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Rodica Zaharia se fac pregãtiri intense pentru 
ca aceste activitãþi sã fie 
organizate cât mai bine.venimente culturale 
„Pregãtim „Hora mare” ºi importante sunt în 
„Festivalul Dunãrii cãlãrãºene”. Eagenda Centrului 
Pentru „Hora mare” avem deja Cultural Judeþean pentru 
5 þãri confirmate ºi mai avem începutul lunii august. Potrivit 
alte trei þãri în informaþiilor furnizate de Alina 
aºteptare. Jipa, managerul CCJ Cãlãraºi, >> pagina 3
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Cãlãraºi/

Victoria Chirnogi, primul 
trofeu dupã 15 ani
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Marian Dinulescu: Aniel Nedelcu: Aurel Vasile: 

Rodica Zaharia Bielsk Podlaski din Polonia, oraº înfrãþit cu Au mai obþinut premii urmãtorii: Costina 
municipiul Cãlãraºi. Georgiana Dumitru – premiul I la folclor ºi 

10 participanþi a avut Cãlãraºiul la Festivalul Tofeul Festivalului a fost adjudecat de premiul II la muzicã uºoarã, Andrei-Alexandru 
de Cântec Internaþional „Podlaska Nuta cãlãrãºeanca Gabriela Amzaru care a reuºit sã Ioniþã - menþiune folclor, Cristian-Valentin 
2015”, eveniment ce s-a desfãºurat în oraºul impresioneze juriul cu prestaþia sa. Buzatu-Dan - menþiune...

„Cred cã 
Ionel Ganea 

va rãmâne 
la Cãlãraºi”

n Fotbal

Centrul Cultural Judeþean Cãlãraºi 
se pregãteºte de  ºi „Hora Mare”
„Festivalul Dunãrii Cãlãrãºene”

Gabriela Amzaru a câºtigat trofeul 
Festivalului „Podlaska Nuta 2015”

 „Nu se poate ca o 
comunã atât de mare 
sã fie lipsitã de banii 
alocaþi de la Guvern”

„Vor urma câþiva ani în care 
vom putea accesa programe 

de dezvoltare ruralã în urma cãrora sã 
implementãm proiecte care sã schimbe 

considerabil viaþa locuitorilor”

Noua clãdire a 
 va fi gata 

spre finalul anului

Bibliotecii 
Judeþene

Filipescu: “Vrem sã 
transformãm 

din Mãgureni în centre 
medicale”

clãdirile 
fostei unitãþi militare 

Alina Jipa: 
„La Centrul Cultural 
Judeþean lucrãm 
efectiv 28 de 
persoane”

ECOlimpiada Elevilor, 
ediþia a III-a, ºi-a premiat 
câºtigãtorii!
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Rodica Zaharia iunie ºi 3 iulie, iar rezultatele vor fi afiºate 
în 6 iulie.

u început emoþiile pentru 
Proba scrisã la românã pune, de obicei, absolvenþii de liceu. Pe 8 iunie 2015 
cele mai multe probleme elevilor care dau Aa demarat Bacalaureatul cu proba 
bacalaureatul, aºa cum aratã statisticile oralã la limba ºi literatura românã. ªase 
din anii trecuþi, potrivit cãrora cele mai centre de examen ºi douã centre de 
multe note mai mici de 5 sunt la aceastã evaluare au fost pregãtite pentru cei 1847  
materie ºi la matematicã.elevi cãlãrãºeni care s-au înscris pentru 

susþinerea probelor de BAC. Examenul a început la ora 9 dimineaþa ºi 
dureazã trei ore, însã elevii au avut voie sã 1597 din aceºtia sunt din seria curentã ºi pânã pe 10 iunie ºi va fi urmatã de 
iasã din salã dupã o orã ºi jumãtate, cel 250 de elevi sunt din seriile anterioare, examenul oral la limba maternã, ce are loc 
mai devreme.aflãm de la inspectorul de informaticã, între 10 ºi 12 iunie. Apoi elevii vor susþine 

prof. Ema Hreniuc, din cadrul ISJ proba de competenþe digitale ºi pe cea Sãlile sunt dotate cu camere de 
Cãlãraºi. oralã de limbã strãinã. supraveghere, la fel ca în ultimii trei ani, 
Proba oralã la limba românã s-a desfãºurat potrivit metodologiei de Bac.Probele scrise se vor desfãºura între 29 

Rodica Zaharia nu au venit pentru cã au spus 
cã nu au public suficient sã-ºi 
vândã produsele. E, anul venimente culturale 
acesta, de vreo 3 luni de zile, importante sunt în 
am trimis, sunt vreo 36 de agenda Centrului E
bãlþi  în tot judeþul, le-am Cultural Judeþean pentru 
trimis scrisori de intenþie, le-începutul lunii august. Potrivit 
am spus cam ce numãr de informaþiilor furnizate de 
participanþi vom avea pe Alina Jipa, managerul CCJ 
fiecare searã, dacã facem în Cãlãraºi, se fac pregãtiri 
cadrul festivalului „Hora intense pentru ca aceste 
mare” ºi acest festival. N-a activitãþi sã fie organizate cât 
vrut nimeni sã vinã, au zis mai bine.
vreo 5 cã poate venim. I-am 

„Pregãtim „Hora mare” ºi invitat la discuþii, sã le lãsãm 
„Festivalul Dunãrii imaginaþia sã-ºi spunã 
cãlãrãºene”. Pentru „Hora cuvântul ºi sã organizeze acest 
mare” avem deja 5 þãri festival aºa cu îl vãd ei. N-a 
confirmate ºi mai avem alte vrut nimeni sã vinã. 5 au spus 
trei þãri în aºteptare. Avem cã poate vor veni. Vin cu 
Macedonia, Slovenia, Serbia, standuri de echipamente de 
Turcia ºi Bulgaria. ªi-au pescuit, nu numai produse din 
anunþat intenþia de peºte. Anul trecut s-au certat - 
participare Georgia, avem a venit ãla, nu mai vin eu. Nu 
Peru, sã vedem dacã îºi ºtiu, sunt orgolii din astea 
rezolvã problemele la între noi. Ar trebui sã trecem 
ambasadã ºi Venezuela. Unii peste ele. Zilele acestea vom 
au probleme cu ambasadele, avea ºi programul complet, pe 
Venezuela n-are nevoie de vizã ore, se lucreazã la el, ºi vom 
dar nu înþeleg de ce ne tot avea primele detalii pentru cã 
spun ei cã au probleme la deja vrem sã se înscrie în 
ambasadã cã noi am trimis concursuri. Pregãtim tricouri, 
ambasadelor invitaþiile. echipele, pentru partea de 
Pentru „Hora mare” muncim adulþi. Seara este festivalul 
din ianuarie. Evenimentul toatã ziua avem cu copiii. Pe 8 
este stabilit între 6-9 august august,c red cã o sã facem asta, 7-8 august 2015, se va ºi un program cu un medic 
2015. La „Hora mare” de doi undeva la ponton ºi acolo o sã desfãºura ºi „Festivalul nutriþionist, noi deja vrem sã 
ani de zile implicãm toate organizãm toatã partea de Dunãrii Cãlãrãºene”. În prima începem înscrierile, iar pe 8 
ansamblurile din judeþul adulþi, de concurs, de gãtit. zi, pe 7 august, pe platoul din vom avea concurs de pescuit ºi 
Cãlãraºi, sunt peste 20, anul Le-am programat pe faþa Centrului Cultural avem de gãtit. Pentru festivalul 
acesta 22 ºi nu am mai amândouã în aceeaºi perioadã activitãþi numai cu copii, acesta pe care l-am dorit noi 
chemat din þarã pentru cã sã încercãm sã aducem concurs de desene, chevalet, mai altfel, anul trecut s-a fãcut 
avem, în judeþ, ansambluri pescari sã-ºi vândã produsele, cretã coloratã, creioane, în septembrie ºi au fost 
foarte bune. Tot în perioada fiind public mult.”poveºti pescãreºti, chiar avem invitaþi toþi care deþin bãlþi ºi 

uni, 8 iunie, în Aula Facultãþii de 
Management, Inginerie Economicã 
în Agriculturã ºi Dezvoltare Ruralã-L

filiala Cãlãraºi, din cadrul Universitãþii de 
ªtiinþe Agronomice ºi Medicinã Veterinarã 
Bucureºti, din incinta Colegiului Agricol 
Sandu Aldea, a avut loc cursul festiv de 
absolvire al Promoþiei 2015. 62 de 
absolvenþi au încheiat un ciclu de studii 
universitare de 4 ani ºi se pregãtesc acum 
pentru examenul de licenþã.

Cursul a fost condus de directorul 
Facultãþii de Management, Inginerie 
Economicã în Agriculturã ºi Dezvoltare 
Ruralã-filiala Cãlãraºi, prof. univ. dr. 
Daniela Creþu, evenimentul beneficiind de 
prezenþa rectorului USAMV, conf. dr. 
Rãzvan Teodorescu ºi a decanului 
Facultãþii de Management, Inginerie 
Economicã în Agriculturã ºi Dezvoltare 
Ruralã, prof. univ. dr. Toma Adrian Dinu. 
Totodatã, au fost alãturi de absolvenþii 
Promoþiei 2015 ºi autoritãþi locale, unele 
dintre ele chiar cadre didactice în cadrul 
facultãþii. Astfel au fost prezenþi primarul 
municipiului Cãlãraºi, Daniel ªtefan 
Drãgulin, totodatã ºef lucrãri, deputatul 
Vasile Iliuþã, prefectul George Iacob ºi 
inspectorul ºcolar general prof. Constantin 
Tudor.

Rodica Zaharia 9. Informaticã - prof. Lucian Chiþu - 
Liceul "Neagoe Basarab" Olteniþa

i în acest an, Inspectoratul ªcolar 
10. Fizicã - prof. Angela Vasile - Liceul Judeþean Cãlãraºi, în colaborare cu ª "Mihai Eminescu" CãlãraºiSLI Cãlãraºi au premiat dascãlii 

merituoºi în cadrul evenimentului 11. Chimie - prof. Luiza Piþirigã - 
"Profesorul Anului", ediþia 2015. Colegiul Naþional "Barbu ªtirbei" 

CãlãraºiO diplomã ºi un premiu în bani în 
valoare de 500 de lei net au primit cei 20 

12. Biologie - prof. Luminiþa Viaºu - de profesori norocoºi, gratulaþi pentru 
Liceul "Alexandru Odobescu" Lehliu Garãactivitatea pe care au depus-o.

"Vã felicit pentru munca dumneavoastrã 13. Discipline tehnologice - prof. Emilia 
ºi vã doresc sã aveþi o activitate Niculescu - Liceul Tehnologic "Nicolae 
fructuoasã în continuare, alãturi de elevii Bãlcescu" Olteniþa
noºtrii pentru cã elevul este partenerul 

14. Educaþie Fizicã - prof. Marius Tãtaru profesorilor în toate aceste demersuri. 
- Clubul Sportiv ªcolar CãlãraºiIniþiativa de a premia profesorii 

merituoºi a început încã din 2009 ºi iatã 
15. Învãþãmânt Spacial - prof. Elena cã ºi în 2015, ISJ Cãlãraºi în colaborare 
Oana Florea - ªcoala Gimnazialã "Carol cu SLI Cãlãraºi au reuºit sã acorde 
I" Cãlãraºiaceste premii. Mã înclin în faþa 

dumneavoastrã pentru cã meritaþi toate 16. Religie - prof. Valentina Duþã - 
aprecierile pe care vi le transmitem", a Colegiul Naþional "Barbu ªtirbei" 
declarat inspectorul general al ISJ Cãlãraºi3. Limba ºi Literatura Românã - prof. "Mihai Eminescu" Cãlãraºi
Cãlãraºi, prof. Constantin Tudor, cu 

Aurelia Tomoºoiu - ªcoala Gimnazialã 
prilejul evenimentului. 17. Rromi - prof. Lucreþia Miloagã - 6. Socio-Umane - prof. Marilena Decu - "Mihai Viteazul" Cãlãraºi

ªcoala Gimnazialã nr.1 GãlbinaºiColegiul Naþional "Barbu ªtirbei" Iatã care au fost premianþii:
Cãlãraºi4. Limbi Moderne - Englezã: prof. 18. Proiecte Educaþionale - prof. 1. Educaþie Timpurie - prof. Vasilica 

Monica Gheorghe - Liceul "Neagoe Artemiza Milea - ªcoala Gimnazialã nr.1 Duþu - Grãdiniþa cu Program Normal 7. Geografie - prof. Lidia Sterienescu - 
Basarab" Olteniþa ºi Francezã: prof. Dichiseninr.11 Cãlãraºi Liceul "Alexandru Odobescu" Lehliu Garã
Elena Cherecheº - Liceul "Alexandru 

2. Învãþãmânt primar - prof. Erna Buga - 19. Activitate Educativã - prof. Nicoleta 8. Matematicã - prof. Vasilica Popa - Odobescu" Lehliu Garã
ªcoala Gimnazialã "Prof. Lucian Pavel" Popa - ªcoala Gimnazialã "Tudor ªcoala Gimnazialã "Dragoº Marin" 
Olteniþa 5. Istorie - prof. Gheorghe Stoian - Liceul ªtefan cel Mare Vladimirescu" Cãlãraºi.

roiectul educaþional General Eco-Rom Ambalaje. înregistrat-o pe site-ul 
ECOlimpiada Elevilor ºi- www.colecteazaselectiv.ro. În 

Prima ºi cea mai importantã a desemnat câºtigãtorii P urma unui proces de evaluare 
componentã este cea didacticã, în urma unui proces de complex, cele mai bune 25 de 
aceasta urmãrind educarea evaluare interdisciplinar, în compuneri au fost selectate 
elevilor ºi stimularea care au fost analizate aproape pentru a fi premiate.
interesului lor faþã de procesul 9.000 de compuneri despre 
de colectare separatã, ca mijloc Elevii s-au bucurat de colectarea separatã ºi 
de prezervare a mediului. De susþinerea comunitãþii din cele reciclarea deºeurilor de 
aceea, Eco-Rom Ambalaje, în 45 de localitãþi participante ambalaje, realizate de elevii de 
parteneriat cu Asociaþia prin numãrul de voturi unice clasa a III-a din 45 de localitãþi 
Românã pentru Ambalaje ºi acordate compunerilor. din România.Festivitatea de 
Mediu, a realizat în anul 2008 premiere s-a desfãºurat în 

Ultima departajare din punct un manual opþional pentru cadrul Muzeului Naþional de 
de vedere originalitate, clasele a 3-aºi a 4-a în care Istorie Naturalã „Grigore 
respectarea normelor de elevii învaþã despre reciclarea Antipa”.
redactare ºi a temei propuse a ambalajelor de hârtie, sticlã, 

Pentru al treilea an consecutiv, fost fãcutã de un juriu format plastic ºi metal. Fiecare lecþie 
Eco-Rom Ambalaje, în din reprezentaþii Ministerului este urmatã de exerciþii ºi teme 
parteneriat cu Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii care îi ajutã pe copii sãîºi 
Educaþiei ºi Cercetãrii ªtiinþifice ºi Eco-Rom evalueze cunoºtinþele ºi sãpunã 
ªtiinþifice cu susþinerea fost reprezentat de cãtre Pavel „Vrem sã creãm adevãrate Ambalaje.în practicã informaþiile alãturi 
Ministerului Mediului, Apelor Andreea, elevã la Scoala comunitãþi responsabile faþã de de familie ºi prieteni.

Acordarea premiilor s-a ºi Pãdurilor, a adus proiectul Gimnazialã "Nicolae Titulescu" deºeurile de ambalaje. 
Pentru elevii participanþi, desfãºurat în prezenþa, educaþional ECOlimpiada Cãlãraºi care a reuºit sã Investiþiile pe care le facem în 
competiþia ECOlimpiada devenitã astfel tradiþionalã, a elevilor în ºcolile din România, impresioneze juriul cu lucrarea serviciile de gestiunea 
Elevilor a reprezentat un Preºedintei Comisiei pentru unde aproximativ 9.000 de „Movuli ca ºi Gãlbejitul”, fiind deºeurilor nu ar fi complete 
demers important în crearea Mediu ºi Echilibru Ecologic - elevi ºi 351 de cadre didactice premiatã cu locul III. fãrã investiþia în educaþia 
unei educaþii ecologice, datoritã Carmen Ileana Moldovan.s-au înscris în competiþia tinerei generaþii. Aºa cum 

În total au fost oferite 125 de celor douã componente ecologicã. Pânã în prezent, suntem deschizãtori de 
premii constând în aparatura integrante: cea didacticã prin Pentru ceremonia de premiere 33.593 de elevi ºi 1.359 de drumuri în colectarea separatã 
multimedia pentru câºtigãtorii auxiliarul curricular „Învãþãm a fost ales un spaþiu educativ cadre didactice au avut parte suntem ºi promotorii unor 
premiilor I, ÎI ºi III ºi sã reciclãm ambalajele” ºi cea special, care îmbinã istoria, de aceeaºi experienþã programe de educare cu impact 
ghiozdane pentru cei care au competiþionalã, în cadrul cãreia cultura ºi pasiunea celor 25 de educaþionalã completã ºi  real - laborioase dar atractive 
obþinut menþiune. Totodatã, au elevii au realizat câte o premianþi pentru ºtiinþele ineditã. pentru copii. Le mulþumim 
fost premiate ºi persoanele compunere iar învãþãtorii de la naturii - Muzeului Naþional de cadrelor didactice pentru 

În cadrul festivitãþii de care s-au ocupat cu educarea ºi fiecare clasã au nominalizat-o Istorie Naturalã Grigore implicare.”, declarã Sorin 
premiere, judeþul Cãlãraºi a formarea elevilor ecologiºti. pe cea mai bunã ºi au Antipa.Cristian Popescu, Directorul 

ECOlimpiada Elevilor, ediþia 
a III-a, ºi-a premiat câºtigãtorii!

n Probele orale
8 - 10 iunie - Limba Românã
15 - 19 iunie - Competenþe 
digitale
22 ºi 26 iunie - Limbã strãinã

n Probele scrise
29 iunie - Limba românã
1 iulie - Proba obligatorie a 
profilului
3 iulie - Proba la alegere

n Afiºarea rezultatelor 
- 6 iulie

n Cãlãraºi

A început Bacalaureatul 2015
Program 

Bacalaureat 
2015

Noua clãdire a Bibliotecii 
Judeþene va fi gata 
spre finalul anului

n Cãlãraºi

ISJ ºi SLI ºi-au premiat dascãlii merituoºi 
în cadrul evenimentului „Profesorul Anului“

Promoþia 2015 a 
USAMV - Filiala 

Cãlãraºi, la cursul 
festiv de absolvire

Rodica Zaharia a afirmat cã lucrãrile sunt culturale. Dupã cum vedeþi 
în grafic, se lucreazã la numai spre culturã am 
partea interioarã, utilitãþi reuºit sã facem ceva, lãdirea nouã a 
ºi chiar se estimeazã cã culturã ºi sport”, spune Bibliotecii Judeþene 
proiectul vor fi gata aºa preºedintele Filipescu.C„Alexandru 
cum s-a stabilit iniþial.Odobescu” din municipiul 

În prezent, activitatea „Biblioteca... eu zic cã e Cãlãraºi se apropie cu paºi 
Bibliotecii Judeþeane gata în toamnã-iarnã. repezi de finalizare. 
„Alexandru Odobescu” se Spaþiile de la parter vor Recent, preºedintele 

servi ca zonã expoziþionalã desfãºoarã în fostul Consiliului Judeþean 
sau diverse întâlniri Cãlãraºi, Rãducu Filipescu, cinematograf Victoria. 

Centrul Cultural Judeþean Cãlãraºi 
se pregãteºte de  ºi „Hora Mare”
„Festivalul Dunãrii Cãlãrãºene”
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Rodica Zaharia iunie ºi 3 iulie, iar rezultatele vor fi afiºate 
în 6 iulie.

u început emoþiile pentru 
Proba scrisã la românã pune, de obicei, absolvenþii de liceu. Pe 8 iunie 2015 
cele mai multe probleme elevilor care dau Aa demarat Bacalaureatul cu proba 
bacalaureatul, aºa cum aratã statisticile oralã la limba ºi literatura românã. ªase 
din anii trecuþi, potrivit cãrora cele mai centre de examen ºi douã centre de 
multe note mai mici de 5 sunt la aceastã evaluare au fost pregãtite pentru cei 1847  
materie ºi la matematicã.elevi cãlãrãºeni care s-au înscris pentru 

susþinerea probelor de BAC. Examenul a început la ora 9 dimineaþa ºi 
dureazã trei ore, însã elevii au avut voie sã 1597 din aceºtia sunt din seria curentã ºi pânã pe 10 iunie ºi va fi urmatã de 
iasã din salã dupã o orã ºi jumãtate, cel 250 de elevi sunt din seriile anterioare, examenul oral la limba maternã, ce are loc 
mai devreme.aflãm de la inspectorul de informaticã, între 10 ºi 12 iunie. Apoi elevii vor susþine 

prof. Ema Hreniuc, din cadrul ISJ proba de competenþe digitale ºi pe cea Sãlile sunt dotate cu camere de 
Cãlãraºi. oralã de limbã strãinã. supraveghere, la fel ca în ultimii trei ani, 
Proba oralã la limba românã s-a desfãºurat potrivit metodologiei de Bac.Probele scrise se vor desfãºura între 29 

Rodica Zaharia nu au venit pentru cã au spus 
cã nu au public suficient sã-ºi 
vândã produsele. E, anul venimente culturale 
acesta, de vreo 3 luni de zile, importante sunt în 
am trimis, sunt vreo 36 de agenda Centrului E
bãlþi  în tot judeþul, le-am Cultural Judeþean pentru 
trimis scrisori de intenþie, le-începutul lunii august. Potrivit 
am spus cam ce numãr de informaþiilor furnizate de 
participanþi vom avea pe Alina Jipa, managerul CCJ 
fiecare searã, dacã facem în Cãlãraºi, se fac pregãtiri 
cadrul festivalului „Hora intense pentru ca aceste 
mare” ºi acest festival. N-a activitãþi sã fie organizate cât 
vrut nimeni sã vinã, au zis mai bine.
vreo 5 cã poate venim. I-am 

„Pregãtim „Hora mare” ºi invitat la discuþii, sã le lãsãm 
„Festivalul Dunãrii imaginaþia sã-ºi spunã 
cãlãrãºene”. Pentru „Hora cuvântul ºi sã organizeze acest 
mare” avem deja 5 þãri festival aºa cu îl vãd ei. N-a 
confirmate ºi mai avem alte vrut nimeni sã vinã. 5 au spus 
trei þãri în aºteptare. Avem cã poate vor veni. Vin cu 
Macedonia, Slovenia, Serbia, standuri de echipamente de 
Turcia ºi Bulgaria. ªi-au pescuit, nu numai produse din 
anunþat intenþia de peºte. Anul trecut s-au certat - 
participare Georgia, avem a venit ãla, nu mai vin eu. Nu 
Peru, sã vedem dacã îºi ºtiu, sunt orgolii din astea 
rezolvã problemele la între noi. Ar trebui sã trecem 
ambasadã ºi Venezuela. Unii peste ele. Zilele acestea vom 
au probleme cu ambasadele, avea ºi programul complet, pe 
Venezuela n-are nevoie de vizã ore, se lucreazã la el, ºi vom 
dar nu înþeleg de ce ne tot avea primele detalii pentru cã 
spun ei cã au probleme la deja vrem sã se înscrie în 
ambasadã cã noi am trimis concursuri. Pregãtim tricouri, 
ambasadelor invitaþiile. echipele, pentru partea de 
Pentru „Hora mare” muncim adulþi. Seara este festivalul 
din ianuarie. Evenimentul toatã ziua avem cu copiii. Pe 8 
este stabilit între 6-9 august august,c red cã o sã facem asta, 7-8 august 2015, se va ºi un program cu un medic 
2015. La „Hora mare” de doi undeva la ponton ºi acolo o sã desfãºura ºi „Festivalul nutriþionist, noi deja vrem sã 
ani de zile implicãm toate organizãm toatã partea de Dunãrii Cãlãrãºene”. În prima începem înscrierile, iar pe 8 
ansamblurile din judeþul adulþi, de concurs, de gãtit. zi, pe 7 august, pe platoul din vom avea concurs de pescuit ºi 
Cãlãraºi, sunt peste 20, anul Le-am programat pe faþa Centrului Cultural avem de gãtit. Pentru festivalul 
acesta 22 ºi nu am mai amândouã în aceeaºi perioadã activitãþi numai cu copii, acesta pe care l-am dorit noi 
chemat din þarã pentru cã sã încercãm sã aducem concurs de desene, chevalet, mai altfel, anul trecut s-a fãcut 
avem, în judeþ, ansambluri pescari sã-ºi vândã produsele, cretã coloratã, creioane, în septembrie ºi au fost 
foarte bune. Tot în perioada fiind public mult.”poveºti pescãreºti, chiar avem invitaþi toþi care deþin bãlþi ºi 

uni, 8 iunie, în Aula Facultãþii de 
Management, Inginerie Economicã 
în Agriculturã ºi Dezvoltare Ruralã-L

filiala Cãlãraºi, din cadrul Universitãþii de 
ªtiinþe Agronomice ºi Medicinã Veterinarã 
Bucureºti, din incinta Colegiului Agricol 
Sandu Aldea, a avut loc cursul festiv de 
absolvire al Promoþiei 2015. 62 de 
absolvenþi au încheiat un ciclu de studii 
universitare de 4 ani ºi se pregãtesc acum 
pentru examenul de licenþã.

Cursul a fost condus de directorul 
Facultãþii de Management, Inginerie 
Economicã în Agriculturã ºi Dezvoltare 
Ruralã-filiala Cãlãraºi, prof. univ. dr. 
Daniela Creþu, evenimentul beneficiind de 
prezenþa rectorului USAMV, conf. dr. 
Rãzvan Teodorescu ºi a decanului 
Facultãþii de Management, Inginerie 
Economicã în Agriculturã ºi Dezvoltare 
Ruralã, prof. univ. dr. Toma Adrian Dinu. 
Totodatã, au fost alãturi de absolvenþii 
Promoþiei 2015 ºi autoritãþi locale, unele 
dintre ele chiar cadre didactice în cadrul 
facultãþii. Astfel au fost prezenþi primarul 
municipiului Cãlãraºi, Daniel ªtefan 
Drãgulin, totodatã ºef lucrãri, deputatul 
Vasile Iliuþã, prefectul George Iacob ºi 
inspectorul ºcolar general prof. Constantin 
Tudor.

Rodica Zaharia 9. Informaticã - prof. Lucian Chiþu - 
Liceul "Neagoe Basarab" Olteniþa

i în acest an, Inspectoratul ªcolar 
10. Fizicã - prof. Angela Vasile - Liceul Judeþean Cãlãraºi, în colaborare cu ª "Mihai Eminescu" CãlãraºiSLI Cãlãraºi au premiat dascãlii 

merituoºi în cadrul evenimentului 11. Chimie - prof. Luiza Piþirigã - 
"Profesorul Anului", ediþia 2015. Colegiul Naþional "Barbu ªtirbei" 

CãlãraºiO diplomã ºi un premiu în bani în 
valoare de 500 de lei net au primit cei 20 

12. Biologie - prof. Luminiþa Viaºu - de profesori norocoºi, gratulaþi pentru 
Liceul "Alexandru Odobescu" Lehliu Garãactivitatea pe care au depus-o.

"Vã felicit pentru munca dumneavoastrã 13. Discipline tehnologice - prof. Emilia 
ºi vã doresc sã aveþi o activitate Niculescu - Liceul Tehnologic "Nicolae 
fructuoasã în continuare, alãturi de elevii Bãlcescu" Olteniþa
noºtrii pentru cã elevul este partenerul 

14. Educaþie Fizicã - prof. Marius Tãtaru profesorilor în toate aceste demersuri. 
- Clubul Sportiv ªcolar CãlãraºiIniþiativa de a premia profesorii 

merituoºi a început încã din 2009 ºi iatã 
15. Învãþãmânt Spacial - prof. Elena cã ºi în 2015, ISJ Cãlãraºi în colaborare 
Oana Florea - ªcoala Gimnazialã "Carol cu SLI Cãlãraºi au reuºit sã acorde 
I" Cãlãraºiaceste premii. Mã înclin în faþa 

dumneavoastrã pentru cã meritaþi toate 16. Religie - prof. Valentina Duþã - 
aprecierile pe care vi le transmitem", a Colegiul Naþional "Barbu ªtirbei" 
declarat inspectorul general al ISJ Cãlãraºi3. Limba ºi Literatura Românã - prof. "Mihai Eminescu" Cãlãraºi
Cãlãraºi, prof. Constantin Tudor, cu 

Aurelia Tomoºoiu - ªcoala Gimnazialã 
prilejul evenimentului. 17. Rromi - prof. Lucreþia Miloagã - 6. Socio-Umane - prof. Marilena Decu - "Mihai Viteazul" Cãlãraºi

ªcoala Gimnazialã nr.1 GãlbinaºiColegiul Naþional "Barbu ªtirbei" Iatã care au fost premianþii:
Cãlãraºi4. Limbi Moderne - Englezã: prof. 18. Proiecte Educaþionale - prof. 1. Educaþie Timpurie - prof. Vasilica 

Monica Gheorghe - Liceul "Neagoe Artemiza Milea - ªcoala Gimnazialã nr.1 Duþu - Grãdiniþa cu Program Normal 7. Geografie - prof. Lidia Sterienescu - 
Basarab" Olteniþa ºi Francezã: prof. Dichiseninr.11 Cãlãraºi Liceul "Alexandru Odobescu" Lehliu Garã
Elena Cherecheº - Liceul "Alexandru 

2. Învãþãmânt primar - prof. Erna Buga - 19. Activitate Educativã - prof. Nicoleta 8. Matematicã - prof. Vasilica Popa - Odobescu" Lehliu Garã
ªcoala Gimnazialã "Prof. Lucian Pavel" Popa - ªcoala Gimnazialã "Tudor ªcoala Gimnazialã "Dragoº Marin" 
Olteniþa 5. Istorie - prof. Gheorghe Stoian - Liceul ªtefan cel Mare Vladimirescu" Cãlãraºi.

roiectul educaþional General Eco-Rom Ambalaje. înregistrat-o pe site-ul 
ECOlimpiada Elevilor ºi- www.colecteazaselectiv.ro. În 

Prima ºi cea mai importantã a desemnat câºtigãtorii P urma unui proces de evaluare 
componentã este cea didacticã, în urma unui proces de complex, cele mai bune 25 de 
aceasta urmãrind educarea evaluare interdisciplinar, în compuneri au fost selectate 
elevilor ºi stimularea care au fost analizate aproape pentru a fi premiate.
interesului lor faþã de procesul 9.000 de compuneri despre 
de colectare separatã, ca mijloc Elevii s-au bucurat de colectarea separatã ºi 
de prezervare a mediului. De susþinerea comunitãþii din cele reciclarea deºeurilor de 
aceea, Eco-Rom Ambalaje, în 45 de localitãþi participante ambalaje, realizate de elevii de 
parteneriat cu Asociaþia prin numãrul de voturi unice clasa a III-a din 45 de localitãþi 
Românã pentru Ambalaje ºi acordate compunerilor. din România.Festivitatea de 
Mediu, a realizat în anul 2008 premiere s-a desfãºurat în 

Ultima departajare din punct un manual opþional pentru cadrul Muzeului Naþional de 
de vedere originalitate, clasele a 3-aºi a 4-a în care Istorie Naturalã „Grigore 
respectarea normelor de elevii învaþã despre reciclarea Antipa”.
redactare ºi a temei propuse a ambalajelor de hârtie, sticlã, 

Pentru al treilea an consecutiv, fost fãcutã de un juriu format plastic ºi metal. Fiecare lecþie 
Eco-Rom Ambalaje, în din reprezentaþii Ministerului este urmatã de exerciþii ºi teme 
parteneriat cu Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii care îi ajutã pe copii sãîºi 
Educaþiei ºi Cercetãrii ªtiinþifice ºi Eco-Rom evalueze cunoºtinþele ºi sãpunã 
ªtiinþifice cu susþinerea fost reprezentat de cãtre Pavel „Vrem sã creãm adevãrate Ambalaje.în practicã informaþiile alãturi 
Ministerului Mediului, Apelor Andreea, elevã la Scoala comunitãþi responsabile faþã de de familie ºi prieteni.

Acordarea premiilor s-a ºi Pãdurilor, a adus proiectul Gimnazialã "Nicolae Titulescu" deºeurile de ambalaje. 
Pentru elevii participanþi, desfãºurat în prezenþa, educaþional ECOlimpiada Cãlãraºi care a reuºit sã Investiþiile pe care le facem în 
competiþia ECOlimpiada devenitã astfel tradiþionalã, a elevilor în ºcolile din România, impresioneze juriul cu lucrarea serviciile de gestiunea 
Elevilor a reprezentat un Preºedintei Comisiei pentru unde aproximativ 9.000 de „Movuli ca ºi Gãlbejitul”, fiind deºeurilor nu ar fi complete 
demers important în crearea Mediu ºi Echilibru Ecologic - elevi ºi 351 de cadre didactice premiatã cu locul III. fãrã investiþia în educaþia 
unei educaþii ecologice, datoritã Carmen Ileana Moldovan.s-au înscris în competiþia tinerei generaþii. Aºa cum 

În total au fost oferite 125 de celor douã componente ecologicã. Pânã în prezent, suntem deschizãtori de 
premii constând în aparatura integrante: cea didacticã prin Pentru ceremonia de premiere 33.593 de elevi ºi 1.359 de drumuri în colectarea separatã 
multimedia pentru câºtigãtorii auxiliarul curricular „Învãþãm a fost ales un spaþiu educativ cadre didactice au avut parte suntem ºi promotorii unor 
premiilor I, ÎI ºi III ºi sã reciclãm ambalajele” ºi cea special, care îmbinã istoria, de aceeaºi experienþã programe de educare cu impact 
ghiozdane pentru cei care au competiþionalã, în cadrul cãreia cultura ºi pasiunea celor 25 de educaþionalã completã ºi  real - laborioase dar atractive 
obþinut menþiune. Totodatã, au elevii au realizat câte o premianþi pentru ºtiinþele ineditã. pentru copii. Le mulþumim 
fost premiate ºi persoanele compunere iar învãþãtorii de la naturii - Muzeului Naþional de cadrelor didactice pentru 

În cadrul festivitãþii de care s-au ocupat cu educarea ºi fiecare clasã au nominalizat-o Istorie Naturalã Grigore implicare.”, declarã Sorin 
premiere, judeþul Cãlãraºi a formarea elevilor ecologiºti. pe cea mai bunã ºi au Antipa.Cristian Popescu, Directorul 

ECOlimpiada Elevilor, ediþia 
a III-a, ºi-a premiat câºtigãtorii!

n Probele orale
8 - 10 iunie - Limba Românã
15 - 19 iunie - Competenþe 
digitale
22 ºi 26 iunie - Limbã strãinã

n Probele scrise
29 iunie - Limba românã
1 iulie - Proba obligatorie a 
profilului
3 iulie - Proba la alegere

n Afiºarea rezultatelor 
- 6 iulie

n Cãlãraºi

A început Bacalaureatul 2015
Program 

Bacalaureat 
2015

Noua clãdire a Bibliotecii 
Judeþene va fi gata 
spre finalul anului

n Cãlãraºi

ISJ ºi SLI ºi-au premiat dascãlii merituoºi 
în cadrul evenimentului „Profesorul Anului“

Promoþia 2015 a 
USAMV - Filiala 

Cãlãraºi, la cursul 
festiv de absolvire

Rodica Zaharia a afirmat cã lucrãrile sunt culturale. Dupã cum vedeþi 
în grafic, se lucreazã la numai spre culturã am 
partea interioarã, utilitãþi reuºit sã facem ceva, lãdirea nouã a 
ºi chiar se estimeazã cã culturã ºi sport”, spune Bibliotecii Judeþene 
proiectul vor fi gata aºa preºedintele Filipescu.C„Alexandru 
cum s-a stabilit iniþial.Odobescu” din municipiul 

În prezent, activitatea „Biblioteca... eu zic cã e Cãlãraºi se apropie cu paºi 
Bibliotecii Judeþeane gata în toamnã-iarnã. repezi de finalizare. 
„Alexandru Odobescu” se Spaþiile de la parter vor Recent, preºedintele 

servi ca zonã expoziþionalã desfãºoarã în fostul Consiliului Judeþean 
sau diverse întâlniri Cãlãraºi, Rãducu Filipescu, cinematograf Victoria. 

Centrul Cultural Judeþean Cãlãraºi 
se pregãteºte de  ºi „Hora Mare”
„Festivalul Dunãrii Cãlãrãºene”



Creºterea siguranþei populaþiei ºi memoriu, cãrora Aniel Nedelcu le 
reducerea infracþionalitãþii în cele mulþumeºte foarte mult. Despre 
douã sate prin instalarea de înfiinþarea zonelor verzi, Aniel flat la primul sãu mandat, 
sisteme publice de supraveghere; Nedelcu a precizat: „Implementarea Aniel Nedelcu, unul dintre 
Modernizarea iluminatului public; cu succes a proiectului de înfiinþare Acei mai tineri primari din 
Îmbunãtãþirea calitãþii factorilor de a zonelor verzi a condus la Cãlãraºi a promis cetãþenilor în 

creºterea de spaþii verzi în comuna mediu ºi creºterea gradului de campania electoralã cã în scurt 
Borcea, a locurilor realizate pentru confort al locuitorilor prin stoparea timp Borcea va fi singura comunã 
recreere, relaxare ºi miºcare în aer fenomenului de degradare a din judeþ care va avea toate 

spaþiului verde ºi înlãturarea liber, beneficiarii direcþi fiind serviciile publice concentrate într-o 
aspectului neîngrijit al comunei. locuitorii comunei. Totodatã, singurã clãdire, cã apa menajerã va 

proiectul a dus la asigurarea Totuºi, Aniel Nedelcu are o mare fi de calitate, cã drumurile vor fi 
accesului tuturor copiilor la locuri nemulþumire: „Nu se poate ca o pietruite ºi asfaltate, cã iluminatul 
de joacã sigure, diversificate pe comunã atât de mare sã fie lipsitã public va fi modernizat ºi multe 
grupe de vârstã ºi tipuri de de banii alocaþi de la Guvern. Sper altele. În cei 3 ani scurºi de la 
activitãþi. Nu în ultimul rând, ca în 2016, Guvernul sã dispunã investirea în funcþia de primar, 
strategia de dezvoltare localã pe dupã criterii bine stabilite sumele Aniel Nedelcu nu s-a mulþumit cu 
care Aniel Nedelcu a adoptat-o este cuvenite fiecãrei comune din judeþul statutul de „periferie” a judeþului 
un document de planificare a Cãlãraºi”. Cât priveºte impresia pe Ialomiþa, ci a avut ambiþia de a 
dezvoltãrii la nivelul întregii care Aniel Nedelcu a lãsat-o rivaliza cu edilii altor localitãþi. A 
localitãþi prin care a implementat locuitorilor în cei 3 ani de mandat, implementat proiecte care au 
urmãtoarele proiecte: Lucrãri de cuvintele unora dintre ei sunt condus la creºterea calitãþii vieþii ºi servicii de calitate; protecþia asigurarea unui act medical pietruire ºi lãþire a tuturor extrem de sugestive. „Personal am crearea de noi locuri de muncã. mediului ºi sãnãtãþii populaþiei prin profesionist în dispensare medicale drumurilor din satele Pietroiu ºi o pãrere bunã despre primarul Lista sa de proiecte a cuprins înfiinþarea unor perdele forestiere; modern echipate. De departe cea Borcea; Îmbunãtãþirea traficului nostru. Ce promite face. Este prioritãþile locuitorilor regãsite de valorificarea patrimoniului natural mai mare realizare a primarului pietonal prin înfiinþarea a perseverent ºi oamenii cred în el. altfel ºi în viziunea sa de ºi tradiþional, cultural ºi istoric prin Aniel Nedelcu a fost câºtigarea unui aproximativ 7 km de alei pietonale Eu sunt mulþumit pe deplin. De dezvoltare, cum ar fi: susþinerea amenajarea unor zone de agrement, proces contra Raja Constanþa, care tranziteazã satele Pietroiu ºi curând a realizat o bazã sportivã cu dezvoltãrii economice a comunei reabilitarea cãminului cultural, a firmã care administra serviciile de Borcea; Accesarea unor programe vestiare, o mai veche doleanþã a prin reabilitarea infrastructurii monumentelor istorice ºi derularea furnizare a apei menajere în europene în vederea asfaltãrii celor oamenilor din satul Pietroiu. comunei; sprijinirea investiþiilor unor acþiuni specifice sãrbãtorilor comunã. În prezent apa este de mai importante drumuri de interes propuse la începutul fiecãrui an din Susþine mult sportul ºi cultura”, a naþionale; creºterea calitãþii calitate, pompatã cu presiune ºi ce public local; Înfiinþarea CS Karate mandatul sãu exprimat într-un mod declarat un locuitor din Pietroiu. serviciilor sociale prin investiþii în este mai important la un preþ Satori cu performanþe Un alt sãtean din Borcea precizeazã transparent prin raportul de favoarea persoanelor dezavantajate extrem de convenabil. Nu putea extraordinare în primul an de cã: „Primarul Aniel Nedelcu este un venituri ºi cheltuieli; implicarea ºi susþinerea reintegrãrii acestora însã sã realizeze acest lucru fãrã activitate; Sprijinirea prin Consiliul om de cuvânt, este o persoanã activã a personalului administrativ în societate; dezvoltarea sprijinul celor peste 3.000 de Local a celor douã echipe de fotbal al primãriei în rezolvarea foarte serioasã ºi sunt mulþumit de infrastructurii de sãnãtate prin locuitori care au semnat un Agricola Borcea ºi Avântul Pietroiu; problemelor comunitãþii prin activitatea lui. Ce promite face. 

Este perseverent ºi cred cã va reuºi 
sã aducã localitatea Borcea la 
nivelul unui orãºel de provincie. 
Cum? Vom vedea în cel de-al doilea 
mandat al sãu!!! De aceea el se ºi 
bucurã de sprijinul nostru ºi al 
Consiliului Local al comunei”. 
Mesajul primarului Nedelcu a fost 
unul extrem de simplu: „Tuturor 
concetãþenilor mei, sã le dea 
Dumnezeu sãnãtate ca sã le putem 
duce împreunã pe toate la capãt”.
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Mircea Brânduºã

dezvoltare ruralã pe criterii 
obiective din partea 
Guvernului”. Cât priveºte omunã mare, cu 3 sate, 
investitorii, Aurel Vasile a cu aproape 4.300 de 
punctat urmãtoarele: „Singura Clocuitori ºi cu întinse 
noastrã ºansã este aceea sã nu terenuri agricole, aflatã la 
stãm cu mâna întinsã la mijlocul a douã porþi din inima 
Guvern, ci sã atragem noi Bãrãganului, Jegãlia apare în 
investitori care sã dezvolte faþa celor care o tranziteazã ca 
afaceri profitabile pe raza o aºezare care ºi-a schimbat 
comunei noastre cu mult înfãþiºarea sub aspect 
oportunitãþi de noi locuri de edilitar ºi în ceea ce priveºte 
muncã pentru locuitori. Mi-aº calitatea vieþii. Cine n-a trecut 
dori ca unul dintre investitori, pe aici de peste 3 ani e zile 
fie român sau strãin sã vinã cu poate fi plãcut surprins cã 
ideea construirii unei fabrici de lucrurile au acum cumva o altã 
conserve de legume, pentru cã faþã. La cele douã intrãri în 
în cele 3 sate sunt foarte mulþi comunã, dinspre Cãlãraºi ºi 
gospodari care au solarii destul Feteºti, unde altãdatã dãdeai 
de mari, apoi s-ar mai putea faþã în faþã cu mãrãcini ºi 
face ºi alte fabrici de prelucrare bãltoace, gãseºti acum un 
a produselor agricole. canale de irigaþii – desecare, au vorbã par sã fie mulþumiþi, perimetru curat, cu o reþea de 
Deocamdatã oamenii de afaceri fost acoperite staþiile de fiindcã administraþia localã ºi-a iluminat modernizatã, cu case 
nu prea se înghesuie la autobuz pentru navetiºti, s-a onorat toate obligaþiile asumate noi, cu mulþime de oameni 
primãrie sã solicite autorizaþii achiziþionat un utilaj faþã de solicitãrile lor legate de aranjându-ºi grãdinile, 
de funcþionare, însã când era multifuncþional pentru viaþa de zi cu zi: sãnãtate, acoperindu-ºi solariile 
vremea lor, cei din comunã nu intervenþii la incendii ºi drumuri, locuri de muncã, legumicole, curãþându-ºi 
s-au grãbit sã le ofere condiþii. deszãpeziri, dotarea cãminului loturi de casã pentru tinerele ºanþurile din faþa casei ca niºte 
Mai sperãm însã”. Cât priveºte cultural din Jegãlia cu sistem familii ºi multe altele. Aurel gospodari serioºi. La fix 3 ani 
viitorul apropiat, Aurel Vasile de sonorizare performant ºi cu Vasile, un om serios ºi de mandat, inginerul Aurel 
este optimist ºi crede în costume populare de scenã simpatic, la o vârstã în care Vasile, liberal convins, poate 
finalizarea proiectelor aflate în pentru copiii care sunt înscriºi înþelepciunea este principalul ieºi în faþa concetãþenilor sãi cu 
derulare. „Ne tot zbatem sã în ansamblul de dansatori, sãu atu îºi întâmpinã locuitorii fruntea sus întrucât în aceastã 
gãsim soluþii pentru problemele înfiinþarea unei secþii de lupte care îi deschid uºa biroului sãu perioadã în comuna Jegãlia s-
noastre curente de zi cu zi. Cea libere cu performanþe cu zâmbetul pe buze ºi cu au fãcut multe. S-au renovat 
mai importantã fiind apa extraordinare la nivel judeþean, speranþe cã le poate rezolva ºcoli, s-au reabilitat ºi 
menajerã care are o reþea naþional ºi internaþional - problemele. Despre aºteptãrile modernizat cãmine culturale, s-
învechitã din azbociment ºi cu sale de la Reþeaua Româneascã 
un sistem de pompare învechit. de Dezvoltare Ruralã, domnia 
Existã  un proiect prin sa crede cã: „Vor urma câþiva 
programul POS 2 la Raja ani în care vom putea accesa 
Constanþa în valoare de 8 mil programe de dezvoltare ruralã 
euro care are ca obiective: în urma cãrora sã 
reabilitarea reþelei de apã în implementãm proiecte care sã 
satul Iezeru pe o lungime de schimbe considerabil viaþa 
4,6 km ºi reabilitarea reþelei de locuitorilor. Mediul rural are 
apã ºi canalizare pe o lungime nevoie de o abordare integratã, 
de 6,5 km în satul Jegãlia.  ?i iar lucrurile acestea se 
câte nu mai sunt de fãcut? Prin realizeazã doar atunci când 
P.N.D.L. asfaltarea a 12,5 km existã o viziune pe termen 
de drumuri; prin G.A.L. un alt lung, în cazul comunei Jegãlia 
km de asfaltare; Reabilitare pânã în anul 2020 ºi când 
ºcoalã sat Jegãlia; Înfiinþare existã o direcþie care sã punã 
drum de acces agricol pe o în armonie nevoile de 
lungime de 10 km care sã dezvoltare ale comunitãþii. În 
tranziteze satele comunei. Aºa opinia mea, viitorul program de 
cã, dupã cum se înþelege, ne dezvoltare ruralã va dispune de 
aflãm într-o continuã alergare, un set de prioritãþi ºi va fi 
fiind pliaþi pe proiecte în slujba parte a cadrului strategic 

a finalizat sediul unei grãdiniþe tradiþionalã pentru comuna locuitorilor”. Fiind în an comun. Prin acest lucru îmi 
pentru preºcolari, au fost Jegãlia, sediul primãriei a fost preelectoral, Aurel Vasile crede doresc la Jegãlia mai multã 
construite trotuare în cele 3 extins, centrul civic al comunei cã este încã prea devreme sã ia flexibilitate dar ºi o 
sate, au fost asfaltate a fost modernizat, ba chiar ºi o în calcul candidatura pentru un concentrare mai puternicã pe 
drumurile de interes local, a parcare pentru autoturisme în al doilea mandat, însã nu rezultate. În plan bugetar sper 
fost înfiinþatã o nouã bazã spatele sediului primãriei. exclude aceastã variantã dacã sã existe o schimbare în 
sportivã, au fost amenajate Oamenii cu care am intrat în cetãþenii comunei i-o vor cere.distribuirea fondurilor de 
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uni, 8 iunie, 2015,  în timpul unei 
pauze, un grup format din zece 
elevi ai unei clase de a treia de la L

ºcoala generalã Nicolae Titulescu din 
municipiul Cãlãraºi au consumat grâu 
otrãvit adus de unul dintre colegi, 
minþiþi fiind cã în punga respectivã se 
aflã pufarine.

Prezenþa de spirit a învãþãtorului Liviu 
Iordache a fãcut ca cei mici sã nu 
ingereze o cantitate mai mare de grâu 
tratat, fapt ce le-ar fi fost fatal.

Acesta a transportat de urgenþã elevii 
la spital, cu maºinile dascãlilor, unde au 
fost supuºi imediat unor investigaþii de 
specialitate. Dupã o noapte petrecutã în 
spital ºi dupã ce li s-a administrat 
tratamentul pentru astfel de situaþii, 
copiilor li s-a dat drumul acasã.

În legãturã cu acest caz, l-am contactat 
pe inspectorul general ºcolar 
Constantin Tudor care ne-a declarat:

„În timpul cursurilor din 8 iunie 2015, 
în pauza de la ora 10.00, un grup de 
elevi ai unei clase de-a treia ai ªcolii 
Nr. 5 au fost depistaþi de învãþãtorul lor 
în timp ce se adunaserã în pauzã ºi 
consumau ceva dubios. Învãþãtorul s-a 
uitat ce consumã, ei au spus cã sunt 
pufarine, dar învãþãtorul a constatat cã, 
de fapt, era otravã pentru rozãtoare. 
Copiii s-au speriat în primã fazã, au fost 
identificaþi cei care consumaserã deja ºi 
fãrã sã se creeze panicã, învãþãtorul ºi 
profesorii, cu maºinile personale, au 
dus copiii la spital la UPU Pediatrie. 
Acolo au fost supuºi unor investigaþii ºi 
trataþi medicamentos de cãtre doctora 
Cotic. Dintre cei 10 copii, unul nu a 
avut nimic ºi i-au dat drumul acasã, 
restul au fost internaþi peste noapte, iar 
dimineaþa au fost externaþi. Am avut o 
comisie de cercetare la ªcoala 5 ºi 
domnii profesori au procedat rapid ºi 
corect la rezolvarea situaþiei. Copiii 
sunt în afara oricãrui pericol ºi au 
ajuns acasã. A fost foarte bine cã s-a 
intervenit rapid ºi la timp, învãþãtorul 
Liviu Iordache având o foarte bunã 
prezenþã de spirit.”

Rãmâne însã de vãzut ce mãsuri se vor 
lua de cãtre conducerea ºcolii împotriva 
elevului care a adus în ºcoalã grâul 
otrãvit, acesta fiind cunoscut ca unul cu 
probleme ºi în trecut.

Transfrontalierã România-Bulgaria ºi performanþa în zona de Stadiul implementãrii programului ºi 
2007-2013 (PCT Ro-Bg 2007-2013) implementare.rezultatele obþinute au fost 

prezentate membrilor ºi Conform regulamentelor europene 
 gradul observatorilor Comitetului Comun de privind instrumentele structurale, 

de absorbþie de 69%, raportat la Monitorizare pentru Programul de Comitetul Comun de Monitorizare 
cererile de platã transmise Comisiei Cooperare Transfrontalierã România- are rolul de a superviza programul ºi 
Europene, stadiul realizãrii Bulgaria 207-2013 (PCT Ro-Bg 2007- de a asigura calitatea ºi eficacitatea 
indicatorilor de program - 28 dintre 2013), reuniþi în cadrul celei de-a implementãrii programului ºi a 
cei 39 indicatori de program sunt treisprezecea întâlniri, în data de 3 proiectelor din cadrul lui. 
realizaþi într-o proporþie mai mare iunie 2015, în districtul Dobrich din 
de 75% ºi numãrul de proiecte Bulgaria.
finalizate – dintre cele 179 de Reuniunea a fost organizatã de 
proiecte contractate, doar 38 mai Biroul Regional pentru Cooperare 
sunt în derulare  - valoarea acestora Transfrontalierã Cãlãraºi pentru implementãrii eficiente a PCT Ro-Bg fiind de 124 milioane euro. În Graniþa România-Bulgaria (BRCT 2007-2013: raportul anual de lumina informaþiilor prezentate Cãlãraºi) instituþie care asigurã implementare pentru anul 2014, privind situaþia la nivelul Secretariatul Tehnic Comun pentru revizuirea planurilor financiare ºi programului ºi rezultatele obþinute program ºi Controlul de prim nivel planul de acþiune pentru închiderea de cãtre beneficiari în pentru beneficiarii români, în programului. Programul a beneficiat în perioada implementarea proiectelor, colaborare cu Autoritatea de 2007-2013 de un buget total de 252 Programul de Cooperare programul îºi demonstreazã eficienþa Management din România (Ministerul de milioane de euro, din care 211 

Dezvoltãrii Regionale ºi milioane de euro reprezintã 
Administraþiei Publice) ºi cofinanþare din Fondul European de 
Autoritatea Naþionalã din Bulgaria Dezvoltare Regionalã (FEDR). Pentru 
(Ministerul Dezvoltãrii Regionale ºi informaþii suplimentare vã invitãm 
Lucrãrilor Publice). sã consultaþi pagina de internet a 
Deciziile adoptate vizeazã programului, 
documente strategice, necesare www.cbcromaniabulgaria.eu. 

 se 
aflã într-un stadiu avansat de 
implementare, dovadã fiind

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

Bilanþul rezultatelor cooperãrii dintre România ºi Bulgaria 

Aurel Vasile: „Vor urma câþiva ani în care vom 
putea accesa programe de dezvoltare ruralã în 
urma cãrora sã implementãm proiecte care sã 

schimbe considerabil viaþa locuitorilor”

Care este starea 
celor 10 copii de 

la ªcoala Titulescu 
care au mâncat 

grâu otrãvit

Aniel Nedelcu: „Nu se poate ca o comunã atât de 
mare sã fie lipsitã de banii alocaþi de la Guvern”



Creºterea siguranþei populaþiei ºi memoriu, cãrora Aniel Nedelcu le 
reducerea infracþionalitãþii în cele mulþumeºte foarte mult. Despre 
douã sate prin instalarea de înfiinþarea zonelor verzi, Aniel flat la primul sãu mandat, 
sisteme publice de supraveghere; Nedelcu a precizat: „Implementarea Aniel Nedelcu, unul dintre 
Modernizarea iluminatului public; cu succes a proiectului de înfiinþare Acei mai tineri primari din 
Îmbunãtãþirea calitãþii factorilor de a zonelor verzi a condus la Cãlãraºi a promis cetãþenilor în 

creºterea de spaþii verzi în comuna mediu ºi creºterea gradului de campania electoralã cã în scurt 
Borcea, a locurilor realizate pentru confort al locuitorilor prin stoparea timp Borcea va fi singura comunã 
recreere, relaxare ºi miºcare în aer fenomenului de degradare a din judeþ care va avea toate 

spaþiului verde ºi înlãturarea liber, beneficiarii direcþi fiind serviciile publice concentrate într-o 
aspectului neîngrijit al comunei. locuitorii comunei. Totodatã, singurã clãdire, cã apa menajerã va 

proiectul a dus la asigurarea Totuºi, Aniel Nedelcu are o mare fi de calitate, cã drumurile vor fi 
accesului tuturor copiilor la locuri nemulþumire: „Nu se poate ca o pietruite ºi asfaltate, cã iluminatul 
de joacã sigure, diversificate pe comunã atât de mare sã fie lipsitã public va fi modernizat ºi multe 
grupe de vârstã ºi tipuri de de banii alocaþi de la Guvern. Sper altele. În cei 3 ani scurºi de la 
activitãþi. Nu în ultimul rând, ca în 2016, Guvernul sã dispunã investirea în funcþia de primar, 
strategia de dezvoltare localã pe dupã criterii bine stabilite sumele Aniel Nedelcu nu s-a mulþumit cu 
care Aniel Nedelcu a adoptat-o este cuvenite fiecãrei comune din judeþul statutul de „periferie” a judeþului 
un document de planificare a Cãlãraºi”. Cât priveºte impresia pe Ialomiþa, ci a avut ambiþia de a 
dezvoltãrii la nivelul întregii care Aniel Nedelcu a lãsat-o rivaliza cu edilii altor localitãþi. A 
localitãþi prin care a implementat locuitorilor în cei 3 ani de mandat, implementat proiecte care au 
urmãtoarele proiecte: Lucrãri de cuvintele unora dintre ei sunt condus la creºterea calitãþii vieþii ºi servicii de calitate; protecþia asigurarea unui act medical pietruire ºi lãþire a tuturor extrem de sugestive. „Personal am crearea de noi locuri de muncã. mediului ºi sãnãtãþii populaþiei prin profesionist în dispensare medicale drumurilor din satele Pietroiu ºi o pãrere bunã despre primarul Lista sa de proiecte a cuprins înfiinþarea unor perdele forestiere; modern echipate. De departe cea Borcea; Îmbunãtãþirea traficului nostru. Ce promite face. Este prioritãþile locuitorilor regãsite de valorificarea patrimoniului natural mai mare realizare a primarului pietonal prin înfiinþarea a perseverent ºi oamenii cred în el. altfel ºi în viziunea sa de ºi tradiþional, cultural ºi istoric prin Aniel Nedelcu a fost câºtigarea unui aproximativ 7 km de alei pietonale Eu sunt mulþumit pe deplin. De dezvoltare, cum ar fi: susþinerea amenajarea unor zone de agrement, proces contra Raja Constanþa, care tranziteazã satele Pietroiu ºi curând a realizat o bazã sportivã cu dezvoltãrii economice a comunei reabilitarea cãminului cultural, a firmã care administra serviciile de Borcea; Accesarea unor programe vestiare, o mai veche doleanþã a prin reabilitarea infrastructurii monumentelor istorice ºi derularea furnizare a apei menajere în europene în vederea asfaltãrii celor oamenilor din satul Pietroiu. comunei; sprijinirea investiþiilor unor acþiuni specifice sãrbãtorilor comunã. În prezent apa este de mai importante drumuri de interes propuse la începutul fiecãrui an din Susþine mult sportul ºi cultura”, a naþionale; creºterea calitãþii calitate, pompatã cu presiune ºi ce public local; Înfiinþarea CS Karate mandatul sãu exprimat într-un mod declarat un locuitor din Pietroiu. serviciilor sociale prin investiþii în este mai important la un preþ Satori cu performanþe Un alt sãtean din Borcea precizeazã transparent prin raportul de favoarea persoanelor dezavantajate extrem de convenabil. Nu putea extraordinare în primul an de cã: „Primarul Aniel Nedelcu este un venituri ºi cheltuieli; implicarea ºi susþinerea reintegrãrii acestora însã sã realizeze acest lucru fãrã activitate; Sprijinirea prin Consiliul om de cuvânt, este o persoanã activã a personalului administrativ în societate; dezvoltarea sprijinul celor peste 3.000 de Local a celor douã echipe de fotbal al primãriei în rezolvarea foarte serioasã ºi sunt mulþumit de infrastructurii de sãnãtate prin locuitori care au semnat un Agricola Borcea ºi Avântul Pietroiu; problemelor comunitãþii prin activitatea lui. Ce promite face. 

Este perseverent ºi cred cã va reuºi 
sã aducã localitatea Borcea la 
nivelul unui orãºel de provincie. 
Cum? Vom vedea în cel de-al doilea 
mandat al sãu!!! De aceea el se ºi 
bucurã de sprijinul nostru ºi al 
Consiliului Local al comunei”. 
Mesajul primarului Nedelcu a fost 
unul extrem de simplu: „Tuturor 
concetãþenilor mei, sã le dea 
Dumnezeu sãnãtate ca sã le putem 
duce împreunã pe toate la capãt”.
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dezvoltare ruralã pe criterii 
obiective din partea 
Guvernului”. Cât priveºte omunã mare, cu 3 sate, 
investitorii, Aurel Vasile a cu aproape 4.300 de 
punctat urmãtoarele: „Singura Clocuitori ºi cu întinse 
noastrã ºansã este aceea sã nu terenuri agricole, aflatã la 
stãm cu mâna întinsã la mijlocul a douã porþi din inima 
Guvern, ci sã atragem noi Bãrãganului, Jegãlia apare în 
investitori care sã dezvolte faþa celor care o tranziteazã ca 
afaceri profitabile pe raza o aºezare care ºi-a schimbat 
comunei noastre cu mult înfãþiºarea sub aspect 
oportunitãþi de noi locuri de edilitar ºi în ceea ce priveºte 
muncã pentru locuitori. Mi-aº calitatea vieþii. Cine n-a trecut 
dori ca unul dintre investitori, pe aici de peste 3 ani e zile 
fie român sau strãin sã vinã cu poate fi plãcut surprins cã 
ideea construirii unei fabrici de lucrurile au acum cumva o altã 
conserve de legume, pentru cã faþã. La cele douã intrãri în 
în cele 3 sate sunt foarte mulþi comunã, dinspre Cãlãraºi ºi 
gospodari care au solarii destul Feteºti, unde altãdatã dãdeai 
de mari, apoi s-ar mai putea faþã în faþã cu mãrãcini ºi 
face ºi alte fabrici de prelucrare bãltoace, gãseºti acum un 
a produselor agricole. canale de irigaþii – desecare, au vorbã par sã fie mulþumiþi, perimetru curat, cu o reþea de 
Deocamdatã oamenii de afaceri fost acoperite staþiile de fiindcã administraþia localã ºi-a iluminat modernizatã, cu case 
nu prea se înghesuie la autobuz pentru navetiºti, s-a onorat toate obligaþiile asumate noi, cu mulþime de oameni 
primãrie sã solicite autorizaþii achiziþionat un utilaj faþã de solicitãrile lor legate de aranjându-ºi grãdinile, 
de funcþionare, însã când era multifuncþional pentru viaþa de zi cu zi: sãnãtate, acoperindu-ºi solariile 
vremea lor, cei din comunã nu intervenþii la incendii ºi drumuri, locuri de muncã, legumicole, curãþându-ºi 
s-au grãbit sã le ofere condiþii. deszãpeziri, dotarea cãminului loturi de casã pentru tinerele ºanþurile din faþa casei ca niºte 
Mai sperãm însã”. Cât priveºte cultural din Jegãlia cu sistem familii ºi multe altele. Aurel gospodari serioºi. La fix 3 ani 
viitorul apropiat, Aurel Vasile de sonorizare performant ºi cu Vasile, un om serios ºi de mandat, inginerul Aurel 
este optimist ºi crede în costume populare de scenã simpatic, la o vârstã în care Vasile, liberal convins, poate 
finalizarea proiectelor aflate în pentru copiii care sunt înscriºi înþelepciunea este principalul ieºi în faþa concetãþenilor sãi cu 
derulare. „Ne tot zbatem sã în ansamblul de dansatori, sãu atu îºi întâmpinã locuitorii fruntea sus întrucât în aceastã 
gãsim soluþii pentru problemele înfiinþarea unei secþii de lupte care îi deschid uºa biroului sãu perioadã în comuna Jegãlia s-
noastre curente de zi cu zi. Cea libere cu performanþe cu zâmbetul pe buze ºi cu au fãcut multe. S-au renovat 
mai importantã fiind apa extraordinare la nivel judeþean, speranþe cã le poate rezolva ºcoli, s-au reabilitat ºi 
menajerã care are o reþea naþional ºi internaþional - problemele. Despre aºteptãrile modernizat cãmine culturale, s-
învechitã din azbociment ºi cu sale de la Reþeaua Româneascã 
un sistem de pompare învechit. de Dezvoltare Ruralã, domnia 
Existã  un proiect prin sa crede cã: „Vor urma câþiva 
programul POS 2 la Raja ani în care vom putea accesa 
Constanþa în valoare de 8 mil programe de dezvoltare ruralã 
euro care are ca obiective: în urma cãrora sã 
reabilitarea reþelei de apã în implementãm proiecte care sã 
satul Iezeru pe o lungime de schimbe considerabil viaþa 
4,6 km ºi reabilitarea reþelei de locuitorilor. Mediul rural are 
apã ºi canalizare pe o lungime nevoie de o abordare integratã, 
de 6,5 km în satul Jegãlia.  ?i iar lucrurile acestea se 
câte nu mai sunt de fãcut? Prin realizeazã doar atunci când 
P.N.D.L. asfaltarea a 12,5 km existã o viziune pe termen 
de drumuri; prin G.A.L. un alt lung, în cazul comunei Jegãlia 
km de asfaltare; Reabilitare pânã în anul 2020 ºi când 
ºcoalã sat Jegãlia; Înfiinþare existã o direcþie care sã punã 
drum de acces agricol pe o în armonie nevoile de 
lungime de 10 km care sã dezvoltare ale comunitãþii. În 
tranziteze satele comunei. Aºa opinia mea, viitorul program de 
cã, dupã cum se înþelege, ne dezvoltare ruralã va dispune de 
aflãm într-o continuã alergare, un set de prioritãþi ºi va fi 
fiind pliaþi pe proiecte în slujba parte a cadrului strategic 

a finalizat sediul unei grãdiniþe tradiþionalã pentru comuna locuitorilor”. Fiind în an comun. Prin acest lucru îmi 
pentru preºcolari, au fost Jegãlia, sediul primãriei a fost preelectoral, Aurel Vasile crede doresc la Jegãlia mai multã 
construite trotuare în cele 3 extins, centrul civic al comunei cã este încã prea devreme sã ia flexibilitate dar ºi o 
sate, au fost asfaltate a fost modernizat, ba chiar ºi o în calcul candidatura pentru un concentrare mai puternicã pe 
drumurile de interes local, a parcare pentru autoturisme în al doilea mandat, însã nu rezultate. În plan bugetar sper 
fost înfiinþatã o nouã bazã spatele sediului primãriei. exclude aceastã variantã dacã sã existe o schimbare în 
sportivã, au fost amenajate Oamenii cu care am intrat în cetãþenii comunei i-o vor cere.distribuirea fondurilor de 
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uni, 8 iunie, 2015,  în timpul unei 
pauze, un grup format din zece 
elevi ai unei clase de a treia de la L

ºcoala generalã Nicolae Titulescu din 
municipiul Cãlãraºi au consumat grâu 
otrãvit adus de unul dintre colegi, 
minþiþi fiind cã în punga respectivã se 
aflã pufarine.

Prezenþa de spirit a învãþãtorului Liviu 
Iordache a fãcut ca cei mici sã nu 
ingereze o cantitate mai mare de grâu 
tratat, fapt ce le-ar fi fost fatal.

Acesta a transportat de urgenþã elevii 
la spital, cu maºinile dascãlilor, unde au 
fost supuºi imediat unor investigaþii de 
specialitate. Dupã o noapte petrecutã în 
spital ºi dupã ce li s-a administrat 
tratamentul pentru astfel de situaþii, 
copiilor li s-a dat drumul acasã.

În legãturã cu acest caz, l-am contactat 
pe inspectorul general ºcolar 
Constantin Tudor care ne-a declarat:

„În timpul cursurilor din 8 iunie 2015, 
în pauza de la ora 10.00, un grup de 
elevi ai unei clase de-a treia ai ªcolii 
Nr. 5 au fost depistaþi de învãþãtorul lor 
în timp ce se adunaserã în pauzã ºi 
consumau ceva dubios. Învãþãtorul s-a 
uitat ce consumã, ei au spus cã sunt 
pufarine, dar învãþãtorul a constatat cã, 
de fapt, era otravã pentru rozãtoare. 
Copiii s-au speriat în primã fazã, au fost 
identificaþi cei care consumaserã deja ºi 
fãrã sã se creeze panicã, învãþãtorul ºi 
profesorii, cu maºinile personale, au 
dus copiii la spital la UPU Pediatrie. 
Acolo au fost supuºi unor investigaþii ºi 
trataþi medicamentos de cãtre doctora 
Cotic. Dintre cei 10 copii, unul nu a 
avut nimic ºi i-au dat drumul acasã, 
restul au fost internaþi peste noapte, iar 
dimineaþa au fost externaþi. Am avut o 
comisie de cercetare la ªcoala 5 ºi 
domnii profesori au procedat rapid ºi 
corect la rezolvarea situaþiei. Copiii 
sunt în afara oricãrui pericol ºi au 
ajuns acasã. A fost foarte bine cã s-a 
intervenit rapid ºi la timp, învãþãtorul 
Liviu Iordache având o foarte bunã 
prezenþã de spirit.”

Rãmâne însã de vãzut ce mãsuri se vor 
lua de cãtre conducerea ºcolii împotriva 
elevului care a adus în ºcoalã grâul 
otrãvit, acesta fiind cunoscut ca unul cu 
probleme ºi în trecut.

Transfrontalierã România-Bulgaria ºi performanþa în zona de Stadiul implementãrii programului ºi 
2007-2013 (PCT Ro-Bg 2007-2013) implementare.rezultatele obþinute au fost 

prezentate membrilor ºi Conform regulamentelor europene 
 gradul observatorilor Comitetului Comun de privind instrumentele structurale, 

de absorbþie de 69%, raportat la Monitorizare pentru Programul de Comitetul Comun de Monitorizare 
cererile de platã transmise Comisiei Cooperare Transfrontalierã România- are rolul de a superviza programul ºi 
Europene, stadiul realizãrii Bulgaria 207-2013 (PCT Ro-Bg 2007- de a asigura calitatea ºi eficacitatea 
indicatorilor de program - 28 dintre 2013), reuniþi în cadrul celei de-a implementãrii programului ºi a 
cei 39 indicatori de program sunt treisprezecea întâlniri, în data de 3 proiectelor din cadrul lui. 
realizaþi într-o proporþie mai mare iunie 2015, în districtul Dobrich din 
de 75% ºi numãrul de proiecte Bulgaria.
finalizate – dintre cele 179 de Reuniunea a fost organizatã de 
proiecte contractate, doar 38 mai Biroul Regional pentru Cooperare 
sunt în derulare  - valoarea acestora Transfrontalierã Cãlãraºi pentru implementãrii eficiente a PCT Ro-Bg fiind de 124 milioane euro. În Graniþa România-Bulgaria (BRCT 2007-2013: raportul anual de lumina informaþiilor prezentate Cãlãraºi) instituþie care asigurã implementare pentru anul 2014, privind situaþia la nivelul Secretariatul Tehnic Comun pentru revizuirea planurilor financiare ºi programului ºi rezultatele obþinute program ºi Controlul de prim nivel planul de acþiune pentru închiderea de cãtre beneficiari în pentru beneficiarii români, în programului. Programul a beneficiat în perioada implementarea proiectelor, colaborare cu Autoritatea de 2007-2013 de un buget total de 252 Programul de Cooperare programul îºi demonstreazã eficienþa Management din România (Ministerul de milioane de euro, din care 211 

Dezvoltãrii Regionale ºi milioane de euro reprezintã 
Administraþiei Publice) ºi cofinanþare din Fondul European de 
Autoritatea Naþionalã din Bulgaria Dezvoltare Regionalã (FEDR). Pentru 
(Ministerul Dezvoltãrii Regionale ºi informaþii suplimentare vã invitãm 
Lucrãrilor Publice). sã consultaþi pagina de internet a 
Deciziile adoptate vizeazã programului, 
documente strategice, necesare www.cbcromaniabulgaria.eu. 

 se 
aflã într-un stadiu avansat de 
implementare, dovadã fiind

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

Bilanþul rezultatelor cooperãrii dintre România ºi Bulgaria 

Aurel Vasile: „Vor urma câþiva ani în care vom 
putea accesa programe de dezvoltare ruralã în 
urma cãrora sã implementãm proiecte care sã 

schimbe considerabil viaþa locuitorilor”

Care este starea 
celor 10 copii de 

la ªcoala Titulescu 
care au mâncat 

grâu otrãvit

Aniel Nedelcu: „Nu se poate ca o comunã atât de 
mare sã fie lipsitã de banii alocaþi de la Guvern”



12 -18 iunie 19 - 25 iunie
Ora 17.00, respectiv 20.00 Ora: 17.00 respectiv  20.00

Luni ora: 20.00 Luni ora 20.00

Jurassic World – 3D Survivor – 2D

Regia: James McTeigueRegia: Colin Trevorrow
Cu: Milla Jovovich, Pierce BrosnanCu: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard
Gen film: AcþiuneGen film: acþiune, aventuri, SF, thriller
Un ofiter al serviciilor secrete straine din 

Au trecut 22 de ani de la evenimentele din 
Londra incearca sa impiedice un atat Jurassic Park, iar parcul de distracþii 
terorist ce urmeaza sa aiba loc in New imaginat de vizionarul John Hammond 
York, dar este fortata sa fuga cand ii sunt este acum perfect funcþional. 
inscenate crime pe care nu le-a comis.

Milioane de turiºti au venit anual pe Isla 
Nublar, plãtind preþuri piperate pentru a Preþurile biletelor rãmân în continuare 
vedea cu ochii lor dinozaurii readuºi la cele mai mici din þarã:
viaþã de tehnologii revoluþionare, dar în 

3D/2D: 8 lei copii (max. 14 ani); 12 lei– ultima vreme numãrul vizitatorilor a 
peste 14 ani.scãzut. Pentru a creºte vânzãrile, 
Biletele pot fi cumpãrate de la sediul Corporaþia Patel comandã realizarea unui 
cinematografului, Parcul Central, Str. nou dinozaur. Comportamentul acestuia îi 
Independenþei, nr. 20, cu o sãptãmânã va uimi pe angajaþii parcului, iar natura va 
înaintea rulãrii filmului.profita curând de ocazie pentru a arãta 
În zilele de luni filmul ruleazã cu de la ora din nou cã nu poate fi controlatã de cãtre 
20.00. Nu se efectueazã rezervãri.om...

www.obiectiv-online.ro
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www.obiectiv-online.ro
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Rodica Zaharia

NL a depus vineri, 5 iunie, la 
Parlamentul României, motiunea de 
cenzurã pe tema „Votul prin P

corespondenþã”, demers ce vine dupã 
tergiversarea privind dezbaterea proiectului de 
lege iniþiat de liberali în privinþa votului prin 
corespondenþã.
În acest sens, vineri, 14 iunie 2015, PNL 
Cãlãraºi va organiza pe platoul din faþa 
Prefecturii Cãlãraºi, începând cu ora 11,oo un 
miting pentru susþinerea moþiunii de cenzurã 
care va fi dezbãturã ºi votatã în Parlamentul 
României în aceeaºi zi, a menþionat 
vicepreºedintele PNL Cãlãraºi, Marian 
Dinulescu, în cadrul unei întâlniri cu presa. De 
altfel, aproape toate organizaþiile PNL din 
întreaga þarã vor organiza astfel de manifestãri.
Prin acest protest, PNL Cãlãraºi va trage un 
semnal de alarmã, chiar în timpul dezbaterii 
moþiunii, ºi va aºtepta cãlãrãºenii sã se alãture 
demersului liberal subliniind cã votul românilor 
nu e un moft, ci un drept ce nu poate fi 
restrâns dupã bunul plac al unei persoane. 

Rodica Zaharia  Filipescu a readus în discuþie intenþiile 
iniþiale ale instituþiile pe care o 
conduce ºi anume transformarea 

upã ce Consiliul Judeþean clãdirilor existente în centre sociale 
Cãlãraºi a preluat  fosta unitãte pentru bâtrãni.Dmilitarã din Mãgureni, s-a 

„Cu privire la unitatea militarã din discutat în repetate rânduri despre 
Mãgureni nu ne-am schimbat transformarea acesteia într-un 
intenþiile. Nu s-au schimbat opþiunile complex social pentru bãtrâni care ar 
de a face câteva cãmine de bãtrâni. fi trebuit sã cuprindã un azil ºi un 
Încã vedem care sunt opþiunile ºi s-ar spital de geriatrie. Intenþiile 
pãrea cã pe POR ar apãrea ceva pe Consiliului Judeþean era sã împartã 
domeniul social. O sã vedem, în ce cele 17 hectare în douã pãrþi, o parte azil ºi spital de geriatrie nu existã la mãsurã, putem sã facem, nu cãmine pentru un complex social ºi o parte acest moment, o altã idee vehiculatã de bãtrâni ci câteva centre medicale, destinatã amenajãrii unui complex în acest an a fost construirea unui au ele o altã denumire, cu ceva medici. comercial. bloc pentru pentru specialiºti, dar, în Încercãm sã gãsim o soluþie acolo, nu 

cadrul unei conferinþe de presã, Întrucât resursele financiare pentru renunþãm la idee.”

Rodica Zaharia Direcþia de Patrimoniu, 
dar am înþeles cã o sã se 
autofinanþeze. Probabil 

anagerul Centrului se vor vinde terenurile cu 
Cultural Judeþean spitalele cã sunt niºte MCãlãraºi, Alina spitale dezafectate, noi 

Jipa, a vorbit recent, în avem obligaþia sã le 
cadrul unei conferinþe de conservãm. E grav, dar 
presã, despre organigrama poate le face cineva  ceva. 
instituþiei pe care o Le treci în privat, faci un 
conduce, în contextul în cãmin de bãtrâni, faci 
care au existat discuþii cã 

ceva cu ele cã au ºi foarte 
sunt foarte multe persoane 

mult teren. ªtiu cã la un 
angajate în instituþie care 

moment dat a fost cineva nu au nicio activitate.
interesat de un 

„Avem pe organigramã, parteneriat public-privat 
aºa cum am preluat-o, 41 pentru un cãmin de 
de posturi dintre care 7 bãtrâni tocmai pentru cã pontonul, Centrul de unei Direcþii de Patrimoniu 
posturi sunt vacante, iar are mult teren ºi poþi sã Afaceri, terenul aferent în cadrul Consiliului 
alte 6 posturi sunt cu faci ºi un parc, se clãdirilor, spitalul TBC, Judeþean, întrucât s-a 
jumãtate de normã (aici preteazã la aºa ceva. Mi spitalul din Gurbãneºti, aglomerat prea mult CCJ. 
sunt angajaþi se pare cã cel de la punctul de trecere Alin Jipa este de pãrere cã 
instrumentiºtii), efectiv Gurbãneºti. Oricum, noi, frontierã, terenul aferent odatã cu înfiinþarea acestei 
doar 28 de posturi sunt CCJ, chiar nu stãm deloc. Centrului Cultural „Barbu direcþii, treburile s-ar 
întregi. Cele 28 de Eu am pus altfel ªtirbei", teren Centru de simplifica, în mare mãsurã, 
posturi sunt urmãtoarele: problema la început, când pe partea culturalã, ceea ce Dezinsecþie. Funcþional 
7 angajaþi la Cinema 3D, ar permite o mai mare am venit din privat la este acum punctul de 
4 la contabilitate, 2 bugetar. Când lucrezi în plecare cãtre domeniile care trecere a frontierei, 
ºoferi, 4 muncitori, 6 pe au fost exploatate mai puþin.clãdirea care este acum sistemul bugetar priveºti 
cultural, 1 jurist, 1 

cu totul diferit lucrurile închiriatã, o parte la „Tot ce înseamnã resurse umane, 1 
BRCT ºi o parte la Poliþia din domeniul privat. Eu structurã, organigramã, muncitor la ponton, 1 pe 
de Frontierã, Iar Centrul prima data când am tot , trece prin Consiliu. achiziþii ºi managerul", a 
de Afaceri îl închiriem început sã vând bilete, am ªi eu mã tot gândesc, am precizat Alina Jipa.
doar atunci când avem spus trebuie sã mãresc tot vrut sã modific toatã 

Cu privire la partea de cereri. Toate acestea preþul biletului pentru cã organigrama, asta. Tot 
patrimoniu care, momentan trebuiesc întreþinute, trebuie sã-mi rãmânã ºi aºtept sã se facã Direcþia 
se aflã tot în subordinea energie, cãldurã, pazã ºi mie ceva, gândeam la de Patrimoniu, dupã ce se 
Centrului Cultural Judeþean asta o facem cu cei patru momentul ãla. A venit un terminã cu Direcþia de 
Cãlãraºi, Alina Jipa a muncitori, patru pentru director dintr-un judeþ ºi Patrimoniu nu mai am 
menþionat: toate clãdirile." mi-a spus din culturã nu nicio problemã. 
„În ceea ce priveºte se fac bani, cultura Rãmânem cu 10-15 De altfel, chiar preºedintele 

mãnâncã bani"patrimoniul, aºa cum am , a mai oameni ºi simplificãm, nu CJC Cãlãraºi, Rãducu 
preluat eu, pot sã spun cã adãugat managerul CCJ ºtiu exact. Nici nu ºtiu ce Filipescu, a spus cã se 
aici sunt urmãtoarele: componenþã va avea Cãlãraºi, Alina Jipa.intenþioneazã reînfiinþarea 

cotidianul „Tribuna Ialomiþei ”. româneascã: Ialomiþa. zilnic 6 – 16, sâmbãta 6 – 13, muraþi în zeamã de lãmâie ºi 
Adicã, culegea manual literele Materiale de istorie agrarã a nici miere de tei alb. Pãrinþii duminica 7 – 12. Câºtiga pe 

României, 800 de pagini, de plumb în culegar, dupã ei muncesc pe rupte în Italia ºi lunã 500 de lei. Dupã o iarnã 
format standard (17,5 x 25 manuscris (machetã). când vin acasã e praznic chiar de rãbdare ºi-a (re)negociat(?) 
cm). Maestrul mi-a fãcut ºi de-i zi de post.salariul direct cu patronul(!). Lucra ºi la linotip, maºinã care, tehnoredactarea. Nu a ratat În tot acest timp face naveta prin apãsarea unei clape, Începe sã plouã ºi Nelu îºi nici mãcar o virgulã! Într-o casã – tonetã pe o culegea ºi turna literele în spalã mâinile cu apa care searã, la Casa Scânteii, unul semicursierã veche de 11 ani. rânduri întregi. curge din burlanul din spatele dintre zeþari s-a împiedicat. a Slobozia Veche, în Nelu a mai primit 150 de lei, marketului Cosidore Comex. Paginile cu litere (zaþ), care Vânzãtorul de ziare de azi, a zona blocurilor MB, vis- dar tot nu-i ajung. Revine la tonetã ºi mã invitã compuneau ºif-ul, s-au fãcut parte din clasa a-vis de staþia de bus L

sã iau loc pe un scaun tapiþat ªi-a încropit o grãdinã de împrãºtiat pe pardosealã. Era muncitoare. „Cu ce te-ai ales?”. „Nicktouring”, se aflã un mini 
ºi slinos. Dacã-l refuz, aºeazã zarzavat, are deja o noapte, dar pânã spre „Cu amintiri. Cea mai – market, Cosidore Comex 
scaunul pe portbagajul experienþã„din bãtrâni” ºi dimineaþã reculegerea a fost frumoasã e de pe când am SRL. Numele mã ºocheazã de 
bicicletei, sã-l ducã acasã. S-a bibliografia la îndemânã pe isprãvitã, am dat BT (bun de mers la examen la Poligrafie, fiecare datã. Ieri am citit în 
încheiat programul. Mâine tonetã: Grãdina de vis. Cu tipar) ºi volumul a ieºit la la Casa Scânteii. În vagonul de Adevãrul o frazã : „Sharuieºte 
dimineaþã Nelu revine la casã, cu tot cu vise ºi aºteptãri, timp.tren erau numai fete. Purtam povestea ta ºi fã o super urare 
tonetã cu scaunul pe bicicletã. este proprietarul unei o cãmaºã în carouri ºi fumam din ea împreunã cu cei mai Pus pe liber când Tipografia a A plecat...suprafeþe de 460 mp.mândru la geam. Pericoloso cool artiºti urbani”. trecut la capitalism, Nelu abia 

sporgesi... La ºcoalã am fost Tot era puþin, ºi atunci ºi-a Privesc înghesuiala de trupuri ºi-a depus dosarul de pensie. În refugiul de beton, o masã cinci pe un loc, eu am luat fãcut o „fermã” de cinci palme sub umbrele din staþia de Sperã cã va lua 8 – 8,7 din tablã prelungitã cu aripi 8,70, mi-a cumpãrat tata de râme. Le dã zaþ de cafea, autobuz. În minte îmi stãruie milioane de lei vechi (se prinse în ºuruburi, Ion Groza, pantofi noi. Bietul tata, era roºii tocate, zeamã de ciorbã, Strãinul lui Camus: „Pânã Nelu, vinde ziare locale ºi pronunþã aºa cã i se pare mai tractorist, de urâtul volanului mai rar mãlai sau tãrâþe. atunci nu bãgasem de seamã mult), dupã 40 de ani de „centrale”, reviste, cãrþi în nu m-a lãsat sã mã fac ºofer. Pescarii „de canale” îi sunt ce pântecoase pot fi femeile þiplã de plastic, DVD-uri , muncã, nu oricum, cu plumb, M-am fãcut zeþar.” clienþi. bãtrâne”.„integrame”, nu de puþine ori chiar ºi cu plumb cald. 
Îmi amintesc de un maestru cuþite, ceasuri „de colecþie” sau Nepoata lui terminã anul ãsta Rãzvan CiucãLa tarabã („tonetã”, mã care lucra la Tipografia din ojã pentru unghii. Nelu are 6o clasa a II-a, cãlãreºte o corecteazã Nelu) se vinde de Slobozia, iunie 2015Slobozia: Florin Z. Florin. În de ani ºi a fost pânã nu demult bicicletã veche „First Bike” ºi Înainte de Duminica Sfinþilor 100 – 120 lei/zi, uneori, la 1983 am scos un volum de zeþar, adicã muncitor la sigur n-a mâncat struguri vârf, chiar ºi de 400. Program Românipominã în lumea muzeograficã Tipografia „lui Drãgan”, de sub 

VIAÞA DINTRE RÂME ªI ZIARE

arþi, 10 iunie 
2015, a avut loc 
vernisajul M

expoziþiei dedicate 
artistului bulgar Yordan 
Kissiov, considerat de 
criticii de artã unul din 
artiºtii cei mai importanþi 
din sud-estul Europei.
Expoziþia a fost organizatã 
cu ocazia împlinirii a 70 de 
ani de cãtre artist, la 
Galeria de Artã din 
Silistra.
În semn de preþuire pentru 
reputatul artist vor 
participa numeroase 
personalitãþi ale culturii ºi 
artei din Bulgaria ºi 
România, dintre care 
remarcãm prezenþa 
excepþionalã a cunoscutului 
critic de artã Pavel ªuºarã. 

Rodica Zaharia 

10 participanþi a avut Cãlãraºiul la 
Festivalul de Cântec Internaþional 
„Podlaska Nuta 2015”, eveniment ce s-a 
desfãºurat în oraºul Bielsk Podlaski din 
Polonia, oraº înfrãþit cu municipiul 
Cãlãraºi.

Tofeul Festivalului a fost adjudecat de 
cãlãrãºeanca Gabriela Amzaru care a 
reuºit sã impresioneze juriul cu prestaþia 
sa.

Au mai obþinut premii urmãtorii: Costina 
Georgiana Dumitru – premiul I la folclor 
ºi premiul II la muzicã uºoarã, Andrei-

în sala Casei de Culturã a oraºului Bielsk Alexandru Ioniþã - menþiune folclor, 
Podlaski, cât ºi pe scena amplasatã în Cristian-Valentin Buzatu-Dan - menþiune 
centrul oraºului, primind felicitari din muzicã uºoarã
partea oficialitãþilor locale poloneze.

Prestaþii extraordinare a avut ºi Grupul 
Copii au fost însoþiþi de Daniela Tudor, vocal "Muguraºul" de la Palatul Copiilor 
profesor în cadrul Palatul Copiilor Cãlãraºi, astfel cã a fost invitat sã 
Cãlãraºi.concerteze în fiecare zi a festivalului, atât 

Primãria Municipiului Cãlãraºi în Parcul Dumbrava din 
anunþã publicul interesat asupra municipiul Cãlãraºi.
depunerii solicitãrii de emitere a 

Informaþiile privind proiectul acordului de mediu pentru 
propus pot fi consultate la sediul proiectul ”REABILITAREA ªI 
APM Cãlãraºi, ªoseaua Chiciu, nr. AMENAJAREA CU TEMATICÃ 
2, jud. Cãlãraºi ºi la sediul PISCICOLÃ A ZONEI DE 
titularului, Str. Bucureºti, nr. 140 RECREERE DIN PARCUL 
A, Cãlãraºi, jud. Cãlãraºi, în zilele DUMBRAVA DIN MUNICIPIUL 
de luni-vineri, între orele 8-16.CÃLÃRAªI” propus a fi amplasat 

Primãria Municipiului Cãlãraºi în Grãdina Zoologicã din 
anunþã publicul interesat asupra municipiul Cãlãraºi.
depunerii solicitãrii de emitere a 
acordului de mediu pentru Informaþiile privind proiectul 
proiectul ”REABILITAREA propus pot fi consultate la sediul 
INFRASTRUCTURII DE MICI APM Cãlãraºi, ªoseaua Chiciu, nr. 
DIMENSIUNI DIN CADRUL 

2, jud. Cãlãraºi ºi la sediul GRÃDINII ZOOLOGICE CÃLÃRAªI 
titularului, Str. Bucureºti, nr. 140 PENTRU PROMOVAREA ÎN SCOP 
A, Cãlãraºi, jud. Cãlãraºi, în zilele DIDACTIC A UNUI ECOSISTEM 

PISCICOL” propus a fi amplasat de luni-vineri, între orele 8-16.

ineretul Naþional Liberal a lansat 
proiectul "Suntem români, citim 
româneºte", proiect ce are ca obiectiv T

colectarea unui numãr de minim 250.000 de 
volume la nivel naþional, distribuirea acestora 
în comunitãþile de români din diaspora ºi 
amenajarea unui numãr de 10 biblioteci cu 
literatura româneascã
Scopul acestui proiect este trezirea interesului 
tinerilor ºi copiilor, care trãiesc în comunitãþile 
de români din afara þãrii, pentru limba ºi 
cultura din România punându-le la dispoziþie 
gratuit cãrþi în limba natalã.
Pentru cei care doresc sã ne sprijine în vederea 
realizãrii obiectivelor acestui proiect naþional, 
cãrþile pot fi donate la sediile PNL ºi la 
corturile amenajate în acest sens în diverse 
locaþii din Cãlãraºi.
Totodatã, întrucât data de 31 mai este declaratã 
de cãtre Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii drept 
Ziua Mondialã Fãrã Tutun, organizaþia 
municipalã Tineretului Naþional Liberal a 
implementat campania ,,Un mãr pentru o 
þigarã” . Membrii TNL Cãlãraºi au mers în 
parcurile ºi localurile din Cãlãraºi pentru a-i 
convinge pe fumãtori sã schimbe o þigarã pe un 
mãr încercând astfel sã promoveze un mod de 
viaþã sãnãtos.
Aproape 200 de oameni au acceptat provocarea. 
Iniþiatorii acþiunii spun cã prin acest gest 
încearcã sã-i convingã pe cãlãrãºeni cã existã 
alternative mai sãnãtoase pentru fumat.

Gabriela Amzaru a câºtigat trofeul 
Festivalului „Podlaska Nuta 2015”

Muzeul Dunãrii de Jos Cãlãraºi
Expoziþie aniversarã Yordan Kissiov

Anunþ public privind depunerea solicitãrii 
de emitere a acordului de mediu

Anunþ public privind depunerea solicitãrii 
de emitere a acordului de mediu

Observaþiile publicului 
se primesc zilnic la sediul APM Cãlãraºi.

Observaþiile publicului 
se primesc zilnic la sediul APM Cãlãraºi.

Filipescu: „Vrem sã transformãm clãdirile fostei 
unitãþi militare din Mãgureni în centre medicale“

n PNL Cãlãraºi

Miting de susþinere a 
moþiunii de cenzurã

n TNL Cãlãraºi

„Suntem români, 
citim româneºte“

Alina Jipa: „La Centrul Cultural 
Judeþean lucrãm efectiv 28 de persoane“

Program CINEMA 3D/2D
- perioada 12-25  iunie 2015 -



12 -18 iunie 19 - 25 iunie
Ora 17.00, respectiv 20.00 Ora: 17.00 respectiv  20.00

Luni ora: 20.00 Luni ora 20.00

Jurassic World – 3D Survivor – 2D

Regia: James McTeigueRegia: Colin Trevorrow
Cu: Milla Jovovich, Pierce BrosnanCu: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard
Gen film: AcþiuneGen film: acþiune, aventuri, SF, thriller
Un ofiter al serviciilor secrete straine din 

Au trecut 22 de ani de la evenimentele din 
Londra incearca sa impiedice un atat Jurassic Park, iar parcul de distracþii 
terorist ce urmeaza sa aiba loc in New imaginat de vizionarul John Hammond 
York, dar este fortata sa fuga cand ii sunt este acum perfect funcþional. 
inscenate crime pe care nu le-a comis.

Milioane de turiºti au venit anual pe Isla 
Nublar, plãtind preþuri piperate pentru a Preþurile biletelor rãmân în continuare 
vedea cu ochii lor dinozaurii readuºi la cele mai mici din þarã:
viaþã de tehnologii revoluþionare, dar în 

3D/2D: 8 lei copii (max. 14 ani); 12 lei– ultima vreme numãrul vizitatorilor a 
peste 14 ani.scãzut. Pentru a creºte vânzãrile, 
Biletele pot fi cumpãrate de la sediul Corporaþia Patel comandã realizarea unui 
cinematografului, Parcul Central, Str. nou dinozaur. Comportamentul acestuia îi 
Independenþei, nr. 20, cu o sãptãmânã va uimi pe angajaþii parcului, iar natura va 
înaintea rulãrii filmului.profita curând de ocazie pentru a arãta 
În zilele de luni filmul ruleazã cu de la ora din nou cã nu poate fi controlatã de cãtre 
20.00. Nu se efectueazã rezervãri.om...

www.obiectiv-online.ro

...afli ce se-ntâmplã6 Politicã

www.obiectiv-online.ro

...afli ce se-ntâmplã 7Culturã12 - 18 iunie 201512 - 18 iunie 2015

www.obiectiv-online.ro

Rodica Zaharia

NL a depus vineri, 5 iunie, la 
Parlamentul României, motiunea de 
cenzurã pe tema „Votul prin P

corespondenþã”, demers ce vine dupã 
tergiversarea privind dezbaterea proiectului de 
lege iniþiat de liberali în privinþa votului prin 
corespondenþã.
În acest sens, vineri, 14 iunie 2015, PNL 
Cãlãraºi va organiza pe platoul din faþa 
Prefecturii Cãlãraºi, începând cu ora 11,oo un 
miting pentru susþinerea moþiunii de cenzurã 
care va fi dezbãturã ºi votatã în Parlamentul 
României în aceeaºi zi, a menþionat 
vicepreºedintele PNL Cãlãraºi, Marian 
Dinulescu, în cadrul unei întâlniri cu presa. De 
altfel, aproape toate organizaþiile PNL din 
întreaga þarã vor organiza astfel de manifestãri.
Prin acest protest, PNL Cãlãraºi va trage un 
semnal de alarmã, chiar în timpul dezbaterii 
moþiunii, ºi va aºtepta cãlãrãºenii sã se alãture 
demersului liberal subliniind cã votul românilor 
nu e un moft, ci un drept ce nu poate fi 
restrâns dupã bunul plac al unei persoane. 

Rodica Zaharia  Filipescu a readus în discuþie intenþiile 
iniþiale ale instituþiile pe care o 
conduce ºi anume transformarea 

upã ce Consiliul Judeþean clãdirilor existente în centre sociale 
Cãlãraºi a preluat  fosta unitãte pentru bâtrãni.Dmilitarã din Mãgureni, s-a 

„Cu privire la unitatea militarã din discutat în repetate rânduri despre 
Mãgureni nu ne-am schimbat transformarea acesteia într-un 
intenþiile. Nu s-au schimbat opþiunile complex social pentru bãtrâni care ar 
de a face câteva cãmine de bãtrâni. fi trebuit sã cuprindã un azil ºi un 
Încã vedem care sunt opþiunile ºi s-ar spital de geriatrie. Intenþiile 
pãrea cã pe POR ar apãrea ceva pe Consiliului Judeþean era sã împartã 
domeniul social. O sã vedem, în ce cele 17 hectare în douã pãrþi, o parte azil ºi spital de geriatrie nu existã la mãsurã, putem sã facem, nu cãmine pentru un complex social ºi o parte acest moment, o altã idee vehiculatã de bãtrâni ci câteva centre medicale, destinatã amenajãrii unui complex în acest an a fost construirea unui au ele o altã denumire, cu ceva medici. comercial. bloc pentru pentru specialiºti, dar, în Încercãm sã gãsim o soluþie acolo, nu 

cadrul unei conferinþe de presã, Întrucât resursele financiare pentru renunþãm la idee.”

Rodica Zaharia Direcþia de Patrimoniu, 
dar am înþeles cã o sã se 
autofinanþeze. Probabil 

anagerul Centrului se vor vinde terenurile cu 
Cultural Judeþean spitalele cã sunt niºte MCãlãraºi, Alina spitale dezafectate, noi 

Jipa, a vorbit recent, în avem obligaþia sã le 
cadrul unei conferinþe de conservãm. E grav, dar 
presã, despre organigrama poate le face cineva  ceva. 
instituþiei pe care o Le treci în privat, faci un 
conduce, în contextul în cãmin de bãtrâni, faci 
care au existat discuþii cã 

ceva cu ele cã au ºi foarte 
sunt foarte multe persoane 

mult teren. ªtiu cã la un 
angajate în instituþie care 

moment dat a fost cineva nu au nicio activitate.
interesat de un 

„Avem pe organigramã, parteneriat public-privat 
aºa cum am preluat-o, 41 pentru un cãmin de 
de posturi dintre care 7 bãtrâni tocmai pentru cã pontonul, Centrul de unei Direcþii de Patrimoniu 
posturi sunt vacante, iar are mult teren ºi poþi sã Afaceri, terenul aferent în cadrul Consiliului 
alte 6 posturi sunt cu faci ºi un parc, se clãdirilor, spitalul TBC, Judeþean, întrucât s-a 
jumãtate de normã (aici preteazã la aºa ceva. Mi spitalul din Gurbãneºti, aglomerat prea mult CCJ. 
sunt angajaþi se pare cã cel de la punctul de trecere Alin Jipa este de pãrere cã 
instrumentiºtii), efectiv Gurbãneºti. Oricum, noi, frontierã, terenul aferent odatã cu înfiinþarea acestei 
doar 28 de posturi sunt CCJ, chiar nu stãm deloc. Centrului Cultural „Barbu direcþii, treburile s-ar 
întregi. Cele 28 de Eu am pus altfel ªtirbei", teren Centru de simplifica, în mare mãsurã, 
posturi sunt urmãtoarele: problema la început, când pe partea culturalã, ceea ce Dezinsecþie. Funcþional 
7 angajaþi la Cinema 3D, ar permite o mai mare am venit din privat la este acum punctul de 
4 la contabilitate, 2 bugetar. Când lucrezi în plecare cãtre domeniile care trecere a frontierei, 
ºoferi, 4 muncitori, 6 pe au fost exploatate mai puþin.clãdirea care este acum sistemul bugetar priveºti 
cultural, 1 jurist, 1 

cu totul diferit lucrurile închiriatã, o parte la „Tot ce înseamnã resurse umane, 1 
BRCT ºi o parte la Poliþia din domeniul privat. Eu structurã, organigramã, muncitor la ponton, 1 pe 
de Frontierã, Iar Centrul prima data când am tot , trece prin Consiliu. achiziþii ºi managerul", a 
de Afaceri îl închiriem început sã vând bilete, am ªi eu mã tot gândesc, am precizat Alina Jipa.
doar atunci când avem spus trebuie sã mãresc tot vrut sã modific toatã 

Cu privire la partea de cereri. Toate acestea preþul biletului pentru cã organigrama, asta. Tot 
patrimoniu care, momentan trebuiesc întreþinute, trebuie sã-mi rãmânã ºi aºtept sã se facã Direcþia 
se aflã tot în subordinea energie, cãldurã, pazã ºi mie ceva, gândeam la de Patrimoniu, dupã ce se 
Centrului Cultural Judeþean asta o facem cu cei patru momentul ãla. A venit un terminã cu Direcþia de 
Cãlãraºi, Alina Jipa a muncitori, patru pentru director dintr-un judeþ ºi Patrimoniu nu mai am 
menþionat: toate clãdirile." mi-a spus din culturã nu nicio problemã. 
„În ceea ce priveºte se fac bani, cultura Rãmânem cu 10-15 De altfel, chiar preºedintele 

mãnâncã bani"patrimoniul, aºa cum am , a mai oameni ºi simplificãm, nu CJC Cãlãraºi, Rãducu 
preluat eu, pot sã spun cã adãugat managerul CCJ ºtiu exact. Nici nu ºtiu ce Filipescu, a spus cã se 
aici sunt urmãtoarele: componenþã va avea Cãlãraºi, Alina Jipa.intenþioneazã reînfiinþarea 

cotidianul „Tribuna Ialomiþei ”. româneascã: Ialomiþa. zilnic 6 – 16, sâmbãta 6 – 13, muraþi în zeamã de lãmâie ºi 
Adicã, culegea manual literele Materiale de istorie agrarã a nici miere de tei alb. Pãrinþii duminica 7 – 12. Câºtiga pe 

României, 800 de pagini, de plumb în culegar, dupã ei muncesc pe rupte în Italia ºi lunã 500 de lei. Dupã o iarnã 
format standard (17,5 x 25 manuscris (machetã). când vin acasã e praznic chiar de rãbdare ºi-a (re)negociat(?) 
cm). Maestrul mi-a fãcut ºi de-i zi de post.salariul direct cu patronul(!). Lucra ºi la linotip, maºinã care, tehnoredactarea. Nu a ratat În tot acest timp face naveta prin apãsarea unei clape, Începe sã plouã ºi Nelu îºi nici mãcar o virgulã! Într-o casã – tonetã pe o culegea ºi turna literele în spalã mâinile cu apa care searã, la Casa Scânteii, unul semicursierã veche de 11 ani. rânduri întregi. curge din burlanul din spatele dintre zeþari s-a împiedicat. a Slobozia Veche, în Nelu a mai primit 150 de lei, marketului Cosidore Comex. Paginile cu litere (zaþ), care Vânzãtorul de ziare de azi, a zona blocurilor MB, vis- dar tot nu-i ajung. Revine la tonetã ºi mã invitã compuneau ºif-ul, s-au fãcut parte din clasa a-vis de staþia de bus L

sã iau loc pe un scaun tapiþat ªi-a încropit o grãdinã de împrãºtiat pe pardosealã. Era muncitoare. „Cu ce te-ai ales?”. „Nicktouring”, se aflã un mini 
ºi slinos. Dacã-l refuz, aºeazã zarzavat, are deja o noapte, dar pânã spre „Cu amintiri. Cea mai – market, Cosidore Comex 
scaunul pe portbagajul experienþã„din bãtrâni” ºi dimineaþã reculegerea a fost frumoasã e de pe când am SRL. Numele mã ºocheazã de 
bicicletei, sã-l ducã acasã. S-a bibliografia la îndemânã pe isprãvitã, am dat BT (bun de mers la examen la Poligrafie, fiecare datã. Ieri am citit în 
încheiat programul. Mâine tonetã: Grãdina de vis. Cu tipar) ºi volumul a ieºit la la Casa Scânteii. În vagonul de Adevãrul o frazã : „Sharuieºte 
dimineaþã Nelu revine la casã, cu tot cu vise ºi aºteptãri, timp.tren erau numai fete. Purtam povestea ta ºi fã o super urare 
tonetã cu scaunul pe bicicletã. este proprietarul unei o cãmaºã în carouri ºi fumam din ea împreunã cu cei mai Pus pe liber când Tipografia a A plecat...suprafeþe de 460 mp.mândru la geam. Pericoloso cool artiºti urbani”. trecut la capitalism, Nelu abia 

sporgesi... La ºcoalã am fost Tot era puþin, ºi atunci ºi-a Privesc înghesuiala de trupuri ºi-a depus dosarul de pensie. În refugiul de beton, o masã cinci pe un loc, eu am luat fãcut o „fermã” de cinci palme sub umbrele din staþia de Sperã cã va lua 8 – 8,7 din tablã prelungitã cu aripi 8,70, mi-a cumpãrat tata de râme. Le dã zaþ de cafea, autobuz. În minte îmi stãruie milioane de lei vechi (se prinse în ºuruburi, Ion Groza, pantofi noi. Bietul tata, era roºii tocate, zeamã de ciorbã, Strãinul lui Camus: „Pânã Nelu, vinde ziare locale ºi pronunþã aºa cã i se pare mai tractorist, de urâtul volanului mai rar mãlai sau tãrâþe. atunci nu bãgasem de seamã mult), dupã 40 de ani de „centrale”, reviste, cãrþi în nu m-a lãsat sã mã fac ºofer. Pescarii „de canale” îi sunt ce pântecoase pot fi femeile þiplã de plastic, DVD-uri , muncã, nu oricum, cu plumb, M-am fãcut zeþar.” clienþi. bãtrâne”.„integrame”, nu de puþine ori chiar ºi cu plumb cald. 
Îmi amintesc de un maestru cuþite, ceasuri „de colecþie” sau Nepoata lui terminã anul ãsta Rãzvan CiucãLa tarabã („tonetã”, mã care lucra la Tipografia din ojã pentru unghii. Nelu are 6o clasa a II-a, cãlãreºte o corecteazã Nelu) se vinde de Slobozia, iunie 2015Slobozia: Florin Z. Florin. În de ani ºi a fost pânã nu demult bicicletã veche „First Bike” ºi Înainte de Duminica Sfinþilor 100 – 120 lei/zi, uneori, la 1983 am scos un volum de zeþar, adicã muncitor la sigur n-a mâncat struguri vârf, chiar ºi de 400. Program Românipominã în lumea muzeograficã Tipografia „lui Drãgan”, de sub 

VIAÞA DINTRE RÂME ªI ZIARE

arþi, 10 iunie 
2015, a avut loc 
vernisajul M

expoziþiei dedicate 
artistului bulgar Yordan 
Kissiov, considerat de 
criticii de artã unul din 
artiºtii cei mai importanþi 
din sud-estul Europei.
Expoziþia a fost organizatã 
cu ocazia împlinirii a 70 de 
ani de cãtre artist, la 
Galeria de Artã din 
Silistra.
În semn de preþuire pentru 
reputatul artist vor 
participa numeroase 
personalitãþi ale culturii ºi 
artei din Bulgaria ºi 
România, dintre care 
remarcãm prezenþa 
excepþionalã a cunoscutului 
critic de artã Pavel ªuºarã. 

Rodica Zaharia 

10 participanþi a avut Cãlãraºiul la 
Festivalul de Cântec Internaþional 
„Podlaska Nuta 2015”, eveniment ce s-a 
desfãºurat în oraºul Bielsk Podlaski din 
Polonia, oraº înfrãþit cu municipiul 
Cãlãraºi.

Tofeul Festivalului a fost adjudecat de 
cãlãrãºeanca Gabriela Amzaru care a 
reuºit sã impresioneze juriul cu prestaþia 
sa.

Au mai obþinut premii urmãtorii: Costina 
Georgiana Dumitru – premiul I la folclor 
ºi premiul II la muzicã uºoarã, Andrei-

în sala Casei de Culturã a oraºului Bielsk Alexandru Ioniþã - menþiune folclor, 
Podlaski, cât ºi pe scena amplasatã în Cristian-Valentin Buzatu-Dan - menþiune 
centrul oraºului, primind felicitari din muzicã uºoarã
partea oficialitãþilor locale poloneze.

Prestaþii extraordinare a avut ºi Grupul 
Copii au fost însoþiþi de Daniela Tudor, vocal "Muguraºul" de la Palatul Copiilor 
profesor în cadrul Palatul Copiilor Cãlãraºi, astfel cã a fost invitat sã 
Cãlãraºi.concerteze în fiecare zi a festivalului, atât 

Primãria Municipiului Cãlãraºi în Parcul Dumbrava din 
anunþã publicul interesat asupra municipiul Cãlãraºi.
depunerii solicitãrii de emitere a 

Informaþiile privind proiectul acordului de mediu pentru 
propus pot fi consultate la sediul proiectul ”REABILITAREA ªI 
APM Cãlãraºi, ªoseaua Chiciu, nr. AMENAJAREA CU TEMATICÃ 
2, jud. Cãlãraºi ºi la sediul PISCICOLÃ A ZONEI DE 
titularului, Str. Bucureºti, nr. 140 RECREERE DIN PARCUL 
A, Cãlãraºi, jud. Cãlãraºi, în zilele DUMBRAVA DIN MUNICIPIUL 
de luni-vineri, între orele 8-16.CÃLÃRAªI” propus a fi amplasat 

Primãria Municipiului Cãlãraºi în Grãdina Zoologicã din 
anunþã publicul interesat asupra municipiul Cãlãraºi.
depunerii solicitãrii de emitere a 
acordului de mediu pentru Informaþiile privind proiectul 
proiectul ”REABILITAREA propus pot fi consultate la sediul 
INFRASTRUCTURII DE MICI APM Cãlãraºi, ªoseaua Chiciu, nr. 
DIMENSIUNI DIN CADRUL 

2, jud. Cãlãraºi ºi la sediul GRÃDINII ZOOLOGICE CÃLÃRAªI 
titularului, Str. Bucureºti, nr. 140 PENTRU PROMOVAREA ÎN SCOP 
A, Cãlãraºi, jud. Cãlãraºi, în zilele DIDACTIC A UNUI ECOSISTEM 

PISCICOL” propus a fi amplasat de luni-vineri, între orele 8-16.

ineretul Naþional Liberal a lansat 
proiectul "Suntem români, citim 
româneºte", proiect ce are ca obiectiv T

colectarea unui numãr de minim 250.000 de 
volume la nivel naþional, distribuirea acestora 
în comunitãþile de români din diaspora ºi 
amenajarea unui numãr de 10 biblioteci cu 
literatura româneascã
Scopul acestui proiect este trezirea interesului 
tinerilor ºi copiilor, care trãiesc în comunitãþile 
de români din afara þãrii, pentru limba ºi 
cultura din România punându-le la dispoziþie 
gratuit cãrþi în limba natalã.
Pentru cei care doresc sã ne sprijine în vederea 
realizãrii obiectivelor acestui proiect naþional, 
cãrþile pot fi donate la sediile PNL ºi la 
corturile amenajate în acest sens în diverse 
locaþii din Cãlãraºi.
Totodatã, întrucât data de 31 mai este declaratã 
de cãtre Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii drept 
Ziua Mondialã Fãrã Tutun, organizaþia 
municipalã Tineretului Naþional Liberal a 
implementat campania ,,Un mãr pentru o 
þigarã” . Membrii TNL Cãlãraºi au mers în 
parcurile ºi localurile din Cãlãraºi pentru a-i 
convinge pe fumãtori sã schimbe o þigarã pe un 
mãr încercând astfel sã promoveze un mod de 
viaþã sãnãtos.
Aproape 200 de oameni au acceptat provocarea. 
Iniþiatorii acþiunii spun cã prin acest gest 
încearcã sã-i convingã pe cãlãrãºeni cã existã 
alternative mai sãnãtoase pentru fumat.

Gabriela Amzaru a câºtigat trofeul 
Festivalului „Podlaska Nuta 2015”

Muzeul Dunãrii de Jos Cãlãraºi
Expoziþie aniversarã Yordan Kissiov

Anunþ public privind depunerea solicitãrii 
de emitere a acordului de mediu

Anunþ public privind depunerea solicitãrii 
de emitere a acordului de mediu

Observaþiile publicului 
se primesc zilnic la sediul APM Cãlãraºi.

Observaþiile publicului 
se primesc zilnic la sediul APM Cãlãraºi.

Filipescu: „Vrem sã transformãm clãdirile fostei 
unitãþi militare din Mãgureni în centre medicale“

n PNL Cãlãraºi

Miting de susþinere a 
moþiunii de cenzurã

n TNL Cãlãraºi

„Suntem români, 
citim româneºte“

Alina Jipa: „La Centrul Cultural 
Judeþean lucrãm efectiv 28 de persoane“

Program CINEMA 3D/2D
- perioada 12-25  iunie 2015 -



Publicul îl aºteaptã cu 
nerãbdare, fanii se 
manifestã zgomotos, 
antrenorii fac totul ca sã 
câºtige. Nu s-a întâmplat ºi 
anul acesta. Olteniþelor le-a 
fost teamã cã vor pierde 
întâlnirea de la Chirnogi. 
Acesta este adevãrul.
Chirnogenii s-au impus cu 
9-0 într-un meci fãrã istoric 
ºi au câºtigat primul trofeu 
dupã o pauzã de 15 ani. 
Precedenta performanþã 
dateazã din anul 2000, 
atunci când Sportul 
Chirnogi a promovat în 
Liga a 3-a la capãtul unui 
sezon în care s-a duelat cu 
Navol Olteniþa. 
Victoria Chirnogi este în 
acest moment clubul cu cea 
mai bunã organizare din 
fotbalul judeþean. Jucãtorii 
îºi primesc salariile la timp, 
gruparea condusã de cãtre 
Mircea Dan îºi plãteºte cu 
regularitate taxele cãtre sãptãmâni de foc. Numai cã îndoilenice din campionat 

impresia pe care au lãsat-o ºi facem referire la modul stat, dar cel mai important 
în ultima perioadã nu este în care campioana aspect trebuie menþionat în ampioanã judeþeanã 
una tocmai plãcutã. judeþeanã a tratat finala ceea ce priveºte grupele de în acest an, CSM 

Cupei României – La barajul pentru copii ºi juniori. În vreme ce COlteniþa se gândeºte 
Memorialul Tache Ionescu. promovarea în Liga a 3-a, la barajul pentru Olteniþa, Independenþa, 
Clubul condus de cãtre olteniþenii vor avea o promovarea în Liga a 3-a, Lehliu Garã sau Mânãstirea 
Ionel Piþoi a preferat sã misiune infernalã. Pentru a acolo unde oraºul de la mimeazã interesul pentru 
abordeze acest meci cu nu juca ºi din toamnã în vãrsarea Argeºului în sectorul juvenil, la Chirnogi juniorii, sub pretextul cã campionatul judeþean, CSM Dunãre a fost reprezentatã existã 3 grupe de copii. briliantele lui Bogatu s-ar Olteniþa trebuie sã treacã de foarte multe ori. Toate participã în putea accidenta înaintea de FC Chitila, echipa Rezultatele din ultimul an întrecerile judeþene, toate meciurilor de baraj. Nimeni campioanã a Bucureºtiului. ºi jumãtate vin ca o au antrenori care au jucat nu crede în aºa ceva.Primul meci va avea loc la consecinþã a muncii lui 

fotbal, antrenori care vor Chitila, la 20 iunie, în O finalã trebuie tratatã cu Virgil Bogatu. Cu un avans 
sã creascã în valoare vreme ce returul va avea motoarele turate la considerabil faþã de 
alãturi de cei pe care acum loc o sãptãmânã mai târziu, maximum. În plus, un meci ocupanta locului secund în 

la Olteniþa. dintre Chirnogi ºi Olteniþa încearcã sã-i ajute sã campionatul judeþean, 
nu este unul oarecare. ajungã fotbaliºti. Trecem peste prestaþiile olteniþenii vor avea douã 
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Suntem în discuþii, ne-am 
întâlnit de câteva ori în ultimele 
zile ºi în cele din urmã vom 
ajunge la o înþelegerea care sã-l 
mulþumeascã ºi pe antrenor ºi 
pe noi. Cel târziu sãptãmâna 
viitoare vom stabili ce este de 
fãcut”, a declarat Dinulescu.

Reunirea lotului este 
programatã la 29 iunie. Pânã unãrea a promovat în 
atunci, Ionel Ganea va stabili Liga a 2-a la capãtul unui 
numele jucãtorilor pe care nu se sezon nebun. Acum D
va mai baza în Liga a 2-a. Lista echipa este în vacanþã, însã 
încã nu este cunoscutã în acest conducerea clubului ºi 
moment ºi nimeni nu antrenorul Ionel Ganea muncesc 
îndrãzneºte sã avanseze nume. din plin. Tehnicianul a fãcut un 
În schimb, tehnicianul îºi plan de bãtaie, l-a fãcut cunoscut 
doreºte sã aducã la Cãlãraºi 4 oamenilor cu putere de decizie 
jucãtori cu experienþã, plus ºi se încearcã gãsirea unei 
câþiva juniori pe care este formule prin care gruparea 

„galben-albastrã” sã fie cât mai obligat sã îi foloseascã la fiecare 
meci.aproape de pretenþiile fostului 

internaþional. Atenþie la un 
Dacã va avea o organizare bunã, aspect. Nu salariul Ganezeului 
Dunãrea va scãpa fãrã probleme este problema ºi nici cele ale 
de retrogradare. Încã nu se jucãtorilor pe care acesta 
cunoaºte în ce formulã se va doreºte sã îi transfere. 
desfãºura campionatul Ligii a 2-Antrenorul cu care Dunãrea a 
a. Foarte probabil, vor exista tot promovat în Liga a 2-a îºi 
douã serii. Asta inseamnã cã la doreºte ca la echipã sã fie cele 
Cãlãraºi vor juca din toamnã mai bune condiþii de pregãtire. 
Farul Constanþa, Oþelul Galaþi, Luate la bucatã, sunt multe 
Gloria Buzãu, CS Baloteºti, mãrunþiºuri, dar adunate ajung 
Bucovina Pojorâta, FCM sã depãºeascã bugetul.
Dorohoi, Rapid Suceava, Rapid 

Sunt lucruri obiºnuite, legate de 
Bucureºti, ASC Bacãu, Ceahlãul 

alimentaþia jucãtorilor, cazarea 
Piatra Neamþ, ACS Berceni ºi acestora ºi condiþiile de 
Chindia Targovsite. Sigur cã nu antrenamente. Pânã acum, 
este bãtut nimic în cuie la Cãlãraºiul nu le-a practicat. Sau 
aceastã datã. Sunt multe echipe seama ce înseamnã fotbal de poartã Marian Dinulescu, adus pe Ganea la Cãlãraºi ºi tot cine a încercat sã le aplice, a 
cu viitor incert. Se va trage linie calitate. vicepreºedintele Consiliului el îl va convinge sã antreneze fost considerat nebun ºi i s-a 
abia la 20 iulie, când este data Judeþean Cãlãraºi. Nu este aici ºi în Liga a 2-a. „Încã nu am În condiþiile în care Viorel arãtat usa. A trebuit sã vinã 
limitã pentru înscrierea în Liga nimic aiurea în toatã povestea bãtut palma, dar cred cã Ionel Ivanciu a fãcut un pas în spate, Ganea pentru ca cei din 

asta. „Diba” este cel care l-a Ganea va rãmâne la Cãlãraºi. a 2-a. discuþiile cu Ionel Ganea le conducerea clubului sã-ºi dea 

Sorin Anghel

n luna aprilie 2015, câºtigul salarial Scãderile câºtigului salarial mediu net Evoluþia indicilor preþurilor de Cele mai semnificative creºteri 
mediu nominal brut a fost de 2564 faþã de luna martie 2015 din sectorul consum ºi a indicilor ale câºtigului salarial mediu 
lei, cu 1,4% mai mare decât în luna economic s-au datorat acordãrii de prime Î câºtigurilor salariale medii net s-au înregistrat dupã cum 

martie 2015. ocazionale în luna anterioarã, a 
nete, în perioada aprilie 2013 - urmeazã: nerealizãrilor de producþie ori a l Câºtigul salarial mediu nominal net 
aprilie 2015 încasãrilor mai mici (funcþie de a fost de 1857 lei, în creºtere faþã de luna l cu 18,6% în intermedieri financiare (cu 

contracte), a dificultãþilor financiare cu În cursul anului se înregistreazã precedentã cu 28 lei (1,5%). excepþia activitãþilor de asigurãri ºi ale 
care s-au confruntat unele unitãþi fluctuaþii ale câºtigului salarial fondurilor de pensii);l Valorile cele mai mari ale câºtigului 
economice, precum ºi a angajãrilor de determinate, în principal, de acordarea salarial mediu nominal net s-au l între 10,0% ºi 14,5% în fabricarea altor 
personal cu câºtiguri salariale mici.premiilor anuale ºi a primelor de înregistrat în extracþia petrolului brut mijloace de transport, producþia ºi 
Cele mai semnificative scãderi s-au sãrbãtori (decembrie, martie/aprilie). ºi a gazelor naturale (5031 lei), iar cele furnizarea de energie electricã ºi termicã, 

Acestea influenþeazã creºterile sau înregistrat dupã cum urmeazã:mai mici în hoteluri ºi restaurante gaze, apã caldã ºi aer condiþionat, 
l cu 29,7% în fabricarea produselor din scãderile în funcþie de perioada în care (1014 lei). activitãþi auxiliare intermedierilor 
tutun, respectiv cu 18,5% în fabricarea sunt acordate, conducând, în cele din financiare (inclusiv activitãþi de asigurare 
produselor farmaceutice de bazã ºi a urmã, la estomparea fluctuaþiilor Aprilie 2015 comparativ cu ºi fonduri de pensii), extracþia cãrbunelui 
preparatelor farmaceutice;câºtigului salarial lunar la nivelul superior ºi inferior, telecomunicaþii, Aprilie 2014

întregului an. l între 6,5% ºi 8,0% în activitãþi de activitãþi de servicii anexe extracþiei;Comparativ cu luna aprilie a anului 
editare, fabricarea produselor din cauciuc 

precedent, câºtigul salarial mediu l între 8,0% ºi 9,5% în fabricarea ºi mase plastice, fabricarea 
nominal net a crescut cu 7,0%. Indicele Aprilie 2015 comparativ cu produselor de cocserie ºi a produselor calculatoarelor ºi a produselor electronice 
câºtigului salarial real faþã de aceeaºi obþinute din prelucrarea þiþeiului, Martie 2015 ºi optice, activitãþi de producþie 
perioadã a anului precedent a fost de extracþia petrolului brut ºi a gazelor În luna aprilie 2015, în majoritatea cinematograficã, video ºi de programe de 
106,3%. [2] naturale, cercetare-dezvoltare, silviculturã televiziune (inclusiv înregistrari audio ºi activitãþilor din sectorul economic , 

ºi exploatare forestierã (inclusiv pescuit ºi activitãþi de editare muzicala; activitãþi nivelul câºtigului salarial mediu net a 
acvaculturã), extracþia minereurilor Câºtigul salarial în raport cu de difuzare ºi transmitere de programe).fost mai mare decât în luna precedentã 

[3]metalifere;evoluþia preþurilor de consum În sectorul bugetar  s-au înregistrat ca urmare a acordãrii de premii 
Indicele câºtigului salarial real a fost l uºoare creºteri ale câºtigului salarial ocazionale (inclusiv premii trimestriale, între 6,5% ºi 7,5% în colectarea ºi 
de 101,4% pentru luna aprilie 2015 faþã mediu net faþã de luna precedentã în anuale, pentru performanþe deosebite ori epurarea apelor uzate, tipãrirea ºi 
de luna precedentã. Faþã de luna învãþãmânt (0,6%). Uºoare scãderi ale pentru sãrbãtorile de Paºte), sume din reproducerea pe suporturi a 
octombrie 1990, indicele câºtigului câºtigului salarial mediu net faþã de luna alte fonduri (inclusiv tichete de masã sau înregistrãrilor, fabricarea bãuturilor, 
salarial real a fost de 136,9% cu 1,8 precedentã s-au înregistrat în tichete cadou), realizãrilor de producþii activitãþi de servicii în tehnologia 
puncte procentuale mai mare faþã de cel administraþia publicã (-0,8%), respectiv în ori încasãrilor mai mari (funcþie de informaþiei (inclusiv activitãþi de servicii 
înregistrat în luna martie 2015. sãnãtate ºi asistenþã socialã (-0,3%).contracte). informatice).

Sorin Anghel

Câºtigul salarial mediu brut pe economie 
a fost în luna aprilie 2015 de 2564 lei

ã
ã

rimãria Municipiului Cãlãraºi ºi Family 
Road aºteaptã toþi cãlãrãºenii, în data de 
20 iunie, începând cu ora 16:30, în Parcul P

Dumbrava, pentru ediþia a IV-a a evenimentului 
”Iubeºte Sportul!”
Timp de mai bine de trei ore municipiul Cãlãraºi 
devine o capitalã a sportului pentru toate 
vârstele. În deschiderea evenimentului, toþi 
participanþii vor fi provocaþi, spre deliciul celor 
mici, la tradiþionala bãtaie cu apã. Energiile se 
descãtuºeazã cu o serie de demonstraþii de 
Kangoo Jumps, KettleBell ºi SFT/Gym Stick. Toþi 
cei prezenþi se pot înscrie la clasele de aerobic 
AeroDance, Steel Tonic, Khai Bo ºi Zumba® 
Fitness, participând automat la tombola cu premii 
suprizã. Invitatul special al evenimentului este 
Alexandra Tomulescu, instructor internaþional 
Zumba® Fitness.

Marian Dinulescu: „Cred cã Ionel 
Ganea va rãmâne la Cãlãraºi”

COMUNICAT DE PRESÃ
Privind desfãºurarea celei de-a 
patra ediþii a evenimentului 

„Iubeºte Sportul!“

Victoria Chirnogi, 
primul trofeu dupã 15 ani



Publicul îl aºteaptã cu 
nerãbdare, fanii se 
manifestã zgomotos, 
antrenorii fac totul ca sã 
câºtige. Nu s-a întâmplat ºi 
anul acesta. Olteniþelor le-a 
fost teamã cã vor pierde 
întâlnirea de la Chirnogi. 
Acesta este adevãrul.
Chirnogenii s-au impus cu 
9-0 într-un meci fãrã istoric 
ºi au câºtigat primul trofeu 
dupã o pauzã de 15 ani. 
Precedenta performanþã 
dateazã din anul 2000, 
atunci când Sportul 
Chirnogi a promovat în 
Liga a 3-a la capãtul unui 
sezon în care s-a duelat cu 
Navol Olteniþa. 
Victoria Chirnogi este în 
acest moment clubul cu cea 
mai bunã organizare din 
fotbalul judeþean. Jucãtorii 
îºi primesc salariile la timp, 
gruparea condusã de cãtre 
Mircea Dan îºi plãteºte cu 
regularitate taxele cãtre sãptãmâni de foc. Numai cã îndoilenice din campionat 

impresia pe care au lãsat-o ºi facem referire la modul stat, dar cel mai important 
în ultima perioadã nu este în care campioana aspect trebuie menþionat în ampioanã judeþeanã 
una tocmai plãcutã. judeþeanã a tratat finala ceea ce priveºte grupele de în acest an, CSM 

Cupei României – La barajul pentru copii ºi juniori. În vreme ce COlteniþa se gândeºte 
Memorialul Tache Ionescu. promovarea în Liga a 3-a, la barajul pentru Olteniþa, Independenþa, 
Clubul condus de cãtre olteniþenii vor avea o promovarea în Liga a 3-a, Lehliu Garã sau Mânãstirea 
Ionel Piþoi a preferat sã misiune infernalã. Pentru a acolo unde oraºul de la mimeazã interesul pentru 
abordeze acest meci cu nu juca ºi din toamnã în vãrsarea Argeºului în sectorul juvenil, la Chirnogi juniorii, sub pretextul cã campionatul judeþean, CSM Dunãre a fost reprezentatã existã 3 grupe de copii. briliantele lui Bogatu s-ar Olteniþa trebuie sã treacã de foarte multe ori. Toate participã în putea accidenta înaintea de FC Chitila, echipa Rezultatele din ultimul an întrecerile judeþene, toate meciurilor de baraj. Nimeni campioanã a Bucureºtiului. ºi jumãtate vin ca o au antrenori care au jucat nu crede în aºa ceva.Primul meci va avea loc la consecinþã a muncii lui 

fotbal, antrenori care vor Chitila, la 20 iunie, în O finalã trebuie tratatã cu Virgil Bogatu. Cu un avans 
sã creascã în valoare vreme ce returul va avea motoarele turate la considerabil faþã de 
alãturi de cei pe care acum loc o sãptãmânã mai târziu, maximum. În plus, un meci ocupanta locului secund în 

la Olteniþa. dintre Chirnogi ºi Olteniþa încearcã sã-i ajute sã campionatul judeþean, 
nu este unul oarecare. ajungã fotbaliºti. Trecem peste prestaþiile olteniþenii vor avea douã 
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Suntem în discuþii, ne-am 
întâlnit de câteva ori în ultimele 
zile ºi în cele din urmã vom 
ajunge la o înþelegerea care sã-l 
mulþumeascã ºi pe antrenor ºi 
pe noi. Cel târziu sãptãmâna 
viitoare vom stabili ce este de 
fãcut”, a declarat Dinulescu.

Reunirea lotului este 
programatã la 29 iunie. Pânã unãrea a promovat în 
atunci, Ionel Ganea va stabili Liga a 2-a la capãtul unui 
numele jucãtorilor pe care nu se sezon nebun. Acum D
va mai baza în Liga a 2-a. Lista echipa este în vacanþã, însã 
încã nu este cunoscutã în acest conducerea clubului ºi 
moment ºi nimeni nu antrenorul Ionel Ganea muncesc 
îndrãzneºte sã avanseze nume. din plin. Tehnicianul a fãcut un 
În schimb, tehnicianul îºi plan de bãtaie, l-a fãcut cunoscut 
doreºte sã aducã la Cãlãraºi 4 oamenilor cu putere de decizie 
jucãtori cu experienþã, plus ºi se încearcã gãsirea unei 
câþiva juniori pe care este formule prin care gruparea 

„galben-albastrã” sã fie cât mai obligat sã îi foloseascã la fiecare 
meci.aproape de pretenþiile fostului 

internaþional. Atenþie la un 
Dacã va avea o organizare bunã, aspect. Nu salariul Ganezeului 
Dunãrea va scãpa fãrã probleme este problema ºi nici cele ale 
de retrogradare. Încã nu se jucãtorilor pe care acesta 
cunoaºte în ce formulã se va doreºte sã îi transfere. 
desfãºura campionatul Ligii a 2-Antrenorul cu care Dunãrea a 
a. Foarte probabil, vor exista tot promovat în Liga a 2-a îºi 
douã serii. Asta inseamnã cã la doreºte ca la echipã sã fie cele 
Cãlãraºi vor juca din toamnã mai bune condiþii de pregãtire. 
Farul Constanþa, Oþelul Galaþi, Luate la bucatã, sunt multe 
Gloria Buzãu, CS Baloteºti, mãrunþiºuri, dar adunate ajung 
Bucovina Pojorâta, FCM sã depãºeascã bugetul.
Dorohoi, Rapid Suceava, Rapid 

Sunt lucruri obiºnuite, legate de 
Bucureºti, ASC Bacãu, Ceahlãul 

alimentaþia jucãtorilor, cazarea 
Piatra Neamþ, ACS Berceni ºi acestora ºi condiþiile de 
Chindia Targovsite. Sigur cã nu antrenamente. Pânã acum, 
este bãtut nimic în cuie la Cãlãraºiul nu le-a practicat. Sau 
aceastã datã. Sunt multe echipe seama ce înseamnã fotbal de poartã Marian Dinulescu, adus pe Ganea la Cãlãraºi ºi tot cine a încercat sã le aplice, a 
cu viitor incert. Se va trage linie calitate. vicepreºedintele Consiliului el îl va convinge sã antreneze fost considerat nebun ºi i s-a 
abia la 20 iulie, când este data Judeþean Cãlãraºi. Nu este aici ºi în Liga a 2-a. „Încã nu am În condiþiile în care Viorel arãtat usa. A trebuit sã vinã 
limitã pentru înscrierea în Liga nimic aiurea în toatã povestea bãtut palma, dar cred cã Ionel Ivanciu a fãcut un pas în spate, Ganea pentru ca cei din 

asta. „Diba” este cel care l-a Ganea va rãmâne la Cãlãraºi. a 2-a. discuþiile cu Ionel Ganea le conducerea clubului sã-ºi dea 

Sorin Anghel

n luna aprilie 2015, câºtigul salarial Scãderile câºtigului salarial mediu net Evoluþia indicilor preþurilor de Cele mai semnificative creºteri 
mediu nominal brut a fost de 2564 faþã de luna martie 2015 din sectorul consum ºi a indicilor ale câºtigului salarial mediu 
lei, cu 1,4% mai mare decât în luna economic s-au datorat acordãrii de prime Î câºtigurilor salariale medii net s-au înregistrat dupã cum 

martie 2015. ocazionale în luna anterioarã, a 
nete, în perioada aprilie 2013 - urmeazã: nerealizãrilor de producþie ori a l Câºtigul salarial mediu nominal net 
aprilie 2015 încasãrilor mai mici (funcþie de a fost de 1857 lei, în creºtere faþã de luna l cu 18,6% în intermedieri financiare (cu 

contracte), a dificultãþilor financiare cu În cursul anului se înregistreazã precedentã cu 28 lei (1,5%). excepþia activitãþilor de asigurãri ºi ale 
care s-au confruntat unele unitãþi fluctuaþii ale câºtigului salarial fondurilor de pensii);l Valorile cele mai mari ale câºtigului 
economice, precum ºi a angajãrilor de determinate, în principal, de acordarea salarial mediu nominal net s-au l între 10,0% ºi 14,5% în fabricarea altor 
personal cu câºtiguri salariale mici.premiilor anuale ºi a primelor de înregistrat în extracþia petrolului brut mijloace de transport, producþia ºi 
Cele mai semnificative scãderi s-au sãrbãtori (decembrie, martie/aprilie). ºi a gazelor naturale (5031 lei), iar cele furnizarea de energie electricã ºi termicã, 

Acestea influenþeazã creºterile sau înregistrat dupã cum urmeazã:mai mici în hoteluri ºi restaurante gaze, apã caldã ºi aer condiþionat, 
l cu 29,7% în fabricarea produselor din scãderile în funcþie de perioada în care (1014 lei). activitãþi auxiliare intermedierilor 
tutun, respectiv cu 18,5% în fabricarea sunt acordate, conducând, în cele din financiare (inclusiv activitãþi de asigurare 
produselor farmaceutice de bazã ºi a urmã, la estomparea fluctuaþiilor Aprilie 2015 comparativ cu ºi fonduri de pensii), extracþia cãrbunelui 
preparatelor farmaceutice;câºtigului salarial lunar la nivelul superior ºi inferior, telecomunicaþii, Aprilie 2014

întregului an. l între 6,5% ºi 8,0% în activitãþi de activitãþi de servicii anexe extracþiei;Comparativ cu luna aprilie a anului 
editare, fabricarea produselor din cauciuc 

precedent, câºtigul salarial mediu l între 8,0% ºi 9,5% în fabricarea ºi mase plastice, fabricarea 
nominal net a crescut cu 7,0%. Indicele Aprilie 2015 comparativ cu produselor de cocserie ºi a produselor calculatoarelor ºi a produselor electronice 
câºtigului salarial real faþã de aceeaºi obþinute din prelucrarea þiþeiului, Martie 2015 ºi optice, activitãþi de producþie 
perioadã a anului precedent a fost de extracþia petrolului brut ºi a gazelor În luna aprilie 2015, în majoritatea cinematograficã, video ºi de programe de 
106,3%. [2] naturale, cercetare-dezvoltare, silviculturã televiziune (inclusiv înregistrari audio ºi activitãþilor din sectorul economic , 

ºi exploatare forestierã (inclusiv pescuit ºi activitãþi de editare muzicala; activitãþi nivelul câºtigului salarial mediu net a 
acvaculturã), extracþia minereurilor Câºtigul salarial în raport cu de difuzare ºi transmitere de programe).fost mai mare decât în luna precedentã 

[3]metalifere;evoluþia preþurilor de consum În sectorul bugetar  s-au înregistrat ca urmare a acordãrii de premii 
Indicele câºtigului salarial real a fost l uºoare creºteri ale câºtigului salarial ocazionale (inclusiv premii trimestriale, între 6,5% ºi 7,5% în colectarea ºi 
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Sorin Anghel

Câºtigul salarial mediu brut pe economie 
a fost în luna aprilie 2015 de 2564 lei

ã
ã

rimãria Municipiului Cãlãraºi ºi Family 
Road aºteaptã toþi cãlãrãºenii, în data de 
20 iunie, începând cu ora 16:30, în Parcul P

Dumbrava, pentru ediþia a IV-a a evenimentului 
”Iubeºte Sportul!”
Timp de mai bine de trei ore municipiul Cãlãraºi 
devine o capitalã a sportului pentru toate 
vârstele. În deschiderea evenimentului, toþi 
participanþii vor fi provocaþi, spre deliciul celor 
mici, la tradiþionala bãtaie cu apã. Energiile se 
descãtuºeazã cu o serie de demonstraþii de 
Kangoo Jumps, KettleBell ºi SFT/Gym Stick. Toþi 
cei prezenþi se pot înscrie la clasele de aerobic 
AeroDance, Steel Tonic, Khai Bo ºi Zumba® 
Fitness, participând automat la tombola cu premii 
suprizã. Invitatul special al evenimentului este 
Alexandra Tomulescu, instructor internaþional 
Zumba® Fitness.

Marian Dinulescu: „Cred cã Ionel 
Ganea va rãmâne la Cãlãraºi”

COMUNICAT DE PRESÃ
Privind desfãºurarea celei de-a 
patra ediþii a evenimentului 

„Iubeºte Sportul!“

Victoria Chirnogi, 
primul trofeu dupã 15 ani
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ECOAQUA SA, SUCURSALA CÃLÃRAªI, face apel cãtre locuitorii mai jos menþionaþi sã-ºi achite datoriile faþã de unitatea 
noastrã pentru a evita repercusiunile ce derivã din acþiunile viitoare care vor fi întreprinse pentru recuperarea acestora(plãþi 

suplimentare pentru acþionarea în judecatã,taxe executori judecãtoreºti ºi în ultimã instanþã executarea silitã).

ECOAQUA SA

Restanþieri la data de 11 iunie 2015

Vând sau schimb aparatament 3 Ofer spre închiriere garsonierã în 
camere situat în str. Muºeþelului, nr.6, Piaþa Romanã, Bucureºti. Preþ 200 de 
Bl.J17, sc.A, et.4, ap.8. Renovat euro pe lunã. Telefon 0721/785.864
recent, dotat utilitãþi, acoperiº. Preþ 
negociabil. Telefon 0729.423.973

Inchiriez apartament 3 camere foarte 
bine intretinut, 100 mp, complet 
mobilat si dotat, situat langa BCR Big, 
intr-un bloc linistit. Merita vazut! Tel.: 
0723152752

Familie serioasã, cãutãm apartament 
------------------------------------------------------ de închiriat, nemobilat, doar centralã 

ºi termopane, din luna iulie. Plãtim VÂND APARTAMENT 2 CAMERE, 
------------------------------------------------------ avans pe o lunã. Oferim 400 lei. ETAJ 2, SITUAT LÂNGÃ PARCUL 

Zona Orizont. Contact: 0765.399.013.CENTRAL, ZONA RIVER”S 
------------------------------------------------------LOUNGE, PARCHET, GRESIE, 

FAIANÞÃ, CENTRALÃ, UªA 
------------------------------------------------------ METALICÃ, INTERFON, IZOLAT 
Ofer spre închiriere garsonierã lângã EXTERIOR, AER CONDIÞIONAT, 

------------------------------------------------------parcul Speranþa (str. Muºeþelului, cu BALCON CU VEDERE PE CENTRU. 
Vand sau schimb apartament cu casa vedere spre stradã), etajul 3, gaze, PREL 32.000 EURO. RELAÞII LA Vând casã în comuna Cuza Vodã, sat in Calarasi, 3 camere+camara, 90 convector, apometru, termopan, TELEFON 0724/209499 Cãlãraºii Vechi, 3 camere plus mp,decomandat, renovat, izolat, parchet, etc. Garsoniera este foarte ------------------------------------------------------ bucãtãrie, curte 1500 mp, zona nelocuit, imbunatatiri, gresie, faianta, cãlduroasã! MERITÃ VÃZUTÃ ! INFO: 

centralã. Telefon 0726/895.759De vânzare apartament 2 camere, 
parchet, geamuri termopan, usi 0726.865.073.

semidecomandat, Str.Flacãra, ------------------------------------------------------interioare din lemn, cada pe colt, ------------------------------------------------------ parter.Contact: 0724.881.864. Vând casã zonã centralã (biserica vedere pe trei laturi. Merita vazut!! Ofer spre închiriere garsonierã, zona ------------------------------------------------------ Volna). Preþ negociabil 130.000 lei. Pret negociabilParc, Cãlãraºi. INFO: 0721.356.126.
Telefon 0741.356.724------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
Vând sau schimb casã sat Tonea, 
com Modelu cu apartament în 
Cãlãraºi. Casa are 4 camere, 2 holuri, 
bucatarie, baie, anexe gospodaresti. 
Este construita din BCA si învelitã cu De vânzare apartament 4 camere, Vând apartament 2 camere B2, izolat 
tablã. Suprafaþa totalã teren 1000 mp, zona 10 Nivele, et.5 (lift termic, geamuri termopan, centralã 

nefuncþionabil), complet mobilat ºi din care 210 mp suprafaþa utilã a proprie, zona centrul vechi. Preþ 
casei. Are urmãtoarele dotãri ºi utilat (frigider, aragaz, maºinã spãlat, 30.000 de euro. Telefon 0740/43.43.94 ------------------------------------------------------
îmbunãtãþiri: parchet, gresie, faianþã, CT, etc.), renovat, gresie, parchet, sau 0732/36.39.33

faiantã, tâmplãrie interior si exterior sobe teracota noi, apã curentã. ------------------------------------------------------
noi, usã metalicã, 2 bãi, 2 balcoane Gospodãria este prevãzutã ºi cu un 
spaþioase, 2 holuri distribuþie camere. spaþiu destinat vânzãrii (magazin). 
INFO: 0729.429.415. Telefon 0724439121
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------

0722.31.71.17 toate îmbunãtãþirile: gresie, termopan, 
centralã termicã, sistem de alarmã. 
Telefon 0733.061.649

Închiriez apartament - spaþiu comercial 
situat în zona liceului Danubius, la 

Vând apartament 2 camere, complet parter, compus din zona de desfacere, 
utilat ºi mobilat, recent renovat, etaj 3, spaþiu de depozitare, birou, la parter, 
zona centrul vechi  select. Accept complet mobilat, suprafaþa 70 mp, cu 
credit prima casã. Relaþii la telefon 

GARSONIERE

2 CAMERE
3 CAMERE

4-5 CAMERE

CASE

ORASUL LEHLIU GARA
29 iunie - Blocul 40 sc A, Bloc 
40 sc B, Bloc 4, Bloc 5, Bloc 6 
si Bloc 7
30 iunie - Bloc 1, Bloc 2, Bloc 
3, Bloc 8, Bloc 9, Bloc 10, Bloc 
11, Bloc 12, Bloc 12 AS, Bloc 
12 MI, Bloc 16,  Bloc 20, Bloc 
32 Sc A, Bloc 32 Sc B si Bl 75 
GARSONIERE.

ANUNÞ CÃTRE LOCATARII DIN APARTAMENTELE 
MUNICIPIULUI CÃLÃRAªI ªI ORAªUL LEHLIU GARÃ

ECOAQUA SA Sucursala Calarasi anunta locatarii din apartamentele la care se emite 
factura cu coeficient de repartitie a consumului de apa inregistrat de apometrul de 
bransament, Planificarea citirilor in aceeasi zi pentru apometrul de bransament si 

apometrele din apartamente aferente lunii IUNIE 2015.

Nota: Rugam insistent ca 
locatarii sa fie prezenti la 

30 domiciliu incepand cu ora 16 si 
sa permita accesul in vederea 
efectuarii citirii repartitoarelor 

(apometrelor) din apartamente 
si sa-si delege un reprezentant 
pentru fiecare scara de bloc, 
pentru a participa la citirea 

apometrului de scara.
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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

B enb er  ec s si tella t i
erg i , B k  S Ar o s 

 jud ele  si Ialomiþa
în eþ  Cãlãraºi  

u d s r bnic i t i uitor 

n i , ec lla t i
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"

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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