiv: Cât de greu a fost? legume ºi fructe, care va lucrãrilor?

beneficia de un sistem de Daniel ªtefan Drãgulin: Este Daniel ªtefan Drãgulin: Este 
climatizare corespunzãtor. Se greu ºi acum pentru cã, dacã foarte multã forfotã, foarte 
va face un comerþ civilizat ºi stãm sã ne gândim, numai la mult zgomot, astãzi (n.r. 
acolo. Mai departe, am fãcut în faptul cã într-un an am reuºit miercuri, 20 mai), am fost la sprijiniþi din punct de vedere box, canotaj, atletism, caiac-
aºa fel încât sã decongestionãm ºi suntem în linie dreaptã, sã întâlnirea sãptãmânalã cu financiar. Un alt lucru care s-a canoe, futsal, fotbal, activitãþi 
traficul, creând acele locuri de ne certificãm din punct de constructorul ºi EcoAqua, ºi fãcut, chiar dacã unii cetãþeni sportive  pe care Primãria 
parcare. Anul acesta, mergem vedere al managementului mi-am spus punctul de vedere au altã pãrere, reparaþiile Cãlãraºi le sprijinã. Este un 
cãtre Corniºei ºi vom calitãþii serviciilor noastre, ne- ºi unele nemulþumiri. Sperãm asfaltice care s-au realizat cu model pe care am dori ca o 
decongestiona ºi cealaltã parte am dat seama cã numai a simþ de rãspundere ºi parte din tineri, care au ºi ca pânã la finele acestui an 
a strãzii Belºugului. De schimba anumite mentalitãþi proiectul sã fie terminat, noi profesionist. Modul cum au fost înclinaþii, sã îl urmeze. Am 
asemenea, am început IL ale celor care lucreazã în abordate toate problemele s-a privit altfel ºi organizarea de suntem doar beneficiarii 
Caragiale, am zis cã va fi primãrie este foarte greu, dar schimbat ºi mi-am adus aminte evenimente în municipiul acestuia, dar mã intereseazã ca 
prima stradã asfaltatã din nu imposibil. Lucru demonstrat acum de câinii comunitari. Cãlãraºi, Ziua de 1 iunie, Zilele aceste lucrãri sã se încadreze 
mandatul meu ºi am asfaltat-o, ºi de verificãrile fãcute de Haideþi sã ne gândim unde am Cãlãraºiului, sfârºitul de an, în proiect. Cu bune ºi rele, 
a fost un contract multianual ºi auditorii care au venit la fost ºi unde am ajuns, Sãrbãtoarea primãverii, Ziua mergem înainte, unele lucrãri 
anul acesta, pânã în varã sper Primãria Cãlãraºi care au Cãlãraºiul nu mai are mulþi Dunãrii. sunt în grafic, altele nu, 
sã terminãm ºi conexiunile cu rãmas surprinºi plãcut. ªtiu cã câini pe strãzi, lucru în pãrerea mea cã sunt deficitari 
strãzile adiacente. Merg ºi mai mai sunt probleme în privinþa beneficiul cetãþenilor. Am Obiectiv: Se apropie ziua de la aprovizionare, cred cã au departe ºi vom încerca ca pânã raportului dintre cetãþean ºi inventariat ºi locurile de deschis prea multe fronturi de 1 iunie, Primãria Cãlãraºi în toamnã sã modernizãm ºi funcþionarul public, dar trebuie parcare, însã nu putem bate lucru ºi nu mai fac faþã, are pregãtit un program strãzile adiacente IL Caragiale. sã aiba rãbdare ºi unul ºi din palme ºi sã rezolvãm peste destinat copiilor? îngreuneazã ritmul ºi cetãþenii Nu am uitat nici de unitãþile de celãlalt. În timp se pot schimba noapte toate solicitãrile venite au un disconfort. Daniel ªtefan Drãgulin: Va fi învãþãmânt, cu care am o multe cu înþelegerea ambelor din partea cetãþenilor, cetãþeni 

a treia ediþie în care îi colaborare foarte deschisã, pãrþi. E un lucru pe care mi l- cu care avem un dialog Obiectiv: Trãgând linie la respectãm pe cei mai mici ºi existã deschidere atât din am dorit ºi l-am implementat. permanent ºi þinem cont de 
cei trei ani de mandat, vom organiza o serie de partea mea, cât ºi din partea Un alt lucru pe care am reuºit pãrerea lor. 
domnule primar, care ar fi activitãþi la care sunt convins conducerilor de ºcoli, am sã-l schimb este cel legat de 
cea mai mare realizare a cã se va participa în numãr evaluat ºi rezolvat toate accesarea fondurilor europene. 

Obiectiv: ªi apropo de foarte mare. Anul acesta avem dumneavoastrã?cererile pertinente ale La ora actualã se deruleazã o 
schimbãri în oraº, domnule ºi ceva inedit, ºi înainte sã vã  Cea acestora, am acoperit sala de Daniel ªtefan Drãgulin:serie de proiecte ºi urmeazã ºi 
primar, nu putem sã trecem spun despre ce e vorba, vreau sport a ªcolii nr. 5, urmeazã ºi mai mare realizare este aceea altele, care beneficiazã de 
cu vederea transformarea sã vã spun cã am un respect modernizarea altor terenuri de cã cea mai mare parte a sprijin financiar european. 
Parcului Dumbrava, cel mai deosebit faþã de tineri, în sport. Avem în vedere, tot la Asta înseamnã cã este formatã cãlãrãºenilor au înþeles cã ceva 
mare parc din oraº. sensul cã, trebuie sã acest capitol, sã termoizolãm o o echipã, existã o Direcþie, care se schimbã în oraº, cã trebuie 
Daniel ªtefan Drãgulin: recunoaºtem, fiecare are un parte din aceste unitãþi de a început sã aibã rezultate ºi sã avem grijã de el, pentru cã e 

curs al vieþii ºi acum cât de Parcul Dumbrava este un parc învãþãmânt, am depus un sunt convins cã va da ºi de oraºul ºi casa noastrã, cã au 
curând vor veni ei în locul care începe sã caracterizeze vãzut cã lucrurile nu se fac în 
nostru. ªi trebuie sã le dãm municipiul Cãlãraºi. Am luat grabã, ci cu mare atenþie ºi 
ºansa sã vadã ce înseamnã hotãrârea de a moderniza ºi responsabilitate. Simt 
activitãþile administrative. Am Parcul Central. Nu am uitat permanent sprijinul lor în 
hotãrât ca anul acesta, pe 2 nici de bazele sportive, ºi ºtiþi urma dialogului pe care îl am 
iunie, sã organizãm o Zi a cã am modernizat o parte a cu aceºtia, fie în mediul online, 
Porþilor Deschise, zi în care, Bazei Navrom pentru fotbal, fie în întâlnirile pe care le am 
pentru prima datã, Primãria urmeazã ca ºi cealaltã parte sã cu ei. Mã bucur cã ei au tãria 
municipiului Cãlãraºi va fi o modernizãm pentru handbal. de a-mi spune lucrurilor pe 
condusã de elevi, vom avea un Pentru a vedea ce impact are, nume, e normal ca într-un oraº 
primar, doi viceprimari ºi un am adus în Parcul Dumbrava civilizat sã se întâmple aºa, 
secretar din rândul lor. Sunt niºte aparate de fitness ºi am pentru cã numai printr-un 
elevi din Liceul Teoretic Mihai vãzut cã sunt bine primite, de 

dialog ºi o transparenþã putem 
Eminescu, recent au venit cu o aceea urmeazã sã achiziþionãm 

reuºi sã evoluãm.altã solicitare la mine ºi le-am ºi pentru alte parcuri din oraº. 
lansat aceastã provocare, am Ne gândim sã modernizãm ºi 

Obiectiv: Iar cel mai mare înþeles cã ei deja au avut locurile de joacã ºi avem 
regret, dacã existã?alegeri, iar pe 2 iunie aºtept sã-fonduri prinse în buget. De 
Daniel ªtefan Drãgulin: Cel mi cunosc înlocuitorul. asemenea nu trebuie sã uitãm 
mai mare regret este acela cã Urmeazã, cu siguranþã, sã faptul cã vom moderniza 
bugetul pe care îl am la reeditãm aceastã Zi a porþilor Grãdina Zoologicã, avem un 
dispoziþie nu-mi permite sã deschise. Sã sprijini tinerii proiect pentru o salã de sport proiect european, dar ºi un acum înainte. Vreau sã 
facem mai multe investiþii în înseamnã cã le recunoºti la Colegiul Agricol, singura altul pentru modernizarea amintesc de anveloparea 
municipiu, investiþii pe care poziþia socialã ºi sã îi respecþi. unitate cu teren disponibil, spaþiului de joacã ºi zonei blocurilor, Cãlãraºiul este 

ªi pentru mine este un lucru cãlãrãºenii cu prisosinþã le sala urmând a deservi ºi adiacente din Parcul primul municipiu reºedinþã de 
meritã. deosebit, este de fapt un crez al ªcoala nr. 10. De asemenea, Dumbrava. Vom termina ºi judeþ care a accesat astfel de 
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a sfarºitul lunii aprilie 2015, rata 
ºomajului înregistratã la nivelul 
judeþului Cãlãraºi a fost de 7,26 %, L

ceea ce corespunde unui numãr de 7.808 
ºomeri, din care 1.175 ºomeri beneficiari de 
indemnizaþie ºi 6.633 persoane 
neindemnizate. Comparativ cu aceeaºi 
perioadã a anului trecut, rata ºomajului 
înregistratã la 30 aprilie 2015 este cu 0,28 
puncte procentuale mai mare. 

De la începutul acestui an ºi pânã la finele 
lunii aprilie 2015, rata ºomajului a scãzut cu 
0,67 puncte procentuale, ceea ce reprezentã 
724 ºomeri mai puþini în evidenþa Agenþiei 
Judeþene pentru Ocuparea Forþei de Muncã 
din Cãlãraºi. 

La nivelul judeþului Cãlaraºi, ºomajul se 
menþine în continuare ridicat în rândul 
barbaþilor, rata ºomajului masculin, 
înregistratã la 30 aprilie 2015, fiind de 
8,76%.

Cãlãraºi sunt înregistrate 287 de locuri asigurãri, electrician, casier încasator, vase, manipulant marfã, muncitor 
de muncã vacante, astfel: contabil, agent securitate; necalificat în prelucrarea lemnului, 

muncitor necalificat în industrie.     l pentru studii superioare – 22 posturi l 136 locuri de muncã se adreseazã 
în meseriile/ocupaþiile: director persoanelor care au sub un nivel mediu Angajatorii care declarã la AJOFM 
economic, economist, inginer prelucrãri de pregãtire ºi deþin calificare sau Cãlãraºi ofertele de locuri de muncã 
mecanice, inspector asigurãri, inginer experienþã în una din meseriile: disponibile, beneficiazã gratuit de 
mecanic, inginer zootehnist, medic confecþioner îmbrãcãminte, brutar, servicii de mediere a a muncii, servicii 
veterinar, consultant în informaticã, morar, sudor, strungar, maºinist pod ce constau în preselecþia candidaþilor 
expert accesare fonduri europene, rulant, frigotehnist, dulgher, fierar corespunzãtor cerinþelor locurilor de 
inginer automatist, director societate betonist, zidar, ºofer autocamion, muncã oferite. 
comercialã, director vânzãri, asistent tractorist, operator la maºini cu Comunicarea locurilor de muncã vacante 
manager, inginer producþie ºi chimist; comandã numericã, mecanic utilaj, se poate face prin fax la numãrul 

polizator, lãcãtuº mecanic etc;l pentru studii medii – 54 locuri de 0242.331.693, prin e-mail: 
muncã, pentru meseriile/ocupaþiile: l 75 locuri de muncã pot fi ocupate de calarasi@ajofm.anofm.ro, la sediile a data prezentã, în evidenþa 
vânzãtor, recepþioner hotel, ospãtar, cãtre solicitanþii care nu deþin nicio Agenþiilor Locale din Cãlãraºi sau Agenþiei Judeþene pentru 
vopsitor auto, ºofer autoturisme  ºi calificare, în ocupaþii precum: muncitor Olteniþa, precum ºi la punctul de lucru LOcuparea Forþei de Muncã din 
camionete, consultant asigurãri, agent necalificat în confecþii textile, spãlãtor din Lehliu Garã. 

rimãria Municipiului Cãlãraºi va va 
efectua, în perioada 23.05-P26.05.2015 tratamente de 

dezinsecþie, terestru, în vederea combaterii 
populaþiilor de þânþari. Tratamentele se vor 
efectua pe o suprafaþã de 3.000 de hectare ºi 
se vor aplica în intervalul orar 22:00-06:00, 
în funcþie decondiþiile atmosferice fiind 
posibilã prelungirea perioadei, fapt ce va fi 
comunicat ulterior.

Substanþele active ale produselor utilizate 
sunt deltamethrin, tetramethrin ºi 
cipermethrin.

Facem precizarea cã tratamentele se vor 
desfãºura în condiþii corespunzãtoare pe 
raza municipiului Cãlãraºi, respectând 
prevederile legale de protecþie a mediului, a 
sãnãtãþii ºi securitãþii populaþiei.

Aproximativ 300 de locuri de muncã înregistrate 
în evidenþa AJOFM Cãlãraºi în aceastã sãptãmânã

Rata ºomajului în 
judeþul Cãlãraºi 
este în scãdere

Primãria începe 
tratamentele 

împotriva þânþarilor

n Primãria Cãlãraºi

Au început lucrãrile 
la parcarea instituþiei
Au început lucrãrile 
la parcarea instituþiei

Rodica Zaharia oferind celor prezenþi un 
spectacol de zile mari.
Primarul Gheorghe Dobre a a iniþiativa primarului 
mulþumit modelenilor Gheorghe Dobre, 
pentru participarea în Primãria ºi Consiliul L
numãr foarte mare la Local au oferit cetãþenilor 
eveniment, alãturi de el din Modelu, Radu Negru ºi 
aflându-se ºi preºedintele Tonea, ºi anul acesta, douã 
Consiliului Judeþean zile de sãrbãtoare la „Zilele 
Cãlãraºi, Rãducu George Comunei” unde buna 
Filipescu, dar ºi alte dispoziþie ºi distracþia au 
oficialitãþi.fost pe primul plan. 
Evenimentul s-a încheiat cu Pe scena amplasatã lângã 
un superb foc de artificii. stadionul de fotbal au încins 
Acþiunea a fãcut parte din atmosfera Dorian Popa, 
cel mai mare proiect Andreea Antonescu, Rucsy 
cultural din România (Blaxy Girls), Deea ºi Dinu 
organizat de Mix Music Maxer, Jean de la Craiova, 
Bucureºti, avându-l ca Bogdan Artistu', Radu Ille, 
producãtor pe Marius Mândrele, Geanina Manea, 
Gavrilã.ªogoriþele ºi artiºti locali, 

„Zilele Comunei Modelu” - un eveniment 
de succes oferit an de an modelenilor de 

cãtre primarul Gheorghe Dobre

n INTERVIU

Primarul Daniel ªtefan Drãgulin: 
„Simt permanent sprijinul cãlãrãºenilor”



rimãria municipiului Cãlãraºi a aproximativ 2 ani, iar de câteva zile este estimatã sã fie realizatã în 4 luni 
demarat, la începutul anului au început lucrãrile ºi la noua parcare . 65 de locuri noi de parcare vor sta la 
trecut, reproiectarea sediului publicã ce va sta la dispoziþia dispoziþia cãlãrãºenilor, dupã ce P

nou al instituþiei, prin sistematizarea angajaþilor, dar ºi cetãþenilor. lucrãrile se vor încheia. Odatã cu 
pe verticalã, construirea unei parcãri aceastã parcare nouã, întreaga zonã Conform unor informaþii preluate de 
ºi racorduri la apã ºi canalizare. Anul de la kiloemtrul zero al municipiului la reprezentanþii Primãriei Cãlãraºi, 
trecut s-a realizat zona pietonalã din Cãlãraºi, adiacentã strãzii Bucureºti sistematizarea pe verticalã a parcãrii 
faþa sediului, inaugurat în urmã cu va fi complet modernizatã.va costa 927.265,77 lei fãrã TVA ºi 

Obiectiv: Domnule primar, fonduri. Unii spun cã sunt era normal sã terminãm treptele cãtre intrarea în Sala meu pentru cã îmi aduc aminte 
mai sunt aproximativ 3 puþine fonduri atrase, dar aceastã ªcoalã nr. 12 pe care Polivalentã. Trebuie sã spunem de tinereþe ºi mi-ar fi plãcut ca 
sãptãmâni ºi începeþi al trebuie sã ºtie cã o parte din încercãm s-o dãm în folosinþã cu încredere cã am sprijinit atunci când eram tânãr oameni 
patrulea an din acest sume sunt acoperite de în anul ºcolar 2015/2016. Avem miºcarea sportivã, în general. importanþi din administraþia ºi 
mandat. Privind în urmã, ce Primãria Cãlãraºi, urmând ca o solicitare ºi pentru Grãdiniþa Avem sporturi, pe lângã politica din Cãlãraºi sã fi avut 
puteþi spune despre cei trei cetãþenii sã înceapã sã cu opt grupe, ºi sper sã fim handbal, în care excelãm, avem posibilitatea sã dialogheze cu 
ani? plãteascã dupã finalizarea noi. Acest lucru, nu cã m-a 

lucrãrilor. Este o încãrcare marcat, dar m-a fãcut sã Daniel ªtefan Drãgulin: 
financiarã destul de mare. demarez astfel de acþiuni, iar Dupã cum mã cunoaºteþi, ºi 

pe lângã acestea, ori de câte dupã cum mã cunosc, niciodatã 
ori am fost invitat sã particip nu o sã fiu mulþumit pe deplin, Obiectiv: Iar în ceea ce 
la acþiuni ale tinerilor nu am în schimb, pot spune, cã mi-am priveºte schimbãrile în oraº?
refuzat niciodatã. M-am dus cu dat tot interesul ºi am fãcut tot Daniel ªtefan Drãgulin: S-a 
mare plãcere ºi m-am simþit ce îmi stã în putere sã încerc vãzut, în primul rând, cã nu 
foarte bine printre ei.sã demarez o altã abordare lucrãm haotic, ºi am început 

administrativã în Primãria dintr-un loc ºi am luat de 
municipiului Cãlãraºi faþã de Obiectiv: Aº vrea sã vã exemplu Piaþa Orizont, punctul 
cum era înainte sã ajung eu întreb ºi de forfota din cel mai cãutat ºi aglomerat din 
primar, ºi un alt mod de a ultimele sãptãmâni din oraº, oraº. Am fãcut o piaþã în aer 
percepe relaþia primãrie- de lucrãrile de apã ºi liber, sã nu mai stea nimeni pe 
cetãþean. trotuar. Anul acesta vom canalizare. Ce ne mai puteþi 

moderniza ºi hala acoperitã de spune despre situaþia 
Obiectiv: Cât de greu a fost? legume ºi fructe, care va lucrãrilor?

beneficia de un sistem de Daniel ªtefan Drãgulin: Este Daniel ªtefan Drãgulin: Este 
climatizare corespunzãtor. Se greu ºi acum pentru cã, dacã foarte multã forfotã, foarte 
va face un comerþ civilizat ºi stãm sã ne gândim, numai la mult zgomot, astãzi (n.r. 
acolo. Mai departe, am fãcut în faptul cã într-un an am reuºit miercuri, 20 mai), am fost la sprijiniþi din punct de vedere box, canotaj, atletism, caiac-
aºa fel încât sã decongestionãm ºi suntem în linie dreaptã, sã întâlnirea sãptãmânalã cu financiar. Un alt lucru care s-a canoe, futsal, fotbal, activitãþi 
traficul, creând acele locuri de ne certificãm din punct de constructorul ºi EcoAqua, ºi fãcut, chiar dacã unii cetãþeni sportive  pe care Primãria 
parcare. Anul acesta, mergem vedere al managementului mi-am spus punctul de vedere au altã pãrere, reparaþiile Cãlãraºi le sprijinã. Este un 
cãtre Corniºei ºi vom calitãþii serviciilor noastre, ne- ºi unele nemulþumiri. Sperãm asfaltice care s-au realizat cu model pe care am dori ca o 
decongestiona ºi cealaltã parte am dat seama cã numai a simþ de rãspundere ºi parte din tineri, care au ºi ca pânã la finele acestui an 
a strãzii Belºugului. De schimba anumite mentalitãþi proiectul sã fie terminat, noi profesionist. Modul cum au fost înclinaþii, sã îl urmeze. Am 
asemenea, am început IL ale celor care lucreazã în abordate toate problemele s-a privit altfel ºi organizarea de suntem doar beneficiarii 
Caragiale, am zis cã va fi primãrie este foarte greu, dar schimbat ºi mi-am adus aminte evenimente în municipiul acestuia, dar mã intereseazã ca 
prima stradã asfaltatã din nu imposibil. Lucru demonstrat acum de câinii comunitari. Cãlãraºi, Ziua de 1 iunie, Zilele aceste lucrãri sã se încadreze 
mandatul meu ºi am asfaltat-o, ºi de verificãrile fãcute de Haideþi sã ne gândim unde am Cãlãraºiului, sfârºitul de an, în proiect. Cu bune ºi rele, 
a fost un contract multianual ºi auditorii care au venit la fost ºi unde am ajuns, Sãrbãtoarea primãverii, Ziua mergem înainte, unele lucrãri 
anul acesta, pânã în varã sper Primãria Cãlãraºi care au Cãlãraºiul nu mai are mulþi Dunãrii. sunt în grafic, altele nu, 
sã terminãm ºi conexiunile cu rãmas surprinºi plãcut. ªtiu cã câini pe strãzi, lucru în pãrerea mea cã sunt deficitari 
strãzile adiacente. Merg ºi mai mai sunt probleme în privinþa beneficiul cetãþenilor. Am Obiectiv: Se apropie ziua de la aprovizionare, cred cã au departe ºi vom încerca ca pânã raportului dintre cetãþean ºi inventariat ºi locurile de deschis prea multe fronturi de 1 iunie, Primãria Cãlãraºi în toamnã sã modernizãm ºi funcþionarul public, dar trebuie parcare, însã nu putem bate lucru ºi nu mai fac faþã, are pregãtit un program strãzile adiacente IL Caragiale. sã aiba rãbdare ºi unul ºi din palme ºi sã rezolvãm peste destinat copiilor? îngreuneazã ritmul ºi cetãþenii Nu am uitat nici de unitãþile de celãlalt. În timp se pot schimba noapte toate solicitãrile venite au un disconfort. Daniel ªtefan Drãgulin: Va fi învãþãmânt, cu care am o multe cu înþelegerea ambelor din partea cetãþenilor, cetãþeni 

a treia ediþie în care îi colaborare foarte deschisã, pãrþi. E un lucru pe care mi l- cu care avem un dialog Obiectiv: Trãgând linie la respectãm pe cei mai mici ºi existã deschidere atât din am dorit ºi l-am implementat. permanent ºi þinem cont de 
cei trei ani de mandat, vom organiza o serie de partea mea, cât ºi din partea Un alt lucru pe care am reuºit pãrerea lor. 
domnule primar, care ar fi activitãþi la care sunt convins conducerilor de ºcoli, am sã-l schimb este cel legat de 
cea mai mare realizare a cã se va participa în numãr evaluat ºi rezolvat toate accesarea fondurilor europene. 

Obiectiv: ªi apropo de foarte mare. Anul acesta avem dumneavoastrã?cererile pertinente ale La ora actualã se deruleazã o 
schimbãri în oraº, domnule ºi ceva inedit, ºi înainte sã vã  Cea acestora, am acoperit sala de Daniel ªtefan Drãgulin:serie de proiecte ºi urmeazã ºi 
primar, nu putem sã trecem spun despre ce e vorba, vreau sport a ªcolii nr. 5, urmeazã ºi mai mare realizare este aceea altele, care beneficiazã de 
cu vederea transformarea sã vã spun cã am un respect modernizarea altor terenuri de cã cea mai mare parte a sprijin financiar european. 
Parcului Dumbrava, cel mai deosebit faþã de tineri, în sport. Avem în vedere, tot la Asta înseamnã cã este formatã cãlãrãºenilor au înþeles cã ceva 
mare parc din oraº. sensul cã, trebuie sã acest capitol, sã termoizolãm o o echipã, existã o Direcþie, care se schimbã în oraº, cã trebuie 
Daniel ªtefan Drãgulin: recunoaºtem, fiecare are un parte din aceste unitãþi de a început sã aibã rezultate ºi sã avem grijã de el, pentru cã e 

curs al vieþii ºi acum cât de Parcul Dumbrava este un parc învãþãmânt, am depus un sunt convins cã va da ºi de oraºul ºi casa noastrã, cã au 
curând vor veni ei în locul care începe sã caracterizeze vãzut cã lucrurile nu se fac în 
nostru. ªi trebuie sã le dãm municipiul Cãlãraºi. Am luat grabã, ci cu mare atenþie ºi 
ºansa sã vadã ce înseamnã hotãrârea de a moderniza ºi responsabilitate. Simt 
activitãþile administrative. Am Parcul Central. Nu am uitat permanent sprijinul lor în 
hotãrât ca anul acesta, pe 2 nici de bazele sportive, ºi ºtiþi urma dialogului pe care îl am 
iunie, sã organizãm o Zi a cã am modernizat o parte a cu aceºtia, fie în mediul online, 
Porþilor Deschise, zi în care, Bazei Navrom pentru fotbal, fie în întâlnirile pe care le am 
pentru prima datã, Primãria urmeazã ca ºi cealaltã parte sã cu ei. Mã bucur cã ei au tãria 
municipiului Cãlãraºi va fi o modernizãm pentru handbal. de a-mi spune lucrurilor pe 
condusã de elevi, vom avea un Pentru a vedea ce impact are, nume, e normal ca într-un oraº 
primar, doi viceprimari ºi un am adus în Parcul Dumbrava civilizat sã se întâmple aºa, 
secretar din rândul lor. Sunt niºte aparate de fitness ºi am pentru cã numai printr-un 
elevi din Liceul Teoretic Mihai vãzut cã sunt bine primite, de 

dialog ºi o transparenþã putem 
Eminescu, recent au venit cu o aceea urmeazã sã achiziþionãm 

reuºi sã evoluãm.altã solicitare la mine ºi le-am ºi pentru alte parcuri din oraº. 
lansat aceastã provocare, am Ne gândim sã modernizãm ºi 

Obiectiv: Iar cel mai mare înþeles cã ei deja au avut locurile de joacã ºi avem 
regret, dacã existã?alegeri, iar pe 2 iunie aºtept sã-fonduri prinse în buget. De 
Daniel ªtefan Drãgulin: Cel mi cunosc înlocuitorul. asemenea nu trebuie sã uitãm 
mai mare regret este acela cã Urmeazã, cu siguranþã, sã faptul cã vom moderniza 
bugetul pe care îl am la reeditãm aceastã Zi a porþilor Grãdina Zoologicã, avem un 
dispoziþie nu-mi permite sã deschise. Sã sprijini tinerii proiect pentru o salã de sport proiect european, dar ºi un acum înainte. Vreau sã 
facem mai multe investiþii în înseamnã cã le recunoºti la Colegiul Agricol, singura altul pentru modernizarea amintesc de anveloparea 
municipiu, investiþii pe care poziþia socialã ºi sã îi respecþi. unitate cu teren disponibil, spaþiului de joacã ºi zonei blocurilor, Cãlãraºiul este 

ªi pentru mine este un lucru cãlãrãºenii cu prisosinþã le sala urmând a deservi ºi adiacente din Parcul primul municipiu reºedinþã de 
meritã. deosebit, este de fapt un crez al ªcoala nr. 10. De asemenea, Dumbrava. Vom termina ºi judeþ care a accesat astfel de 
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a sfarºitul lunii aprilie 2015, rata 
ºomajului înregistratã la nivelul 
judeþului Cãlãraºi a fost de 7,26 %, L

ceea ce corespunde unui numãr de 7.808 
ºomeri, din care 1.175 ºomeri beneficiari de 
indemnizaþie ºi 6.633 persoane 
neindemnizate. Comparativ cu aceeaºi 
perioadã a anului trecut, rata ºomajului 
înregistratã la 30 aprilie 2015 este cu 0,28 
puncte procentuale mai mare. 

De la începutul acestui an ºi pânã la finele 
lunii aprilie 2015, rata ºomajului a scãzut cu 
0,67 puncte procentuale, ceea ce reprezentã 
724 ºomeri mai puþini în evidenþa Agenþiei 
Judeþene pentru Ocuparea Forþei de Muncã 
din Cãlãraºi. 

La nivelul judeþului Cãlaraºi, ºomajul se 
menþine în continuare ridicat în rândul 
barbaþilor, rata ºomajului masculin, 
înregistratã la 30 aprilie 2015, fiind de 
8,76%.

Cãlãraºi sunt înregistrate 287 de locuri asigurãri, electrician, casier încasator, vase, manipulant marfã, muncitor 
de muncã vacante, astfel: contabil, agent securitate; necalificat în prelucrarea lemnului, 

muncitor necalificat în industrie.     l pentru studii superioare – 22 posturi l 136 locuri de muncã se adreseazã 
în meseriile/ocupaþiile: director persoanelor care au sub un nivel mediu Angajatorii care declarã la AJOFM 
economic, economist, inginer prelucrãri de pregãtire ºi deþin calificare sau Cãlãraºi ofertele de locuri de muncã 
mecanice, inspector asigurãri, inginer experienþã în una din meseriile: disponibile, beneficiazã gratuit de 
mecanic, inginer zootehnist, medic confecþioner îmbrãcãminte, brutar, servicii de mediere a a muncii, servicii 
veterinar, consultant în informaticã, morar, sudor, strungar, maºinist pod ce constau în preselecþia candidaþilor 
expert accesare fonduri europene, rulant, frigotehnist, dulgher, fierar corespunzãtor cerinþelor locurilor de 
inginer automatist, director societate betonist, zidar, ºofer autocamion, muncã oferite. 
comercialã, director vânzãri, asistent tractorist, operator la maºini cu Comunicarea locurilor de muncã vacante 
manager, inginer producþie ºi chimist; comandã numericã, mecanic utilaj, se poate face prin fax la numãrul 

polizator, lãcãtuº mecanic etc;l pentru studii medii – 54 locuri de 0242.331.693, prin e-mail: 
muncã, pentru meseriile/ocupaþiile: l 75 locuri de muncã pot fi ocupate de calarasi@ajofm.anofm.ro, la sediile a data prezentã, în evidenþa 
vânzãtor, recepþioner hotel, ospãtar, cãtre solicitanþii care nu deþin nicio Agenþiilor Locale din Cãlãraºi sau Agenþiei Judeþene pentru 
vopsitor auto, ºofer autoturisme  ºi calificare, în ocupaþii precum: muncitor Olteniþa, precum ºi la punctul de lucru LOcuparea Forþei de Muncã din 
camionete, consultant asigurãri, agent necalificat în confecþii textile, spãlãtor din Lehliu Garã. 

rimãria Municipiului Cãlãraºi va va 
efectua, în perioada 23.05-P26.05.2015 tratamente de 

dezinsecþie, terestru, în vederea combaterii 
populaþiilor de þânþari. Tratamentele se vor 
efectua pe o suprafaþã de 3.000 de hectare ºi 
se vor aplica în intervalul orar 22:00-06:00, 
în funcþie decondiþiile atmosferice fiind 
posibilã prelungirea perioadei, fapt ce va fi 
comunicat ulterior.

Substanþele active ale produselor utilizate 
sunt deltamethrin, tetramethrin ºi 
cipermethrin.

Facem precizarea cã tratamentele se vor 
desfãºura în condiþii corespunzãtoare pe 
raza municipiului Cãlãraºi, respectând 
prevederile legale de protecþie a mediului, a 
sãnãtãþii ºi securitãþii populaþiei.

Aproximativ 300 de locuri de muncã înregistrate 
în evidenþa AJOFM Cãlãraºi în aceastã sãptãmânã

Rata ºomajului în 
judeþul Cãlãraºi 
este în scãdere

Primãria începe 
tratamentele 

împotriva þânþarilor

n Primãria Cãlãraºi

Au început lucrãrile 
la parcarea instituþiei
Au început lucrãrile 
la parcarea instituþiei

Rodica Zaharia oferind celor prezenþi un 
spectacol de zile mari.
Primarul Gheorghe Dobre a a iniþiativa primarului 
mulþumit modelenilor Gheorghe Dobre, 
pentru participarea în Primãria ºi Consiliul L
numãr foarte mare la Local au oferit cetãþenilor 
eveniment, alãturi de el din Modelu, Radu Negru ºi 
aflându-se ºi preºedintele Tonea, ºi anul acesta, douã 
Consiliului Judeþean zile de sãrbãtoare la „Zilele 
Cãlãraºi, Rãducu George Comunei” unde buna 
Filipescu, dar ºi alte dispoziþie ºi distracþia au 
oficialitãþi.fost pe primul plan. 
Evenimentul s-a încheiat cu Pe scena amplasatã lângã 
un superb foc de artificii. stadionul de fotbal au încins 
Acþiunea a fãcut parte din atmosfera Dorian Popa, 
cel mai mare proiect Andreea Antonescu, Rucsy 
cultural din România (Blaxy Girls), Deea ºi Dinu 
organizat de Mix Music Maxer, Jean de la Craiova, 
Bucureºti, avându-l ca Bogdan Artistu', Radu Ille, 
producãtor pe Marius Mândrele, Geanina Manea, 
Gavrilã.ªogoriþele ºi artiºti locali, 

„Zilele Comunei Modelu” - un eveniment 
de succes oferit an de an modelenilor de 

cãtre primarul Gheorghe Dobre

n INTERVIU

Primarul Daniel ªtefan Drãgulin: 
„Simt permanent sprijinul cãlãrãºenilor”



mai are nevoie de nicio cãzutã nu a reuºit sã îi 
prezentare. Localnicii au rãmas îndepãrteze pe cei prezenþi. 
plãcut surprinºi de recitalurile Primarul Iulian Radu chiar s-a 
oferite de artiºtii amatori de la prins într-o horã cu locuitorii are sãrbãtoare la 
Centrul Cultural Judeþean. O comunei când ploua. Iar atunci Dichiseni! Sâmbãtã ºi M impresie plãcutã au lãsat ºi când nu a dansat mi-a rãspuns duminicã (16-17 Mai) 
dansatorii ansamblurilor printre picãturi la câteva baza sportivã din localitate a fost 
folclorice din comunele Unirea, întrebãri. neîncãpãtoare pentru câþi oameni 
Borcea ºi Dichiseni. Ca orice au participat la Zilele Comunei. Rep: Sunteþi iniþiatorul acestei gospodar care a aºezat treburile Pe de o parte localnicii erau sãrbãtori, pentru prima oarã bine, primarul Iulian Radu era prezenþi cu mic cu mare dar, în organizatã de-a lungul a douã mulþumit de partea de plus, sute de oameni din zile. Cum aþi reuºit sã puneþi organizare: „Este o organizare localitãþile învecinate au venit la la punct un astfel de bunã. Toþi cei implicaþi în aceastã Dichiseni, atraºi de spectacolul al eveniment în aceste vremuri în La aceastã frumoasã sãrbãtoare activitate – aparatul Iulian Radu, primarul comunei cãrui afiº era unul cu greutate. care austeritatea loveºte în au venit în semn de prietenie administrativ al primarului ºi Dichiseni, a precizat: „Dupã 3 ani „Nu în fiecare zi poþi asista la o orice? pentru primarul comunei Iulian consilierii locali (a lipsit Aurel în fruntea primãriei Dichiseni, galã a muzicii populare”, îmi 

Radu reprezentanþii autoritãþilor Þigãreu) ºi-au fãcut bine treaba, pot sã spun cã începem sã avem o spunea dna. Elena Mitroi, I.R.: Anul trecut am constatat cã 
judeþene ºi foarte mulþi primari dna Elena Mitroi fiind comunã care sã poatã oferi consilier local. Doar spicuind din o singurã zi nu este suficientã 
din comunele limitrofe. Primarul responsabilã cu protocolul”. Îmi locuitorilor sãi condiþii cât mai programul complex realizat cu pentru locuitorii din cele trei 
Iulian Radu s-a adresat celor doresc ca ediþia a II-a Zilelor bune de trai. Realizãrile au mare profesionalism de Mix sate: Dichiseni, Coslogeni ºi 
prezenþi, mulþumindu-le pentru Comunei Dichiseni sã rãmânã în început sã se vadã. Obiectivul Music, alãturi de  ªtefania Rareº, Satnoeni. Unii munceau, alþii 
prezenþã: „Dragi invitaþi ºi dragi amintirea tuturor celor prezenþi. meu este ca în viitor sã fac din au încântat asistenþa, Elena erau plecaþi. Acum oamenii din 
participanþi la Zilele Comunei Mã bucur cã putem oferi un astfel Dichiseni o comunã cu o Meriºoreanu, Radu Ile, Dorina comunã au timp sã se 
Dichiseni, bine aþi venit! Am de spectacol concetãþenilor noºtri. infrastructurã adaptatã Mete, Dorian Popa, Mândrele, întâlneascã, sã asculte muzicã, sã 

Concetãþenii mei sunt oameni vremurilor în care trãim. În Andreea Antonescu, Misty, se simtã bine, sã se bucure ºi 
harnici, gospodari ºi, mãcar o acest sens am implementat Admiral C4C, Rucsy, Constantin sã petreacã împreunã. Am 
datã pe an, meritã un astfel de câteva proiecte care se aflã David, Roxana Nemeº, fãcut un proiect de hotãrâre 
program care sã le mai destindã în curs de derulare: Sânzienele, Hangiþele, era evident pe care l-am supus dezbaterii 
sufletul”. ªi avea mare dreptate! Extindere ªcoalã sat cã spectacolul de la Dichiseni nu Consiliului local, iar 
Pentru cã nici mãcar ploaia Dichiseni; Reabilitare ºi consilierii au fost de acord, 

modernizare salã de sport stabilind ca evenimentul sã 
sat Dichiseni; Reabilitare, se deruleze în douã zile. 
modernizare ºi dotare cu Oamenii au fost informaþi din 
logisticã performantã timp de realizatorul 
Cãmin Cultural, sat manifestaþiei prin mijloace 
Dichiseni; Înfiinþare alei specifice ºi au aºteptat cu 
pietonale pe cel de-al doilea nerãbdare o sãrbãtoare de 
sens al DN ce tranziteazã aceastã amploare. Iatã cã 
comuna. Dar când este de bunul Dumnezeu ne-a ajutat 
muncit, muncim, iar când ºi cu sprijinul agenþilor 
este de distrat, sã ne economici din comunã am organizat cu atâta bucurie 

distrãm! De Ziua comunei organizat aceastã sãrbãtoare de aceastã sãrbãtoare pentru 
Dichiseni, mã bucur sã vãd cã suflet pentru Dichiseni. dumneavoastrã ºi sper sã devinã 
oamenii sunt relaxaþi ºi cã se o tradiþie pentru comuna noastrã. Rep: Ce surprize aþi pregãtit distreazã”. ªi pentru ca Îmi doresc sã vã am alãturi la pentru aceastã a doua ediþie sãrbãtoarea sã fie completã, bine ºi la greu, sã putem face locuitorilor? administraþia localã din Dichiseni împreunã lucruri frumoase, sã 
a încântat publicul prezent cu I.R.: Realizatorul evenimentului a aducem comuna noastrã acolo 
deja celebrul foc de artificii, care elaborat un program divers, cu unde meritã. Vã doresc petrecere 
a luminat cerul mai bine de 10 muzicã pentru toate gusturile ºi frumoasã! Dumnezeu sã ne 
minute.preferinþele. Pentru cei tineri, dar ajute!”. Aflat la primul mandat, 

ºi pentru cei mai în vârstã.   
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Mircea Brânduºã
âmbãtã ºi duminicã (9 -10 
Mai) a fost sãrbãtoare Smare în localitatea Dor 

Mãrunt, de zilele comunei. Fãrã 
a exagera, evenimentul 
organizat la iniþiativa 
primarului Ion Iacomi, nu a fost 
depãºit la nivelul judeþului, 
decât de cele organizate cu 
ocazia Zilelor Municipiul 
Cãlãraºi. Atmosfera, spectacolul 
ºi mulþimea de oameni au fost 
elementele care au demonstrat 
încã o datã, dacã mai era 
nevoie, cã Ion Iacomi este un 
organizator de excepþie oferind 
cetãþenilor o sãrbãtoare fãrã 
pereche în localitãþile din mediul 
rural cãlãrãºean. Peste 2000 de 
oameni au fost prezenþi în de jocurile distractive, dar ºi de Baraitaru, coordonator Mariana Spãtaru, Andrea Antonescu, fruntea comunei, un prilej de a 
fiecare zi la spectacolele pentru prezenþa a numeroºi artiºti care Stan, director ªcoala nr.1 Dor Misty, Admiral C4C, Roxana ne cere socotealã promisiunilor 
care edilul comunei a reuºit sã i-au îndemnat pe toþi la dans. Mãrunt, de soliºtii vocali Nemeº ºi ca bonus din partea fãcute. În ceea ce mã priveºte, 
aducã artiºti de marcã. Ajunsã „Zilele Comunei Dor Mãrunt“ au prezenþi la Mamaia Copiilor – realizatorului Mix Music, consider cã în cei trei ani de 
la cea de-a II-a ediþie, început sâmbãtã la amiazã, când Cosmin Andrian, Denisa Pârvu, cunoscuta ºi îndrãgita când sunt primarul comunei 
evenimentul, de acum primarul Ion Iacomi a declarat Denisa ªerban, Bianca Fasole, interpretã de muzicã uºoarã, Dor Mãrunt am fãcut mai mult 
tradiþional, s-a desfãºurat sub deschisã manifestarea în mod Valentin Buzatu, Cãtãlina Nicole Chery alãturi de trupa sa decât am promis ºi voi face mai 
auspiciile bunei dispoziþii. Tudorache, care, prin cântecele de dans, care a oferit asistenþei mult decât voi promite. 

ºi evoluþia lor, au reuºit sã un recital incendiar. La finele Realizãrile se vãd cu ochiul 
adune ovaþii ºi ropote de primei zile, întreaga suflare liber, prin urmare voi prezenta 
aplauze din partea localnicilor. prezentã în centrul localitãþii a obiectivele pe care mi le-am 
Au urmat ªogoriþele ºi avut parte de un veritabil foc de propus sã le realizez în perioada 
Hangiþele, cu câte un scurt artificii care a durat urmãtoare. Aºadar, principalele 
program artistic (dans modern aproximativ 10 minute. „A mele prioritãþi sunt: Finalizarea 
ºi majorete). Cântãreþii de devenit deja tradiþie ca în luna a încã 1,1 km trotuar paralel cu 
muzicã popularã, Elena Mai sã ne întâlnim cu mic, cu DN 3A; Extinderi în toatã 
Meriºoreanu, Constantin mare în centrul comunei, sã comuna la reþeaua de 
Enceanu ºi Petricã Mâþu Stoian îmbrãcãm haine de sãrbãtoare o canalizare; Extinderea pe o 
au încins hora la Dor Mãrunt, bunã parte din cei 6.000 de distanþã de 70 km a reþelei de 
invitându-i pe cetãþeni la dans ºi locuitori ai comunei ºi sã ne apã ca urmare a aderãrii 
voie bunã. Asistenþa a mai fost distrãm. Pentru administraþia comunei Dor Mãrunt la 

Asociaþia de Dezvoltare 
Intercomunitarã, ca partener la 
Ecoaqua; Am enumerat doar 
câteva dintre proiectele pe care 
doresc sã le implementez. S-ar 
putea sã-mi trebuiascã încã un Sãrbãtoarea a adunat fii ai oficial. Evenimentul a fost 
mandat pentru a le duce la bun satului, gospodari ai locului marcat de prezenþa domnilor 
sfârºit, dar aceasta nu mai care, dupã un an de trudã, au Rãducu Filipescu, Marian 
depinde de mine ci de locuitori. aºteptat cu nerãbdare o Dinulescu, ªtefan Motreanu, 
Cu aceastã ocazie, doresc sã-i asemenea manifestare pentru a Vasile Iliuþã, Nicolae Dumitru, 
mulþumesc dlui preºedinte al uita de grijile cotidiene ºi pentru Iulian Iacomi ºi toþi consilierii 
C.J. Cãlãraºi pentru sprijinul a se distra pe cinste. „Zilele locali care au rãspuns invitaþiei 
acordat de-a lungul timpului. Comunei Dor Mãrunt” a fost o primarului de a se bucura, 
Mulþumesc sponsorilor SC sãrbãtoare cu adevãrat fãrã alãturi de localnicii din Dor 
Chirman, AS Bãlan, AS Bârcã, seamãn, organizatorii, Primãria Mãrunt, de aceastã mare 
DEEA Market pentru implicarea ºi Consiliul Local, întrecându-se sãrbãtoare a comunitãþii. Apoi, 
în organizarea acestui pe sine. Au oferit locuitorilor un rând pe rând, interpreþi de 
eveniment. Le mulþumesc ºi îi program artistic deosebit, în muzicã popularã ºi uºoarã au 
felicit pe toþi locuitorii comunei cadrul cãruia ºi-au dat concursul evoluat pe scena amenajatã în 
care au fost alãturi de mine copii talentaþi, dar ºi interpreþi frumoasa bazã sportivã a 
pentru tot ceea ce s-a realizat în renumiþi în þarã. Dansul, comunei. Organizatorii au pariat 
comuna noastrã. Le doresc distracþia ºi voia bunã a cuprins pe buna dispoziþie ºi au câºtigat. 
tuturor multã sãnãtate ºi un întreaga suflare din Dor Asistenþa a fost încântatã de 

încântatã ºi de apariþia pe scenã localã, aceastã zi este ºi un sincer La mulþi ani!.”, a declarat Mãrunt. Pe lângã micii ºi berea Ansamblul folcloric de cântece ºi 
a lui Radu Ile, Lulu, Rucsy moment al bilanþului, iar pentru Ion Iacomi, primarul comunei care au fost din belºug pentru dansuri populare „Dor de Dor” - 
(Blaxy Girls), Amna, Cristina populaþia care ne-a ales în Dor Mãrunt.cei mari, copiii au fost încântaþi pregãtit de coregraful Sile 

 

Rodica Zaharia 2.Proiect de Lege pentru modificarea Atunci, eu vã întreb: noi ce facem cu 
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului laptele nostru? Îl aruncãm? Existã, 
nr.34/2013 privind organizarea, numai în Bãrãgan, peste 50 de arþi, 19 mai 2015, în sala de 
administrarea ºi exploatarea pajiºtilor contracte de modernizare a fermelor de ºedinþe a Consiliului Judeþean 
permanente ºi pentru modificarea ºi vaci, chiar în judeþul Cãlãraºi avem o Cãlãraºi au avut loc lucrãrile M
completarea Legii fondului funciar fermã care cred cã este unicã în Comisiei pentru agriculturã, silviculturã, 
nr.18/1991 - Raportor: George Scarlat România în ceea ce priveºte industrie alimentarã ºi servicii specifici din 
3.Propunere legislativã privind modificarea modernizarea ºi procesarea. ªi acum cadrul Camerei Deputaþilor a Parlamentului 
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului zic: cum ne ajutã statul?” a precizat României.
nr.12/2006 pentru stabilirea unor mãsuri de Anton Magearu.

Activitatea acestei comisii are ca reglementare a pieþei pe filiera cerealelor ºi 
În acest caz, ca ºi soluþie rapidã, deputatul predictibilitate programe în domeniul a produselor procesate din cereale - 

Dionisie Tomescu, directorul Camerei Marin Anton, membru al comisiei, a venit agriculturii, horticulturii, zootehniei, Raportor: Liviu Harbuz
pisciculturii, silviculturii, fondului cinegetic, cu propunerea ca marile supermarketuri din Agricole Cãlãraºi, Ion Stan, invitat fiind ºi 4.Dezbateri cu fermieri pe problemele 

România sã vândã la rafturi produse lactate preºedintele Consiliului Judeþean Cãlãraºi, dezbatearea problemelor specifice ale agricultorilor din Bãrãgan ºi oportunitãþile 
Rãducu Filipescu.La capitolul “dezbateri” o (ºi nu numai) în proporþie de pânã la 60%, privatizãrii în agriculturã, libera iniþiativã, pentru România de cultivare a plantelor 
problemã destul de importantã a fost adusã asta dacã se i-a exemplul altor þãri care îºi forme de proprietate, de asociere, creditare, transgenice.
în discuþie de Anton Magearu, preºedintele promoveazã prin standuri special produsele arendare, gospodãrirea fondului funciar, La ºedinþã au participat membrii comisiei Asociaþiei crescãtorilor de taurine din autohtone.activitatea societãþilor ºi regiilor cu capital în cauzã, reprezentanþi ai Ministerului Cãlãraºi care a prezentat câteva aspecte de stat sau mixt din agriculturã, silviculturã Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale, secretarul Lucrãrile ºedinþei au fost conduse de concrete din activitatea organizaþiilor pe ºi alimentaþie, servicii pentru agriculturã, de stat Simona Alice Man, reprezentanþii domnul deputat Nini Sãpunaru, care le reprezintã ºi anume, situaþia laptelui îmbunãtãþiri funciare, industrie alimentarã Asociaþiilor de Producãtori, fermieri din preºedintele comisiei, care a precizat cã românesc. Domnia sa a precizat cã fermierii ºi silviculturã. Bãrãgan, directorul DADR Cãlãraºi, deplasarea membrilor comisiei în judeþul români, în special cei din Bãrãgan, deþin 

Cãlãraºi se înscrie în seria deplasãrilor în Ordinea de zi a cuprins urmãtoarele puncte: ferme de vaci care produc o cantitate mare 
teritoriu, prin care se urmãreºte o mai bunã de lapte. O mare parte din producþie ajunge 1.Propunere legislativã pentru modificarea 
cunoaºtere a problemelor cu care se la procesatori, iar restul merge la fosã, asta ºi completarea Ordonanþei de urgenþã a 
confruntã agricultorii, a propunerilor pe în condiþiile în care România importã lapte Guvernului nr.64/2013 privind înfiinþarea ºi 
care aceºtia le fac pentru îmbunãtãþirea din Ungaria ºi Polonia.acreditarea fondurilor mutuale pentru legislaþiei în domeniul agricol ºi, în general 

gestionarea riscurilor în agriculturã ºi “În anul 2014, un litru de lapte pleca de pentru a sprijini activitatea tuturor celor 
acordarea de compensaþii financiare la 1,80 lei, iar acum, în 2015 este 1,20 care-ºi desfãºoarã activitatea în scopul 
membrilor pentru pierderile economice lei pe litru. Dacã un fermier cãlãrãºean creºterii eficienþei activitãþii din agriculturã.
cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor produce 9 tone de lapte, cinci merge la 

Este a douã oarã când lucrãrile Comisiei sau de un incident de mediu Raportor: Nini procesator, iar restul la fosã. Dar, noi 
pentru agriculturã se þin la Cãlãraºi.importãm lapte din Polonia ºi Ungaria. Sãpunaru

Comisia pentru Agriculturã a Camerei Deputaþilor 
a dezbãtut problema laptelui la Cãlãraºi

Cântec, joc ºi voie bunã la 
Zilele Comunei Dichiseni!

Zilele Comunei Dor Mãrunt, o reuºitã!
Mircea Brânduºã



mai are nevoie de nicio cãzutã nu a reuºit sã îi 
prezentare. Localnicii au rãmas îndepãrteze pe cei prezenþi. 
plãcut surprinºi de recitalurile Primarul Iulian Radu chiar s-a 
oferite de artiºtii amatori de la prins într-o horã cu locuitorii are sãrbãtoare la 
Centrul Cultural Judeþean. O comunei când ploua. Iar atunci Dichiseni! Sâmbãtã ºi M impresie plãcutã au lãsat ºi când nu a dansat mi-a rãspuns duminicã (16-17 Mai) 
dansatorii ansamblurilor printre picãturi la câteva baza sportivã din localitate a fost 
folclorice din comunele Unirea, întrebãri. neîncãpãtoare pentru câþi oameni 
Borcea ºi Dichiseni. Ca orice au participat la Zilele Comunei. Rep: Sunteþi iniþiatorul acestei gospodar care a aºezat treburile Pe de o parte localnicii erau sãrbãtori, pentru prima oarã bine, primarul Iulian Radu era prezenþi cu mic cu mare dar, în organizatã de-a lungul a douã mulþumit de partea de plus, sute de oameni din zile. Cum aþi reuºit sã puneþi organizare: „Este o organizare localitãþile învecinate au venit la la punct un astfel de bunã. Toþi cei implicaþi în aceastã Dichiseni, atraºi de spectacolul al eveniment în aceste vremuri în La aceastã frumoasã sãrbãtoare activitate – aparatul Iulian Radu, primarul comunei cãrui afiº era unul cu greutate. care austeritatea loveºte în au venit în semn de prietenie administrativ al primarului ºi Dichiseni, a precizat: „Dupã 3 ani „Nu în fiecare zi poþi asista la o orice? pentru primarul comunei Iulian consilierii locali (a lipsit Aurel în fruntea primãriei Dichiseni, galã a muzicii populare”, îmi 

Radu reprezentanþii autoritãþilor Þigãreu) ºi-au fãcut bine treaba, pot sã spun cã începem sã avem o spunea dna. Elena Mitroi, I.R.: Anul trecut am constatat cã 
judeþene ºi foarte mulþi primari dna Elena Mitroi fiind comunã care sã poatã oferi consilier local. Doar spicuind din o singurã zi nu este suficientã 
din comunele limitrofe. Primarul responsabilã cu protocolul”. Îmi locuitorilor sãi condiþii cât mai programul complex realizat cu pentru locuitorii din cele trei 
Iulian Radu s-a adresat celor doresc ca ediþia a II-a Zilelor bune de trai. Realizãrile au mare profesionalism de Mix sate: Dichiseni, Coslogeni ºi 
prezenþi, mulþumindu-le pentru Comunei Dichiseni sã rãmânã în început sã se vadã. Obiectivul Music, alãturi de  ªtefania Rareº, Satnoeni. Unii munceau, alþii 
prezenþã: „Dragi invitaþi ºi dragi amintirea tuturor celor prezenþi. meu este ca în viitor sã fac din au încântat asistenþa, Elena erau plecaþi. Acum oamenii din 
participanþi la Zilele Comunei Mã bucur cã putem oferi un astfel Dichiseni o comunã cu o Meriºoreanu, Radu Ile, Dorina comunã au timp sã se 
Dichiseni, bine aþi venit! Am de spectacol concetãþenilor noºtri. infrastructurã adaptatã Mete, Dorian Popa, Mândrele, întâlneascã, sã asculte muzicã, sã 

Concetãþenii mei sunt oameni vremurilor în care trãim. În Andreea Antonescu, Misty, se simtã bine, sã se bucure ºi 
harnici, gospodari ºi, mãcar o acest sens am implementat Admiral C4C, Rucsy, Constantin sã petreacã împreunã. Am 
datã pe an, meritã un astfel de câteva proiecte care se aflã David, Roxana Nemeº, fãcut un proiect de hotãrâre 
program care sã le mai destindã în curs de derulare: Sânzienele, Hangiþele, era evident pe care l-am supus dezbaterii 
sufletul”. ªi avea mare dreptate! Extindere ªcoalã sat cã spectacolul de la Dichiseni nu Consiliului local, iar 
Pentru cã nici mãcar ploaia Dichiseni; Reabilitare ºi consilierii au fost de acord, 

modernizare salã de sport stabilind ca evenimentul sã 
sat Dichiseni; Reabilitare, se deruleze în douã zile. 
modernizare ºi dotare cu Oamenii au fost informaþi din 
logisticã performantã timp de realizatorul 
Cãmin Cultural, sat manifestaþiei prin mijloace 
Dichiseni; Înfiinþare alei specifice ºi au aºteptat cu 
pietonale pe cel de-al doilea nerãbdare o sãrbãtoare de 
sens al DN ce tranziteazã aceastã amploare. Iatã cã 
comuna. Dar când este de bunul Dumnezeu ne-a ajutat 
muncit, muncim, iar când ºi cu sprijinul agenþilor 
este de distrat, sã ne economici din comunã am organizat cu atâta bucurie 

distrãm! De Ziua comunei organizat aceastã sãrbãtoare de aceastã sãrbãtoare pentru 
Dichiseni, mã bucur sã vãd cã suflet pentru Dichiseni. dumneavoastrã ºi sper sã devinã 
oamenii sunt relaxaþi ºi cã se o tradiþie pentru comuna noastrã. Rep: Ce surprize aþi pregãtit distreazã”. ªi pentru ca Îmi doresc sã vã am alãturi la pentru aceastã a doua ediþie sãrbãtoarea sã fie completã, bine ºi la greu, sã putem face locuitorilor? administraþia localã din Dichiseni împreunã lucruri frumoase, sã 
a încântat publicul prezent cu I.R.: Realizatorul evenimentului a aducem comuna noastrã acolo 
deja celebrul foc de artificii, care elaborat un program divers, cu unde meritã. Vã doresc petrecere 
a luminat cerul mai bine de 10 muzicã pentru toate gusturile ºi frumoasã! Dumnezeu sã ne 
minute.preferinþele. Pentru cei tineri, dar ajute!”. Aflat la primul mandat, 

ºi pentru cei mai în vârstã.   
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âmbãtã ºi duminicã (9 -10 
Mai) a fost sãrbãtoare Smare în localitatea Dor 

Mãrunt, de zilele comunei. Fãrã 
a exagera, evenimentul 
organizat la iniþiativa 
primarului Ion Iacomi, nu a fost 
depãºit la nivelul judeþului, 
decât de cele organizate cu 
ocazia Zilelor Municipiul 
Cãlãraºi. Atmosfera, spectacolul 
ºi mulþimea de oameni au fost 
elementele care au demonstrat 
încã o datã, dacã mai era 
nevoie, cã Ion Iacomi este un 
organizator de excepþie oferind 
cetãþenilor o sãrbãtoare fãrã 
pereche în localitãþile din mediul 
rural cãlãrãºean. Peste 2000 de 
oameni au fost prezenþi în de jocurile distractive, dar ºi de Baraitaru, coordonator Mariana Spãtaru, Andrea Antonescu, fruntea comunei, un prilej de a 
fiecare zi la spectacolele pentru prezenþa a numeroºi artiºti care Stan, director ªcoala nr.1 Dor Misty, Admiral C4C, Roxana ne cere socotealã promisiunilor 
care edilul comunei a reuºit sã i-au îndemnat pe toþi la dans. Mãrunt, de soliºtii vocali Nemeº ºi ca bonus din partea fãcute. În ceea ce mã priveºte, 
aducã artiºti de marcã. Ajunsã „Zilele Comunei Dor Mãrunt“ au prezenþi la Mamaia Copiilor – realizatorului Mix Music, consider cã în cei trei ani de 
la cea de-a II-a ediþie, început sâmbãtã la amiazã, când Cosmin Andrian, Denisa Pârvu, cunoscuta ºi îndrãgita când sunt primarul comunei 
evenimentul, de acum primarul Ion Iacomi a declarat Denisa ªerban, Bianca Fasole, interpretã de muzicã uºoarã, Dor Mãrunt am fãcut mai mult 
tradiþional, s-a desfãºurat sub deschisã manifestarea în mod Valentin Buzatu, Cãtãlina Nicole Chery alãturi de trupa sa decât am promis ºi voi face mai 
auspiciile bunei dispoziþii. Tudorache, care, prin cântecele de dans, care a oferit asistenþei mult decât voi promite. 

ºi evoluþia lor, au reuºit sã un recital incendiar. La finele Realizãrile se vãd cu ochiul 
adune ovaþii ºi ropote de primei zile, întreaga suflare liber, prin urmare voi prezenta 
aplauze din partea localnicilor. prezentã în centrul localitãþii a obiectivele pe care mi le-am 
Au urmat ªogoriþele ºi avut parte de un veritabil foc de propus sã le realizez în perioada 
Hangiþele, cu câte un scurt artificii care a durat urmãtoare. Aºadar, principalele 
program artistic (dans modern aproximativ 10 minute. „A mele prioritãþi sunt: Finalizarea 
ºi majorete). Cântãreþii de devenit deja tradiþie ca în luna a încã 1,1 km trotuar paralel cu 
muzicã popularã, Elena Mai sã ne întâlnim cu mic, cu DN 3A; Extinderi în toatã 
Meriºoreanu, Constantin mare în centrul comunei, sã comuna la reþeaua de 
Enceanu ºi Petricã Mâþu Stoian îmbrãcãm haine de sãrbãtoare o canalizare; Extinderea pe o 
au încins hora la Dor Mãrunt, bunã parte din cei 6.000 de distanþã de 70 km a reþelei de 
invitându-i pe cetãþeni la dans ºi locuitori ai comunei ºi sã ne apã ca urmare a aderãrii 
voie bunã. Asistenþa a mai fost distrãm. Pentru administraþia comunei Dor Mãrunt la 

Asociaþia de Dezvoltare 
Intercomunitarã, ca partener la 
Ecoaqua; Am enumerat doar 
câteva dintre proiectele pe care 
doresc sã le implementez. S-ar 
putea sã-mi trebuiascã încã un Sãrbãtoarea a adunat fii ai oficial. Evenimentul a fost 
mandat pentru a le duce la bun satului, gospodari ai locului marcat de prezenþa domnilor 
sfârºit, dar aceasta nu mai care, dupã un an de trudã, au Rãducu Filipescu, Marian 
depinde de mine ci de locuitori. aºteptat cu nerãbdare o Dinulescu, ªtefan Motreanu, 
Cu aceastã ocazie, doresc sã-i asemenea manifestare pentru a Vasile Iliuþã, Nicolae Dumitru, 
mulþumesc dlui preºedinte al uita de grijile cotidiene ºi pentru Iulian Iacomi ºi toþi consilierii 
C.J. Cãlãraºi pentru sprijinul a se distra pe cinste. „Zilele locali care au rãspuns invitaþiei 
acordat de-a lungul timpului. Comunei Dor Mãrunt” a fost o primarului de a se bucura, 
Mulþumesc sponsorilor SC sãrbãtoare cu adevãrat fãrã alãturi de localnicii din Dor 
Chirman, AS Bãlan, AS Bârcã, seamãn, organizatorii, Primãria Mãrunt, de aceastã mare 
DEEA Market pentru implicarea ºi Consiliul Local, întrecându-se sãrbãtoare a comunitãþii. Apoi, 
în organizarea acestui pe sine. Au oferit locuitorilor un rând pe rând, interpreþi de 
eveniment. Le mulþumesc ºi îi program artistic deosebit, în muzicã popularã ºi uºoarã au 
felicit pe toþi locuitorii comunei cadrul cãruia ºi-au dat concursul evoluat pe scena amenajatã în 
care au fost alãturi de mine copii talentaþi, dar ºi interpreþi frumoasa bazã sportivã a 
pentru tot ceea ce s-a realizat în renumiþi în þarã. Dansul, comunei. Organizatorii au pariat 
comuna noastrã. Le doresc distracþia ºi voia bunã a cuprins pe buna dispoziþie ºi au câºtigat. 
tuturor multã sãnãtate ºi un întreaga suflare din Dor Asistenþa a fost încântatã de 

încântatã ºi de apariþia pe scenã localã, aceastã zi este ºi un sincer La mulþi ani!.”, a declarat Mãrunt. Pe lângã micii ºi berea Ansamblul folcloric de cântece ºi 
a lui Radu Ile, Lulu, Rucsy moment al bilanþului, iar pentru Ion Iacomi, primarul comunei care au fost din belºug pentru dansuri populare „Dor de Dor” - 
(Blaxy Girls), Amna, Cristina populaþia care ne-a ales în Dor Mãrunt.cei mari, copiii au fost încântaþi pregãtit de coregraful Sile 

 

Rodica Zaharia 2.Proiect de Lege pentru modificarea Atunci, eu vã întreb: noi ce facem cu 
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului laptele nostru? Îl aruncãm? Existã, 
nr.34/2013 privind organizarea, numai în Bãrãgan, peste 50 de arþi, 19 mai 2015, în sala de 
administrarea ºi exploatarea pajiºtilor contracte de modernizare a fermelor de ºedinþe a Consiliului Judeþean 
permanente ºi pentru modificarea ºi vaci, chiar în judeþul Cãlãraºi avem o Cãlãraºi au avut loc lucrãrile M
completarea Legii fondului funciar fermã care cred cã este unicã în Comisiei pentru agriculturã, silviculturã, 
nr.18/1991 - Raportor: George Scarlat România în ceea ce priveºte industrie alimentarã ºi servicii specifici din 
3.Propunere legislativã privind modificarea modernizarea ºi procesarea. ªi acum cadrul Camerei Deputaþilor a Parlamentului 
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului zic: cum ne ajutã statul?” a precizat României.
nr.12/2006 pentru stabilirea unor mãsuri de Anton Magearu.

Activitatea acestei comisii are ca reglementare a pieþei pe filiera cerealelor ºi 
În acest caz, ca ºi soluþie rapidã, deputatul predictibilitate programe în domeniul a produselor procesate din cereale - 

Dionisie Tomescu, directorul Camerei Marin Anton, membru al comisiei, a venit agriculturii, horticulturii, zootehniei, Raportor: Liviu Harbuz
pisciculturii, silviculturii, fondului cinegetic, cu propunerea ca marile supermarketuri din Agricole Cãlãraºi, Ion Stan, invitat fiind ºi 4.Dezbateri cu fermieri pe problemele 

România sã vândã la rafturi produse lactate preºedintele Consiliului Judeþean Cãlãraºi, dezbatearea problemelor specifice ale agricultorilor din Bãrãgan ºi oportunitãþile 
Rãducu Filipescu.La capitolul “dezbateri” o (ºi nu numai) în proporþie de pânã la 60%, privatizãrii în agriculturã, libera iniþiativã, pentru România de cultivare a plantelor 
problemã destul de importantã a fost adusã asta dacã se i-a exemplul altor þãri care îºi forme de proprietate, de asociere, creditare, transgenice.
în discuþie de Anton Magearu, preºedintele promoveazã prin standuri special produsele arendare, gospodãrirea fondului funciar, La ºedinþã au participat membrii comisiei Asociaþiei crescãtorilor de taurine din autohtone.activitatea societãþilor ºi regiilor cu capital în cauzã, reprezentanþi ai Ministerului Cãlãraºi care a prezentat câteva aspecte de stat sau mixt din agriculturã, silviculturã Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale, secretarul Lucrãrile ºedinþei au fost conduse de concrete din activitatea organizaþiilor pe ºi alimentaþie, servicii pentru agriculturã, de stat Simona Alice Man, reprezentanþii domnul deputat Nini Sãpunaru, care le reprezintã ºi anume, situaþia laptelui îmbunãtãþiri funciare, industrie alimentarã Asociaþiilor de Producãtori, fermieri din preºedintele comisiei, care a precizat cã românesc. Domnia sa a precizat cã fermierii ºi silviculturã. Bãrãgan, directorul DADR Cãlãraºi, deplasarea membrilor comisiei în judeþul români, în special cei din Bãrãgan, deþin 

Cãlãraºi se înscrie în seria deplasãrilor în Ordinea de zi a cuprins urmãtoarele puncte: ferme de vaci care produc o cantitate mare 
teritoriu, prin care se urmãreºte o mai bunã de lapte. O mare parte din producþie ajunge 1.Propunere legislativã pentru modificarea 
cunoaºtere a problemelor cu care se la procesatori, iar restul merge la fosã, asta ºi completarea Ordonanþei de urgenþã a 
confruntã agricultorii, a propunerilor pe în condiþiile în care România importã lapte Guvernului nr.64/2013 privind înfiinþarea ºi 
care aceºtia le fac pentru îmbunãtãþirea din Ungaria ºi Polonia.acreditarea fondurilor mutuale pentru legislaþiei în domeniul agricol ºi, în general 

gestionarea riscurilor în agriculturã ºi “În anul 2014, un litru de lapte pleca de pentru a sprijini activitatea tuturor celor 
acordarea de compensaþii financiare la 1,80 lei, iar acum, în 2015 este 1,20 care-ºi desfãºoarã activitatea în scopul 
membrilor pentru pierderile economice lei pe litru. Dacã un fermier cãlãrãºean creºterii eficienþei activitãþii din agriculturã.
cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor produce 9 tone de lapte, cinci merge la 

Este a douã oarã când lucrãrile Comisiei sau de un incident de mediu Raportor: Nini procesator, iar restul la fosã. Dar, noi 
pentru agriculturã se þin la Cãlãraºi.importãm lapte din Polonia ºi Ungaria. Sãpunaru

Comisia pentru Agriculturã a Camerei Deputaþilor 
a dezbãtut problema laptelui la Cãlãraºi

Cântec, joc ºi voie bunã la 
Zilele Comunei Dichiseni!

Zilele Comunei Dor Mãrunt, o reuºitã!
Mircea Brânduºã
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Rodica Zaharia

espre existenþa unei Burse de Cereale la 
Cãlãraºi a vorbit, în cadrul unei întâlniri cu Dpresa, deputatul cãlãrãºean Vasile Iliuþã. 

Politicianul susþine cã posibilitatea înfiinþãrii unei 
Burse de acest gen implicã strângerea unor 
cantitãþi foarte mari de produse care sã poatã fi 
tranzacþionate.

„Înfiinþarea unei Burse de Cereale nu e posibilã la 
Cãlãraºi. Poate un punct de informare, adicã sã 
existe un terminal care sã ºtie cum evolueazã 
preþurile produselor agricole, mai ales þinând cont 
de preþurile expuse la bursa de la Chicago, Londra 
sau Paris. Se va face un punct de informare 
momentan. Bursa de Cereale va fi posibilã numai 
atunci când vom avea logistica necesarã ºi 
existenþa unor cantitãþi extraordinar de mari 
pentru a putea fi tranzacþionate”, menþioneazã 
Iliuþã.

Deputatul cãlãrãºean vine, de fapt, cu alte intenþii 
la Cãlãraºi. Consorþiul de Extensie de Dezvoltare 
Ruralã doreºte concesionarea, pe o perioadã mai 
mare de timp, a Centrului de Afaceri de la Chiciu.

„Vreau pentru grupul de producãtori sã închiriez 
Centrul de Afaceri de la Chiciu. Asociaþia va 
participa la licitaþia care va fi fãcutã de Consiliul 
Judeþean Cãlãraºi. Spre final de lunã va avea loc o 
ºedinþã cu toþi producãtorii din asociaþie ºi vom 
discuta toate aspectele. De altfel, toþi productorii 
îºi doresc sã îºi desfãºoarea activitatea în zona 
Chiciu, la Centrul de Afaceri pentru cã este spaþiul 
care ne trebuie, salã de ºedinþe mare ºi, evident, 
înfiinþarea viitorului punct de informare.”

cã ea în 2016 se vede tot deputat pe a începutul acestui an, deputatul 
Colegiul 5 Cãlãraºi. PNL de Cãlãraºi Raluca Surdu Lºi-a mutat activitatea politicã în „Va fi o listã, nu colegii, dacã ea 

judeþul vecin, Giurgiu, acolo unde spune cã va rãmâne la Cãlãraºi, 
celebra OUG 55 a anului trecut a fãcut are mai fii avut logicã sã se ducã la 
ravagii în organizaþia judeþeanã PNL, Giurgiu preºedinte? Nu am trimis-o 
foarte mulþi primari alegând tabãra eu la Giurgiu, nu o spun cã nu o 
pesedistã. De la promovarea ei în vreau, dar probabil va fi cap de 
funcþia de preºedinte PNL Giurgiu, s-a listã la deputaþi la Giurgiu”, spune 
vorbit automat de viitorul ei politic în Filipescu, în continuare, despre Raluca 
Cãlãraºi, preºedintele Rãducu Surdu.
Filipescu fiind primul care i-a prezis Cum se va poziþiona deputatul la anul, 
un viitor mandat de parlamentar în sã faciliteze firmei sale, pe care o rãmâne de vãzut. Cert este cã 
judeþul vecin. Degeaba, am putea conducea printr-un intermediar, momentan, aceasta are probleme în 
spune, având în vedere cã blonda obþinerea unui contract pentru lucrãri familie, soþul acesteia, Georgian Surdu 
liberalã, prin intermediul unor de canalizare în valoare de aproape 11 fiind cercetat în dosarul în care este 
publicaþii locale din Cãlãraºi, declarã milioane euro. suspectat cã i-a cerut ºefului CJ Buzãu 

poporului! De unde i-au luat! 
Acest lucru este mai important 
decât statul unuia la puºcãrie, 
care, iatã, îºi asumã 2-3 ani, 
dupã care sã îºi digere, în 
liniºte, timp de secole, el ºi 

economia României s-a prãbuºit, explicaþia chiar poate sta în urmaºii lui, ce a furat câþiva ani!
iar nivelul de trai al românilor a picioare! Pânã la urmã ce e aia, 

Pe acest fundal cred cã se atins cifre incredibil de mici! dacã ai mai fãcut ºi liceul 
impune, cu prioritate, adaptarea Foarte mulþi dintre cetãþeni sunt militar, stai 2 ani la puºcãrie ºi legilor ºi a Constituþiei Naþionale mulþumiþi de ceea ce se întâmplã dupã aia nu te mai întreabã la o idee extrem de generoasã: ºi sperã cã s-a ajuns la nimeni de toate furtiºagurile! ªi FURTUL DIN AVUTUL PUBLIC momentul în care se va face avem, deja, exemple de aceastã NU SE PRESCRIE! dreptate, iar lucrurile vor lua o naturã! Mai mult decât atât, unii NICIODATÃ! Pentru cã, iatã, nu turnurã pozitivã. Speranþa dintre hoþii anilor '90 declarã, cu mult timp în urmã, CCR, într-moare ultima… acum, fãrã nici un fel de sfialã: un caz similar, a dat sentinþa cã 

„dacã aº fi fost arestat pentru Din nefericire, însã, a proliferat nu se poate face confiscare 
toate hoþiile pe care le-am fãcut, în ultimul timp un gen nou de totalã pentru bunuri, decât dupã 
în aceºti 25 de ani, muream în anul 2012! Cu alte cuvinte, ce s-a atitudine a respectivilor 

furat între 1990 ºi 2012- sãnãtoºi puºcãrie!“ Într-adevãr, foarte „jmecheri“, oameni certaþi cu 
multe fapte s-au prescris, ori se sã fiþi, sã vã bucuraþi de ea! Nu, legea (chiar corupþi cu gulerele 

aºa ceva nu este admisibil! prescriu… De aici, însã, o albe) ºi care, în discuþiile 
Motiv pentru care, legile trebuie problemã destul de acutã pe care particulare, au replici de genul: 
adaptate, iar Constituþia (cã tot am mai abordat-o: HOÞII –LA „pânã la urmã, sunt pregãtit-fac 
se pune problema rediscutãrii ei) PUªCÃRIE! DAR ªI BANII ºi eu 2-3 ani de puºcãrie ajunge sã dea socotealã, de cele n ultima perioadã, în trebuie schimbatã, din acest ÎNAPOI!” Pânã la urmã nici nu ºi…gata! Rãmân cu ce am mai multe ori ajungând ºi la România, se întâmplã o serie punct de vedere! Prin are importanþã dacã aceºti acumulat, trãind liniºtit eu ºi închisoare! Desigur, nu s-a Îde lucruri care creeazã Constituþie, furtul din avutul infractori ajung, ori nu la neamul meu, cel puþin douã generalizat fenomenul, existã o senzaþia cã dupã un sfert de public nu trebuie sã se bucure puºcãrie, important este ca generaþii de acum înainte! Parcã mulþime de oameni despre care secol de jaf naþional, mãcar o de prescripþie! Niciodatã!…rodul furtiºagului lor sã fie meritã preþul!…” În lipsa de toatã lumea ºtie cum au ajuns sã parte dintre cei vinovaþi de 

confiscat! Sã se întoarcã la moralã care s-a instaurat în DEPUTAT NEAFILIATfie miliardari (în euro!) în toatã acestea, „îmbogãþiþii de rãzboi” 
banul public! În avuþia aceastã perioadã în care ING.MARIA DRAGOMIRRomânia contemporanã, ai epocii postdecembriste par a 

Raluca Surdu) ºi doi senatori o-preºedintele 
(Iulian Dumitrescu ºi Liviu Organizaþiei Judeþene C Tomoiagã). Liderul liberal este Cãlãraºi a PNL, Rãducu 
de pãrere cã în 2016, la Filipescu, a reapãrut 
Cãlãraºi, pe liste, fiind sãptãmâna aceasta în spaþiul 
aproape sigurã revenirea la public, într-o conferinþã de 
votul pe liste, PNL va câºtiga presã, în care a fãcut câtevca 
douã mandate de deputat ºi declaraþii demne de 
unul de senator. „Un consemnat, mai ales cã la 
parlamentar a plecat, Aurel anul, pe vremea aceasta, 
Niculae. Un altul a plecat, motoarele vor fi la turaþie 
Raluca Surdu. Ea e cu arme maximã în campania 
ºi bagaje la Giurgiu, nu mai electoralã de la locale. 
are nicio treabã la Cãlãraºi. În primul rând, Filipescu a 
Având liste nu mai existã vorbit despre colegul sãu din 
posibilitatea ca PNL sã ia conducerea PNL Cãlãraºi, 
doi senatori, este exclus, deputatul Vasile Iliuþã, despre 
sau 3 deputaþi, e puþin Dacã vrea la Consiliul legatã de bãtãlia cu un fost care spune cã e interesat de o 
probabil. Imaginaþie am Judeþean? Pãi nu vrea, membru PNL. Suntem candidaturã la Primãria 
destulã, dar nu sunt tâmpit. tocmai, el ar vrea la frustraþi. Nu ieºi la Cãlãraºi. De fapt, spune cã e 
Cele douã blocuri îºi vor Primãria Cãlãraºi. E treaba Primãrie ca sã mimezi, ci interesat numai de primãrie, 
împãrþi în mod egal cele 6 lui dacã a spus cã vrea la ca sã câºtigi. Dar nu avem deºi, în urmã cu o sãptãmânã 
locuri, un senator ºi 2 deputatul liberal declara cã Consiliul judeþean. La unul sã aibã forþa sã se batã 
deputaþi. Dacã visãm la un opþiunea sa personalã este Consiliul Judeþean e cel mai cu Drãgulin. E vorba de un 
senator ºi 3 deputaþi, visãm preºedinþia Consiliului complicat, la masa verde, singur tur, ºi va fi vorba de 
ºi e doar vis. Tomoiagã a judeþean, dar cã va respecta eºti îmbrãcat ca la fotbal câteva procente unul în faþa 

decizia partidului. spus cã nu mai candideazã, american. Sunt trei celuilalt. Cã n-o sã vedeþi 
deci locul 1 la Senat e al lui persoane care pot fi la niciodatã Daniel Drãgulin „Iliuþã este convins cã va 
Iulian Dumitrescu, iar la Consiliul Judeþean, dacã 55% ºi urmãtorul cu 25%. candida la Primãria 
Camerã este locul lui voinþa lor existã. Sunt Aºa zic acum, dupã ce vãd Cãlãraºi. Cel mai bun loc 
Motreanu, locul 2 e al lui Marian Dinulescu, Iulian un sondaj, pot discuta la pentru el acesta este pentru 
Iliuþã, care e deputat ºi vrea concret”,Dumitrescu ºi Dan  a spus Filipescu. cã se joacã, nu e certitudine 
locul lui. Socoteala asta ºi-a Motreanu. Cei trei pot fi în cã Drãgulin va mai câºtiga Cine rãmâne parlamentar?
fãcut-o ºi Raluca ºi ºtie cã orice clipã aleºi de grup la al doilea mandat. Dacã ºtii Rãducu Filipescu a punctat ºi 
nu are nicio ºansã de pe Consiliul. Cu Iliuþã se sã o joci bine, poþi ºi sã o chestiuni legate de alegerile 
locul 3 pe listã sã iasã. De discutã despre primãrie, nu câºtigi. Problema e dacã va parlamentare din toamna 
aceea a plecat la Giurgiu. ªi e opþiune pentru Consiliul gãsi forþa interioarã sã se anului viitor. În acest moment, 
e o logicã perfectã”, declarã judeþean. Lupta de la batã cu Drãgulin la PNL Cãlãraºi are trei deputaþi 
Filipescu. Primãrie e ºi o chestiune Cãlãraºi, poate sã ºi câºtige. (Dan Motreanu, Vasile Iliuþã, 

domnul Lascãr nu este musafir, e 
prietenul nostru”. De fapt, 
maestrul venise în vacanþã la 
fratele sãu, care avea casa tot pe 
Avram Iancu, ºi peste drum de 
noi. „...Spune-i o poezie”.  ªi i-am *timp care încã exista, ºi în care împuþineazã. Dupã panihidã, în 
spus, cred cã mã parºivisem dupã începusem sã-mi gãsesc loc. faþa sicriului din scânduri de Într-o luni, dupã o duminicã cu stagiunile cu brigada utemistã. Mama mã vedea ca pe cineva în brad geluite, preotul prelucra fotbal la matineu ºi seratã cu Dupã fabulã, el, maestru: lume. „Mânca-te-ar mama...”. durerea apropiaþilor de mort, propagandã utemistã, ajung „Bravo,sã dai la Teatru!”. Mi-a dat printre altele, asigurându-i pe copanul, acasã, dupã ore. Pãrinþii Cât priveºte  dorinþa mea 
un bilet de „recomandare aceºtia cã prietenul meu construiserã o casã, gard în gard nu are nevoie de explicaþii. 
entuziastã pentru talent”, cãtre „primeºte rãsplata cea dreaptã în „Cartea cu livada boierului Ghika – Astãzi, când citesc 
Octavian Cotescu, mare actor ºi ceruri”. De mic, lãsase ºcoala, cuvintelor bune de mâncat sau Comãneºti. În curtea din spate, profesor la Institutul de Artã lãsase oile, ºi se angajase la Bucãtãria ca parabolã teologicã sub nucul uriaº, la o masã ºi Teatralã ºi Cinematograficã. Am Combinat pentru un leu în plus ºi (Ruben A. Alves, Ed. Deisis, Sibiu bând viºinatã, mama ºi un domn primit biletul ºi mi-am amintit de sigur. Despre ce vorbea pãrintele?2007) înþeleg cã „fãrã focul aflat la mijloc de toamnã. Era ibertatea o guºti, altminteri tata, de trofeele de vânãtoare ºi foamei, dorinþei, nãzuinþei, A doua zi, dimineaþa, în careul actorul Ion Lascãr, de la Teatrul te-aºezi la coadã ºi-þi aºtepþi sobele de cahle de Boemia, din imaginaþiei, nu poate fi speranþã nesuferit din curtea ªcolii, dupã Naþional din Iaºi, unde, cândva, rândul la o altã dorinþã.L palatul lui Ghica - Comãneºti, pe de înviere, fiindcã suntem ceea ce puseurile pedagogice ale debutase într-un rol episodic din care le prãpãdisem: „Soarele mã-Dupã ce la puþin peste trei ani mâncãm” (145). directorului („de ce n-ai fusta sub Othello. Maestrul fãcea parte din tii, sã pui la loc...”(vã amintiþi fugisem la þigãnci, apoi þinusem, În fiecare duminicã, la Sfânta genunchi”, „de ce ai pantofi cu generaþia de aur a anilor 30, cu povestea?).în faþa studenþilor din Cluj, o Liturghie, mã întâlnesc cu un bot de raþã” etc.), am cerut, Constantin Ramadan, Miluþã 

conferinþã despre tãtucul Stalin, Privesc ºi astãzi biletul. Nu l-am pãianjen, sigur ºi fericit, disciplinat, ºi închipuindu-mã în Gheorghiu... Interpretase ºi rolul 
dialogul cu mama – tata era mai folosit. Am fãcut ce-a decis tata: deasupra spaþiului gol. Mã opinci, învoirea sã spun cã mi-a lui Sbierea din Rãzvan ºi Vidra, 
mereu plecat sau alergat – s-a m-am fãcut muzeograf. Am pus, apropii de Psalmul 89, murit un prieten ºi cã vreau sã de Bogdan P. Hajdeu. La 
redus mult timp la repetarea a nu mai ºtiu în care loc, dar am Rugãciunea lui Moise, omul lui spun ceva. De emoþie, n-am reuºit Institutul de Teatru „Matei 
douã dorinþe, amândouã potrivite pus cu vârf ºi îndesat, ce-am Dumnezeu: „Anii noºtri s-au sã cânt balada gustatã. Cum nu Millo”, Lascãr le-a fost profesor 
pentru musafiri. Prima: „când vin stricat pe când eram copil. Poate socotit ca pânza unui pãianjen: eram acasã, iar profesorii nu-mi lui Octavian Cotescu, Emanoil 
ei (musafirii) stau în capul mesei ºi de aceea, multã vreme, am zilele anilor noºtri sunt ºaptezeci erau musafiri, am recitat balada, Petruþ, Matei Alexandrescu, 
ºi în farfurie îmi pui copanul”. A rãmas în capul mesei ºi niciodatã de ani” (v. 10)... nu toatã, cã nu o învãþasem când Tamara Buciuceanu, Petre 
doua: „ Sã nu mã pui sã spun n-am mai cerut copane.urcam la stânã ºi nici când * Gheorghiu...
poezii când vin ei, cã þip”. Mama, Mama a mai venit la Slobozia în ascundeam cartea de citire în Într-o zi, pe vremea cireºelor, am A fost prima mea cunoºtinþã cu ca atâtea mame, folosea un 1996, când am inaugurat Muzeul desagã: „Cine mi-au vãzut aflat cã noaptea, la Combinatul un actor sadea. Dupã mulþi ani, ºablon, credea cã bãiatul ei îºi dã cãruia i-am jertfit viaþa. Era de /Mândru ciobãnel/Tras printr-un de prelucrare a lemnului, primul pe când eram la Universitate, mãsura în poezii recitate. Buna Vestire. Mi-a sorbit inel...meu prieten din viaþã a murit pentru un bãnuþ fãceam figuraþie 
Deºi greu înduplecatã, mama nu- cuvintele. Mi-a spus acasã : „Ce De atunci, domniºoara Creþu, tranºat de un gater. Din copilãria la Teatrul „Nottara”. Într-o zi am 
ºi arãta dezamãgirea, trãia frumos visezi, mânca-te-ar diriginta clasei, îºi isprãvea orele rãmasã-n depãrtare, mi-l primit chiar un rol episodic în 
bucuria cu aducerea-aminte a mama...”de limba românã punându-mã sã amintesc cum mã îndemna sã „Othello”. Celebrul personaj era 
bunicilor mei. ªi Anghel, tatãl ei, I-aº spune mamei azi, când are 95 recit din ce iubeam mai mult. gust din Mioriþa, bãtând la porþile interpretat de Ion Dichiseanu. 
ºi Andrei, tata tatãlui meu, au de ani ºi încã mai aude: „Pot sã Pentru efect, îl alegeam pe de apã cu lacãte de foc. Ce voia Cred cã mai am o sorã, Nostalgia. 
stat totdeauna în capul mesei, iau cu mine, în cealaltã lume, Topârceanu...sã spunã? Cuvintele pãreau Chiar am fost pe scenã, ºi în 
acasã, primind oaspeþi, la nuntã visele pe care am uitat sã le visez? nonsensuri, o persuasiune Ajuns pe scena ªcolii – chiar ºef diferite piese, cu ªtefan Radoff 
(ºi când nu erau naºi), chiar ºi la ”(Alvaro de Campos, Poesias...).verbalã – cum ar fi spus învãþatul al brigãzii artistice a Uniunii (scria versuri, mi le citea la o 
masa de parastas. „Ce mai, Rãzvan CiucãGheorghe Vrabie într-o retoricã a Tineretului Muncitor – bere ºi mã întreba ce cred...), cu 
semeni cu ei...”. Pentru mama, folclorului – ori o rostire de Slobozia, mai 2015începusem sã fac carierã. Auzeam Emil Hosu, cu Alexandru Repan 
dorinþa mea de a sta în capul suferinþã? Atunci am simþit cã Plin de talent, va fi mare În ziua pomenirii Sf. Mucenic des: „ ...
mesei însemna cã trecutul nu era moartea prietenului meu mã actor” Ioan Valahul.  „Mamã, îmi precizeazã mama, dus pentru totdeauna; era un 

onsiliul Judeþean Cãlãraºi, prin Centrul - Dorian Popa (LaLa Band) – membru juriu
Cultural Judeþean Cãlãraºi, organizeazã în Cperioada 21 - 24 Mai 2015, cea de-a XXVII-a Juriul de la scenã este format din: 

ediþie a Festivalului Concurs Naþional de - Radu Groza (impresar) - director juriu
Interpretare a Muzicii Uºoare. Partener: Direcþia - Andreea Antonescu - membru juriu
Judeþeanã pentru Culturã Cãlãraºi, realizator: 

- Nicole Cherry - membru juriuCompania Artisticã „Mix Music Show” Bucureºti.
- Rucsy (Blaxy Girls) - membru juriu
- Skizzo Skillz - membru juriuConcursul va fi structurat pe douã secþiuni:

1. Secþiunea „FLORICELE PE CÂMPII” - în care 
PREMIILE OFERITE ÎN CADRUL FESTIVALULUI:vor evolua copii cu vârste cuprinse între 05 - 16 
l Secþiunea ,,Floricele pe câmpii” ani, împãrþiþi în trei grupe: 05- 08 ani; 09 - 12 ani; 

13 - 16 ani. Trofeul ,,Floricele pe câmpii” – 2000 lei brut 
+ trofeu2. Secþiunea „FLORI DE MAI” - în cadrul cãreia 

vor evolua soliºti cu vârste cuprinse între 17 ºi 35 Premiul special - 1000 lei brut + trofeu
de ani. Premiul I – 1000 lei brut + diplomã + plachetã

Premiul II – diplomã + plachetã
Concursul a început joi 21 Mai 2015 cu secþiunea Premiul III – diplomã 
de concurs „Floricele pe câmpii”. Premiile oferite au aceeaºi valoare pentru toate 
- 22 Mai 2015, începând cu orele 18:00, cele trei categorii  de vârstã: 05 – 08 ani; 
festivitatea de premiere, „Floricele pe câmpii” 09 – 12 ani; 
- 23 Mai 2015, începând cu orele 18:00, secþiunea 13 – 16 ani.
de concurs „Flori de Mai”
- 24 Mai 2015, începând cu orele 19:00, 

l Secþiunea ,,Flori de Mai”Festivitatea de premiere ºi Gala „Flori de Mai”
Trofeul ,,Flori de Mai” – un autoturism + Juriul festivalului va fi format din douã parþi. 
trofeuJuriul de la loja centralã va avea urmãtoarea 
Premiul special - 2500 lei brut + trofeucomponenþã: 
Premiul I – 3500 lei brut + diplomã + plachetã- prof. Sorin Danciu – preºedinte juriu
Premiul II –  2300 lei brut + diplomã + plachetã- Francesco Napoli – preºedinte onorific 
Premiul III – 1200  diplomã + plachetã- prof. Florin Teodorescu (manager Centrul 
Premii speciale:Cultural Municipal Caracal) - director juriu

- Keo – membru juriu „Madalina Manole” - 1500 lei brut + plachetã
- George Cãlin (Deepcentral) - membru juriu „ªerban Georgescu” - 1500 lei brut + plachetã
- Doru Todoruþ (Deepcentral) - membru juriu „Mihaela Albu” - 1500 lei brut + plachetã.

„MÂNCA-TE-AR MAMA...”

A început Festivalul - Concurs Naþional  de  interpretare 
a muzicii uºoare „Flori de Mai” 21 - 24 Mai 2015

l 21 Mai 2015 AmnaPlatoul din faþa Sãlii Platoul din faþa Salii 
de spectacole „Barbu de spectacole „Barbu Sala de spectacole 
ªtirbei” începând cu ªtirbei” începând cu „Barbu ªtirbei” Platoul din faþa Sãlii 
orele 20:30 orele 21:00de spectacole „Barbu Andreea Antonescu; 
Roxana Nemeº; Antonia; Alex Veleaªtirbei” începând cu Roxana Nemeº; 
Admiral C4C; orele 21:30Admiral C4C
Proconsul Francesco Napoli; Prezentatori: 

Deepcentral Rãzvan ºi Dani (Antena 
l 22 Mai 2015 l 23 Mai 2015 1), Mihai Morar ºi 
Sala de spectacole Daniel Buzdugan Sala de spectacole l 24 Mai 2015
„Barbu ªtirbei” (Radio Zu), Alexandra „Barbu ªtirbei” Sala de spectacole 
Cristina Spãtar; Dorian Pavel ºi Radu Tudor Keo & Skizzo Skills; „Barbu ªtirbei”
Popa; Nicole Cherry (TVR 1).Francesco Napoli; What's Up; Rucsy

Recitaluri:

Deputat MARIA DRAGOMIR: „Furtul din 
avutul poporului nu se poate prescrie!“

Iliuþã ar vrea Bursã 
de Cereale la 

Cãlãraºi, dar ºtie cã 
acum nu se poate

Degeaba bate ºaua Filipescu, Raluca 
Surdu tot la Cãlãraºi spune cã va candida

Nicio candidaturã nu este certã în 
PNL, oricine poate candida oriunde
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Rodica Zaharia

espre existenþa unei Burse de Cereale la 
Cãlãraºi a vorbit, în cadrul unei întâlniri cu Dpresa, deputatul cãlãrãºean Vasile Iliuþã. 

Politicianul susþine cã posibilitatea înfiinþãrii unei 
Burse de acest gen implicã strângerea unor 
cantitãþi foarte mari de produse care sã poatã fi 
tranzacþionate.

„Înfiinþarea unei Burse de Cereale nu e posibilã la 
Cãlãraºi. Poate un punct de informare, adicã sã 
existe un terminal care sã ºtie cum evolueazã 
preþurile produselor agricole, mai ales þinând cont 
de preþurile expuse la bursa de la Chicago, Londra 
sau Paris. Se va face un punct de informare 
momentan. Bursa de Cereale va fi posibilã numai 
atunci când vom avea logistica necesarã ºi 
existenþa unor cantitãþi extraordinar de mari 
pentru a putea fi tranzacþionate”, menþioneazã 
Iliuþã.

Deputatul cãlãrãºean vine, de fapt, cu alte intenþii 
la Cãlãraºi. Consorþiul de Extensie de Dezvoltare 
Ruralã doreºte concesionarea, pe o perioadã mai 
mare de timp, a Centrului de Afaceri de la Chiciu.

„Vreau pentru grupul de producãtori sã închiriez 
Centrul de Afaceri de la Chiciu. Asociaþia va 
participa la licitaþia care va fi fãcutã de Consiliul 
Judeþean Cãlãraºi. Spre final de lunã va avea loc o 
ºedinþã cu toþi producãtorii din asociaþie ºi vom 
discuta toate aspectele. De altfel, toþi productorii 
îºi doresc sã îºi desfãºoarea activitatea în zona 
Chiciu, la Centrul de Afaceri pentru cã este spaþiul 
care ne trebuie, salã de ºedinþe mare ºi, evident, 
înfiinþarea viitorului punct de informare.”

cã ea în 2016 se vede tot deputat pe a începutul acestui an, deputatul 
Colegiul 5 Cãlãraºi. PNL de Cãlãraºi Raluca Surdu Lºi-a mutat activitatea politicã în „Va fi o listã, nu colegii, dacã ea 

judeþul vecin, Giurgiu, acolo unde spune cã va rãmâne la Cãlãraºi, 
celebra OUG 55 a anului trecut a fãcut are mai fii avut logicã sã se ducã la 
ravagii în organizaþia judeþeanã PNL, Giurgiu preºedinte? Nu am trimis-o 
foarte mulþi primari alegând tabãra eu la Giurgiu, nu o spun cã nu o 
pesedistã. De la promovarea ei în vreau, dar probabil va fi cap de 
funcþia de preºedinte PNL Giurgiu, s-a listã la deputaþi la Giurgiu”, spune 
vorbit automat de viitorul ei politic în Filipescu, în continuare, despre Raluca 
Cãlãraºi, preºedintele Rãducu Surdu.
Filipescu fiind primul care i-a prezis Cum se va poziþiona deputatul la anul, 
un viitor mandat de parlamentar în sã faciliteze firmei sale, pe care o rãmâne de vãzut. Cert este cã 
judeþul vecin. Degeaba, am putea conducea printr-un intermediar, momentan, aceasta are probleme în 
spune, având în vedere cã blonda obþinerea unui contract pentru lucrãri familie, soþul acesteia, Georgian Surdu 
liberalã, prin intermediul unor de canalizare în valoare de aproape 11 fiind cercetat în dosarul în care este 
publicaþii locale din Cãlãraºi, declarã milioane euro. suspectat cã i-a cerut ºefului CJ Buzãu 

poporului! De unde i-au luat! 
Acest lucru este mai important 
decât statul unuia la puºcãrie, 
care, iatã, îºi asumã 2-3 ani, 
dupã care sã îºi digere, în 
liniºte, timp de secole, el ºi 

economia României s-a prãbuºit, explicaþia chiar poate sta în urmaºii lui, ce a furat câþiva ani!
iar nivelul de trai al românilor a picioare! Pânã la urmã ce e aia, 

Pe acest fundal cred cã se atins cifre incredibil de mici! dacã ai mai fãcut ºi liceul 
impune, cu prioritate, adaptarea Foarte mulþi dintre cetãþeni sunt militar, stai 2 ani la puºcãrie ºi legilor ºi a Constituþiei Naþionale mulþumiþi de ceea ce se întâmplã dupã aia nu te mai întreabã la o idee extrem de generoasã: ºi sperã cã s-a ajuns la nimeni de toate furtiºagurile! ªi FURTUL DIN AVUTUL PUBLIC momentul în care se va face avem, deja, exemple de aceastã NU SE PRESCRIE! dreptate, iar lucrurile vor lua o naturã! Mai mult decât atât, unii NICIODATÃ! Pentru cã, iatã, nu turnurã pozitivã. Speranþa dintre hoþii anilor '90 declarã, cu mult timp în urmã, CCR, într-moare ultima… acum, fãrã nici un fel de sfialã: un caz similar, a dat sentinþa cã 

„dacã aº fi fost arestat pentru Din nefericire, însã, a proliferat nu se poate face confiscare 
toate hoþiile pe care le-am fãcut, în ultimul timp un gen nou de totalã pentru bunuri, decât dupã 
în aceºti 25 de ani, muream în anul 2012! Cu alte cuvinte, ce s-a atitudine a respectivilor 

furat între 1990 ºi 2012- sãnãtoºi puºcãrie!“ Într-adevãr, foarte „jmecheri“, oameni certaþi cu 
multe fapte s-au prescris, ori se sã fiþi, sã vã bucuraþi de ea! Nu, legea (chiar corupþi cu gulerele 

aºa ceva nu este admisibil! prescriu… De aici, însã, o albe) ºi care, în discuþiile 
Motiv pentru care, legile trebuie problemã destul de acutã pe care particulare, au replici de genul: 
adaptate, iar Constituþia (cã tot am mai abordat-o: HOÞII –LA „pânã la urmã, sunt pregãtit-fac 
se pune problema rediscutãrii ei) PUªCÃRIE! DAR ªI BANII ºi eu 2-3 ani de puºcãrie ajunge sã dea socotealã, de cele n ultima perioadã, în trebuie schimbatã, din acest ÎNAPOI!” Pânã la urmã nici nu ºi…gata! Rãmân cu ce am mai multe ori ajungând ºi la România, se întâmplã o serie punct de vedere! Prin are importanþã dacã aceºti acumulat, trãind liniºtit eu ºi închisoare! Desigur, nu s-a Îde lucruri care creeazã Constituþie, furtul din avutul infractori ajung, ori nu la neamul meu, cel puþin douã generalizat fenomenul, existã o senzaþia cã dupã un sfert de public nu trebuie sã se bucure puºcãrie, important este ca generaþii de acum înainte! Parcã mulþime de oameni despre care secol de jaf naþional, mãcar o de prescripþie! Niciodatã!…rodul furtiºagului lor sã fie meritã preþul!…” În lipsa de toatã lumea ºtie cum au ajuns sã parte dintre cei vinovaþi de 

confiscat! Sã se întoarcã la moralã care s-a instaurat în DEPUTAT NEAFILIATfie miliardari (în euro!) în toatã acestea, „îmbogãþiþii de rãzboi” 
banul public! În avuþia aceastã perioadã în care ING.MARIA DRAGOMIRRomânia contemporanã, ai epocii postdecembriste par a 

Raluca Surdu) ºi doi senatori o-preºedintele 
(Iulian Dumitrescu ºi Liviu Organizaþiei Judeþene C Tomoiagã). Liderul liberal este Cãlãraºi a PNL, Rãducu 
de pãrere cã în 2016, la Filipescu, a reapãrut 
Cãlãraºi, pe liste, fiind sãptãmâna aceasta în spaþiul 
aproape sigurã revenirea la public, într-o conferinþã de 
votul pe liste, PNL va câºtiga presã, în care a fãcut câtevca 
douã mandate de deputat ºi declaraþii demne de 
unul de senator. „Un consemnat, mai ales cã la 
parlamentar a plecat, Aurel anul, pe vremea aceasta, 
Niculae. Un altul a plecat, motoarele vor fi la turaþie 
Raluca Surdu. Ea e cu arme maximã în campania 
ºi bagaje la Giurgiu, nu mai electoralã de la locale. 
are nicio treabã la Cãlãraºi. În primul rând, Filipescu a 
Având liste nu mai existã vorbit despre colegul sãu din 
posibilitatea ca PNL sã ia conducerea PNL Cãlãraºi, 
doi senatori, este exclus, deputatul Vasile Iliuþã, despre 
sau 3 deputaþi, e puþin Dacã vrea la Consiliul legatã de bãtãlia cu un fost care spune cã e interesat de o 
probabil. Imaginaþie am Judeþean? Pãi nu vrea, membru PNL. Suntem candidaturã la Primãria 
destulã, dar nu sunt tâmpit. tocmai, el ar vrea la frustraþi. Nu ieºi la Cãlãraºi. De fapt, spune cã e 
Cele douã blocuri îºi vor Primãria Cãlãraºi. E treaba Primãrie ca sã mimezi, ci interesat numai de primãrie, 
împãrþi în mod egal cele 6 lui dacã a spus cã vrea la ca sã câºtigi. Dar nu avem deºi, în urmã cu o sãptãmânã 
locuri, un senator ºi 2 deputatul liberal declara cã Consiliul judeþean. La unul sã aibã forþa sã se batã 
deputaþi. Dacã visãm la un opþiunea sa personalã este Consiliul Judeþean e cel mai cu Drãgulin. E vorba de un 
senator ºi 3 deputaþi, visãm preºedinþia Consiliului complicat, la masa verde, singur tur, ºi va fi vorba de 
ºi e doar vis. Tomoiagã a judeþean, dar cã va respecta eºti îmbrãcat ca la fotbal câteva procente unul în faþa 

decizia partidului. spus cã nu mai candideazã, american. Sunt trei celuilalt. Cã n-o sã vedeþi 
deci locul 1 la Senat e al lui persoane care pot fi la niciodatã Daniel Drãgulin „Iliuþã este convins cã va 
Iulian Dumitrescu, iar la Consiliul Judeþean, dacã 55% ºi urmãtorul cu 25%. candida la Primãria 
Camerã este locul lui voinþa lor existã. Sunt Aºa zic acum, dupã ce vãd Cãlãraºi. Cel mai bun loc 
Motreanu, locul 2 e al lui Marian Dinulescu, Iulian un sondaj, pot discuta la pentru el acesta este pentru 
Iliuþã, care e deputat ºi vrea concret”,Dumitrescu ºi Dan  a spus Filipescu. cã se joacã, nu e certitudine 
locul lui. Socoteala asta ºi-a Motreanu. Cei trei pot fi în cã Drãgulin va mai câºtiga Cine rãmâne parlamentar?
fãcut-o ºi Raluca ºi ºtie cã orice clipã aleºi de grup la al doilea mandat. Dacã ºtii Rãducu Filipescu a punctat ºi 
nu are nicio ºansã de pe Consiliul. Cu Iliuþã se sã o joci bine, poþi ºi sã o chestiuni legate de alegerile 
locul 3 pe listã sã iasã. De discutã despre primãrie, nu câºtigi. Problema e dacã va parlamentare din toamna 
aceea a plecat la Giurgiu. ªi e opþiune pentru Consiliul gãsi forþa interioarã sã se anului viitor. În acest moment, 
e o logicã perfectã”, declarã judeþean. Lupta de la batã cu Drãgulin la PNL Cãlãraºi are trei deputaþi 
Filipescu. Primãrie e ºi o chestiune Cãlãraºi, poate sã ºi câºtige. (Dan Motreanu, Vasile Iliuþã, 

domnul Lascãr nu este musafir, e 
prietenul nostru”. De fapt, 
maestrul venise în vacanþã la 
fratele sãu, care avea casa tot pe 
Avram Iancu, ºi peste drum de 
noi. „...Spune-i o poezie”.  ªi i-am *timp care încã exista, ºi în care împuþineazã. Dupã panihidã, în 
spus, cred cã mã parºivisem dupã începusem sã-mi gãsesc loc. faþa sicriului din scânduri de Într-o luni, dupã o duminicã cu stagiunile cu brigada utemistã. Mama mã vedea ca pe cineva în brad geluite, preotul prelucra fotbal la matineu ºi seratã cu Dupã fabulã, el, maestru: lume. „Mânca-te-ar mama...”. durerea apropiaþilor de mort, propagandã utemistã, ajung „Bravo,sã dai la Teatru!”. Mi-a dat printre altele, asigurându-i pe copanul, acasã, dupã ore. Pãrinþii Cât priveºte  dorinþa mea 
un bilet de „recomandare aceºtia cã prietenul meu construiserã o casã, gard în gard nu are nevoie de explicaþii. 
entuziastã pentru talent”, cãtre „primeºte rãsplata cea dreaptã în „Cartea cu livada boierului Ghika – Astãzi, când citesc 
Octavian Cotescu, mare actor ºi ceruri”. De mic, lãsase ºcoala, cuvintelor bune de mâncat sau Comãneºti. În curtea din spate, profesor la Institutul de Artã lãsase oile, ºi se angajase la Bucãtãria ca parabolã teologicã sub nucul uriaº, la o masã ºi Teatralã ºi Cinematograficã. Am Combinat pentru un leu în plus ºi (Ruben A. Alves, Ed. Deisis, Sibiu bând viºinatã, mama ºi un domn primit biletul ºi mi-am amintit de sigur. Despre ce vorbea pãrintele?2007) înþeleg cã „fãrã focul aflat la mijloc de toamnã. Era ibertatea o guºti, altminteri tata, de trofeele de vânãtoare ºi foamei, dorinþei, nãzuinþei, A doua zi, dimineaþa, în careul actorul Ion Lascãr, de la Teatrul te-aºezi la coadã ºi-þi aºtepþi sobele de cahle de Boemia, din imaginaþiei, nu poate fi speranþã nesuferit din curtea ªcolii, dupã Naþional din Iaºi, unde, cândva, rândul la o altã dorinþã.L palatul lui Ghica - Comãneºti, pe de înviere, fiindcã suntem ceea ce puseurile pedagogice ale debutase într-un rol episodic din care le prãpãdisem: „Soarele mã-Dupã ce la puþin peste trei ani mâncãm” (145). directorului („de ce n-ai fusta sub Othello. Maestrul fãcea parte din tii, sã pui la loc...”(vã amintiþi fugisem la þigãnci, apoi þinusem, În fiecare duminicã, la Sfânta genunchi”, „de ce ai pantofi cu generaþia de aur a anilor 30, cu povestea?).în faþa studenþilor din Cluj, o Liturghie, mã întâlnesc cu un bot de raþã” etc.), am cerut, Constantin Ramadan, Miluþã 

conferinþã despre tãtucul Stalin, Privesc ºi astãzi biletul. Nu l-am pãianjen, sigur ºi fericit, disciplinat, ºi închipuindu-mã în Gheorghiu... Interpretase ºi rolul 
dialogul cu mama – tata era mai folosit. Am fãcut ce-a decis tata: deasupra spaþiului gol. Mã opinci, învoirea sã spun cã mi-a lui Sbierea din Rãzvan ºi Vidra, 
mereu plecat sau alergat – s-a m-am fãcut muzeograf. Am pus, apropii de Psalmul 89, murit un prieten ºi cã vreau sã de Bogdan P. Hajdeu. La 
redus mult timp la repetarea a nu mai ºtiu în care loc, dar am Rugãciunea lui Moise, omul lui spun ceva. De emoþie, n-am reuºit Institutul de Teatru „Matei 
douã dorinþe, amândouã potrivite pus cu vârf ºi îndesat, ce-am Dumnezeu: „Anii noºtri s-au sã cânt balada gustatã. Cum nu Millo”, Lascãr le-a fost profesor 
pentru musafiri. Prima: „când vin stricat pe când eram copil. Poate socotit ca pânza unui pãianjen: eram acasã, iar profesorii nu-mi lui Octavian Cotescu, Emanoil 
ei (musafirii) stau în capul mesei ºi de aceea, multã vreme, am zilele anilor noºtri sunt ºaptezeci erau musafiri, am recitat balada, Petruþ, Matei Alexandrescu, 
ºi în farfurie îmi pui copanul”. A rãmas în capul mesei ºi niciodatã de ani” (v. 10)... nu toatã, cã nu o învãþasem când Tamara Buciuceanu, Petre 
doua: „ Sã nu mã pui sã spun n-am mai cerut copane.urcam la stânã ºi nici când * Gheorghiu...
poezii când vin ei, cã þip”. Mama, Mama a mai venit la Slobozia în ascundeam cartea de citire în Într-o zi, pe vremea cireºelor, am A fost prima mea cunoºtinþã cu ca atâtea mame, folosea un 1996, când am inaugurat Muzeul desagã: „Cine mi-au vãzut aflat cã noaptea, la Combinatul un actor sadea. Dupã mulþi ani, ºablon, credea cã bãiatul ei îºi dã cãruia i-am jertfit viaþa. Era de /Mândru ciobãnel/Tras printr-un de prelucrare a lemnului, primul pe când eram la Universitate, mãsura în poezii recitate. Buna Vestire. Mi-a sorbit inel...meu prieten din viaþã a murit pentru un bãnuþ fãceam figuraþie 
Deºi greu înduplecatã, mama nu- cuvintele. Mi-a spus acasã : „Ce De atunci, domniºoara Creþu, tranºat de un gater. Din copilãria la Teatrul „Nottara”. Într-o zi am 
ºi arãta dezamãgirea, trãia frumos visezi, mânca-te-ar diriginta clasei, îºi isprãvea orele rãmasã-n depãrtare, mi-l primit chiar un rol episodic în 
bucuria cu aducerea-aminte a mama...”de limba românã punându-mã sã amintesc cum mã îndemna sã „Othello”. Celebrul personaj era 
bunicilor mei. ªi Anghel, tatãl ei, I-aº spune mamei azi, când are 95 recit din ce iubeam mai mult. gust din Mioriþa, bãtând la porþile interpretat de Ion Dichiseanu. 
ºi Andrei, tata tatãlui meu, au de ani ºi încã mai aude: „Pot sã Pentru efect, îl alegeam pe de apã cu lacãte de foc. Ce voia Cred cã mai am o sorã, Nostalgia. 
stat totdeauna în capul mesei, iau cu mine, în cealaltã lume, Topârceanu...sã spunã? Cuvintele pãreau Chiar am fost pe scenã, ºi în 
acasã, primind oaspeþi, la nuntã visele pe care am uitat sã le visez? nonsensuri, o persuasiune Ajuns pe scena ªcolii – chiar ºef diferite piese, cu ªtefan Radoff 
(ºi când nu erau naºi), chiar ºi la ”(Alvaro de Campos, Poesias...).verbalã – cum ar fi spus învãþatul al brigãzii artistice a Uniunii (scria versuri, mi le citea la o 
masa de parastas. „Ce mai, Rãzvan CiucãGheorghe Vrabie într-o retoricã a Tineretului Muncitor – bere ºi mã întreba ce cred...), cu 
semeni cu ei...”. Pentru mama, folclorului – ori o rostire de Slobozia, mai 2015începusem sã fac carierã. Auzeam Emil Hosu, cu Alexandru Repan 
dorinþa mea de a sta în capul suferinþã? Atunci am simþit cã Plin de talent, va fi mare În ziua pomenirii Sf. Mucenic des: „ ...
mesei însemna cã trecutul nu era moartea prietenului meu mã actor” Ioan Valahul.  „Mamã, îmi precizeazã mama, dus pentru totdeauna; era un 

onsiliul Judeþean Cãlãraºi, prin Centrul - Dorian Popa (LaLa Band) – membru juriu
Cultural Judeþean Cãlãraºi, organizeazã în Cperioada 21 - 24 Mai 2015, cea de-a XXVII-a Juriul de la scenã este format din: 

ediþie a Festivalului Concurs Naþional de - Radu Groza (impresar) - director juriu
Interpretare a Muzicii Uºoare. Partener: Direcþia - Andreea Antonescu - membru juriu
Judeþeanã pentru Culturã Cãlãraºi, realizator: 

- Nicole Cherry - membru juriuCompania Artisticã „Mix Music Show” Bucureºti.
- Rucsy (Blaxy Girls) - membru juriu
- Skizzo Skillz - membru juriuConcursul va fi structurat pe douã secþiuni:

1. Secþiunea „FLORICELE PE CÂMPII” - în care 
PREMIILE OFERITE ÎN CADRUL FESTIVALULUI:vor evolua copii cu vârste cuprinse între 05 - 16 
l Secþiunea ,,Floricele pe câmpii” ani, împãrþiþi în trei grupe: 05- 08 ani; 09 - 12 ani; 

13 - 16 ani. Trofeul ,,Floricele pe câmpii” – 2000 lei brut 
+ trofeu2. Secþiunea „FLORI DE MAI” - în cadrul cãreia 

vor evolua soliºti cu vârste cuprinse între 17 ºi 35 Premiul special - 1000 lei brut + trofeu
de ani. Premiul I – 1000 lei brut + diplomã + plachetã

Premiul II – diplomã + plachetã
Concursul a început joi 21 Mai 2015 cu secþiunea Premiul III – diplomã 
de concurs „Floricele pe câmpii”. Premiile oferite au aceeaºi valoare pentru toate 
- 22 Mai 2015, începând cu orele 18:00, cele trei categorii  de vârstã: 05 – 08 ani; 
festivitatea de premiere, „Floricele pe câmpii” 09 – 12 ani; 
- 23 Mai 2015, începând cu orele 18:00, secþiunea 13 – 16 ani.
de concurs „Flori de Mai”
- 24 Mai 2015, începând cu orele 19:00, 

l Secþiunea ,,Flori de Mai”Festivitatea de premiere ºi Gala „Flori de Mai”
Trofeul ,,Flori de Mai” – un autoturism + Juriul festivalului va fi format din douã parþi. 
trofeuJuriul de la loja centralã va avea urmãtoarea 
Premiul special - 2500 lei brut + trofeucomponenþã: 
Premiul I – 3500 lei brut + diplomã + plachetã- prof. Sorin Danciu – preºedinte juriu
Premiul II –  2300 lei brut + diplomã + plachetã- Francesco Napoli – preºedinte onorific 
Premiul III – 1200  diplomã + plachetã- prof. Florin Teodorescu (manager Centrul 
Premii speciale:Cultural Municipal Caracal) - director juriu

- Keo – membru juriu „Madalina Manole” - 1500 lei brut + plachetã
- George Cãlin (Deepcentral) - membru juriu „ªerban Georgescu” - 1500 lei brut + plachetã
- Doru Todoruþ (Deepcentral) - membru juriu „Mihaela Albu” - 1500 lei brut + plachetã.

„MÂNCA-TE-AR MAMA...”

A început Festivalul - Concurs Naþional  de  interpretare 
a muzicii uºoare „Flori de Mai” 21 - 24 Mai 2015

l 21 Mai 2015 AmnaPlatoul din faþa Sãlii Platoul din faþa Salii 
de spectacole „Barbu de spectacole „Barbu Sala de spectacole 
ªtirbei” începând cu ªtirbei” începând cu „Barbu ªtirbei” Platoul din faþa Sãlii 
orele 20:30 orele 21:00de spectacole „Barbu Andreea Antonescu; 
Roxana Nemeº; Antonia; Alex Veleaªtirbei” începând cu Roxana Nemeº; 
Admiral C4C; orele 21:30Admiral C4C
Proconsul Francesco Napoli; Prezentatori: 

Deepcentral Rãzvan ºi Dani (Antena 
l 22 Mai 2015 l 23 Mai 2015 1), Mihai Morar ºi 
Sala de spectacole Daniel Buzdugan Sala de spectacole l 24 Mai 2015
„Barbu ªtirbei” (Radio Zu), Alexandra „Barbu ªtirbei” Sala de spectacole 
Cristina Spãtar; Dorian Pavel ºi Radu Tudor Keo & Skizzo Skills; „Barbu ªtirbei”
Popa; Nicole Cherry (TVR 1).Francesco Napoli; What's Up; Rucsy

Recitaluri:

Deputat MARIA DRAGOMIR: „Furtul din 
avutul poporului nu se poate prescrie!“

Iliuþã ar vrea Bursã 
de Cereale la 

Cãlãraºi, dar ºtie cã 
acum nu se poate

Degeaba bate ºaua Filipescu, Raluca 
Surdu tot la Cãlãraºi spune cã va candida

Nicio candidaturã nu este certã în 
PNL, oricine poate candida oriunde



 primãvarã mai nebunã ca 
asta rar s-a întâlnit în Ofotbalul cãlãrãºean. Dunãrea 

a început returului Seriei C2 pe 
primul loc, dupã o campanie de 
transferãri fãcutã cu mare fast. 
Atunci când transferi cantitate, nu 
doar calitate, ajungi sã descoperi 
cã ai aruncat cu banii pe fereastrã. 

Nici nu mai are importanþã câþi 
jucãtori au venit în pauza de iarnã 
la gruparea „galben-albastrã”. 
Acum trebuie spus cã doar trei 
dintre noii veniþi au confirmat. 
Este vorba despre Valentin 
Alexandru, devenit imediat 
golgheterul echipei, Ionuþ Filip, un 
jucãtor cu experienþã, care 
evolueazã excelent atunci când este 

încurca gruparea din Colentina. banca au dansat ºi ei, jucãtorii au folosit pe benzi, ºi Alexandru 
ridicat mâinile în aer ºi toþi s-au Întâlnirea cu Dinamo II Bucureºti Chebac. Acesta din urmã a fost 

era una de vacanþã, nimeni nu dezlãnþuit la finalul partidei, atunci folosit în reprizã a doua a meciului 
avea curaj nici mãcar sã când au fãcut hora bucuriei. cu Dinamo II Bucureºti, câºtigat de 
zâmbeascã. Jocul a fost dominat de cãtre cãlãrãºeni cu 7-0. Mijlocaºul 

Situaþia în care se aflã acum cãtre elevii lui Ionel Ganea în mod la închidere a intrat pe teren la 2-
Dunãrea Cãlãraºi este cât se poate autoritar, însã a lipsit golul. Scorul 0, în locul lui Alin Ladaru, 
de favorabilã. Meritul este al n-a fost deschis pânã când Luca n-a accidentat, ºi a demonstrat, în 
cãlãrãºenilor, însã cel mai mult li fost scos din teren ºi trimis în ciuda faptului cã este nepregãtit 
se cuvin mulþumiri celor de la luptã, în locul sãu, Zaharia. din punct de vedere fizic, cã se 
Modelu. Antrenorul Valeriu Jucãtorul care în perioada lui poate conta pe serviciile sale ºi în 
Petrescu se poate duce acum la Rãuþã n-a fost nici mãcar rezervã a Liga a 2-a. Spre deosebir de cel pe 
Primãrie ºi sã cearã ca o stradã în fãcut diferenþa. A obþinut cornerul care l-a înlocuit sau de Sergiu 
oraº, poate chiar cea prin care se din care Valentin Alexandru a Popescu, Chebac are travaliu, talie 
intra în curtea stadionului, sã-i punctat pentru 1-0 ºi a pasat ºi experienþã. În plus, 
poarte numele!decisiv aceluiaºi jucãtor pentru 2-0. verticalizeazã mult mai uºor, ba 

chiar a reuºit sã-ºi treacã numele ºi În partea a doua a jocului meciul a Mâine, cu începere de la ora 18:00, 
pe lista marcatorilor. curs la o singurã poartã, dar toatã va avea loc meciul cu Voinþa 

lumea a aºteptat veºti de la Jocul din Berceni nu a fost lipsit Snagov. Ilfovenii au promisã o 
Modelu. Tot Cãlãraºiul a sãrit în de emoþii. Mai întâi trebuie amintit primã de 1.000 de lei în cazul în 
sus de bucurie atunci când un faptul cã toatã tabãra cãlãrãºeanã care pleacã neînvinºi de la 
telefon a sunat ºi a anunþat remizã era în derivã înaintea partidei. Cãlãraºi. Toþi cãlãrãºenii trebuie sã 
dintre campioana judeþeanã ºi Juventus era pe primul loc ºi umple pânã la refuz stadionul ºi sã 
Juventus Colentina. Cei de pe nimeni nu credea cã Modelu va încurajeze Dunãrea!
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pentru cã nu au fost 
prezenþi toþi la ora jocului 
cu tricou alb, ºort negru inal de poveste 
ºi ciorapi roºii. Aºa, ca la pentru HC Dunãrea 
ora de educaþie fizicã ºi Cãlãraºi. Echipa de F
sport. Iar peste varã sã handbal va juca mâine, cu 
nu prindã pe careva cã se începere de la ora 18:00, 
îngraºã! Când începe ultimul meci de pe teren 
campionatul, toþi propriu din actualul 
spectatorii vor da normele sezon. Întâlnirea cu HCM 
de control.Constanþa conteazã 

pentru stabilirea echipei Cãlãraºiul nu a putut 
care se va clasa la finalul trece de Dinamo în prima 
competiþiei pe locul cinci. fazã a play-off-ului. 
Prima partidã are loc la Bucureºtenii au reuºit sã 
Cãlãraºi, urmãtoarele revinã dupã ce au pierdut 
douã jocuri se vor þine pe meciul de la Cãlãraºi, iar 
Litoral. Dunãrea a trebuit sã se 

mute în lupta pentru În acest moment, apele 
locurile 5-8. Bacãul a fost sunt liniºtite în oraºul de 
o pradã uºoarã, în etapa pe Borcea, numai cã 
urmãtoare, astfel cã acum publicul, pe bunã 
s-a ajuns la întâlnirea cu dreptate, are motive de 
HCM Constanþa. nemulþumire. Faptul cã 

partida de handbal va Conducerea clubului 
avea loc la aceeaºi orã cu cãlãrãºean a finalizat deja 
jocul de fotbal dintre discuþiile cu o serie de 
Dunãrea ºi Voinþa Snagov jucãtori, astfel cã pentru 
reprezintã o problemã pe sezonul viitor nucleul de 
care nimeni de la Cãlãraºi bazã va rãmâne acelaºi. 
nu a fost în stare sã o Acum se negociazã întâmplã aºa ceva într-un autoritãþi care trãiesc din sã-ºi cunoascã limite, sã Sala Polivalentã la fiecare 
rezolve pânã miercuri inclusiv cu Alin ªania ºi oraº atât de mic. taxele pe care localnicii le conºtientizeze cã echipa etapã. Ar fi bine ca la 
searã. Oamenii vor sã toatã lumea sperã ca Vinovaþii se ºtiu singuri. plãtesc. Celor din teren li de handbal joacã pentru ultimul joc sã nu se ducã 
meargã la fotbal pentru interul stânga sã evolueze se cuvine totul. La fel ºi public. nimeni, sã urce Bota în Dunãrea Cãlãraºi este cã echipa trece printr-o mai departe la Dunãrea celor din tribune. tribunã ºi sã încurajeze echipa cãlãrãºenilor, nu a Cu astfel de atitudine, e moment senzaþional, însã Cãlãraºi. Totul depinde Conducãtorii sunt doar echipa. ªi, dacã e posibil, lui Bota sau a altcuiva. clar cã nimeni nu pune îºi doresc sã asiste ºi la numai ºi numai de niºte muncitori sã strige ºi catalogul ºi Banii vin de la preþ pe miile de ultimul meci al echipei de conducerea clubului.necalificaþi care trebuie sã-i certe pe jucãtori autoritãþile locale, cãlãrãºeni care au fost în handbal. E pãcat cã se 

Sorin Anghel

n Handbal

Clasament
1. Dunãrea Cãlãraºi 24 17 5 2 72-13 56

2. Juventus Bucureºti 24 17 4 3 52-14 53

3. Delta Tulcea 24 15 4 5 56-28 49

4. CS Tunari 24 15 2 7 59-38 47

5.  Metaloglobus 24 13 3 8 42-32 42

6. Dinamo II Bucureºti 24 12 2 10 40-43 38

7. Înainte Modelu 24 10 7 7 43-36 37

8. Gloria P. Leordeni 24 10 5 9 40-39 35

9. Viitorul Axintele 23 7 3 13 25-44 24

10. Callatis Mangalia 24 6 4 14 23-57 22 

11. Metalosport Galaþi 24 5 6 13 27-45 21 

12. Voinþa Snagov 24 5 2 17 35-59 17

13. Viitorul Domneºti 24 4 5 15 26-57 17  

14. Oþelul II Galaþi 23 4 2 17 16-53 14

Etapa XXIV-a/ Rezultate

Viitorul Domneºti - Gloria Popeºti Leordeni 1-3

Dinamo II Bucureºti – Dunãrea Cãlãraºi 0-7

Voinþa Snagov - Metaloglobus Bucureºti 1-3

Înainte Modelu - Juventus Bucureºti 0-0

CS Tunari - Metalosport Galaþi 1-1

Oþelul II Galaþi - Delta Dobrogea Tulcea 0-3

Viitorul Axintele - Callatis Mangalia 0-3

Etapa XXV-a
l Vineri, 22 mai, ora 18.00
Metaloglobus – Înainte Modelu
Gloria P. Leordeni – CS Tunari
Callatis Mangalia – Delta Tulcea
l Sâmbãtã, 23 mai, ora 18.00
Dunãrea Cãlãraºi – Voinþa Snagov
Juventus Bucureºti – Viitorul Domneºti
Viitorul Axintele – Dinamo II 0-3
Metalosport – Oþelul II Galaþi 0-3

Rodica Zaharia cãlãrãºeni veniþi sã asiste la slujba de de subunitatea de jandarmi. Ziua 
comemorare. Eroilor a fost proclamatã sãrbãtoare 

naþionalã a poporului român, prin a în fiecare an, de ziua Înãlþãrii Dupã slujba de pomenire, elevi 
Legea nr. 379/2003 privind regimul Domnului, Eroii Neamului sunt cãlãrãºeni au susþinut un scurt 
mormintelor ºi operelor comemorative comemoraþi ºi la Cãlãraºi. C moment artistic apoi reprezentanþii 
de rãzboi, prin art. 39, în cea de-a Monumentul Eroilor din Cimitirul instituþiilor cãlãrãºene ºi ai 
patruzecea zi de la Sfintele Paºti, Ziua Central a devenit joi, 21 mai 2015, formaþiunilor politice au depus coroane 
Înãlþãrii Domnului Isus Hristos, neîncãpãtor pentru oficiali, veterani de de flori la Monumentul Eroilor. 
potrivit tradiþiei româneºti.rãzboi, cadre militare în rezervã ºi Evenimentul s-a încheiat cu salve trase 

ECOAQUA SA CÃLÃRAªI, cu 
sediul în Cãlãraºi, str. Progresul, bl. 
BBB, etaj 3, organizeazã licitaþie 
publicã cu strigare, pentru vânzarea 
deºeurilor metalice rezultate din 
casarea unor mijloace fixe ºi obiecte 
de inventar.

Preþul de pornire este 0,55 lei/kg 
pentru fier vechi.

Documentaþia licitaþiei poate fi 
procuratã zilnic între orele 7:30-
16:00 de la sediul din Cãlãraºi, 
începând cu data de 14.05.2015, la 
preþul de 50 lei.

Garanþia de participare este de 100 
lei.

 Documentele de participare vor fi 
depuse la sediul ECOAQUA SA 
Cãlãraºi, str. Progresul, bl. BBB, etaj 
3, pânã pe data de 25.05.2015, 
orele 10:00.

Licitaþia va avea loc la sediul 
ECOAQUA SA Cãlãraºi, pe data de 
25.05.2015, orele 10:00. În caz de 
neadjudecare, urmãtoarele licitaþii se 
vor þine în data de 02.06.2015, 
respectiv în data de 09.06.2015.

 Pentru relaþii suplimentare vã puteþi 
adresa doamnei Carmen Angelescu, 
la telefon 0242312705.

n Fotbal / Liga 3

Sorin Anghel

Ultimul bal pentru echipa de handbal

Ganea l-a reinventat pe Zaharia

ANUNÞ21 Mai 2015 - Comemorarea 
Eroilor Neamului la Cãlãraºi

transport transfrontalier pentru o mai Biroul Regional pentru Cooperare 
bunã conexiune cu reþeaua de Transfrontalierã Cãlãraºi pentru 
transport TEN-T ºi creºterea siguranþei Graniþa România-Bulgaria (BRCT 
transportului pe cãile navigabile ºi Cãlãraºi) instituþie care asigurã 
maritime. Cea de-a doua axã propune Secretariatul Comun pentru program ºi 
îmbunãtãþirea utilizãrii sustenabile a Controlul de prim nivel pentru 
patrimoniului natural ºi cultural ºi a beneficiarii români, în colaborare cu 
resurselor, precum ºi consolidarea Autoritatea de Management din 
managementului sustenabil a România (Ministerul Dezvoltãrii 
ecosistemelor din zona Regionale ºi Administraþiei Publice) ºi 
transfrontalierã. Autoritatea Naþionalã din Bulgaria 

(Ministerul Dezvoltãrii Regionale ºi 
important rãmâne faptul cã cadrul acestui apel de proiecte, Prin cea de-a treia axã se va putea Lucrãrilor Publice) a organizat în 
informaþiile oferite despre program distribuite astfel: 96,5 milioane euro perioada 15 aprilie – 11 mai 2015, o îmbunãtãþi managementul comun al 
sprijinã potenþialii beneficiari de pe pentru Axa prioritarã 1 - „O regiune caravanã în toate cele 15 districte ºi riscurilor în zona transfrontalierã.
ambele maluri ale Dunãrii în bine conectatã" (în vederea realizãrii judeþe din aria eligibilã în care au fost 
identificarea oportunitãþilor reale de de investiþii în domeniul prezentate oportunitãþile de finanþare Aria eligibilã a programului Interreg V-
îmbunãtãþire a calitãþii vieþii. transportului), 63,5 milioane euro oferite de Programul Interreg V-A A România-Bulgaria cuprinde 8 pentru Axa prioritarã 2 - „O regiune România-Bulgaria ºi primul apel de districte din Bulgaria (Vidin, Montana, Programul Interreg V-A România- verde" (pentru acþiuni de protejare a proiecte. Vratsa, Pleven, Veliko Turnovo, Ruse, Bulgaria ºi primul apel de proiecte au mediului) ºi 48 milioane euro pentru 

Silistra ºi Dobrich) ºi 7 judeþe din fost lansate oficial în data de 26 Axa prioritarã 3 - „O regiune sigurã" În aceastã caravanã, pe parcursul celor 
România (Mehedinþi, Dolj, Olt, martie 2015, în cadrul unui eveniment (pentru situaþii de urgenþã).3200 km, s-au urcat 850 de 

organizat în Bulgaria la Belogradchik, Teleorman, Giurgiu, Cãlãraºi ºi participanþi împreunã cu optimismul ºi 
districtul Vidin. Din bugetul de 258,5 În cadrul primei axe prioritare se Constanþa).cu încrederea cã ideile lor de proiecte 
milioane euro al programului, 208 urmãreºte îmbunãtãþirea planificãrii, vor ieºi învingãtoare din competiþia la 
milioane de euro sunt disponibile în dezvoltãrii ºi coordonãrii sistemelor de Pentru informaþii suplimentare privind care se vor înscrie pânã la termenul de 
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 primãvarã mai nebunã ca 
asta rar s-a întâlnit în Ofotbalul cãlãrãºean. Dunãrea 

a început returului Seriei C2 pe 
primul loc, dupã o campanie de 
transferãri fãcutã cu mare fast. 
Atunci când transferi cantitate, nu 
doar calitate, ajungi sã descoperi 
cã ai aruncat cu banii pe fereastrã. 

Nici nu mai are importanþã câþi 
jucãtori au venit în pauza de iarnã 
la gruparea „galben-albastrã”. 
Acum trebuie spus cã doar trei 
dintre noii veniþi au confirmat. 
Este vorba despre Valentin 
Alexandru, devenit imediat 
golgheterul echipei, Ionuþ Filip, un 
jucãtor cu experienþã, care 
evolueazã excelent atunci când este 

încurca gruparea din Colentina. banca au dansat ºi ei, jucãtorii au folosit pe benzi, ºi Alexandru 
ridicat mâinile în aer ºi toþi s-au Întâlnirea cu Dinamo II Bucureºti Chebac. Acesta din urmã a fost 

era una de vacanþã, nimeni nu dezlãnþuit la finalul partidei, atunci folosit în reprizã a doua a meciului 
avea curaj nici mãcar sã când au fãcut hora bucuriei. cu Dinamo II Bucureºti, câºtigat de 
zâmbeascã. Jocul a fost dominat de cãtre cãlãrãºeni cu 7-0. Mijlocaºul 

Situaþia în care se aflã acum cãtre elevii lui Ionel Ganea în mod la închidere a intrat pe teren la 2-
Dunãrea Cãlãraºi este cât se poate autoritar, însã a lipsit golul. Scorul 0, în locul lui Alin Ladaru, 
de favorabilã. Meritul este al n-a fost deschis pânã când Luca n-a accidentat, ºi a demonstrat, în 
cãlãrãºenilor, însã cel mai mult li fost scos din teren ºi trimis în ciuda faptului cã este nepregãtit 
se cuvin mulþumiri celor de la luptã, în locul sãu, Zaharia. din punct de vedere fizic, cã se 
Modelu. Antrenorul Valeriu Jucãtorul care în perioada lui poate conta pe serviciile sale ºi în 
Petrescu se poate duce acum la Rãuþã n-a fost nici mãcar rezervã a Liga a 2-a. Spre deosebir de cel pe 
Primãrie ºi sã cearã ca o stradã în fãcut diferenþa. A obþinut cornerul care l-a înlocuit sau de Sergiu 
oraº, poate chiar cea prin care se din care Valentin Alexandru a Popescu, Chebac are travaliu, talie 
intra în curtea stadionului, sã-i punctat pentru 1-0 ºi a pasat ºi experienþã. În plus, 
poarte numele!decisiv aceluiaºi jucãtor pentru 2-0. verticalizeazã mult mai uºor, ba 

chiar a reuºit sã-ºi treacã numele ºi În partea a doua a jocului meciul a Mâine, cu începere de la ora 18:00, 
pe lista marcatorilor. curs la o singurã poartã, dar toatã va avea loc meciul cu Voinþa 

lumea a aºteptat veºti de la Jocul din Berceni nu a fost lipsit Snagov. Ilfovenii au promisã o 
Modelu. Tot Cãlãraºiul a sãrit în de emoþii. Mai întâi trebuie amintit primã de 1.000 de lei în cazul în 
sus de bucurie atunci când un faptul cã toatã tabãra cãlãrãºeanã care pleacã neînvinºi de la 
telefon a sunat ºi a anunþat remizã era în derivã înaintea partidei. Cãlãraºi. Toþi cãlãrãºenii trebuie sã 
dintre campioana judeþeanã ºi Juventus era pe primul loc ºi umple pânã la refuz stadionul ºi sã 
Juventus Colentina. Cei de pe nimeni nu credea cã Modelu va încurajeze Dunãrea!
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pentru cã nu au fost 
prezenþi toþi la ora jocului 
cu tricou alb, ºort negru inal de poveste 
ºi ciorapi roºii. Aºa, ca la pentru HC Dunãrea 
ora de educaþie fizicã ºi Cãlãraºi. Echipa de F
sport. Iar peste varã sã handbal va juca mâine, cu 
nu prindã pe careva cã se începere de la ora 18:00, 
îngraºã! Când începe ultimul meci de pe teren 
campionatul, toþi propriu din actualul 
spectatorii vor da normele sezon. Întâlnirea cu HCM 
de control.Constanþa conteazã 

pentru stabilirea echipei Cãlãraºiul nu a putut 
care se va clasa la finalul trece de Dinamo în prima 
competiþiei pe locul cinci. fazã a play-off-ului. 
Prima partidã are loc la Bucureºtenii au reuºit sã 
Cãlãraºi, urmãtoarele revinã dupã ce au pierdut 
douã jocuri se vor þine pe meciul de la Cãlãraºi, iar 
Litoral. Dunãrea a trebuit sã se 

mute în lupta pentru În acest moment, apele 
locurile 5-8. Bacãul a fost sunt liniºtite în oraºul de 
o pradã uºoarã, în etapa pe Borcea, numai cã 
urmãtoare, astfel cã acum publicul, pe bunã 
s-a ajuns la întâlnirea cu dreptate, are motive de 
HCM Constanþa. nemulþumire. Faptul cã 

partida de handbal va Conducerea clubului 
avea loc la aceeaºi orã cu cãlãrãºean a finalizat deja 
jocul de fotbal dintre discuþiile cu o serie de 
Dunãrea ºi Voinþa Snagov jucãtori, astfel cã pentru 
reprezintã o problemã pe sezonul viitor nucleul de 
care nimeni de la Cãlãraºi bazã va rãmâne acelaºi. 
nu a fost în stare sã o Acum se negociazã întâmplã aºa ceva într-un autoritãþi care trãiesc din sã-ºi cunoascã limite, sã Sala Polivalentã la fiecare 
rezolve pânã miercuri inclusiv cu Alin ªania ºi oraº atât de mic. taxele pe care localnicii le conºtientizeze cã echipa etapã. Ar fi bine ca la 
searã. Oamenii vor sã toatã lumea sperã ca Vinovaþii se ºtiu singuri. plãtesc. Celor din teren li de handbal joacã pentru ultimul joc sã nu se ducã 
meargã la fotbal pentru interul stânga sã evolueze se cuvine totul. La fel ºi public. nimeni, sã urce Bota în Dunãrea Cãlãraºi este cã echipa trece printr-o mai departe la Dunãrea celor din tribune. tribunã ºi sã încurajeze echipa cãlãrãºenilor, nu a Cu astfel de atitudine, e moment senzaþional, însã Cãlãraºi. Totul depinde Conducãtorii sunt doar echipa. ªi, dacã e posibil, lui Bota sau a altcuiva. clar cã nimeni nu pune îºi doresc sã asiste ºi la numai ºi numai de niºte muncitori sã strige ºi catalogul ºi Banii vin de la preþ pe miile de ultimul meci al echipei de conducerea clubului.necalificaþi care trebuie sã-i certe pe jucãtori autoritãþile locale, cãlãrãºeni care au fost în handbal. E pãcat cã se 

Sorin Anghel

n Handbal

Clasament
1. Dunãrea Cãlãraºi 24 17 5 2 72-13 56

2. Juventus Bucureºti 24 17 4 3 52-14 53

3. Delta Tulcea 24 15 4 5 56-28 49

4. CS Tunari 24 15 2 7 59-38 47

5.  Metaloglobus 24 13 3 8 42-32 42

6. Dinamo II Bucureºti 24 12 2 10 40-43 38

7. Înainte Modelu 24 10 7 7 43-36 37

8. Gloria P. Leordeni 24 10 5 9 40-39 35

9. Viitorul Axintele 23 7 3 13 25-44 24

10. Callatis Mangalia 24 6 4 14 23-57 22 

11. Metalosport Galaþi 24 5 6 13 27-45 21 

12. Voinþa Snagov 24 5 2 17 35-59 17

13. Viitorul Domneºti 24 4 5 15 26-57 17  

14. Oþelul II Galaþi 23 4 2 17 16-53 14

Etapa XXIV-a/ Rezultate

Viitorul Domneºti - Gloria Popeºti Leordeni 1-3

Dinamo II Bucureºti – Dunãrea Cãlãraºi 0-7

Voinþa Snagov - Metaloglobus Bucureºti 1-3

Înainte Modelu - Juventus Bucureºti 0-0

CS Tunari - Metalosport Galaþi 1-1

Oþelul II Galaþi - Delta Dobrogea Tulcea 0-3

Viitorul Axintele - Callatis Mangalia 0-3

Etapa XXV-a
l Vineri, 22 mai, ora 18.00
Metaloglobus – Înainte Modelu
Gloria P. Leordeni – CS Tunari
Callatis Mangalia – Delta Tulcea
l Sâmbãtã, 23 mai, ora 18.00
Dunãrea Cãlãraºi – Voinþa Snagov
Juventus Bucureºti – Viitorul Domneºti
Viitorul Axintele – Dinamo II 0-3
Metalosport – Oþelul II Galaþi 0-3

Rodica Zaharia cãlãrãºeni veniþi sã asiste la slujba de de subunitatea de jandarmi. Ziua 
comemorare. Eroilor a fost proclamatã sãrbãtoare 

naþionalã a poporului român, prin a în fiecare an, de ziua Înãlþãrii Dupã slujba de pomenire, elevi 
Legea nr. 379/2003 privind regimul Domnului, Eroii Neamului sunt cãlãrãºeni au susþinut un scurt 
mormintelor ºi operelor comemorative comemoraþi ºi la Cãlãraºi. C moment artistic apoi reprezentanþii 
de rãzboi, prin art. 39, în cea de-a Monumentul Eroilor din Cimitirul instituþiilor cãlãrãºene ºi ai 
patruzecea zi de la Sfintele Paºti, Ziua Central a devenit joi, 21 mai 2015, formaþiunilor politice au depus coroane 
Înãlþãrii Domnului Isus Hristos, neîncãpãtor pentru oficiali, veterani de de flori la Monumentul Eroilor. 
potrivit tradiþiei româneºti.rãzboi, cadre militare în rezervã ºi Evenimentul s-a încheiat cu salve trase 

ECOAQUA SA CÃLÃRAªI, cu 
sediul în Cãlãraºi, str. Progresul, bl. 
BBB, etaj 3, organizeazã licitaþie 
publicã cu strigare, pentru vânzarea 
deºeurilor metalice rezultate din 
casarea unor mijloace fixe ºi obiecte 
de inventar.

Preþul de pornire este 0,55 lei/kg 
pentru fier vechi.

Documentaþia licitaþiei poate fi 
procuratã zilnic între orele 7:30-
16:00 de la sediul din Cãlãraºi, 
începând cu data de 14.05.2015, la 
preþul de 50 lei.

Garanþia de participare este de 100 
lei.

 Documentele de participare vor fi 
depuse la sediul ECOAQUA SA 
Cãlãraºi, str. Progresul, bl. BBB, etaj 
3, pânã pe data de 25.05.2015, 
orele 10:00.

Licitaþia va avea loc la sediul 
ECOAQUA SA Cãlãraºi, pe data de 
25.05.2015, orele 10:00. În caz de 
neadjudecare, urmãtoarele licitaþii se 
vor þine în data de 02.06.2015, 
respectiv în data de 09.06.2015.

 Pentru relaþii suplimentare vã puteþi 
adresa doamnei Carmen Angelescu, 
la telefon 0242312705.

n Fotbal / Liga 3

Sorin Anghel

Ultimul bal pentru echipa de handbal

Ganea l-a reinventat pe Zaharia

ANUNÞ21 Mai 2015 - Comemorarea 
Eroilor Neamului la Cãlãraºi

transport transfrontalier pentru o mai Biroul Regional pentru Cooperare 
bunã conexiune cu reþeaua de Transfrontalierã Cãlãraºi pentru 
transport TEN-T ºi creºterea siguranþei Graniþa România-Bulgaria (BRCT 
transportului pe cãile navigabile ºi Cãlãraºi) instituþie care asigurã 
maritime. Cea de-a doua axã propune Secretariatul Comun pentru program ºi 
îmbunãtãþirea utilizãrii sustenabile a Controlul de prim nivel pentru 
patrimoniului natural ºi cultural ºi a beneficiarii români, în colaborare cu 
resurselor, precum ºi consolidarea Autoritatea de Management din 
managementului sustenabil a România (Ministerul Dezvoltãrii 
ecosistemelor din zona Regionale ºi Administraþiei Publice) ºi 
transfrontalierã. Autoritatea Naþionalã din Bulgaria 

(Ministerul Dezvoltãrii Regionale ºi 
important rãmâne faptul cã cadrul acestui apel de proiecte, Prin cea de-a treia axã se va putea Lucrãrilor Publice) a organizat în 
informaþiile oferite despre program distribuite astfel: 96,5 milioane euro perioada 15 aprilie – 11 mai 2015, o îmbunãtãþi managementul comun al 
sprijinã potenþialii beneficiari de pe pentru Axa prioritarã 1 - „O regiune caravanã în toate cele 15 districte ºi riscurilor în zona transfrontalierã.
ambele maluri ale Dunãrii în bine conectatã" (în vederea realizãrii judeþe din aria eligibilã în care au fost 
identificarea oportunitãþilor reale de de investiþii în domeniul prezentate oportunitãþile de finanþare Aria eligibilã a programului Interreg V-
îmbunãtãþire a calitãþii vieþii. transportului), 63,5 milioane euro oferite de Programul Interreg V-A A România-Bulgaria cuprinde 8 pentru Axa prioritarã 2 - „O regiune România-Bulgaria ºi primul apel de districte din Bulgaria (Vidin, Montana, Programul Interreg V-A România- verde" (pentru acþiuni de protejare a proiecte. Vratsa, Pleven, Veliko Turnovo, Ruse, Bulgaria ºi primul apel de proiecte au mediului) ºi 48 milioane euro pentru 

Silistra ºi Dobrich) ºi 7 judeþe din fost lansate oficial în data de 26 Axa prioritarã 3 - „O regiune sigurã" În aceastã caravanã, pe parcursul celor 
România (Mehedinþi, Dolj, Olt, martie 2015, în cadrul unui eveniment (pentru situaþii de urgenþã).3200 km, s-au urcat 850 de 

organizat în Bulgaria la Belogradchik, Teleorman, Giurgiu, Cãlãraºi ºi participanþi împreunã cu optimismul ºi 
districtul Vidin. Din bugetul de 258,5 În cadrul primei axe prioritare se Constanþa).cu încrederea cã ideile lor de proiecte 
milioane euro al programului, 208 urmãreºte îmbunãtãþirea planificãrii, vor ieºi învingãtoare din competiþia la 
milioane de euro sunt disponibile în dezvoltãrii ºi coordonãrii sistemelor de Pentru informaþii suplimentare privind care se vor înscrie pânã la termenul de 

Programul Interreg V-A România-depunere a aplicaþiilor, 30 iunie 2015 
Bulgaria ºi primul apel de proiecte vã pentru proiecte de tip "soft" ºi 30 
invitãm sã accesaþi pagina de internet septembrie 2015 pentru proiecte de 
www.cbcromaniabulgaria.eu.tip "hard". La finalul caravanei, cel mai 
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22 – 24 mai Susan Cooper este un analist CIA Au trecut 22 de ani de la evenimentele de supravieþuitori ai deºertului, conduºi 
modest, care lucreazã la birou, ºi eroul din Jurassic Park, iar parcul de distracþii de implacabila luptãtoare Imperator Vineri: ora 12.30
necunoscut din spatele celor mai imaginat de vizionarul John Hammond Furiosa. Aceºtia sunt urmãriþi permanent Sâmbãtã ºi duminicã: orele 10.30 si 12.30
periculoase misiuni ale agenþiei. Dar este acum perfect funcþional. Milioane de ºi atacaþi de tiranul Immortan Joe care îi 29 mai – 1 iunie
când partenerul ei iese din reþea ºi un alt turiºti au venit anual pe Isla Nublar, suspecteazã cã i-au furat cea mai de preþ Vineri: ora 12.30
agent de top este compromis, ea se oferã plãtind preþuri piperate pentru a vedea posesie.  Sâmbãtã, duminicã ºi luni: orele 10.30 ºi 
voluntarã sã lucreze sub acoperire ca sã cu ochii lor dinozaurii readuºi la viaþã de ---------------------------------------------------------------------------------------12.30
se infiltreze în lumea unui dealer de tehnologii revoluþionare, dar în ultima 29 mai – 4 iunie
arme mortale ºi sã prevenã o crizã vreme numãrul vizitatorilor a scãzut. Coconut micul Orele: 17.00; 20.00
globalã. Pentru a creºte vânzãrile, Corporaþia Luni ora: 20.00dragon - 3D Patel comandã realizarea unui nou ---------------------------------------------------------------------------------------

dinozaur. Comportamentul acestuia îi va San Andreas 12 -18 iunie
uimi pe angajaþii parcului, iar natura va Orele: 17.00;  20.002015 – 3D profita curând de ocazie pentru a arãta Luni orele: 20.00
din nou cã nu poate fi controlatã de cãtre 
om...Jurassic World – 3D 
---------------------------------------------------------------------------------------

19 - 25 iunie
Orele: 17.00;  20.00
Luni orele: 20.00

Survivor – 2D
Regia: James McTeigue
Cu: Milla Jovovich, Pierce Brosnan
Gen film: Acþiune
Un ofiþer al serviciilor secrete strãine din 
Londra încearcã sã împiedice un atât 
terorist ce urmeazã sã aibã loc în New 
York, dar este forþatã sã fugã când îi 
sunt înscenate crime pe care nu le-a 
comis.

NOTA: Luni, 1 iunie, cinematograful va avea 
program special.
Cinema 3D/2D
Parcul central, Str. Independenþei, nr. 20
Preþul biletelor (acelaºi pt. filme 3D ºi 2D):

Regia: Hubert Weiland, Nina Wels 8 lei – copii cu vârste de maxim 14 ani
Gen film: Animaþie 12 lei – persoane cu vârste peste 14 ani

Nu se efectueazã rezervãri.Coconut, un dragon de foc mititel, este 
Regia: Brad Peytonînsãrcinat sã pãzeascã iarba de foc care îi Biletele pot fi cumpãrate cu o sãptãmânã înainte 
Cu: Dwayne Douglas Johnson, Colton de data spectacolului.conferã neamului sãu un dar unic, acela 

Informaþii: Haynes, Carla Gugino, Alexandra Regia: Colin Trevorrowde a sufla flãcãri, dar se trezeºte cã 
Daddario - tel: 0242-312800Cu: Chris Pratt, Bryce Dallas Howardcineva a furat-o de sub nasul lui. Prin 

- site:  www.culturalcl.ro.Gen film: Aventuriurmare, Coconut se hotãrãºte sã Gen film: Acþiune, Aventuri, SF, Thriller
porneascã în cãutarea ierbii focului, ºi îºi Când un cutremur de nouã grade pe 
uneºte forþele cu Oscar, dragonul scara Richter sfâºie California pe falia 
mâncãcios, ºi Matilda, un porcuºor þepos. San Andreas, un pilot de elicopter 
Dar oare chiar îºi doreºte ca insula sã (Dwayne Johnson) lasã în urmã un Los 
redevinã aºa cum era ea înainte? Poate Angeles în ruinã pentru a zbura la San 
gãsi el o cale de a împãca toate rasele de Francisco, în cãutarea fiicei sale 
dragoni ºi sã ºi salveze insula de la înstrãinate (Alexandra Daddario). Însoþit 
distrugere? de fosta soþie (Carla Gugino), pilotul va 

avea de înfruntat înfiorãtoarele ---------------------------------------------------------------------------------------
consecinþe ale cataclismului care dãrâmã 22 – 28 mai
din temelii metropola americanã ºi Orele: 17.00; 20.00
schimbã o datã pentru totdeauna faþa Luni ora: 20.00
Californiei. 

Mad Max: Drumul ---------------------------------------------------------------------------------------
5 – 11 iuniefuriei – 3D 

Orele: 17.00; 20.00
Luni ora: 20.00

Spy – 2D 

Regia: George Miller
Cu: Tom Hardy, Charlize Theron
Gen film: Acþiune, Aventuri, SF
Urmãrit de un trecut turbulent, Mad Max Regia: Paul Feig
prefera sã cãlãtorescã de unul singur ºi Cu: Melissa McCarthy, Jason Statham, 
sã nu iºi facã prieteni. În ciuda Jude Law, Rose Byrne
convingerilor sale, se alãturã unui grup Gen film: Comedie

Program cinema 22 mai - 18 iunie 2015

SPCTAFL
În atenþia chiriaºilor blocurilor  K + L + M + N + C.N

Serviciul Public Centrale Termice ºi Administrare 
Fond Locativ Cãlãraºi înstiinþeazã chiriaºii blocurilor  

K + L+M + C.N sã îºi achite sumele restante. 

Calarasi-910019, Str. 1 Decembrie 1918 nr.1.Bl. A24. Sc.4, Parter; 
Infiintat cf.HCL nr.71/2002, Codul de inregistrare fiscala (CIF): RO14867658,

Cont:RO42TREZ20121G365000XXXX, deschis la Trezoreria Calarasi; Telefon/Fax 0242.314186

SITUAÞIE RESTANÞIERI LA DATA DE 13.05.2015

PRIMÃRIA MUNICIPIULUI CÃLÃRAªI
SERVICIUL PUBLIC CENTRALE TERMICE SI ADMINISTRARE FOND LOCATIV
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22 – 24 mai Susan Cooper este un analist CIA Au trecut 22 de ani de la evenimentele de supravieþuitori ai deºertului, conduºi 
modest, care lucreazã la birou, ºi eroul din Jurassic Park, iar parcul de distracþii de implacabila luptãtoare Imperator Vineri: ora 12.30
necunoscut din spatele celor mai imaginat de vizionarul John Hammond Furiosa. Aceºtia sunt urmãriþi permanent Sâmbãtã ºi duminicã: orele 10.30 si 12.30
periculoase misiuni ale agenþiei. Dar este acum perfect funcþional. Milioane de ºi atacaþi de tiranul Immortan Joe care îi 29 mai – 1 iunie
când partenerul ei iese din reþea ºi un alt turiºti au venit anual pe Isla Nublar, suspecteazã cã i-au furat cea mai de preþ Vineri: ora 12.30
agent de top este compromis, ea se oferã plãtind preþuri piperate pentru a vedea posesie.  Sâmbãtã, duminicã ºi luni: orele 10.30 ºi 
voluntarã sã lucreze sub acoperire ca sã cu ochii lor dinozaurii readuºi la viaþã de ---------------------------------------------------------------------------------------12.30
se infiltreze în lumea unui dealer de tehnologii revoluþionare, dar în ultima 29 mai – 4 iunie
arme mortale ºi sã prevenã o crizã vreme numãrul vizitatorilor a scãzut. Coconut micul Orele: 17.00; 20.00
globalã. Pentru a creºte vânzãrile, Corporaþia Luni ora: 20.00dragon - 3D Patel comandã realizarea unui nou ---------------------------------------------------------------------------------------

dinozaur. Comportamentul acestuia îi va San Andreas 12 -18 iunie
uimi pe angajaþii parcului, iar natura va Orele: 17.00;  20.002015 – 3D profita curând de ocazie pentru a arãta Luni orele: 20.00
din nou cã nu poate fi controlatã de cãtre 
om...Jurassic World – 3D 
---------------------------------------------------------------------------------------

19 - 25 iunie
Orele: 17.00;  20.00
Luni orele: 20.00

Survivor – 2D
Regia: James McTeigue
Cu: Milla Jovovich, Pierce Brosnan
Gen film: Acþiune
Un ofiþer al serviciilor secrete strãine din 
Londra încearcã sã împiedice un atât 
terorist ce urmeazã sã aibã loc în New 
York, dar este forþatã sã fugã când îi 
sunt înscenate crime pe care nu le-a 
comis.

NOTA: Luni, 1 iunie, cinematograful va avea 
program special.
Cinema 3D/2D
Parcul central, Str. Independenþei, nr. 20
Preþul biletelor (acelaºi pt. filme 3D ºi 2D):

Regia: Hubert Weiland, Nina Wels 8 lei – copii cu vârste de maxim 14 ani
Gen film: Animaþie 12 lei – persoane cu vârste peste 14 ani

Nu se efectueazã rezervãri.Coconut, un dragon de foc mititel, este 
Regia: Brad Peytonînsãrcinat sã pãzeascã iarba de foc care îi Biletele pot fi cumpãrate cu o sãptãmânã înainte 
Cu: Dwayne Douglas Johnson, Colton de data spectacolului.conferã neamului sãu un dar unic, acela 

Informaþii: Haynes, Carla Gugino, Alexandra Regia: Colin Trevorrowde a sufla flãcãri, dar se trezeºte cã 
Daddario - tel: 0242-312800Cu: Chris Pratt, Bryce Dallas Howardcineva a furat-o de sub nasul lui. Prin 

- site:  www.culturalcl.ro.Gen film: Aventuriurmare, Coconut se hotãrãºte sã Gen film: Acþiune, Aventuri, SF, Thriller
porneascã în cãutarea ierbii focului, ºi îºi Când un cutremur de nouã grade pe 
uneºte forþele cu Oscar, dragonul scara Richter sfâºie California pe falia 
mâncãcios, ºi Matilda, un porcuºor þepos. San Andreas, un pilot de elicopter 
Dar oare chiar îºi doreºte ca insula sã (Dwayne Johnson) lasã în urmã un Los 
redevinã aºa cum era ea înainte? Poate Angeles în ruinã pentru a zbura la San 
gãsi el o cale de a împãca toate rasele de Francisco, în cãutarea fiicei sale 
dragoni ºi sã ºi salveze insula de la înstrãinate (Alexandra Daddario). Însoþit 
distrugere? de fosta soþie (Carla Gugino), pilotul va 

avea de înfruntat înfiorãtoarele ---------------------------------------------------------------------------------------
consecinþe ale cataclismului care dãrâmã 22 – 28 mai
din temelii metropola americanã ºi Orele: 17.00; 20.00
schimbã o datã pentru totdeauna faþa Luni ora: 20.00
Californiei. 

Mad Max: Drumul ---------------------------------------------------------------------------------------
5 – 11 iuniefuriei – 3D 

Orele: 17.00; 20.00
Luni ora: 20.00

Spy – 2D 

Regia: George Miller
Cu: Tom Hardy, Charlize Theron
Gen film: Acþiune, Aventuri, SF
Urmãrit de un trecut turbulent, Mad Max Regia: Paul Feig
prefera sã cãlãtorescã de unul singur ºi Cu: Melissa McCarthy, Jason Statham, 
sã nu iºi facã prieteni. În ciuda Jude Law, Rose Byrne
convingerilor sale, se alãturã unui grup Gen film: Comedie

Program cinema 22 mai - 18 iunie 2015

SPCTAFL
În atenþia chiriaºilor blocurilor  K + L + M + N + C.N

Serviciul Public Centrale Termice ºi Administrare 
Fond Locativ Cãlãraºi înstiinþeazã chiriaºii blocurilor  

K + L+M + C.N sã îºi achite sumele restante. 

Calarasi-910019, Str. 1 Decembrie 1918 nr.1.Bl. A24. Sc.4, Parter; 
Infiintat cf.HCL nr.71/2002, Codul de inregistrare fiscala (CIF): RO14867658,

Cont:RO42TREZ20121G365000XXXX, deschis la Trezoreria Calarasi; Telefon/Fax 0242.314186
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Festivalul transfrontalier româno-bulgar, din cadrul Proiectului ”19  Century Fashion Show”, 
finanþat prin Programului de Cooperare Transfrontalierã România-Bulgaria 2007-2013, a reunit la 
Cãlãraºi, în perioada 12-15 Iunie 2014, 150 de copii din Glavinitsa, Bulgaria ºi Grãdiºtea 
Cãlãraºi. 

Timp de 4 zile, au avut loc diverse activitãþi, care i-au fãcut pe copiii de pe ambele maluri ale 
Dunãrii sã se împrieteneascã, dar ºi sã se cunoascã mai bine. Aceºtia au participat la Prezentarea 
de costume populare,  12 perechi de copii români ºi bulgari prezentând costume populare, din 
diferite zone folclorice din România ºi Bulgaria.

Nu a lipsit întrecerea sportivã, în cadrul Turneului de minifotbal, vizita la douã ºcoli, ªcoala 
gimnazialã Tudor Vladimirescu din Cãlãraºi ºi ªcoala de arte ºi meserii George Constantin 
Cãlinescu din Grãdiºtea, precum ºi un spectacol comun de cântece ºi dansuri populare organizat 
în aer liber, pe scena din faþa Cãminului cultural din Grãdiºtea.

Punctul culminat al festivalului a fost Spectacolul de dansuri populare din ultima zi a festivalului, 
duminicã 15 iunie 2014. Copiii, români ºi bulgari, pregãtiþi de coregrafi de dansuri folclorice, au 
prezentat un spectacol de înaltã þinutã artisticã în parcul Dumbrava din Cãlãraºi. 

Prietenia legatã de copiii români ºi bulgari va dãinui ºi în afara acestui proiect, acþiunile comune 
urmând sã continue, an de an. Primarul localitãþii Glavinitsa, Huseim Hamdi a promis cã, anual, 
vor avea loc aceste întâlniri, în cadrul unui Festival folcloric la care vor participa copiii din 
Glavinitsa ºi Cãlãraºi.

„Cred cã am atins cel mai important rezultat pe care ni l-am propus, ºi anume  acela de a 
cunoaºte cât mai bine obiceiurile ºi tradiþiile din cele douã þãri. Aproximativ 150 de copii, români 
ºi bulgari, au fost antrenaþi în acest proiect ºi vor avea oportunitatea de a colabora, ºi pe viitor, 
pentru promovarea valorilor culturale ºi sportive, din cele douã þãri.”, a declarat primarul 
localitãþii Glavinitsa, Huseim Hamdi.

Viorel Ghiþã, directorul executiv al Asociaþiei Acces, partener în proiect, a spus:

„Cel mai bun mijloc de a realiza cooperarea transfrontalierã este acela de a le oferi oamenilor 
cât mai multe oportunitãþi de a se întâlni ºi lucra împreunã. Cooperarea transfrontalierã nu se 
face nici din birouri nici pe hârtii de cãtre birocraþi, ci în mijlocul oamenilor împreunã cu ei. Iar 
aceºti copii minunaþi au dovedit cu prisosinþã cã aºa este. De o parte ºi de alta a malului Dunãrii 
trebuie sã existe prietenie ºi le doresc copiilor sã se bucure de prietenia legatã, sã corespondeze 
ºi sunt sigur cã aceste lucruri, pe viitor, vor duce la bune rezultate.”

FESTIVAL TRANSFRONTALIER ROMÂNO-BULGAR

www.cbcromaniabulgaria.eu

Investim în viitorul tãu!

Programul de Cooperare Transfrontalierã România-Bulgaria 2007-2013 este cofinanþat de Uniunea Europeanã prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionalã

Telefon: 0242.317.494

u i  d str b i  n c i i u tor
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Berge b er B ks si Ste Ar o s 

j l  i s alo i
în udeþe e Cãlãraº  i I m þa

0720.777.207 sau 0722.151.691 
e-mail office@albatrospodul4.ro

Complex Albatros Podul 4 
- "Restaurant ºi Hotel"
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Anunþ de presã privind finalizarea proiectului cu titlul
„Reabilitarea termicã a blocurilor A9, A20, A21 ºi A23 din Municipiul Cãlãraºi"

CÃLÃRAªI, Str. Prel. Bucureºti, Bl. E24, parter
(vis-a-vis de Direcþia Agricolã),
contact@roxalytravel.ro
www.roxalytravel.ro
Telefon: 024 233 19 19
0723.240.076; 0735.841.400/401

CÃLÃRAªI, Str. Prel. Bucureºti, Bl. E24, parter
(vis-a-vis de Direcþia Agricolã),
contact@roxalytravel.ro
www.roxalytravel.ro
Telefon: 024 233 19 19
0723.240.076; 0735.841.400/401

Te aºteptãm în agenþie 
pentru a beneficia de

ofertele verii 2015 !

Noi ºtim cã tu meriþi 
vacanþa perfectã !

Apartamente de vânzare  etaj 5, terase generoase, camere foarte mari cu 
vitralii majorate, materiale ºi finisaje de calitate. Apartamentele sunt luminoase ºi spaþioase, fiind 

proiectate dupã nevoile unui stil de viaþã contemporan. Elementele care se regãsesc în fiecare apartament 
– bucãtãriile americane, deschise spre living sau dressing-urile – marcheazã clar aceasta intenþie.

Complex Rezidenþial Agneza,

Pentru informaþii suplimentare ne puteþi contacta la telefon 0721/833.255
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