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în speþã a unui contract între rimãria municipiului 
instituþie ºi operatorul de Cãlãraºi a remis un P transport de pe raza comunicat de presã prin 
municipiului – SC Ali Trans care doreºte sã aducã lãmuriri 
Com SRL. Situaþia se va cu privirea la sistarea plãþilor 
remedia dupã ce, în urma subvenþiilor ºi a facilitãþilor 
licitaþiei care va avea loc, se va prevãzute de lege pentru 
desemna noul tranportator anumite categorii de persoane, 
local, cu care se va susþinând cã acest lucru este 
încheia un...cauzat de lipsa unui cadru legal, >> pagina 3
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Un fost jucãtor al Stelei 
dã probe la 
Dunãrea Cãlãraºi

>> pagina 6

ªedinþã Ciclism Aurel Gazu:

Rodica Zaharia handbalul cãlãrãºean. AHC Dunãrea Cãlãraºi a Organizatorii au pregãtit o searã specialã, 
prezentat cãlãrãºenilor prezenþi la având în vedere cã în deschiderea 

iercuri searã, Sala Sporturilor din eveniment, lotul de jucãtori cu care porneºte evenimentului timp de câteva zeci de minute 
municipiul Cãlãraºi a gãzduit un la drum în noul sezon competiþional al Ligii a încins atmosfera trupa DEEP CENTRAL. 
eveniment efervescent pentru Naþionale, ce va debuta în 22 august.M Imediat dupã momentul...

sãptãmâna viitoare 
în Colegiul 3, dupã 

problemele lui 
Motreanu cu DNA

prin Grãdiºtea
- tradiþii, culturã 

ºi naturã!

 „Suntem pregãtiþi cu 
proiecte care vor 

aduce noi schimbãri 
la Curcani!”

Prezentare de excepþie 
a echipei de handbal 

AHC Dunãrea Cãlãraºi

Prezentare de excepþie 
a echipei de handbal 

AHC Dunãrea Cãlãraºi

Primãria nu poate acorda 
pentru transportul 

local, neavând un contract cu 

subvenþii 
sau facilititãþi 

Alitrans 

Direcþia Judeþeanã de 
Drumuri ºi Poduri 
Cãlãraºi

asfalt roºu

 va fi 
omologatã pentru 
producþia de 

Ce poþi face dacã 
te deranjeazã nunþile 
de romi

Maºini noi de poliþie 
dar fãrã rampe 
luminoase 
ºi sonore

n CÃLÃRAªI

n CÃLÃRAªI

Din 
, doar unul e 

sigur de un nou mandat 
în judeþ

5 parlamentari PNL 
de Cãlãraºi



nul acesta, nici un elev din cei 
1848 înscriºi la examenul de 
bacalaureat nu a reuºit sã A

obþinã media 10 la disciplinele alese 
pentru examen, rata de 
promovabilitate pentru judeþul Cãlãraºi 
fiind de 55,68%, înainte de contestaþii.
Din cei 1848 de elevi înscriºi au fost 

w Liceul Tehnologic „Ion Ghica” prezenþi 1735. 113 elevi au ales sã nu 
Olteniþa – 13,16%se mai prezinte, 4 elevi au fost 
w Liceul Tehnologic „Nicolae Bãlcescu” eliminaþi, respinºi au fost 765, respinºi 
Olteniþa – 36,15%cu medii 133, totalul celor reuºiþi fiind 

966. Dintre aceºtia, elevi cu medii w Liceul Tehnologic nr.1 Borcea – 0% 
între 6 – 6,99 au fost 297, cu medii (cinci înscriºi, patru prezenþi, niciunul 
între 7 – 7,99 au fost 277 de elevi, promovat)
între 8 – 8,99 au fost 255 elevi, iar cu w Liceul Tehnologic nr.1 Fundulea – 
medii între 9 – 9,99 au fost 137 de 40%
elevi.

w Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Pe unitãþile de învãþãmânt 
Cãlãraºi – 88,89%promovabilitatea este urmãtoarea:
w Liceul Teoretic „Neagoe Basarab” w Colegiul Agricol „Sandu Aldea” 
Olteniþa – 84,97%Cãlãraºi – 21,79%

w Dintre unitãþile de învãþãmânt  Colegiul Economic Cãlãraºi – 69,32%
cãlãrãºene, cea mai mare w Colegiul Naþional „Barbu ªtirbei” 
promovabilitate a avut-o Liceul Cãlãraºi – 87,10%
Teoretic „Mihai Eminescu” Cãlãraºi, w Colegiul Tehnic „ªtefan Bãnulescu” 
88,89%, iar cea mai micã Cãlãraºi – 26.58%
promovabilitate s-a înregistrat la w Liceul „Alexandru Odobescu” Lehliu 
Liceul Tehnologic nr.1 Borcea unde Garã – 54,55%
promovabilitatea a fost zero. Cele mai 

w Liceul „Danubius” Cãlãraºi – 28.97%
mari medii la bacalaureatul din acest 

w Liceul Tehnologic „Dan Mateescu” an au fost obþinute de douã eleve ale 
Cãlãraºi – 10.53% Colegiului Naþional „Barbu ªtirbei” 
w Liceul Auto Cãlãraºi – 10% Cãlãraºi, Georgiana Crina Cristache ºi 
w Liceul Tehnologic „Duiliu Veronica Radu, ambele obþinând media 
Zanfirescu” Dragalina – 12.50% 9,90.
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rimãria municipiului Legea nr. 448/2006 
reprezintã actul normativ Cãlãraºi a remis un 

comunicat de presã prin P care reglementeazã protecþia 
care doreºte sã aducã lãmuriri ºi promovarea drepturilor 
cu privirea la sistarea plãþilor persoanelor cu handicap, 
subvenþiilor ºi a facilitãþilor nefiind actul normativ în 
prevãzute de lege pentru temeiul cãruia se efectueazã 
anumite categorii de persoane, serviciul public subvenþionat 
susþinând cã acest lucru este al transportului local de 
cauzat de lipsa unui cadru legal, persoane cu autobuze, 
în speþã a unui contract între respectiv Legea nr. 92/2007.  
instituþie ºi operatorul de 

În prezent, autoritatea transport de pe raza 
publicã depune diligenþele municipiului – SC Ali Trans Com 
necesare, în conformitate cu SRL. Situaþia se va remedia dupã 
prevederile legale, de a ce, în urma licitaþiei care va avea 
finaliza procedura de loc, se va desemna noul 
scoatere la licitaþie a tranportator local, cu care se va 
serviciului de transport încheia un contract valabil.
public local de persoane pe 
raza administrativ-teritorialã Ca urmare a sesizãrilor 
a Municipiului Cãlãraºi, cu COM SRL la Tribunalul ºi general obligatorie, precum primite de la cetãþenii 
termen de realizare a Cãlãraºi, iar prin decizia ºi la dispoziþiile Legii nr. municipiului, Primãria 
procedurii, la data de civilã nr. 4286/26.05.2014, 92/2007, art. 3 din actul municipiului Cãlãraºi, pentru 
05.08.2015, iar dupã pronunþatã de Curtea de Apel adiþional nr. 2/2007 referitor bunã infomare, precizeazã 
analizarea ofertelor depuse Bucureºti, definitivã prin la termenul de 20 de ani, urmãtoarele: între  Consiliul 
de participanþii la licitaþie ºi decizia civilã nr. încalcã prevederile art. 28, Local al Municipiului Cãlãraºi 
în eventualitatea desemnãrii 1714/24.04.2015, pronunþatã alin. 1, lit. a din lege, ºi SC ALI TRANS COM SRL 
unui operator autorizat care de Înalta Curte de Casaþie ºi dispoziþii potrivit cãrora a fost încheiat contractul nr. 
se efectueze acest transport, Justiþie, prin care s-a respins durata delegãrii gestiunii 5 T/1999, modificat prin 
va fi încheiat contractul de cererea de revizuire serviciului de transport actele adiþionale nr. 1/2004 ºi 
delegare a gestiunii formulatã de SC ALI TRANS public local se stabileºte prin nr. 2/2007, pe o perioadã de 
serviciului, urmând sã fie COM SRL, s-a reþinut de contracte de delegare a 20 de ani. 
decontate sumele privind cãtre instanþã, irevocabil ºi gestiunii de cãtre autoritãþile La data de 10.04.2007 a fost acordarea facilitãþilor pentru cu autoritate de lucru administraþiei publice locale aprobatã Legea nr. 92/2007 anumite categorii de judecat, cã actul adiþional nr. ºi trebuie sã fie corelatã cu privind Serviciul de persoane, în aceastã situaþie 2 la contractul nr. 5 T/1999, durata medie de amortizare a Transport Public Local, act neexistând o rea-credinþã sau nu-ºi poate produce efectele tuturor mijloacelor de normativ care potrivit art. vreo culpã a autoritãþii timp de 20 de ani, aºa cum în transport deþinute în 28, alin. 1, lit. a, limiteazã publice locale privind situaþia mod eronat s-a prevãzut în proprietate sau în baza unui perioada pentru efectuarea transportului public local.   conþinutul sãu, ci maxim 6 contract de leasing, dar nu serviciului de transport 

ani de la data intrãrii în mai mult de 6 ani pentru Menþionãm faptul cã nu public local de persoane cu 
vigoare  a Legii nr. 92/2007, transporturile realizate cu Primarul Municipiului autobuze, la 6 ani de la data 
fapt pentru care nici autobuze. Cãlãraºi, nici Consiliul Local intrãrii în vigoare a legii.   
contractul nr. 5 T/1999 ºi ºi nici Primãria Municipiului Fãrã existenþa unui cadru În conformitate cu nici actul adiþional nr. 2/2007 Cãlãraºi nu au sistat plata legal, respectiv a unui prevederile legale aplicabile, nu mai sunt valabile ºi nici subvenþiei ºi nici a contract de delegare a Consiliul Local al nu îºi mai pot produce facilitãþilor privind anumite gestiunii serviciului de Municipiului Cãlãraºi a efectele dincolo de data de categorii de persoane transport valabil încheiat demarat procedura de 22.04.2013, datã de la care reglementate de prevederile între pãrþi, care sã licitaþie a serviciului de între autoritatea localã ºi SC Legii nr. 448/2006, întrucât reglementeze înfiinþarea, transport, în vederea ALI TRANS COM SRL nu acestea se acordã numai în autorizarea, organizarea, selectãrii operatorului mai existã nici un fel de temeiul unui contract de exploatarea, gestionarea, autorizat, prin adoptarea a relaþii contractuale.             delegare a gestiunii finanþarea ºi controlul trei hotãrâri, respectiv HCL serviciului de transport Instanþa de recurs a reþinut funcþionãrii serviciilor de nr. 107/2013, nr. public local de persoane, cu în mod temeinic ºi transport public subvenþionat 108/30.07.2013 ºi nr. respectarea Legii nr. indubitabil faptul cã, raportat de la bugetul local, nu se pot 152/02.08.2013. 92/2007, contract care la la considerentele Curþii acorda gratuitãþile pentru 

momentul actual nu este Aceste hotãrâri au fost Constituþionale din decizia anumite categorii de 
încheiat între pãrþi.   contestate de SC ALI TRANS nr. 125/07.03.2013, definitivã persoane.  

in cei 2373 de elevi cãlãrãºeni înscriºi la 
examenul de Evaluare Naþionalã, doar trei 
elevi au reuºit sã obþinã media 10. Este D

vorba de Andreea Irina Ghiþã (ªcoala Gimnazialã 
„Nicolae Titulescu” Cãlãraºi), Cristiana Doiniþa 
Ion (ªcoala Gimnazialã „Mihai Viteazul” Cãlãraºi) 
ºi Andreea Elena Niþu (Liceul Teoretic „Mihai 
Eminescu” Cãlãraºi), cea din urmã obþinând 
media 10 dupã depunerea unei contestaþii.
Conform datelor furnizate de ISJ Cãlãraºi, dupã 
finalizarea contestaþiilor, judeþul nostru a avut o 
ratã de promovabilitate la Evaluarea Naþionalã 
2015 de 76,67%. Numãrul total de elevi înscriºi a 
fost de 2373, prezenþi fiind doar 2267, 
neprezentaþi 105, iar un elev a fost eliminat.
Elevii au obþinut note între 1 ºi 10, situaþia fiind 
urmãtoarea: 
w note între 1 – 1,99: 20 elevi
w note între 2 – 2,99: 81 elevi
w note între 3 – 3,99: 153 elevi
w note între 4 – 4,99: 276 elevi
w note între 5 – 5,99: 391 elevi
w note între 6 – 6,99: 417 elevi
w note între 7 – 7,99: 364 elevi
w note între 8 – 8,99: 316 elevi
w note între 9 – 9,99: 248 elevi
w nota 10: 2 elevi

Singura ºcoalã unde promovabilitatea a fost zero 
este ªcoala Gimnazialã nr.1 din Ulmeni unde 
niciun elev din cei 6 înscriºi nu au reuºit sã 
obþinã note de trecere. Pe baza notelor de la 
evaluarea naþionalã elevii sunt admiºi la liceu.

acolo unde comercianþii vând semnale 
luminoase ieftine ºi sirene de poliþie. O 
rampã cu lumini ºi sirenã pentru maºina de 
poliþie costã în jur de 2.000 de lei.

Din greºealã sau nu, MAI nu a prevãzut în 
buget ºi achiziþionarea de rampe cu semnale 
luminoase ºi acustice la aceste autospeciale. 
Reprezentanþii ministerului au afirmat cã s-Rodica Zaharia altã dotare. Majoritatea au motoare mici, de 
a luat decizia achiziþionãrii autoturismelor 1,2 litri ºi câte o staþie.
fãrã rampe luminoase pentru a se face 

n primele ºase luni ale acestui an, Surse din cadrul IPJ Cãlãraºi afirmã cã cele economie, iar responsabilitatea dotãrii cu 
Inspectoratul de Poliþie Judeþean Cãlãraºi 17 maºini neinscripþionate sunt folosite de girofaruri a fost plasatã inspectoratelor Îa primit maºini noi de intervenþie structurile operative ale instituþiei, iar cele judeþene. Numai cã la Cãlãraºi nu existã 

cumpãrate de Ministerul Afacerilor Interne. inscripþionate, dar fãrã rampe de astfel de fonduri, conform declaraþiei 
semnalizare sunt utilizate în activitãþi de Maºinile Logan au ajuns la Cãlãraºi în douã purtãtorului de cuvânt al instituþiei.
patrulare.tranºe, 17 cu 17, dar cu o micã-mare 

Poliþiºtii care circulã cu astfel de maºini ar problemã. Surse neoficiale susþin cã, de cele mai multe putea fi în misiune, dar nu vom ºti 
ori, ca sã-ºi poatã face treaba, agenþii pun Jumãtate dintre acestea nu au rampe de niciodatã. La fel cum nici ei nu ºtiu cum vor 
mânã de la mânã pentru a-ºi cumpãra câte semnalizare, dar sunt inscripþionate, iar reacþiona ºoferii dacã în loc de girofar vor 
un girofar chinezesc din târgurile de maºini, restul de 17 nu sunt inscripþionate ºi nu au vedea flashuri ºi vor auzi claxoane.

a urmare a sesizãrilor cãlãrãºenilor privind 
organizarea de nunþi a cetãþenilor de etnie Cromã, Primãria municipiului Cãlãraºi þine 

sã facã urmãtoarele precizãri: Pentru a 
preîntâmpina apariþia problemelor generate de 
desfãºurarea unor astfel de evenimente, la 
sfârºitul lunii mai a avut loc, la sediul Prefecturii 
Cãlãraºi, o întâlnire la care au participat 
subprefectul Florin Stoia, Viceprimarul 
municipiului Cãlãraºi, Marius Dulce, adjuntul 
ºefulului Poliþiei municipiului Cãlãraºi, Nelu 
Paraschiv, ºeful Compartimentului Ordine Publicã 
din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Cãlãraºi, 
Viorel Ghiveciu, directorul poliþiei Locale 
Cãlãraºi, Daniel Anghel ºi 40 de reprezentanþi ai 
cetãþenilor de etnie romã din municipiu. Potrivit 
discuþiilor purtate s-a stabilit, de comun acord, cã 
organizarea acestor evenimente sã se desfãºoare 
fãrã a fi blocate strãzi, volumul muzicii sã fie la 
un nivel care sã nu deranjeze ordinea publicã ºi 
fãrã a deranja locuitorii din municipiu ºi tot în 
cadrul acestei întâlniri s-a adus la cunoºtinþa 
reprezentanþilor romilor cã nerespectarea 
prevederilor legale constituie contravenþie, iar cei 
ce nu vor respecta legile în vigoare sunt pasibili 
de amenzi ºi dosare penale 

Primãria municipiului Cãlãraºi doreºte sã 
informeze toþi cetãþenii municipiului cã nu existã 
vreo prevedre legalã în conformitate cu care sã se 
acorde autorizaþii care sã permitã desfãºurarea 
acestor evenimente ºi cã sesizãrile privind 
nerespectarea condiþiilor de desfãºurare ale 
acestor evenimente (blocãri de strãzi, zgomot, 
etc.) se pot face la numãrul de telefon 
0242.313.525 - Poliþia Localã ºi numãrul unic de 
urgenþã 112.

persoanelor aflate în nevoie.  
Campania de donare de sânge 
se desfãºoarã în perioada 9 - 24 
iulie 2015, la cele trei centre de 
transfuzii din judeþul Cãlãraºi, 
aceasta nefiind o activitate 
singularã. Astfel de acþiuni vor nspectoratul de Poliþie 

Judeþean Cãlãraºi a iniþiat o fi multiplicate de poliþiºti, pe Icampanie internã de donare parcursul anului.
voluntarã de sânge, ca un demers 

Poliþiºtii care au susþinut acest de salvare de vieþi omeneºti, prin 
proiect considerã cã orice spijinirea eforturilor de refacere a 
persoanã sãnãtoasã le poate rezervei de sânge a judeþului.
urma exemplul, cã printr-un Peste 100 de poliþiºti din cadrul 
efort minim, dar cu efecte Inspectoratului de Poliþie 
pozitive asupra organismului Judeþean Cãlãraºi s-au 
donatorului, putem ajuta pe programat ºi au început 
cineva care are nevoie vitalã de activitatea de donare de sânge, 
acest lichid.la centrele de transfuzii din 

municipiile Cãlãraºi ºi Olteniþa Recoltarea de sânge dureazã 
ºi din oraºul Lehliu Garã. doar câteva minute! O picãturã faptul cã sângele este un produs prin donare benevolã, iar, prin 

de sânge poate salva viaþa unui Acþiunea umanitarã are scopul care nu poate fi cumpãrat sau bunãvoinþa fiecaruia dintre noi, 
om!conºtientizãrii cu privire la fabricat, ci poate fi obþinut doar putem contribui la salvarea 

rimãria Municipiului Cãlãraºi va intervalul orar 22:00-04:00, iar cele de de Comisia Naþionalã pentru Produse de 
22:00-06:00în perioada 18.07- dezinsecþie în intervalul orar , efectua, Protecþie a Plantelor)

20.07.2015,  tratamente în P în funcþie decondiþiile atmosferice fiind - pentru dezinsecþie : deltamethrin ºi 
aliniament pentru combaterea tuturor posibilã prelungirea perioadei, fapt ce va fi piperonil butoxid.
bolilor ºi dãunãtorilor vegetaþiei, gardurilor comunicat ulterior. Facem precizarea cã tratamentele se vor 
vii, a pomilor ºi arbuºtilor ornamentali ºi Substanþele active ale produselor utilizate desfãºura în condiþii corespunzãtoare pe 
tratamente de dezinsecþie (terestru) pentru sunt: raza municipiului Cãlãraºi, respectând 
combaterea populaþiilor de þânþari. - pentru tratamente în aliniament: Lambda- prevederile legale de protecþie a mediului, a 
Tratamentele în aliniament se vor aplica în cihalothrin ºi Zeta-cipermethrin (omologate sãnãtãþii ºi securitãþii populaþiei.

clarificãrilor: 22.07.2015, ora 16.00.

4. Informaþii privind ofertele:

4.1. Data limitã de depunere a ofertelor: 
29.07.2015, ora 9.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Primãria muncipiului Cãlãraºi, str. Bucureºti, 
nr 140 A, Compartimentul Achiziþii.

4.3. Numãrul de exemplare în care trebuie 
depusã fiecare ofertã: fiecare participant 
poate depune doar o singurã ofertã pe 

1. Informaþii generale privind 3.1. Modalitatea sau modalitãþile prin care suprafaþã, în dublu exemplar. 
concedentul, în special denumirea, codul persoanele interesate pot intra în posesia 

5. Data ºi locul la care se va desfãºura unui exemplar al documentaþiei de atribuire; fiscal, adresa, numãrul de telefon, telefax 
ºedinþa publicã de deschidere a ofertelor: ºi/sau adresa de e-mail a persoanei de 

Persoanele interesate pot intra în posesia 29.07.2015, ora 11.00, la sediul Primãriei contact; 
unui exemplar al documentaþiei de atribuire Municipiului Cãlãraºi din str. Bucureºti, nr 

MUNICIPIUL CÃLÃRAªI, cod fiscal 4445370, înaintând o solicitare scrisã în acest sens. 140 A.
cu sediul în  str. Bucureºti, nr 140 A, 

3.2. Denumirea ºi adresa Municipiul Cãlãraºi, Judeþ Cãlãraºi, 6. Denumirea, adresa, numãrul de 
serviciului/compartimentului din cadrul telefon/fax 0242311031, e-mail telefon, telefax ºi/sau adresa de e-mail a 
concedentului, de la care se poate obþine un elena.vatavu@primariacalarasi.ro.     instanþei competente în soluþionarea 
exemplar din documentaþia de atribuire; litigiilor apãrute ºi termenele pentru 2. Informaþii generale privind obiectul Serviciul Achizitii ºi Informaticã din cadrul sesizarea instanþei: Tribunalul Cãlãraºi, concesiunii, în special descrierea ºi Primãriei Municipiului Cãlãraºi. Str. Bucureºti nr. 106, 910068 – Cãlãraºi, identificarea bunului care urmeazã sã fie 

judeþul Cãlãraºi Tel. 0242311947; 3.3. Costul ºi condiþiile de platã pentru concesionat;
0242312505; 0242311516; Fax: 0242316157, obþinerea acestui exemplar, unde este cazul, 

Obiectul concesiunii este reprezentat de trcl@just.ro.potrivit prevederilor Ordonanþei  de urgenþã a 
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Documentaþia de atribuire va fi pusã la cãtre instituþiile abilitate, în vederea situat în strada Varianta Nord, nr.1- Lot 2, 
dispoziþia solicitantului contra cost, la o publicãrii: 02.07.2015.cu numãr cadastral 25163 .                                               
valoare de 50 lei, plãtibili la casieria unitãþii. PRIMAR,3. Informaþii privind documentaþia de 

DANIEL ªTEFAN DRÃGULIN3.4. Data limitã pentru solicitarea atribuire;

n prezent, toþi angajaþii Direcþiei Judeþene de 
Drumuri ºi Poduri Cãlãraºi sunt angrenaþi în Îlucrãri atât pe raza municipiului ºi judeþului 

Cãlãraºi dar ºi în alte judeþe, cum ar fi Brãila ºi 
Ialomiþa. Pentru cã volumul de lucrãri a crescut, s-
a luat decizia de a se face noi angajãri, numãrul 
salariaþilor ajungând acum la 70.
În municipiul Cãlãraºi se lucreazã la amenajarea 
scuarului de pe str. Belºugului, tronson cuprins 
între str. Bucureºti ºi str. Corniºei, lucrãri ce 
prevãd îngustarea scuarului, crearea de locuri de 
parcare ºi asfaltare carosabil. De asemenea, au 
început lucrãrile de asfaltare pe strada Griviþa 
acolo unde s-a introdus reþeaua de apã ºi 
canalizare, societatea cãlãrãºeanã contractând de 
la Hidroconstrucþia SA, antreprenorul general al 
proiectului de apã ºi canalizare (CL 8) ce se 
implementeazã în acest moment în municipiu, 
segmentul de asfaltare.  

În comuna ªtefan Vodã se executã asfaltarea a trei 
strãzi pe o lungime de aproximativ 5 kilometri. SC 
Drumuri ºi Poduri lucreazã ºi în Slobozia la 
amenajarea unei parcãri ºi la asfaltarea peroanelor 
gãrii. ªi la Însurãþei, judeþul Brãila, sunt 
contractate lucrãri de asfaltare.
Directorul societãþii, ing. Gheorghe Dragomir, ne-a 
declarat cã ultimii doi ani au reprezentat ani buni 
pentru societate, comparativ cu perioada 
anterioarã, societatea reuºind sã contracteze o 
serie importantã de lucrãri.
Anul 2014 a însemnat o creºtere a cifrei de afaceri 
la 12,9 milioane de lei, societatea înregistrând un 
profit net de 826.000 lei. Conform legii, profitul se 
împarte în mod egal cu Consiliul Judeþean, din 
banii rãmaºi la dispoziþie conducerea instituþiei a 
achiziþionat un autogreder, un cilindru compactor, 
urmând sã îºi completeze parcul auto cu un cap 
tractor ºi remorcã ºi un trailer.
În perioada imediat urmãtoare se va realiza 
omologarea staþiei de asfalt pentru producþia de 
asfalt roºu, de cãtre Incer Trans, Drumuri ºi 
Poduri Cãlãraºi fiind singura din zonã care va 
produce aºa ceva. Cei interesaþi pot achiþiona 
asfalt de la instituþia amintitã la un preþ de 250 lei 
per tonã. 
Gheorghe Dragomir s-a arãtat optimist ºi pentru 
acest an, declarându-ne cã cifra de afaceri va fi cel 
puþin egalã cu cea de anul trecut. 

Nici o medie de 10 la Bacalaureat
Promovabilitate 55,68%

l 13-17 iulie 2015 Înscrierea candidaþilor 
la a doua sesiune de examen

l 17-18 august 2015 Evaluarea 
competenþelor lingvistice de comunicare 
oralã în limba românã – proba A

l 17-18 august 2015 Evaluarea 
competenþelor lingvistice de comunicare 
oralã în limba maternã – proba B

l 18-19 august 2015 Evaluarea 
competenþelor lingvistice într-o limbã de 
circulaþie internaþionalã – proba C

l 20-21 august 2015 Evaluarea 
competenþelor digitale – proba D

l 24 august 2015 Limba ºi literatura 
românã – proba E)a) – proba scrisã

l 25 august 2015 Limba ºi literatura 
maternã – proba E)b) – probã scrisã

l 26 august 2015 Proba obligatorie a 
profilului – proba E)c) – probã scrisã

l 28 august 2015 Proba la alegere a 
profilului ºi specializãrii – proba E)d) – 
probã scrisã

l 31 august 2015 Afiºarea rezultatelor 
(pânã la ora 12:00) ºi depunerea 
contestaþiilor (orele 12:00 – 16:00)

l 1-2 septembrie 2015 Rezolvarea 
contestaþiilor

l 3 septembrie 2015 Afiºarea rezultatelor 

Sesiunea august-septembrie 
are urmãtorul calendar:

Primãria Cãlãraºi continuã tratamentele în aliniament 
ºi de dezinsecþie pentru combaterea þânþarilor

Cãlãraºiul are 3 
elevi cu media 10 la 
Evaluarea Naþionalã

Ce poþi face dacã 
te deranjeazã 

nunþile de romi

n Cãlãraºin Cãlãraºi

Maºini noi de poliþie dar fãrã 
rampe luminoase ºi sonore

n Cãlãraºi

Peste 100 de poliþiºtii cãlãrãºeni au 
început o campanie de donare de sânge

Primãria nu poate acorda subvenþii 
sau facilititãþi pentru transportul 

local, neavând un contract cu Alitrans 

Conducerea ºi colectivul ITM 
Cãlãraºi au luat act despre situaþia 
în care a fost implicat inspectorul 
de muncã Ivanciu Puiu Cezar ºi 
asigurã opinia publicã despre 
faptul cã nu vor fi de acord, în nici 
un moment, cu atitudini contrare 
reglementãrilor statutului 
funcþionarului public.

S-a dezbãtut, în ºedinþã de 
urgenþã, situaþia ivitã, în baza 
informaþiilor transmise cãtre ITM 
Cãlãraºi de cãtre Parchetul de pe 
lângã Tribunalul Cãlãraºi. S-au 
prelucrat cu toþi salariaþii din 
cadrul inspectoratului informaþiile 
la care am avut acces, aducându-
se la cunoºtinþa tuturor cã 
abaterile de la Codul de conduitã 
a funcþionarilor publici nu vor fi 
tolerate.

Inspector ªef,
Rãzvan Ilie Meseºeanu

ANUNÞ DE LICITAÞIE

Poziþia ITM 
în cazul 

inspectorului 
Puiu Cezar Ivanciu 

Direcþia Judeþeanã de 
Drumuri ºi Poduri Cãlãraºi va 

fi omologatã pentru 
producþia de asfalt roºu



nul acesta, nici un elev din cei 
1848 înscriºi la examenul de 
bacalaureat nu a reuºit sã A

obþinã media 10 la disciplinele alese 
pentru examen, rata de 
promovabilitate pentru judeþul Cãlãraºi 
fiind de 55,68%, înainte de contestaþii.
Din cei 1848 de elevi înscriºi au fost 

w Liceul Tehnologic „Ion Ghica” prezenþi 1735. 113 elevi au ales sã nu 
Olteniþa – 13,16%se mai prezinte, 4 elevi au fost 
w Liceul Tehnologic „Nicolae Bãlcescu” eliminaþi, respinºi au fost 765, respinºi 
Olteniþa – 36,15%cu medii 133, totalul celor reuºiþi fiind 

966. Dintre aceºtia, elevi cu medii w Liceul Tehnologic nr.1 Borcea – 0% 
între 6 – 6,99 au fost 297, cu medii (cinci înscriºi, patru prezenþi, niciunul 
între 7 – 7,99 au fost 277 de elevi, promovat)
între 8 – 8,99 au fost 255 elevi, iar cu w Liceul Tehnologic nr.1 Fundulea – 
medii între 9 – 9,99 au fost 137 de 40%
elevi.

w Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Pe unitãþile de învãþãmânt 
Cãlãraºi – 88,89%promovabilitatea este urmãtoarea:
w Liceul Teoretic „Neagoe Basarab” w Colegiul Agricol „Sandu Aldea” 
Olteniþa – 84,97%Cãlãraºi – 21,79%

w Dintre unitãþile de învãþãmânt  Colegiul Economic Cãlãraºi – 69,32%
cãlãrãºene, cea mai mare w Colegiul Naþional „Barbu ªtirbei” 
promovabilitate a avut-o Liceul Cãlãraºi – 87,10%
Teoretic „Mihai Eminescu” Cãlãraºi, w Colegiul Tehnic „ªtefan Bãnulescu” 
88,89%, iar cea mai micã Cãlãraºi – 26.58%
promovabilitate s-a înregistrat la w Liceul „Alexandru Odobescu” Lehliu 
Liceul Tehnologic nr.1 Borcea unde Garã – 54,55%
promovabilitatea a fost zero. Cele mai 

w Liceul „Danubius” Cãlãraºi – 28.97%
mari medii la bacalaureatul din acest 

w Liceul Tehnologic „Dan Mateescu” an au fost obþinute de douã eleve ale 
Cãlãraºi – 10.53% Colegiului Naþional „Barbu ªtirbei” 
w Liceul Auto Cãlãraºi – 10% Cãlãraºi, Georgiana Crina Cristache ºi 
w Liceul Tehnologic „Duiliu Veronica Radu, ambele obþinând media 
Zanfirescu” Dragalina – 12.50% 9,90.
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rimãria municipiului Legea nr. 448/2006 
reprezintã actul normativ Cãlãraºi a remis un 

comunicat de presã prin P care reglementeazã protecþia 
care doreºte sã aducã lãmuriri ºi promovarea drepturilor 
cu privirea la sistarea plãþilor persoanelor cu handicap, 
subvenþiilor ºi a facilitãþilor nefiind actul normativ în 
prevãzute de lege pentru temeiul cãruia se efectueazã 
anumite categorii de persoane, serviciul public subvenþionat 
susþinând cã acest lucru este al transportului local de 
cauzat de lipsa unui cadru legal, persoane cu autobuze, 
în speþã a unui contract între respectiv Legea nr. 92/2007.  
instituþie ºi operatorul de 

În prezent, autoritatea transport de pe raza 
publicã depune diligenþele municipiului – SC Ali Trans Com 
necesare, în conformitate cu SRL. Situaþia se va remedia dupã 
prevederile legale, de a ce, în urma licitaþiei care va avea 
finaliza procedura de loc, se va desemna noul 
scoatere la licitaþie a tranportator local, cu care se va 
serviciului de transport încheia un contract valabil.
public local de persoane pe 
raza administrativ-teritorialã Ca urmare a sesizãrilor 
a Municipiului Cãlãraºi, cu COM SRL la Tribunalul ºi general obligatorie, precum primite de la cetãþenii 
termen de realizare a Cãlãraºi, iar prin decizia ºi la dispoziþiile Legii nr. municipiului, Primãria 
procedurii, la data de civilã nr. 4286/26.05.2014, 92/2007, art. 3 din actul municipiului Cãlãraºi, pentru 
05.08.2015, iar dupã pronunþatã de Curtea de Apel adiþional nr. 2/2007 referitor bunã infomare, precizeazã 
analizarea ofertelor depuse Bucureºti, definitivã prin la termenul de 20 de ani, urmãtoarele: între  Consiliul 
de participanþii la licitaþie ºi decizia civilã nr. încalcã prevederile art. 28, Local al Municipiului Cãlãraºi 
în eventualitatea desemnãrii 1714/24.04.2015, pronunþatã alin. 1, lit. a din lege, ºi SC ALI TRANS COM SRL 
unui operator autorizat care de Înalta Curte de Casaþie ºi dispoziþii potrivit cãrora a fost încheiat contractul nr. 
se efectueze acest transport, Justiþie, prin care s-a respins durata delegãrii gestiunii 5 T/1999, modificat prin 
va fi încheiat contractul de cererea de revizuire serviciului de transport actele adiþionale nr. 1/2004 ºi 
delegare a gestiunii formulatã de SC ALI TRANS public local se stabileºte prin nr. 2/2007, pe o perioadã de 
serviciului, urmând sã fie COM SRL, s-a reþinut de contracte de delegare a 20 de ani. 
decontate sumele privind cãtre instanþã, irevocabil ºi gestiunii de cãtre autoritãþile La data de 10.04.2007 a fost acordarea facilitãþilor pentru cu autoritate de lucru administraþiei publice locale aprobatã Legea nr. 92/2007 anumite categorii de judecat, cã actul adiþional nr. ºi trebuie sã fie corelatã cu privind Serviciul de persoane, în aceastã situaþie 2 la contractul nr. 5 T/1999, durata medie de amortizare a Transport Public Local, act neexistând o rea-credinþã sau nu-ºi poate produce efectele tuturor mijloacelor de normativ care potrivit art. vreo culpã a autoritãþii timp de 20 de ani, aºa cum în transport deþinute în 28, alin. 1, lit. a, limiteazã publice locale privind situaþia mod eronat s-a prevãzut în proprietate sau în baza unui perioada pentru efectuarea transportului public local.   conþinutul sãu, ci maxim 6 contract de leasing, dar nu serviciului de transport 

ani de la data intrãrii în mai mult de 6 ani pentru Menþionãm faptul cã nu public local de persoane cu 
vigoare  a Legii nr. 92/2007, transporturile realizate cu Primarul Municipiului autobuze, la 6 ani de la data 
fapt pentru care nici autobuze. Cãlãraºi, nici Consiliul Local intrãrii în vigoare a legii.   
contractul nr. 5 T/1999 ºi ºi nici Primãria Municipiului Fãrã existenþa unui cadru În conformitate cu nici actul adiþional nr. 2/2007 Cãlãraºi nu au sistat plata legal, respectiv a unui prevederile legale aplicabile, nu mai sunt valabile ºi nici subvenþiei ºi nici a contract de delegare a Consiliul Local al nu îºi mai pot produce facilitãþilor privind anumite gestiunii serviciului de Municipiului Cãlãraºi a efectele dincolo de data de categorii de persoane transport valabil încheiat demarat procedura de 22.04.2013, datã de la care reglementate de prevederile între pãrþi, care sã licitaþie a serviciului de între autoritatea localã ºi SC Legii nr. 448/2006, întrucât reglementeze înfiinþarea, transport, în vederea ALI TRANS COM SRL nu acestea se acordã numai în autorizarea, organizarea, selectãrii operatorului mai existã nici un fel de temeiul unui contract de exploatarea, gestionarea, autorizat, prin adoptarea a relaþii contractuale.             delegare a gestiunii finanþarea ºi controlul trei hotãrâri, respectiv HCL serviciului de transport Instanþa de recurs a reþinut funcþionãrii serviciilor de nr. 107/2013, nr. public local de persoane, cu în mod temeinic ºi transport public subvenþionat 108/30.07.2013 ºi nr. respectarea Legii nr. indubitabil faptul cã, raportat de la bugetul local, nu se pot 152/02.08.2013. 92/2007, contract care la la considerentele Curþii acorda gratuitãþile pentru 

momentul actual nu este Aceste hotãrâri au fost Constituþionale din decizia anumite categorii de 
încheiat între pãrþi.   contestate de SC ALI TRANS nr. 125/07.03.2013, definitivã persoane.  

in cei 2373 de elevi cãlãrãºeni înscriºi la 
examenul de Evaluare Naþionalã, doar trei 
elevi au reuºit sã obþinã media 10. Este D

vorba de Andreea Irina Ghiþã (ªcoala Gimnazialã 
„Nicolae Titulescu” Cãlãraºi), Cristiana Doiniþa 
Ion (ªcoala Gimnazialã „Mihai Viteazul” Cãlãraºi) 
ºi Andreea Elena Niþu (Liceul Teoretic „Mihai 
Eminescu” Cãlãraºi), cea din urmã obþinând 
media 10 dupã depunerea unei contestaþii.
Conform datelor furnizate de ISJ Cãlãraºi, dupã 
finalizarea contestaþiilor, judeþul nostru a avut o 
ratã de promovabilitate la Evaluarea Naþionalã 
2015 de 76,67%. Numãrul total de elevi înscriºi a 
fost de 2373, prezenþi fiind doar 2267, 
neprezentaþi 105, iar un elev a fost eliminat.
Elevii au obþinut note între 1 ºi 10, situaþia fiind 
urmãtoarea: 
w note între 1 – 1,99: 20 elevi
w note între 2 – 2,99: 81 elevi
w note între 3 – 3,99: 153 elevi
w note între 4 – 4,99: 276 elevi
w note între 5 – 5,99: 391 elevi
w note între 6 – 6,99: 417 elevi
w note între 7 – 7,99: 364 elevi
w note între 8 – 8,99: 316 elevi
w note între 9 – 9,99: 248 elevi
w nota 10: 2 elevi

Singura ºcoalã unde promovabilitatea a fost zero 
este ªcoala Gimnazialã nr.1 din Ulmeni unde 
niciun elev din cei 6 înscriºi nu au reuºit sã 
obþinã note de trecere. Pe baza notelor de la 
evaluarea naþionalã elevii sunt admiºi la liceu.

acolo unde comercianþii vând semnale 
luminoase ieftine ºi sirene de poliþie. O 
rampã cu lumini ºi sirenã pentru maºina de 
poliþie costã în jur de 2.000 de lei.

Din greºealã sau nu, MAI nu a prevãzut în 
buget ºi achiziþionarea de rampe cu semnale 
luminoase ºi acustice la aceste autospeciale. 
Reprezentanþii ministerului au afirmat cã s-Rodica Zaharia altã dotare. Majoritatea au motoare mici, de 
a luat decizia achiziþionãrii autoturismelor 1,2 litri ºi câte o staþie.
fãrã rampe luminoase pentru a se face 

n primele ºase luni ale acestui an, Surse din cadrul IPJ Cãlãraºi afirmã cã cele economie, iar responsabilitatea dotãrii cu 
Inspectoratul de Poliþie Judeþean Cãlãraºi 17 maºini neinscripþionate sunt folosite de girofaruri a fost plasatã inspectoratelor Îa primit maºini noi de intervenþie structurile operative ale instituþiei, iar cele judeþene. Numai cã la Cãlãraºi nu existã 

cumpãrate de Ministerul Afacerilor Interne. inscripþionate, dar fãrã rampe de astfel de fonduri, conform declaraþiei 
semnalizare sunt utilizate în activitãþi de Maºinile Logan au ajuns la Cãlãraºi în douã purtãtorului de cuvânt al instituþiei.
patrulare.tranºe, 17 cu 17, dar cu o micã-mare 

Poliþiºtii care circulã cu astfel de maºini ar problemã. Surse neoficiale susþin cã, de cele mai multe putea fi în misiune, dar nu vom ºti 
ori, ca sã-ºi poatã face treaba, agenþii pun Jumãtate dintre acestea nu au rampe de niciodatã. La fel cum nici ei nu ºtiu cum vor 
mânã de la mânã pentru a-ºi cumpãra câte semnalizare, dar sunt inscripþionate, iar reacþiona ºoferii dacã în loc de girofar vor 
un girofar chinezesc din târgurile de maºini, restul de 17 nu sunt inscripþionate ºi nu au vedea flashuri ºi vor auzi claxoane.

a urmare a sesizãrilor cãlãrãºenilor privind 
organizarea de nunþi a cetãþenilor de etnie Cromã, Primãria municipiului Cãlãraºi þine 

sã facã urmãtoarele precizãri: Pentru a 
preîntâmpina apariþia problemelor generate de 
desfãºurarea unor astfel de evenimente, la 
sfârºitul lunii mai a avut loc, la sediul Prefecturii 
Cãlãraºi, o întâlnire la care au participat 
subprefectul Florin Stoia, Viceprimarul 
municipiului Cãlãraºi, Marius Dulce, adjuntul 
ºefulului Poliþiei municipiului Cãlãraºi, Nelu 
Paraschiv, ºeful Compartimentului Ordine Publicã 
din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Cãlãraºi, 
Viorel Ghiveciu, directorul poliþiei Locale 
Cãlãraºi, Daniel Anghel ºi 40 de reprezentanþi ai 
cetãþenilor de etnie romã din municipiu. Potrivit 
discuþiilor purtate s-a stabilit, de comun acord, cã 
organizarea acestor evenimente sã se desfãºoare 
fãrã a fi blocate strãzi, volumul muzicii sã fie la 
un nivel care sã nu deranjeze ordinea publicã ºi 
fãrã a deranja locuitorii din municipiu ºi tot în 
cadrul acestei întâlniri s-a adus la cunoºtinþa 
reprezentanþilor romilor cã nerespectarea 
prevederilor legale constituie contravenþie, iar cei 
ce nu vor respecta legile în vigoare sunt pasibili 
de amenzi ºi dosare penale 

Primãria municipiului Cãlãraºi doreºte sã 
informeze toþi cetãþenii municipiului cã nu existã 
vreo prevedre legalã în conformitate cu care sã se 
acorde autorizaþii care sã permitã desfãºurarea 
acestor evenimente ºi cã sesizãrile privind 
nerespectarea condiþiilor de desfãºurare ale 
acestor evenimente (blocãri de strãzi, zgomot, 
etc.) se pot face la numãrul de telefon 
0242.313.525 - Poliþia Localã ºi numãrul unic de 
urgenþã 112.

persoanelor aflate în nevoie.  
Campania de donare de sânge 
se desfãºoarã în perioada 9 - 24 
iulie 2015, la cele trei centre de 
transfuzii din judeþul Cãlãraºi, 
aceasta nefiind o activitate 
singularã. Astfel de acþiuni vor nspectoratul de Poliþie 

Judeþean Cãlãraºi a iniþiat o fi multiplicate de poliþiºti, pe Icampanie internã de donare parcursul anului.
voluntarã de sânge, ca un demers 

Poliþiºtii care au susþinut acest de salvare de vieþi omeneºti, prin 
proiect considerã cã orice spijinirea eforturilor de refacere a 
persoanã sãnãtoasã le poate rezervei de sânge a judeþului.
urma exemplul, cã printr-un Peste 100 de poliþiºti din cadrul 
efort minim, dar cu efecte Inspectoratului de Poliþie 
pozitive asupra organismului Judeþean Cãlãraºi s-au 
donatorului, putem ajuta pe programat ºi au început 
cineva care are nevoie vitalã de activitatea de donare de sânge, 
acest lichid.la centrele de transfuzii din 

municipiile Cãlãraºi ºi Olteniþa Recoltarea de sânge dureazã 
ºi din oraºul Lehliu Garã. doar câteva minute! O picãturã faptul cã sângele este un produs prin donare benevolã, iar, prin 

de sânge poate salva viaþa unui Acþiunea umanitarã are scopul care nu poate fi cumpãrat sau bunãvoinþa fiecaruia dintre noi, 
om!conºtientizãrii cu privire la fabricat, ci poate fi obþinut doar putem contribui la salvarea 

rimãria Municipiului Cãlãraºi va intervalul orar 22:00-04:00, iar cele de de Comisia Naþionalã pentru Produse de 
22:00-06:00în perioada 18.07- dezinsecþie în intervalul orar , efectua, Protecþie a Plantelor)

20.07.2015,  tratamente în P în funcþie decondiþiile atmosferice fiind - pentru dezinsecþie : deltamethrin ºi 
aliniament pentru combaterea tuturor posibilã prelungirea perioadei, fapt ce va fi piperonil butoxid.
bolilor ºi dãunãtorilor vegetaþiei, gardurilor comunicat ulterior. Facem precizarea cã tratamentele se vor 
vii, a pomilor ºi arbuºtilor ornamentali ºi Substanþele active ale produselor utilizate desfãºura în condiþii corespunzãtoare pe 
tratamente de dezinsecþie (terestru) pentru sunt: raza municipiului Cãlãraºi, respectând 
combaterea populaþiilor de þânþari. - pentru tratamente în aliniament: Lambda- prevederile legale de protecþie a mediului, a 
Tratamentele în aliniament se vor aplica în cihalothrin ºi Zeta-cipermethrin (omologate sãnãtãþii ºi securitãþii populaþiei.

clarificãrilor: 22.07.2015, ora 16.00.

4. Informaþii privind ofertele:

4.1. Data limitã de depunere a ofertelor: 
29.07.2015, ora 9.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Primãria muncipiului Cãlãraºi, str. Bucureºti, 
nr 140 A, Compartimentul Achiziþii.

4.3. Numãrul de exemplare în care trebuie 
depusã fiecare ofertã: fiecare participant 
poate depune doar o singurã ofertã pe 

1. Informaþii generale privind 3.1. Modalitatea sau modalitãþile prin care suprafaþã, în dublu exemplar. 
concedentul, în special denumirea, codul persoanele interesate pot intra în posesia 

5. Data ºi locul la care se va desfãºura unui exemplar al documentaþiei de atribuire; fiscal, adresa, numãrul de telefon, telefax 
ºedinþa publicã de deschidere a ofertelor: ºi/sau adresa de e-mail a persoanei de 

Persoanele interesate pot intra în posesia 29.07.2015, ora 11.00, la sediul Primãriei contact; 
unui exemplar al documentaþiei de atribuire Municipiului Cãlãraºi din str. Bucureºti, nr 

MUNICIPIUL CÃLÃRAªI, cod fiscal 4445370, înaintând o solicitare scrisã în acest sens. 140 A.
cu sediul în  str. Bucureºti, nr 140 A, 

3.2. Denumirea ºi adresa Municipiul Cãlãraºi, Judeþ Cãlãraºi, 6. Denumirea, adresa, numãrul de 
serviciului/compartimentului din cadrul telefon/fax 0242311031, e-mail telefon, telefax ºi/sau adresa de e-mail a 
concedentului, de la care se poate obþine un elena.vatavu@primariacalarasi.ro.     instanþei competente în soluþionarea 
exemplar din documentaþia de atribuire; litigiilor apãrute ºi termenele pentru 2. Informaþii generale privind obiectul Serviciul Achizitii ºi Informaticã din cadrul sesizarea instanþei: Tribunalul Cãlãraºi, concesiunii, în special descrierea ºi Primãriei Municipiului Cãlãraºi. Str. Bucureºti nr. 106, 910068 – Cãlãraºi, identificarea bunului care urmeazã sã fie 

judeþul Cãlãraºi Tel. 0242311947; 3.3. Costul ºi condiþiile de platã pentru concesionat;
0242312505; 0242311516; Fax: 0242316157, obþinerea acestui exemplar, unde este cazul, 

Obiectul concesiunii este reprezentat de trcl@just.ro.potrivit prevederilor Ordonanþei  de urgenþã a 
suprafaþa de1000 mpteren aflat în Guvernului nr. 54/2006; 

7. Data transmiterii anunþului de licitaþie domeniul privat al municipiului Cãlãraºi, 
Documentaþia de atribuire va fi pusã la cãtre instituþiile abilitate, în vederea situat în strada Varianta Nord, nr.1- Lot 2, 
dispoziþia solicitantului contra cost, la o publicãrii: 02.07.2015.cu numãr cadastral 25163 .                                               
valoare de 50 lei, plãtibili la casieria unitãþii. PRIMAR,3. Informaþii privind documentaþia de 

DANIEL ªTEFAN DRÃGULIN3.4. Data limitã pentru solicitarea atribuire;

n prezent, toþi angajaþii Direcþiei Judeþene de 
Drumuri ºi Poduri Cãlãraºi sunt angrenaþi în Îlucrãri atât pe raza municipiului ºi judeþului 

Cãlãraºi dar ºi în alte judeþe, cum ar fi Brãila ºi 
Ialomiþa. Pentru cã volumul de lucrãri a crescut, s-
a luat decizia de a se face noi angajãri, numãrul 
salariaþilor ajungând acum la 70.
În municipiul Cãlãraºi se lucreazã la amenajarea 
scuarului de pe str. Belºugului, tronson cuprins 
între str. Bucureºti ºi str. Corniºei, lucrãri ce 
prevãd îngustarea scuarului, crearea de locuri de 
parcare ºi asfaltare carosabil. De asemenea, au 
început lucrãrile de asfaltare pe strada Griviþa 
acolo unde s-a introdus reþeaua de apã ºi 
canalizare, societatea cãlãrãºeanã contractând de 
la Hidroconstrucþia SA, antreprenorul general al 
proiectului de apã ºi canalizare (CL 8) ce se 
implementeazã în acest moment în municipiu, 
segmentul de asfaltare.  

În comuna ªtefan Vodã se executã asfaltarea a trei 
strãzi pe o lungime de aproximativ 5 kilometri. SC 
Drumuri ºi Poduri lucreazã ºi în Slobozia la 
amenajarea unei parcãri ºi la asfaltarea peroanelor 
gãrii. ªi la Însurãþei, judeþul Brãila, sunt 
contractate lucrãri de asfaltare.
Directorul societãþii, ing. Gheorghe Dragomir, ne-a 
declarat cã ultimii doi ani au reprezentat ani buni 
pentru societate, comparativ cu perioada 
anterioarã, societatea reuºind sã contracteze o 
serie importantã de lucrãri.
Anul 2014 a însemnat o creºtere a cifrei de afaceri 
la 12,9 milioane de lei, societatea înregistrând un 
profit net de 826.000 lei. Conform legii, profitul se 
împarte în mod egal cu Consiliul Judeþean, din 
banii rãmaºi la dispoziþie conducerea instituþiei a 
achiziþionat un autogreder, un cilindru compactor, 
urmând sã îºi completeze parcul auto cu un cap 
tractor ºi remorcã ºi un trailer.
În perioada imediat urmãtoare se va realiza 
omologarea staþiei de asfalt pentru producþia de 
asfalt roºu, de cãtre Incer Trans, Drumuri ºi 
Poduri Cãlãraºi fiind singura din zonã care va 
produce aºa ceva. Cei interesaþi pot achiþiona 
asfalt de la instituþia amintitã la un preþ de 250 lei 
per tonã. 
Gheorghe Dragomir s-a arãtat optimist ºi pentru 
acest an, declarându-ne cã cifra de afaceri va fi cel 
puþin egalã cu cea de anul trecut. 

Nici o medie de 10 la Bacalaureat
Promovabilitate 55,68%

l 13-17 iulie 2015 Înscrierea candidaþilor 
la a doua sesiune de examen

l 17-18 august 2015 Evaluarea 
competenþelor lingvistice de comunicare 
oralã în limba românã – proba A

l 17-18 august 2015 Evaluarea 
competenþelor lingvistice de comunicare 
oralã în limba maternã – proba B

l 18-19 august 2015 Evaluarea 
competenþelor lingvistice într-o limbã de 
circulaþie internaþionalã – proba C

l 20-21 august 2015 Evaluarea 
competenþelor digitale – proba D

l 24 august 2015 Limba ºi literatura 
românã – proba E)a) – proba scrisã

l 25 august 2015 Limba ºi literatura 
maternã – proba E)b) – probã scrisã

l 26 august 2015 Proba obligatorie a 
profilului – proba E)c) – probã scrisã

l 28 august 2015 Proba la alegere a 
profilului ºi specializãrii – proba E)d) – 
probã scrisã

l 31 august 2015 Afiºarea rezultatelor 
(pânã la ora 12:00) ºi depunerea 
contestaþiilor (orele 12:00 – 16:00)

l 1-2 septembrie 2015 Rezolvarea 
contestaþiilor

l 3 septembrie 2015 Afiºarea rezultatelor 

Sesiunea august-septembrie 
are urmãtorul calendar:

Primãria Cãlãraºi continuã tratamentele în aliniament 
ºi de dezinsecþie pentru combaterea þânþarilor

Cãlãraºiul are 3 
elevi cu media 10 la 
Evaluarea Naþionalã

Ce poþi face dacã 
te deranjeazã 

nunþile de romi

n Cãlãraºin Cãlãraºi

Maºini noi de poliþie dar fãrã 
rampe luminoase ºi sonore

n Cãlãraºi

Peste 100 de poliþiºtii cãlãrãºeni au 
început o campanie de donare de sânge

Primãria nu poate acorda subvenþii 
sau facilititãþi pentru transportul 

local, neavând un contract cu Alitrans 

Conducerea ºi colectivul ITM 
Cãlãraºi au luat act despre situaþia 
în care a fost implicat inspectorul 
de muncã Ivanciu Puiu Cezar ºi 
asigurã opinia publicã despre 
faptul cã nu vor fi de acord, în nici 
un moment, cu atitudini contrare 
reglementãrilor statutului 
funcþionarului public.

S-a dezbãtut, în ºedinþã de 
urgenþã, situaþia ivitã, în baza 
informaþiilor transmise cãtre ITM 
Cãlãraºi de cãtre Parchetul de pe 
lângã Tribunalul Cãlãraºi. S-au 
prelucrat cu toþi salariaþii din 
cadrul inspectoratului informaþiile 
la care am avut acces, aducându-
se la cunoºtinþa tuturor cã 
abaterile de la Codul de conduitã 
a funcþionarilor publici nu vor fi 
tolerate.

Inspector ªef,
Rãzvan Ilie Meseºeanu

ANUNÞ DE LICITAÞIE

Poziþia ITM 
în cazul 

inspectorului 
Puiu Cezar Ivanciu 

Direcþia Judeþeanã de 
Drumuri ºi Poduri Cãlãraºi va 

fi omologatã pentru 
producþia de asfalt roºu



de-a lungul DN 31 Cãlãraºi - prezentarea proiectului, a de coregraful Aurel Mailat a 
Olteniþa, pe partea stângã, cu avut loc o expoziþie având ca susþinut un spectacol de 
o lungime de 5641 m. Pista tematicã fluviul Dunãrea. Au dansuri populare care a 
începe de la lacul Gãlãþui din fost vizitate standurile din entuziasmat asistenþa. 
satul Rasa, km 10 pe DN 31, cele douã trãsuri: a d-lui Evenimentul a mai cuprins 
ºi se terminã în satul Vasile ºi Nina Berbecel, concursuri pentru elevii 
Grãdiºtea în dreptul strãzii producãtori de miere de ºcolilor din localitate care au 
Buzeºti. Pista are o lãþime de salcâm, rapiþã, poliflorã ºi avut ca tematicã Dunãrea ºi 
1 m, 29 platforme derivate precum cearã, modalitãþi de conservare ºi 
(acostamente) de încruciºare 
cu lungimea de 8 m ºi 
lãþimea de 1 m, amplasate la 
cca. 200 m una de cealaltã. 
Valoarea totalã a proiectului 
este de 665.906 lei, din care 
valoarea eligibilã este de 
516.603 lei, valoarea TVA de 

cultural al comunei 127.260 lei, iar valoarea de 
Grãdiºtea”. În cuvântul de cofinanþare de 22.043 lei. 
deschidere, Costantin Corbu Perioada de implementare a uni 29 iunie 2015, a precizat urmãtoarele: proiectului este de 12 luni. În comuna Grãdiºtea, „Implementarea acestui ceea ce priveºte conservarea Ljudeþul Cãlãraºi, s-a proiect se doreºte a fi o ºi promovarea specificului aliniat Europei ºi a serbat investiþie prin care se local, primãria Grãdiºtea a Ziua Internaþionalã a încearcã revitalizarea achiziþionat douã trãsuri Dunãrii. Aceastã zi culturalã a comunei ºi rustice, amplasate în faþa marcheazã semnarea dezvoltarea spiritului civic al Cãminului Cultural în care Convenþiei privind cooperarea propolis, faguri, polen, promovare a patrimoniului locuitorilor, prin promovarea oamenii de afaceri din mediul pentru protecþia ºi utilizarea precum ºi a d-lui Laurenþiu Dunãrean. În încheiere, tradiþiilor culturale locale, cu local îºi vor comercializa durabilã a fluviului Dunãrea, ªtefan, care avea o gamã primarul Constantin Corbu, ocazia fiecãrei manifestaþii legumele, fructele, produsele eveniment care a avut loc pe diversificatã de brânzeturi ºi luând în calcul încã un cultural artistice. Pista ºi derivatele lactate, toate 29 iunie 1994, la Sofia produse animaliere. De mandat a iniþiat un proiect de pentru cicliºti se va construi bio”. Odatã încheiatã (Bulgaria). Cu aceastã ocazie, asemenea, d-na Dora ªtaube, hotãrâre privind aprobarea 

primarul comunei, ing. pictor pe sticlã ºi-a prezentat participãrii comunei 
Constantin Corbu, a producþia proprie de Grãdiºtea ca membru 
organizat o conferinþã de magiunuri ºi dulceþuri. A fondator în Clusterul inovativ 
presã ad-hoc în cadrul cãreia urmat un frumos program „Agri-Bio-Tech”, care a trecut 
a lansat proiectul: „Piste artistic prezentat de copiii de cu brio în ºedinþa ordinarã de 
pentru cicliºti – cale de la Liceul Teoretic „Constantin lucru a Consiliului Local din 
valorificare a tradiþiilor ºi George Cãlinescu”, coordonaþi data de 30 iunie 2015. 
potenþialului economico-social de d-na Fãniþa Baraitaru, P.S. Întâmplare sau pronie 
al comunei Grãdiºtea, judeþul care a cuprins informaþii cereascã, spre finalul 
Cãlãraºi” ºi „Conservarea despre fluviul Dunãrea, un evenimentului, localitatea 
specificului local prin recital de poezii privind Grãdiºtea a fost tranzitatã de 
organizarea de târguri Evocarea Dunãrii în limba ºi doi turiºti-bicicliºti francezi, 
tradiþionale ºi evenimente literatura românã precum ºi Jan ºi Florian, ambii din 
culturale, utilizarea „Valsul Dunãrii Albastre”. Paris, care au fost invitaþi de 
mijloacelor de prezentare on- Ansamblul Folcloric primar sã ia parte la 
line a patrimoniului natural ºi „Brâuleþul Dunãrii” coordonat manifestaþie. 
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Mircea Brânduºã

Rodica Zaharia Co-finanþare eligibilã a beneficiarului: proiecte, aici numãrându-se proces educaþional la standarde europene 
67.615,85 lei, respectiv 2%.construcþia unei creºe sau a unei ºi creºterea participãrii populaþiei ºcolare 

grãdiniþe, dar ºi înfiinþarea unui after- ºi a adulþilor la procesul educaþional.n cursul zilei de miercuri, 15 iulie 
school în comuna ªtefan cel Mare”, a 2015, la sediul CCIA Cãlãraºi, a avut Obiective specifice proiectului: - precizat primarul Pandea.loc conferinþa de lansare a proiectului Î Îmbunãtãþirea calitãþii infrastructurii de 

ce vizeazã modernizarea ªcolii educaþie din comuna ªtefan cel Mare prin Iatã care sunt detaliile proiectului privind 
Gimnaziale „Dragoº Marin” din consolidarea ºi reabilitarea corpurilor C1 extinderea ºi modernizarea ºcolii din 
localitatea ªtefan cel Mare. Prezenþi la ºi C2 ºi extinderea corpului C2 al ºcolii cu comuna ªtefan cel Mare
eveniment au fost Nicolae Pandea, douã corpuri, unul amplasat în zona din 

Titlu Proiect: Extindere ºi Modernizare primarul comunei ªtefan cel Mare, faþã, spre stradã ºi unul amplasat în 
ªcoala cu clasele I-VIII din comuna Marian Drãgan, preºedintele CCIA spatele clãdirii existente, prin curte. 
ªtefan cel Mare, judeþul CãlãraºiCãlãraºi, echipa de implementare a Prima extindere va cuprinde spaþii pentru 

proiectului reprezentatã de Sabrina douã sãli de clasã, în timp ce de-a doua va Data începerii: 01.03.2015
Ranete ºi cadre didactice din partea cuprinde spaþii pentru trei sãli de clasã, 

Data finalizãrii: 31.12.2015unitãþii de învãþãmânt. grupuri sanitare ºi camera centralei 
Aºa cum spune chiar primarul localitãþii, termice. – Îmbunãtãþirea calitãþii Sursa de finanþare: Finanþat prin 
Nicolae Pandea, proiectul a fost depus procesului educaþional prin asigurarea Programul Operaþional Regional 2007- Descrierea proiectului: Axa prioritarã încã din anul 2009, dar abia în acest an a dotãrilor necesare ºi anume: 45 de 2013, Autoritatea de Management fiind ”Îmbunãtãþirea infrastructurii sociale” fost finanþat. monitoare, 45 unitãþi PC, 45 de tastaturi, Ministerul Dezvoltãrii Regionale ºi vizeazã crearea premiselor necesare 

45 de mouse-uri, 45 de licenþe, 6 Administraþiei Publice, iar Organismul „Proiectul s-a depus în anul 2009, dar pentru asigurarea populaþiei cu servicii 
multifuncþionale, 2 servere, 2 Interimar Agenþia pentru Dezvoltare abia acum s-a gãsit finanþare. esenþiale, contribuind astfel la atingerea 
videoproiectoare, 2 scannere, 2 laptopuri Regionalã Sud-Muntenia. obiectivului european al coeziunii Intenþionãm sã terminãm mare parte 
ºi o reþea informaticã. – Asigurarea unui economice ºi sociale prin îmbunãtãþirea din lucrãri pânã la începerea ºcolii. Valoarea proiectului: 1.000.000 de euro, proces educaþional de calitate la serviciilor de sãnãtate, educaþie, sociale ºi Pânã acum se învãþa în douã adicã 4.414.399,44 lei standarde europene în vederea creºterii pentru siguranþa publicã în caz de schimburi, dar de acum înainte 
numãrului de elevi, scãderii abandonului Valoarea totalã eligibilã este de urgenþã.procesul de învãþãmânt va începe 
ºcolar, prevenirii situaþiilor generatoare 3.380.792,29 leidimineaþa ºi se va termina la orele 

Obiectivul general: Îmbunãtãþirea de marginalizare ºi excluziune socialã prânzului. În jur de 350 de copii vor fi Valoarea eligibilã nerambursabilã calitãþii infrastructurii socio-educaþionale  din pentru copiii care învaþã în comuna beneficiari ai acestei modernizãri, 
pentru sprijinirea/dezvoltarea Fondul European de Dezvoltare ªtefan cel Mare (locuitori ai comunei ºi asta însemnând copii de la grupa învãþãmântului la nivel local ºi regional Regionalã: 2.873.673,45 lei, respectiv 85%. cei care vin din zone limitrofe). – pregãtitoare pânã la clasa a opta. prin extinderea ºi modernizarea ªcolii cu Creºterea gradului de satisfacþie, Intenþiile mele nu se opresc aici. Valoarea eligibilã nerambursabilã din clasele I-VIII din comuna ªtefan cel Mare, îmbunãtãþirea calitãþii vieþii personalului Dupã terminarea acestui proiect, Bugetul Naþional: 439.502,99 lei, respectiv judeþul Cãlãraºi, pentru asigurarea unui didactic participant la nivelul educaþional.intenþionez  sã demarez ºi alte 13%.

Mircea Brânduºã potenþialii investitori ºi a îndemnizaþia pentru Legea 247/2005 privind 
participat la întâlniri cu creºterea copilului - 19 întocmirea fiºelor de punere 
aceºtia la locaþiile de interes. dosare; ajutorul social în posesie; depuneri de  urel Gazu se aflã la 
Una dintre cele mai conform legilor în vigoare - documente la cereri; cel de-al treilea 
arzãtoare probleme ale 545 dosare; însoþitori consilierea solicitanþilor; mandat în fruntea A
comunei a rãmas cea legatã permanenþi ai persoanelor analizãri de cereri împreunã primãriei Curcani. În aceºti 
de curãþenia comunei. cu handicap grav de gradul - cu  solicitanþii; analizãri de ani a fost iniþiatorul unor 
Problema gunoiului menajer 1 dosar; ajutor de încãlzire a acte de stare civilã; analizãri proiecte care au adus 
a necesitat luarea unor populaþiei cf. OUG. nr. documente de arhivã; bunãstare ºi confort 
mãsuri de educare civicã a 3/2005 - 562 dosare; alocaþia redactãri de hotãrâri ale locuitorilor. Printre cele mai 

comisiei locale; redactãri de semnificative amintim: 
tabele, de anexe; redactãri Extindere reþea alimentare 
adrese cãtre comisia cu apã potabilã a comunei 
judeþeanã; transmiterea Curcani; Înfiinþare serviciu 
hotãrârii comisiei locale ºi gospodãrie de apã; Lucrãri 
judeþene cãtre solicitant; de asfaltare a principalelor 
delimitãri în teren ale drumuri de interes local; 
parcelelor proprietarilor Construirea a douã grãdiniþe 
pentru punerea în  posesie; noi în incinta ªcolilor nr. 1 
inventarierea terenurilor ºi nr. 2; Reabilitare ªcoala 
conf. Legii 165/2013; nr. 2 Curcani; Reabilitare 
întocmirea documentelor ªcoala nr. 1 Curcani ºi 
pentrut vânzarea terenurilor construcþie ateliere-ºcoalã; 
extravilane, conf. Legii Meritã amintitã intenþia 
17/2014. Nu în ultimul rând, primãriei de a realiza studii 
pe lista de prioritãþi a de fezabilitate privind 
primarului Aurel Gazu se mediul înconjurãtor prin 

populaþiei precum: curãþarea complementarã ºi aflã implementarea implementarea unor proiecte 
ºi eliminarea punctelor de monoparentalã cf. OUG Strategiei Guvernului de care au ca obiective 
depozitare neautorizate a 105/2003-217dosare îmbunãtãþire a situaþiei ÎNFIIN?ARE Staþie epurare 
gunoaielor. Deºi lipsa complementarã ºi 83 dosare romilor ºi a Planului de apã, Reþea canalizare, 
personalului din cadrul monoparentalã. mãsuri nr. Rampã deºeuri, Aducþiune 
primãriei se resimte în Compartimentul Taxe ºi B/134850/21.11.1001 pentru gaze naturale, Modernizare 
volumul mare de muncã, Impozite a înregistrat un punerea în legalitate cu acte infrastructurã rutierã prin 
principalele servicii au mic progres în ceea ce de stare civilã ºi acte de asfaltare drumuri. La nivel 
soluþionat cererile priveºte gradul de încasare, identitate a populaþiei de administrativ, serviciul de 
locuitorilor. Serviciul social 61%, însã procentul realizat etnie romã la nivel naþional. alimentare cu apã a comunei 
a asigurat  aplicarea nu îl mulþumeºte pe Aurel În acest sens, serviciul de a înregistrat un numãr de 15 
politicilor sociale în Gazu, bugetul local având Stare civilã din primãrie are noi cereri de racordare la 
domeniul protecþiei nevoie de fiecare leu ce o preocupare permanentã sistemul de alimentare cu 
copilului, familiei, poate fi colectat, fapt pentru pentru identificarea ºi apã finalizate prin tot atâtea 
persoanelor vârstnice, care au fost înºtiinþate ºi punerea în legalitate cu acte contracte-cadru de furnizare 
persoanelor cu handicap ºi a somate mai multe persoane de identitate a persoanelor a acestui serviciu. 
altor persoane, grupuri sau fizice ºi agenþi economici cu de etnie romã în Compartimentul de achiziþii 
comunitãþi aflate în nevoie restanþe financiare. Astfel, conformitate cu publice ºi programe de 
socialã cum ar fi: ocrotirea în urma plãþii ajutorului de H.G.430/2001. Cât priveºte dezvoltare privind 
minorilor cu probleme - 14 încãlzire a locuinþei s-au viitorul, Aurel Gazu este elaborarea de documentaþii 
cazuri; alocaþia de stat colectat sume de la optimist în forþele sale ºi a în vederea realizãrii unor 
pentru copii, indemnizaþia persoanele care au fost echipei cu care lucreazã: obiective de investiþii ale 
de naºtere ºi acordarea înºtiinþate. Funcþionarii din „Suntem pregãtiþi cu Consiliului Local a pregãtit 
trusoului pentru nou cadrul compartimentului proiecte care vor aduce noi materiale scrise cu 
nãscuþi-81 dosare; Registrul Agricol au aplicat schimbãri la Curcani!”informaþii solicitate de 

EURES România dispune de 50 de posturi pentru 
lucrãtorii calificaþi în domeniul hotelier – 
gastronomic, care doresc sã desfaºoare o activitate 
sezonierã în Germania, pentru ocuparea cãrora se va 
organiza selecþie la Bucureºti în luna octombrie 2015. 
Angajatori germani reprezentaþi de Serviciile de 
Plasare Internaþionalã din cadrul Centralei de 
Mediere a Strãinilor ºi Specialiºtilor ZAV Bonn oferã 
locuri de muncã pentru urmãtoarele ocupaþii: 
bucãtar/bucãtar ºef/bucãtar specialist (15 posturi), 
ospãtar (15 posturi), barman (5 posturi) ºi personal în 
industria gastronomiei de sistem (15 posturi). 
Pentru ocuparea posturilor de ospãtar, barman ºi 
personal în industria gastronomiei de sistem, sunt 
solicitate persoane care au calificare profesionalã 
încheiatã, experienþã în domeniu ºi cunoºtinþe 
bune de limba germanã (nivel B1/B2). Pentru 
posturile de bucãtar/bucãtar ºef/bucãtar specialist, 
angajatorii germani solicitã persoane care au 
calificare profesionalã încheiatã ºi experienþã în 
domeniu, precum ºi cunoºtinþe de limba germanã, 
cel puþin nivel A2.
Angajarea se face pe o perioadã de cel puþin 6 luni, 
începând cu luna octombrie 2015, cu posibilitate de 
prelungire a contractului de muncã pe duratã 
nedeterminatã. Salariul oferit este de 1500 – 2200 
euro brut/lunã, pentru posturile de ospãtar ºi 
barman, 1700 – 2400 euro brut/lunã, pentru 
posturile de bucãtar/bucãtar ºef/bucãtar specialist ºi 
de 1450 euro brut/lunã pentru personalul în 
industria gastronomiei de sistem. 
Cazarea poate fi asiguratã de cãtre angajator sau 
acesta poate oferi sprijin în vederea gãsirii unei 
locuinþe.
Persoanele cu domiciliul în judeþul Cãlãraºi, care 
corespund cerinþelor posturilor oferite, trebuie sã se 
adreseze Consilierului EURES din cadrul Agenþiei 
Judeþene pentru Ocuparea Forþei de Muncã Cãlãraºi, 
strada 13 Decembrie nr.12, telefon 0242/315798, 
pentru a fi înregistrate în baza de date pentru muncã 
în strãinãtate ºi pentru a primi invitaþie de 
participare la selecþie. Înregistrarea în baza de date 
se realizeazã pe baza urmãtoarelor documente:
- cerere tip (se completeazã la sediul Agenþiei de 
Ocupare a Forþei de Muncã);
- copie act de identitate sau paºaport (valabilitate 
minim 6 luni);
- C.V model  Europass (cu fotografie) în limba 
germanã (Lebenslauf);
- cazier judiciar în original din care sã reiasã cã 
persoanele nu au antecedente penale (termen de 
valabilitate 6 luni);
- adeverinþã de la medicul de familie, cu menþiunea 
„Clinic sãnãtos/Apt pentru muncã”.

Ciclism prin Grãdiºtea - tradiþii, culturã ºi naturã!

Peste 350 de copii din comuna ªtefan cel Mare vor 
învãþa într-o ºcoalã modernizatã cu fonduri europene

Locuri de muncã pentru 
persoanele calificate în domeniul 

hotelier - gastronomic care 
doresc sã lucreze în Germania

n EURESAurel Gazu: „Suntem pregãtiþi cu proiecte 
care vor aduce noi schimbãri la Curcani!”



de-a lungul DN 31 Cãlãraºi - prezentarea proiectului, a de coregraful Aurel Mailat a 
Olteniþa, pe partea stângã, cu avut loc o expoziþie având ca susþinut un spectacol de 
o lungime de 5641 m. Pista tematicã fluviul Dunãrea. Au dansuri populare care a 
începe de la lacul Gãlãþui din fost vizitate standurile din entuziasmat asistenþa. 
satul Rasa, km 10 pe DN 31, cele douã trãsuri: a d-lui Evenimentul a mai cuprins 
ºi se terminã în satul Vasile ºi Nina Berbecel, concursuri pentru elevii 
Grãdiºtea în dreptul strãzii producãtori de miere de ºcolilor din localitate care au 
Buzeºti. Pista are o lãþime de salcâm, rapiþã, poliflorã ºi avut ca tematicã Dunãrea ºi 
1 m, 29 platforme derivate precum cearã, modalitãþi de conservare ºi 
(acostamente) de încruciºare 
cu lungimea de 8 m ºi 
lãþimea de 1 m, amplasate la 
cca. 200 m una de cealaltã. 
Valoarea totalã a proiectului 
este de 665.906 lei, din care 
valoarea eligibilã este de 
516.603 lei, valoarea TVA de 

cultural al comunei 127.260 lei, iar valoarea de 
Grãdiºtea”. În cuvântul de cofinanþare de 22.043 lei. 
deschidere, Costantin Corbu Perioada de implementare a uni 29 iunie 2015, a precizat urmãtoarele: proiectului este de 12 luni. În comuna Grãdiºtea, „Implementarea acestui ceea ce priveºte conservarea Ljudeþul Cãlãraºi, s-a proiect se doreºte a fi o ºi promovarea specificului aliniat Europei ºi a serbat investiþie prin care se local, primãria Grãdiºtea a Ziua Internaþionalã a încearcã revitalizarea achiziþionat douã trãsuri Dunãrii. Aceastã zi culturalã a comunei ºi rustice, amplasate în faþa marcheazã semnarea dezvoltarea spiritului civic al Cãminului Cultural în care Convenþiei privind cooperarea propolis, faguri, polen, promovare a patrimoniului locuitorilor, prin promovarea oamenii de afaceri din mediul pentru protecþia ºi utilizarea precum ºi a d-lui Laurenþiu Dunãrean. În încheiere, tradiþiilor culturale locale, cu local îºi vor comercializa durabilã a fluviului Dunãrea, ªtefan, care avea o gamã primarul Constantin Corbu, ocazia fiecãrei manifestaþii legumele, fructele, produsele eveniment care a avut loc pe diversificatã de brânzeturi ºi luând în calcul încã un cultural artistice. Pista ºi derivatele lactate, toate 29 iunie 1994, la Sofia produse animaliere. De mandat a iniþiat un proiect de pentru cicliºti se va construi bio”. Odatã încheiatã (Bulgaria). Cu aceastã ocazie, asemenea, d-na Dora ªtaube, hotãrâre privind aprobarea 

primarul comunei, ing. pictor pe sticlã ºi-a prezentat participãrii comunei 
Constantin Corbu, a producþia proprie de Grãdiºtea ca membru 
organizat o conferinþã de magiunuri ºi dulceþuri. A fondator în Clusterul inovativ 
presã ad-hoc în cadrul cãreia urmat un frumos program „Agri-Bio-Tech”, care a trecut 
a lansat proiectul: „Piste artistic prezentat de copiii de cu brio în ºedinþa ordinarã de 
pentru cicliºti – cale de la Liceul Teoretic „Constantin lucru a Consiliului Local din 
valorificare a tradiþiilor ºi George Cãlinescu”, coordonaþi data de 30 iunie 2015. 
potenþialului economico-social de d-na Fãniþa Baraitaru, P.S. Întâmplare sau pronie 
al comunei Grãdiºtea, judeþul care a cuprins informaþii cereascã, spre finalul 
Cãlãraºi” ºi „Conservarea despre fluviul Dunãrea, un evenimentului, localitatea 
specificului local prin recital de poezii privind Grãdiºtea a fost tranzitatã de 
organizarea de târguri Evocarea Dunãrii în limba ºi doi turiºti-bicicliºti francezi, 
tradiþionale ºi evenimente literatura românã precum ºi Jan ºi Florian, ambii din 
culturale, utilizarea „Valsul Dunãrii Albastre”. Paris, care au fost invitaþi de 
mijloacelor de prezentare on- Ansamblul Folcloric primar sã ia parte la 
line a patrimoniului natural ºi „Brâuleþul Dunãrii” coordonat manifestaþie. 
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Mircea Brânduºã

Rodica Zaharia Co-finanþare eligibilã a beneficiarului: proiecte, aici numãrându-se proces educaþional la standarde europene 
67.615,85 lei, respectiv 2%.construcþia unei creºe sau a unei ºi creºterea participãrii populaþiei ºcolare 

grãdiniþe, dar ºi înfiinþarea unui after- ºi a adulþilor la procesul educaþional.n cursul zilei de miercuri, 15 iulie 
school în comuna ªtefan cel Mare”, a 2015, la sediul CCIA Cãlãraºi, a avut Obiective specifice proiectului: - precizat primarul Pandea.loc conferinþa de lansare a proiectului Î Îmbunãtãþirea calitãþii infrastructurii de 

ce vizeazã modernizarea ªcolii educaþie din comuna ªtefan cel Mare prin Iatã care sunt detaliile proiectului privind 
Gimnaziale „Dragoº Marin” din consolidarea ºi reabilitarea corpurilor C1 extinderea ºi modernizarea ºcolii din 
localitatea ªtefan cel Mare. Prezenþi la ºi C2 ºi extinderea corpului C2 al ºcolii cu comuna ªtefan cel Mare
eveniment au fost Nicolae Pandea, douã corpuri, unul amplasat în zona din 

Titlu Proiect: Extindere ºi Modernizare primarul comunei ªtefan cel Mare, faþã, spre stradã ºi unul amplasat în 
ªcoala cu clasele I-VIII din comuna Marian Drãgan, preºedintele CCIA spatele clãdirii existente, prin curte. 
ªtefan cel Mare, judeþul CãlãraºiCãlãraºi, echipa de implementare a Prima extindere va cuprinde spaþii pentru 

proiectului reprezentatã de Sabrina douã sãli de clasã, în timp ce de-a doua va Data începerii: 01.03.2015
Ranete ºi cadre didactice din partea cuprinde spaþii pentru trei sãli de clasã, 

Data finalizãrii: 31.12.2015unitãþii de învãþãmânt. grupuri sanitare ºi camera centralei 
Aºa cum spune chiar primarul localitãþii, termice. – Îmbunãtãþirea calitãþii Sursa de finanþare: Finanþat prin 
Nicolae Pandea, proiectul a fost depus procesului educaþional prin asigurarea Programul Operaþional Regional 2007- Descrierea proiectului: Axa prioritarã încã din anul 2009, dar abia în acest an a dotãrilor necesare ºi anume: 45 de 2013, Autoritatea de Management fiind ”Îmbunãtãþirea infrastructurii sociale” fost finanþat. monitoare, 45 unitãþi PC, 45 de tastaturi, Ministerul Dezvoltãrii Regionale ºi vizeazã crearea premiselor necesare 

45 de mouse-uri, 45 de licenþe, 6 Administraþiei Publice, iar Organismul „Proiectul s-a depus în anul 2009, dar pentru asigurarea populaþiei cu servicii 
multifuncþionale, 2 servere, 2 Interimar Agenþia pentru Dezvoltare abia acum s-a gãsit finanþare. esenþiale, contribuind astfel la atingerea 
videoproiectoare, 2 scannere, 2 laptopuri Regionalã Sud-Muntenia. obiectivului european al coeziunii Intenþionãm sã terminãm mare parte 
ºi o reþea informaticã. – Asigurarea unui economice ºi sociale prin îmbunãtãþirea din lucrãri pânã la începerea ºcolii. Valoarea proiectului: 1.000.000 de euro, proces educaþional de calitate la serviciilor de sãnãtate, educaþie, sociale ºi Pânã acum se învãþa în douã adicã 4.414.399,44 lei standarde europene în vederea creºterii pentru siguranþa publicã în caz de schimburi, dar de acum înainte 
numãrului de elevi, scãderii abandonului Valoarea totalã eligibilã este de urgenþã.procesul de învãþãmânt va începe 
ºcolar, prevenirii situaþiilor generatoare 3.380.792,29 leidimineaþa ºi se va termina la orele 

Obiectivul general: Îmbunãtãþirea de marginalizare ºi excluziune socialã prânzului. În jur de 350 de copii vor fi Valoarea eligibilã nerambursabilã calitãþii infrastructurii socio-educaþionale  din pentru copiii care învaþã în comuna beneficiari ai acestei modernizãri, 
pentru sprijinirea/dezvoltarea Fondul European de Dezvoltare ªtefan cel Mare (locuitori ai comunei ºi asta însemnând copii de la grupa învãþãmântului la nivel local ºi regional Regionalã: 2.873.673,45 lei, respectiv 85%. cei care vin din zone limitrofe). – pregãtitoare pânã la clasa a opta. prin extinderea ºi modernizarea ªcolii cu Creºterea gradului de satisfacþie, Intenþiile mele nu se opresc aici. Valoarea eligibilã nerambursabilã din clasele I-VIII din comuna ªtefan cel Mare, îmbunãtãþirea calitãþii vieþii personalului Dupã terminarea acestui proiect, Bugetul Naþional: 439.502,99 lei, respectiv judeþul Cãlãraºi, pentru asigurarea unui didactic participant la nivelul educaþional.intenþionez  sã demarez ºi alte 13%.

Mircea Brânduºã potenþialii investitori ºi a îndemnizaþia pentru Legea 247/2005 privind 
participat la întâlniri cu creºterea copilului - 19 întocmirea fiºelor de punere 
aceºtia la locaþiile de interes. dosare; ajutorul social în posesie; depuneri de  urel Gazu se aflã la 
Una dintre cele mai conform legilor în vigoare - documente la cereri; cel de-al treilea 
arzãtoare probleme ale 545 dosare; însoþitori consilierea solicitanþilor; mandat în fruntea A
comunei a rãmas cea legatã permanenþi ai persoanelor analizãri de cereri împreunã primãriei Curcani. În aceºti 
de curãþenia comunei. cu handicap grav de gradul - cu  solicitanþii; analizãri de ani a fost iniþiatorul unor 
Problema gunoiului menajer 1 dosar; ajutor de încãlzire a acte de stare civilã; analizãri proiecte care au adus 
a necesitat luarea unor populaþiei cf. OUG. nr. documente de arhivã; bunãstare ºi confort 
mãsuri de educare civicã a 3/2005 - 562 dosare; alocaþia redactãri de hotãrâri ale locuitorilor. Printre cele mai 

comisiei locale; redactãri de semnificative amintim: 
tabele, de anexe; redactãri Extindere reþea alimentare 
adrese cãtre comisia cu apã potabilã a comunei 
judeþeanã; transmiterea Curcani; Înfiinþare serviciu 
hotãrârii comisiei locale ºi gospodãrie de apã; Lucrãri 
judeþene cãtre solicitant; de asfaltare a principalelor 
delimitãri în teren ale drumuri de interes local; 
parcelelor proprietarilor Construirea a douã grãdiniþe 
pentru punerea în  posesie; noi în incinta ªcolilor nr. 1 
inventarierea terenurilor ºi nr. 2; Reabilitare ªcoala 
conf. Legii 165/2013; nr. 2 Curcani; Reabilitare 
întocmirea documentelor ªcoala nr. 1 Curcani ºi 
pentrut vânzarea terenurilor construcþie ateliere-ºcoalã; 
extravilane, conf. Legii Meritã amintitã intenþia 
17/2014. Nu în ultimul rând, primãriei de a realiza studii 
pe lista de prioritãþi a de fezabilitate privind 
primarului Aurel Gazu se mediul înconjurãtor prin 

populaþiei precum: curãþarea complementarã ºi aflã implementarea implementarea unor proiecte 
ºi eliminarea punctelor de monoparentalã cf. OUG Strategiei Guvernului de care au ca obiective 
depozitare neautorizate a 105/2003-217dosare îmbunãtãþire a situaþiei ÎNFIIN?ARE Staþie epurare 
gunoaielor. Deºi lipsa complementarã ºi 83 dosare romilor ºi a Planului de apã, Reþea canalizare, 
personalului din cadrul monoparentalã. mãsuri nr. Rampã deºeuri, Aducþiune 
primãriei se resimte în Compartimentul Taxe ºi B/134850/21.11.1001 pentru gaze naturale, Modernizare 
volumul mare de muncã, Impozite a înregistrat un punerea în legalitate cu acte infrastructurã rutierã prin 
principalele servicii au mic progres în ceea ce de stare civilã ºi acte de asfaltare drumuri. La nivel 
soluþionat cererile priveºte gradul de încasare, identitate a populaþiei de administrativ, serviciul de 
locuitorilor. Serviciul social 61%, însã procentul realizat etnie romã la nivel naþional. alimentare cu apã a comunei 
a asigurat  aplicarea nu îl mulþumeºte pe Aurel În acest sens, serviciul de a înregistrat un numãr de 15 
politicilor sociale în Gazu, bugetul local având Stare civilã din primãrie are noi cereri de racordare la 
domeniul protecþiei nevoie de fiecare leu ce o preocupare permanentã sistemul de alimentare cu 
copilului, familiei, poate fi colectat, fapt pentru pentru identificarea ºi apã finalizate prin tot atâtea 
persoanelor vârstnice, care au fost înºtiinþate ºi punerea în legalitate cu acte contracte-cadru de furnizare 
persoanelor cu handicap ºi a somate mai multe persoane de identitate a persoanelor a acestui serviciu. 
altor persoane, grupuri sau fizice ºi agenþi economici cu de etnie romã în Compartimentul de achiziþii 
comunitãþi aflate în nevoie restanþe financiare. Astfel, conformitate cu publice ºi programe de 
socialã cum ar fi: ocrotirea în urma plãþii ajutorului de H.G.430/2001. Cât priveºte dezvoltare privind 
minorilor cu probleme - 14 încãlzire a locuinþei s-au viitorul, Aurel Gazu este elaborarea de documentaþii 
cazuri; alocaþia de stat colectat sume de la optimist în forþele sale ºi a în vederea realizãrii unor 
pentru copii, indemnizaþia persoanele care au fost echipei cu care lucreazã: obiective de investiþii ale 
de naºtere ºi acordarea înºtiinþate. Funcþionarii din „Suntem pregãtiþi cu Consiliului Local a pregãtit 
trusoului pentru nou cadrul compartimentului proiecte care vor aduce noi materiale scrise cu 
nãscuþi-81 dosare; Registrul Agricol au aplicat schimbãri la Curcani!”informaþii solicitate de 

EURES România dispune de 50 de posturi pentru 
lucrãtorii calificaþi în domeniul hotelier – 
gastronomic, care doresc sã desfaºoare o activitate 
sezonierã în Germania, pentru ocuparea cãrora se va 
organiza selecþie la Bucureºti în luna octombrie 2015. 
Angajatori germani reprezentaþi de Serviciile de 
Plasare Internaþionalã din cadrul Centralei de 
Mediere a Strãinilor ºi Specialiºtilor ZAV Bonn oferã 
locuri de muncã pentru urmãtoarele ocupaþii: 
bucãtar/bucãtar ºef/bucãtar specialist (15 posturi), 
ospãtar (15 posturi), barman (5 posturi) ºi personal în 
industria gastronomiei de sistem (15 posturi). 
Pentru ocuparea posturilor de ospãtar, barman ºi 
personal în industria gastronomiei de sistem, sunt 
solicitate persoane care au calificare profesionalã 
încheiatã, experienþã în domeniu ºi cunoºtinþe 
bune de limba germanã (nivel B1/B2). Pentru 
posturile de bucãtar/bucãtar ºef/bucãtar specialist, 
angajatorii germani solicitã persoane care au 
calificare profesionalã încheiatã ºi experienþã în 
domeniu, precum ºi cunoºtinþe de limba germanã, 
cel puþin nivel A2.
Angajarea se face pe o perioadã de cel puþin 6 luni, 
începând cu luna octombrie 2015, cu posibilitate de 
prelungire a contractului de muncã pe duratã 
nedeterminatã. Salariul oferit este de 1500 – 2200 
euro brut/lunã, pentru posturile de ospãtar ºi 
barman, 1700 – 2400 euro brut/lunã, pentru 
posturile de bucãtar/bucãtar ºef/bucãtar specialist ºi 
de 1450 euro brut/lunã pentru personalul în 
industria gastronomiei de sistem. 
Cazarea poate fi asiguratã de cãtre angajator sau 
acesta poate oferi sprijin în vederea gãsirii unei 
locuinþe.
Persoanele cu domiciliul în judeþul Cãlãraºi, care 
corespund cerinþelor posturilor oferite, trebuie sã se 
adreseze Consilierului EURES din cadrul Agenþiei 
Judeþene pentru Ocuparea Forþei de Muncã Cãlãraºi, 
strada 13 Decembrie nr.12, telefon 0242/315798, 
pentru a fi înregistrate în baza de date pentru muncã 
în strãinãtate ºi pentru a primi invitaþie de 
participare la selecþie. Înregistrarea în baza de date 
se realizeazã pe baza urmãtoarelor documente:
- cerere tip (se completeazã la sediul Agenþiei de 
Ocupare a Forþei de Muncã);
- copie act de identitate sau paºaport (valabilitate 
minim 6 luni);
- C.V model  Europass (cu fotografie) în limba 
germanã (Lebenslauf);
- cazier judiciar în original din care sã reiasã cã 
persoanele nu au antecedente penale (termen de 
valabilitate 6 luni);
- adeverinþã de la medicul de familie, cu menþiunea 
„Clinic sãnãtos/Apt pentru muncã”.

Ciclism prin Grãdiºtea - tradiþii, culturã ºi naturã!

Peste 350 de copii din comuna ªtefan cel Mare vor 
învãþa într-o ºcoalã modernizatã cu fonduri europene

Locuri de muncã pentru 
persoanele calificate în domeniul 

hotelier - gastronomic care 
doresc sã lucreze în Germania

n EURESAurel Gazu: „Suntem pregãtiþi cu proiecte 
care vor aduce noi schimbãri la Curcani!”



17 – 19 iulie minionul Kevin dã peste Scarlet îndelungi insistenþe, acesta 
Vineri: ora 12.30 Hotovici (Daniela Nane), a cãrei acceptã sã se întoarcã în trupa 

ambiþie e nemãsuratã: vrea sã de dansatori exotici „Regii din Sâmbãtã, duminicã: orele 10.30 
conducã peste întreaga lume ºi Tampa”, aflatã acum în pragul si 12.30
sã devinã prima super-ticãloasã eºecului. Pentru ultimul lor 
din istorie... spectacol vor pregãti un show Minions - 3D 

senzaþional, în care legendarul 
Magic Mike va strãluci din nou 17 – 23 iulie
în lumina reflectoarelor. În Orele: 17.00;  20.00
drumul cãtre grandioasa Luni ora: 20.00
reprezentaþie, Mike ºi colegii lui 
cunosc noi personaje, Magic Mike XXL 
redescoperã vechi prietenii ºi 
învaþã miºcãri - 2D 
surprinzãtoare,care le-ar putea 
schimba radical viitorul.

24 – 30 iulie

Orele: 17.00;  20.00

Luni ora: 20.00
priceperea sa depinde însuºi organizaþie criminalã cu planuri 
viitorul umanitãþii. sumbre pentru întreaga lume.Pixels: O 

aventurã 31 iulie – 6 august Centrul Cultural 
Orele: 17.00; 20.00digitalã – 3D Judeþean Cãlãraºi

Luni ora: 20.00Regia: Chris Columbus Cinema 3D/2D
Regia: Kyle Balda, Pierre Coffin Cu: Peter Dinklage, Michelle Parcul central, Str. Misiune: Cu: Daniela Nane, Gabi Costin, Monaghan, Kevin James, Adam Independenþei, nr. 20
Mihai Gãinuºã Sandler Imposibilã. Preþul biletelor (acelaºi pt. Gen film: Animaþie, Comedie, Gen film: Acþiune, Animaþie, 

filme 3D ºi 2D):Familie Comedie, SF Naþiunea 
8 lei – copii cu vârste de Simpaticii aghiotanþi ai lui Gru, Când o rasã extraterestrã 
maxim 14 anitransformaþi în favoriþii copiilor secretã – 2Dinterpreteazã greºit imagini din 

de cele douã filme Despicable 12 lei – persoane cu vârste jocuri video clasice ºi atacã Regia: Gregory Jacobs Regia: Christopher McQuarrieMe, au parte de o animaþie Pãmântul, preºedintele Will peste 14 aniCu: Matt Bomer, Kevin Nash, Cu: Ving Rhames, Tom Cruise, dedicatã lor! Aflãm cã minionii Cooper (Kevin James) apeleazã Nu se efectueazã rezervãri.Elizabeth Banks, Channing au existat încã de la începutul Simon Pegg, Rebecca Ferguson, la prietenul sãu din copilãrie Tatum, Adam Rodrigueztimpurilor, visând mereu sã fie Biletele pot fi cumpãrate cu o Jeremy Renner, Paula PattonSam Brenner (Adam Sandler), pe 
în slujba celor mai mari ticãloºi sãptãmânã înainte de data Gen film: Comedie, Dramã, Gen film: Acþiune, Aventuriatunci campion la jocuri video, 
ai istoriei. Doar cã mulþi stãpâni Muzical spectacolului.pentru a elabora contraofensiva O nouã misiune imposibilã 
ºi-au aflat sfârºitul din cauza umanã. Cu ajutorul altor pentru descurcãreþul agent „Magic Mike XXL” reia povestea Informaþii: nãzbâtiilor minionilor, iar aceºtia împãtimiþi ai jocurilor (Peter Ethan Hunt (Tom Cruise). De lui Mike, la trei ani dupã ce a - tel: 0242-312800rãmân singuri ºi neconsolaþi... Dinklage, Josh Gad), Sam va aceastã datã agentul trebuie sã renunþat la promiþãtoarea sa 
Totul pare a se rezolva când - site:  www.culturalcl.roînfrunta extratereºtrii, iar de înfrunte Sindicatul, o periculoasã carierã de stripper. Dupã 
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iberalii cãlãrãºeni se aflã în plin 
proces de pregãtire a alegerilor Llocale din 2016, asta dacã e sã ne 

luãm dupã declaraþiile copreºedintelui 
Organizaþiei Judeþene Cãlãraºi a PNL, 
Rãducu Filipescu. Copreºedinþii PNL Alina 
Gorghiu ºi Vasile Blaga se vor afla, pe 25 
iulie la Cãlãraºi. „La sfârºitul sãptãmânii 
viitoare, copreºedinþii Alina Gorghiu ºi 
Vasile Blaga vor fi prezenþi la Cãlãraºi. 
Nu prea o sã avem vacanþã, probabil în 
luna august vom fi toþi pe rând în 
concedii, suntem în plinã activitate 
pentru alegeri ºi suntem atenþi la tot ce 
se întâmplã, cã poate intrãm la 
guvernare, politica e aºa de fluidã, se 
poate întâmpla orice”, a spus Filipescu, 
în conferinþa de presã sãptãmânalã. 

n 2012, fosta USL reuºea la 
Cãlãraºi, în alegerile 
parlamentare, sã obþinã Î

toate cele ºapte mandate, douã 
de senator ºi cinci de deputat. 
Din cele ºapte, cinci erau 
liberali ºi vorbim de Iulian 
Dumitrescu ºi Liviu Tomoiagã-
senatori ºi Dan Motreanu, 
Raluca Surdu ºi Aurel Niculae-
deputaþi. În cei aproape trei ani 
scurºi din actuala legislaturã, 
Aurel Niculae a plecat din PNL, 
Raluca Surdu e aproape de 
încheierea carierei sale politice, 
dupã problemele penale pe care 
le are soþul sãu (asta dupã ce 
oricum renunþase la PNL 
Cãlãraºi pentru PNL Giurgiu la 
începutul lui 2015), iar Dan 
Motreanu se aflã în vizorul 
DNA în acest moment. 
Senatorul Liviu Tomoiagã a refuzat propunerea, rãmâne actual PNL de Cãlãraºi, care 
anunþat cã e primul ºi ultimul pe Cãlãraºi. Motreanu e însã a anunþat foarte clar cã nu 
sãu mandat ca parlamentar, incertitudine, Surdu nu mai mai e interesat de Parlament.  
astfel cã din cei cinci doar activeazã politic, ar mai fi 

„Iulian Dumitrescu nu Iulian Dumitrescu se va mai Iliuþã. La el e complicat, el 
pleacã, i s-a fãcut o afla pe listele PNL, de la anul candideazã la toate ºi la 
propunere sã meargã la revenindu-se la sistemul de vot nimic. În fine, deocamdatã e 
Prahova, el e de acolo ºi a pe liste la parlamentare. Celor Dumitrescu”, a anunþat 
zis clar cã nu se duce. S-a cinci, pe parcurs li se alãturase Rãducu Filipescu, copreºedinte 
consultat ºi cu noi ºi a ºi Vasile Iliuþã, deputat PDL, al PNL Cãlãraºi.

Timpul liturgic, timpul sfinþit, prescuri, cu coarnele berbecului chiar un vin rose, „Naiada”.
începe cu seara ºi se terminã înserate pe toarte). Existã ºi o secvenþã, „Casa 
dimineaþa. Ziua este împãrþitã Veche”, unde, prin fotografii ºi Apoi, un pocker- vitrine, care se 
în Ceasuri, iar prima zi este relevee realizate de studenþi, ºi citesc de la stânga la dreapta ºi 
duminica, ziua Domnului cea doar cu câteva unelte, am de la picioare la cap. Jos, ca la 
sfântã.„Eu sunt cu voi pânã la închipuit lucrarea þãranului, toate vitrinele, fragmente de 
sfârºitul veacurilor”. (Matei, 28, spre care, dintr-un tablou, ceramicã romanã ºi strãromânã, 
20).priveºte o femeie care îºi scoici culese de pe plaja cetãþii 
Douã ºtergare din borangic, împarte starea de a fi între bizantine Pãcuiul lui Soare, 
alese cu flori ºi viþã de vie, fericire ºi uitare.simbol feminin pozitiv universal 
împart timpul din spaþiul Unicat exclusiv metrologic : al naºterii, vieþii, învierii, iubirii 
expoziþional ºi-i imprimã adiere.Eseu muzeografic astrolabul, instrument cu care ºi norocului, melci fosilizaþi 

se mãsura poziþia aºtrilor ºi desprinºi din misterioasa Spre alt colþ, o vitrinã cu un e veþi ajunge la Crama unghiurilor de deasupra liniei Canaraua Fetii, alt simbol al discurs insolit despre Naºtere Ostrov urcaþi scara spre orizontului, folosit încã din (genezã): ouã încondeiate cu naºterii ºi învierii, dar ºi (în o expoziþie cât un D veacul al VI-lea în navigaþie ºi vechi motive ºi simboluri creºtinism) al comportamentului ciorchine. Acolo am semnat agriculturã. (rariþa, floarea viþei, calea pãcãtos. Tot jos, sub cupola unei uvertura la ce ar putea fi într-o 
rãtãcitã º.a.) pe suporþi de oale înfloritã, un elefant în O coloanã de calcar (sfeºnic de zi  „Muzeul vinului”, adicã, 
ceramicã romanã ºi scoici, relief pe o þiglã, poate fi asociat bisericã, mi-a spus cuviosul dupã cum gândesc eu, o 
vorbesc de naºterea unui popor cu înþelepciunea, rãbdarea ºi Andrei, Stareþul Mãnãstirii instituþie atractivã, aducãtoare 
ºi împãcarea lui cu natura.puterea. Dervent) din veacul XIX, cu de prestigiu ºi chiar de profit 

„pomul vieþii”, impune o  „Barba lui Dumnezeu”, Tipul de vitrinã a impus economic.
mitologie: 24 de registre, pe crucea ºi cununile, împletituri alegerea genului de obiecte Eventual, cereþi sã vi se aprindã jumãtate fac 12, adicã numãrul etalate, ceramicã (la Tertulian, tradiþionale din spice de grâu, lumina. Refuzaþi ghidul ºi fructelor pomului din grãdina nãscute dupã Sânziene, Clement Alexandrinul sau câteva clipe priviþi ascultându- Raiului, sau plantaþia de vie a echilibreazã registrele de Origen, omul în faþa lui mi povestea. celor 12 Apostoli, ca în scrierea exprimare ale semnelor ºi Dumnezeu este o „picãturã micã Am desfãºurat un suport apocrifã, Înãlþarea lui Isaia /IV, dintr-un vas... o ulcicã în mâna simbolurilor care compun firea vertical de planºe cu mãrturisiri 3/.olarului”): spaþiului expoziþional.cãniþe de rit funerar, ale studenþilor în arhitecturã de Spre un colþ, o vitrinã cu din înfloritoarea vreme a Singur pe un perete alb, un  la Universitatea „Spiru Haret”, clopote: „Timpul liturgic”. „În împãratului roman Antoninus plantator (sedilã) îºi þine Bucureºti (ºi-au fãcut practica în vremea aceea”, dobrogenii au Pius, sec. II e.n., o canã din sec. deschis braþele. E Vierul, zonã, 2012) compus din fost mari crescãtori de animale, III, reconstituitã în laborator, o Atotputernicul, fãrã voia cãruia fotografii, relevee ºi sugestii de ºi animalele purtau la gât oalã de dus mâncarea la câmp, nu va rodi niciodatã. La 12 paºi valorificare a unui patrimoniu clopote. Copiii mergeau cu cu semne care amintesc de El, Euharistia este scãpat de la topit ºi demolare. clopoþei la colindat. Propoziþii alfabetul runic, urcioare cu închipuitã de trei unelte-În interior am rânduit semne ºi care se învãþau la ºcoalã.þâþânã ºi flori pe pântece, simboluri: pistornicul, cu simboluri pe cutii de „Vinãrie”, 

pentru apã ºi vin, oale mici ºi Se crede cã episcopul Paulin de IHNIKA, panacopul din lemn ºi în vitrine de sticlã, fragile ca 
mari, pentru lapte, iaurt sau Nola (353-431), prietenul foarte cioplit cu gãvane pentru 5 pâini siluetele unor fecioare.
magiun (o minunatã oalã, cu bun al „scitului” Niceta de (minunea primei înmulþiri) ºi Aleatoriu ºi parþial, l-am ales pe toarte ca aripi de serafim ºi Remesiana (cãrturar de marcã corâta, albia din stejar în care Clare Gibson pentru a înþelege brâu alveolar). Cam ce se gãsea din epoca patristicã, misionar ºi strugurii încã se zdrobesc cu „Cum sã citim simbolurile” (Ed. în gospodãria unui podgorean autor al celebrului imn creºtin picioarele.Litera, Buc., 2010). Prima din Dobrogea. „Te Deum laudamus”), a fost cel 

vitrinã este o cvasi-anatomie a Intre ferestre, luminatã de o care a introdus folosirea Între toate acestea pluteºte omului : inima (ceasul de lampã cu gaz ºi oglindã, o clopotelor în biserica  creºtinã. naiada, înºãnþuitã într-o olanã, buzunar de la Silistra, aluzie la pianinã aºteaptã o cinã cu o Sfântul Paulin  i-ar fi apãrut nimfã a izvoarelor, lacurilor ºi natura tranzitorie a vieþii posibilã simfonie „VitiS într-un vis un câmp cu flori, de apelor curgãtoare, înzestratã cu umane, dar ºi la România Mare, VitiferA”.unde venea un sunet plãcut. ªi-a har profetic ºi purtãtoare a prin tricolor ºi coroana regalã) Rãzvan Ciucã,spus lucrãtorilor sã toarne tinereþii veºnice. Am sugerat, – plãmânii (tava de cupru) – clopote de forma florii (narcisã). Domeniile Ostrov         când ningea peste Dobrogea, ficatul (gãvanul de lemn penru 

ÎNCEPUTURI - SEMNE ªI SIMBOLURI

n Centrul Cultural Judeþean Cãlãraºi Cinema 3D/2D

Program Cinema Cãlãraºi 17 iulie - 6 august 2015

rimãria Municipiului Cãlãraºi face cunoscut 
faptul cã pe simezele Muzeului Municipal 
Cãlãraºi pot fi vizionate începând de joi, P

16 iulie 2015, lucrãri de picturã ºi graficã 
semnate Victor Grigore. Nãscut la Slobozia în 
anul 1978, absolvent al secþiei Arte Plastice - 
Picturã a Universitãþii de Nord, Baia Mare ºi 
Licenþiat al Universitãþii de 
Vest Timiºoara - Facultatea 
de Arte si Design, Victor 
Grigore este membru al 
Uniunii Artiºtilor din 
România ºi unul dintre 
puþinii profesori de 
educaþie plasticã din 
Cãlãraºi care are ºi o 
activitate expoziþionalã 
notabilã. Mai jos sunt 
cuprinse câteva dintre 
participãrile în expoziþii de grup, dar ºi expoziþii 
personale:
Expoziþii personale
2013 - "Imaginarium", Cãlãraºi, 
2012 - Centrul Cultural UNESCO Ionel Perlea, 
Slobozia, Ialomiþa
2011 - "Dincolo de privire", Cãlãraºi,
Expoziþii de grup
2015 - Salonul anual de artã 2015 – Ediþia a VI-a, 
Cãlãraºi 
2014 - Muzeul de Artã, Constanþa
2013 - Ruse, Bulgaria 
2007 - "Spiritul locului", Librãria Petre Dulfu, 
Baia-Mare, 
2007 - Muzeul Naþional George Enescu, Bucureºti 
Expoziþia de la Muzeul Municipal Cãlãraºi se va 
deschide joi 16 iulie, ora 18.00 ºi va putea fi 
vizitatã pânã la sfârºitul lunii august în fiecare 
sãptãmânã de joi pânã duminicã între orele 10.00 
- 18.00.

Muzeul Municipal Cãlãraºi vã 
invitã la expoziþia de lucrãri de 
picturã ºi graficã semnate de 

Victor Grigorerocurorii DNA i-au în Colegiul 3, reprezentat în atunci nu ºtiu ce se poate candidaturã, nu e 
întâmpla. Eu, sãptãmâna adus la cunoºtinþã Parlamentul României, de 3 momentul. Se gãsesc 
viitoare, încerc sã mã deputatului PNL din legislaturi, de Dan P înlocuitori, noi putem gãsi 
întâlnesc cu Colegiul 3, Colegiul 3 Cãlãraºi, Dan Motreanu. „Treaba cu ºapte, problema e cã nu 
poate reuºeºte sã se Motreanu e o chestiune la Motreanu, în 2 iulie a.c., cã vom gãsi unul la fel de 
întoarcã ºi din concediu, care nimeni nu s-a gândit este urmãrit penal pentru bun ca el. Aici e 

cã se poate ajunge aici, nu spãlare de bani ºi folosirea dacã e plecat, ºi sã le spun problema. Eu cred ºi sper 
pot sã spun cã este o influenþei date de funcþia de oamenilor, cã suntem în sã nu se punã problema 

conducere în partid, pentru echipã ºi mergem mai treabã uºoarã, nici ca sã nu poatã candida în 
obþinerea de foloase departe. Se poate imagine, nici ca toamna anului viitor”, a 
necuvenite, în aceeaºi cauzã întâmpla orice, oricui, ºi organizare, Motreanu mai opinat liderul PNL fiind cercetat ºi George premierului, aþi vãzutavea Colegiului lui, 18 ”, a 

Cãlãraºi. Scutaru, fost consilier localitãþi, ºi le pãstorea, declarat Filipescu.
Filipescu a mai afirmat cã prezidenþial. Sãptãmâna oamenii îl ºtiau de prieten 

Copreºedintele PNL Cãlãraºi nu a reuºit sã stea de vorbã aceasta a venit ºi prima ºi de ºef. Nu ºtiu cât de 
nu scoate din calcul, însã, cu Motreanu dupã ce acesta declaraþie din partea mult îl va afecta ca 
varianta ca Motreanu sã nu a fost pus sub acuzare, astfel conducerii PNL Cãlãraºi, persoanã aceastã situaþie, 
mai fie pe listele PNL cã nu are ºi un punct de prin vocea preºedintelui existã varianta sã fie 
Cãlãraºi la parlamentarele vedere a acestuia în ceea ce Rãducu Filipescu. Acesta nevinovat ºi sã poatã 
din toamna lui 2016. „Nu priveºte situaþia în care se spune cã a convocat pentru candida, existã varianta 
luãm în calcul o altã aflã în prezent.sãptãmâna viitoare o ºedinþã sã aibã o oarecare vinã ºi 

Gorghiu ºi Blaga, la 
Cãlãraºi, pe 25 iulie

Filipescu - ºedinþã sãptãmâna viitoare în 
Colegiul 3, dupã problemele lui Motreanu cu DNA

Din 5 parlamentari PNL de Cãlãraºi, doar 
unul e sigur de un nou mandat în judeþ



17 – 19 iulie minionul Kevin dã peste Scarlet îndelungi insistenþe, acesta 
Vineri: ora 12.30 Hotovici (Daniela Nane), a cãrei acceptã sã se întoarcã în trupa 

ambiþie e nemãsuratã: vrea sã de dansatori exotici „Regii din Sâmbãtã, duminicã: orele 10.30 
conducã peste întreaga lume ºi Tampa”, aflatã acum în pragul si 12.30
sã devinã prima super-ticãloasã eºecului. Pentru ultimul lor 
din istorie... spectacol vor pregãti un show Minions - 3D 

senzaþional, în care legendarul 
Magic Mike va strãluci din nou 17 – 23 iulie
în lumina reflectoarelor. În Orele: 17.00;  20.00
drumul cãtre grandioasa Luni ora: 20.00
reprezentaþie, Mike ºi colegii lui 
cunosc noi personaje, Magic Mike XXL 
redescoperã vechi prietenii ºi 
învaþã miºcãri - 2D 
surprinzãtoare,care le-ar putea 
schimba radical viitorul.

24 – 30 iulie

Orele: 17.00;  20.00

Luni ora: 20.00
priceperea sa depinde însuºi organizaþie criminalã cu planuri 
viitorul umanitãþii. sumbre pentru întreaga lume.Pixels: O 

aventurã 31 iulie – 6 august Centrul Cultural 
Orele: 17.00; 20.00digitalã – 3D Judeþean Cãlãraºi

Luni ora: 20.00Regia: Chris Columbus Cinema 3D/2D
Regia: Kyle Balda, Pierre Coffin Cu: Peter Dinklage, Michelle Parcul central, Str. Misiune: Cu: Daniela Nane, Gabi Costin, Monaghan, Kevin James, Adam Independenþei, nr. 20
Mihai Gãinuºã Sandler Imposibilã. Preþul biletelor (acelaºi pt. Gen film: Animaþie, Comedie, Gen film: Acþiune, Animaþie, 

filme 3D ºi 2D):Familie Comedie, SF Naþiunea 
8 lei – copii cu vârste de Simpaticii aghiotanþi ai lui Gru, Când o rasã extraterestrã 
maxim 14 anitransformaþi în favoriþii copiilor secretã – 2Dinterpreteazã greºit imagini din 

de cele douã filme Despicable 12 lei – persoane cu vârste jocuri video clasice ºi atacã Regia: Gregory Jacobs Regia: Christopher McQuarrieMe, au parte de o animaþie Pãmântul, preºedintele Will peste 14 aniCu: Matt Bomer, Kevin Nash, Cu: Ving Rhames, Tom Cruise, dedicatã lor! Aflãm cã minionii Cooper (Kevin James) apeleazã Nu se efectueazã rezervãri.Elizabeth Banks, Channing au existat încã de la începutul Simon Pegg, Rebecca Ferguson, la prietenul sãu din copilãrie Tatum, Adam Rodrigueztimpurilor, visând mereu sã fie Biletele pot fi cumpãrate cu o Jeremy Renner, Paula PattonSam Brenner (Adam Sandler), pe 
în slujba celor mai mari ticãloºi sãptãmânã înainte de data Gen film: Comedie, Dramã, Gen film: Acþiune, Aventuriatunci campion la jocuri video, 
ai istoriei. Doar cã mulþi stãpâni Muzical spectacolului.pentru a elabora contraofensiva O nouã misiune imposibilã 
ºi-au aflat sfârºitul din cauza umanã. Cu ajutorul altor pentru descurcãreþul agent „Magic Mike XXL” reia povestea Informaþii: nãzbâtiilor minionilor, iar aceºtia împãtimiþi ai jocurilor (Peter Ethan Hunt (Tom Cruise). De lui Mike, la trei ani dupã ce a - tel: 0242-312800rãmân singuri ºi neconsolaþi... Dinklage, Josh Gad), Sam va aceastã datã agentul trebuie sã renunþat la promiþãtoarea sa 
Totul pare a se rezolva când - site:  www.culturalcl.roînfrunta extratereºtrii, iar de înfrunte Sindicatul, o periculoasã carierã de stripper. Dupã 
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iberalii cãlãrãºeni se aflã în plin 
proces de pregãtire a alegerilor Llocale din 2016, asta dacã e sã ne 

luãm dupã declaraþiile copreºedintelui 
Organizaþiei Judeþene Cãlãraºi a PNL, 
Rãducu Filipescu. Copreºedinþii PNL Alina 
Gorghiu ºi Vasile Blaga se vor afla, pe 25 
iulie la Cãlãraºi. „La sfârºitul sãptãmânii 
viitoare, copreºedinþii Alina Gorghiu ºi 
Vasile Blaga vor fi prezenþi la Cãlãraºi. 
Nu prea o sã avem vacanþã, probabil în 
luna august vom fi toþi pe rând în 
concedii, suntem în plinã activitate 
pentru alegeri ºi suntem atenþi la tot ce 
se întâmplã, cã poate intrãm la 
guvernare, politica e aºa de fluidã, se 
poate întâmpla orice”, a spus Filipescu, 
în conferinþa de presã sãptãmânalã. 

n 2012, fosta USL reuºea la 
Cãlãraºi, în alegerile 
parlamentare, sã obþinã Î

toate cele ºapte mandate, douã 
de senator ºi cinci de deputat. 
Din cele ºapte, cinci erau 
liberali ºi vorbim de Iulian 
Dumitrescu ºi Liviu Tomoiagã-
senatori ºi Dan Motreanu, 
Raluca Surdu ºi Aurel Niculae-
deputaþi. În cei aproape trei ani 
scurºi din actuala legislaturã, 
Aurel Niculae a plecat din PNL, 
Raluca Surdu e aproape de 
încheierea carierei sale politice, 
dupã problemele penale pe care 
le are soþul sãu (asta dupã ce 
oricum renunþase la PNL 
Cãlãraºi pentru PNL Giurgiu la 
începutul lui 2015), iar Dan 
Motreanu se aflã în vizorul 
DNA în acest moment. 
Senatorul Liviu Tomoiagã a refuzat propunerea, rãmâne actual PNL de Cãlãraºi, care 
anunþat cã e primul ºi ultimul pe Cãlãraºi. Motreanu e însã a anunþat foarte clar cã nu 
sãu mandat ca parlamentar, incertitudine, Surdu nu mai mai e interesat de Parlament.  
astfel cã din cei cinci doar activeazã politic, ar mai fi 

„Iulian Dumitrescu nu Iulian Dumitrescu se va mai Iliuþã. La el e complicat, el 
pleacã, i s-a fãcut o afla pe listele PNL, de la anul candideazã la toate ºi la 
propunere sã meargã la revenindu-se la sistemul de vot nimic. În fine, deocamdatã e 
Prahova, el e de acolo ºi a pe liste la parlamentare. Celor Dumitrescu”, a anunþat 
zis clar cã nu se duce. S-a cinci, pe parcurs li se alãturase Rãducu Filipescu, copreºedinte 
consultat ºi cu noi ºi a ºi Vasile Iliuþã, deputat PDL, al PNL Cãlãraºi.

Timpul liturgic, timpul sfinþit, prescuri, cu coarnele berbecului chiar un vin rose, „Naiada”.
începe cu seara ºi se terminã înserate pe toarte). Existã ºi o secvenþã, „Casa 
dimineaþa. Ziua este împãrþitã Veche”, unde, prin fotografii ºi Apoi, un pocker- vitrine, care se 
în Ceasuri, iar prima zi este relevee realizate de studenþi, ºi citesc de la stânga la dreapta ºi 
duminica, ziua Domnului cea doar cu câteva unelte, am de la picioare la cap. Jos, ca la 
sfântã.„Eu sunt cu voi pânã la închipuit lucrarea þãranului, toate vitrinele, fragmente de 
sfârºitul veacurilor”. (Matei, 28, spre care, dintr-un tablou, ceramicã romanã ºi strãromânã, 
20).priveºte o femeie care îºi scoici culese de pe plaja cetãþii 
Douã ºtergare din borangic, împarte starea de a fi între bizantine Pãcuiul lui Soare, 
alese cu flori ºi viþã de vie, fericire ºi uitare.simbol feminin pozitiv universal 
împart timpul din spaþiul Unicat exclusiv metrologic : al naºterii, vieþii, învierii, iubirii 
expoziþional ºi-i imprimã adiere.Eseu muzeografic astrolabul, instrument cu care ºi norocului, melci fosilizaþi 

se mãsura poziþia aºtrilor ºi desprinºi din misterioasa Spre alt colþ, o vitrinã cu un e veþi ajunge la Crama unghiurilor de deasupra liniei Canaraua Fetii, alt simbol al discurs insolit despre Naºtere Ostrov urcaþi scara spre orizontului, folosit încã din (genezã): ouã încondeiate cu naºterii ºi învierii, dar ºi (în o expoziþie cât un D veacul al VI-lea în navigaþie ºi vechi motive ºi simboluri creºtinism) al comportamentului ciorchine. Acolo am semnat agriculturã. (rariþa, floarea viþei, calea pãcãtos. Tot jos, sub cupola unei uvertura la ce ar putea fi într-o 
rãtãcitã º.a.) pe suporþi de oale înfloritã, un elefant în O coloanã de calcar (sfeºnic de zi  „Muzeul vinului”, adicã, 
ceramicã romanã ºi scoici, relief pe o þiglã, poate fi asociat bisericã, mi-a spus cuviosul dupã cum gândesc eu, o 
vorbesc de naºterea unui popor cu înþelepciunea, rãbdarea ºi Andrei, Stareþul Mãnãstirii instituþie atractivã, aducãtoare 
ºi împãcarea lui cu natura.puterea. Dervent) din veacul XIX, cu de prestigiu ºi chiar de profit 

„pomul vieþii”, impune o  „Barba lui Dumnezeu”, Tipul de vitrinã a impus economic.
mitologie: 24 de registre, pe crucea ºi cununile, împletituri alegerea genului de obiecte Eventual, cereþi sã vi se aprindã jumãtate fac 12, adicã numãrul etalate, ceramicã (la Tertulian, tradiþionale din spice de grâu, lumina. Refuzaþi ghidul ºi fructelor pomului din grãdina nãscute dupã Sânziene, Clement Alexandrinul sau câteva clipe priviþi ascultându- Raiului, sau plantaþia de vie a echilibreazã registrele de Origen, omul în faþa lui mi povestea. celor 12 Apostoli, ca în scrierea exprimare ale semnelor ºi Dumnezeu este o „picãturã micã Am desfãºurat un suport apocrifã, Înãlþarea lui Isaia /IV, dintr-un vas... o ulcicã în mâna simbolurilor care compun firea vertical de planºe cu mãrturisiri 3/.olarului”): spaþiului expoziþional.cãniþe de rit funerar, ale studenþilor în arhitecturã de Spre un colþ, o vitrinã cu din înfloritoarea vreme a Singur pe un perete alb, un  la Universitatea „Spiru Haret”, clopote: „Timpul liturgic”. „În împãratului roman Antoninus plantator (sedilã) îºi þine Bucureºti (ºi-au fãcut practica în vremea aceea”, dobrogenii au Pius, sec. II e.n., o canã din sec. deschis braþele. E Vierul, zonã, 2012) compus din fost mari crescãtori de animale, III, reconstituitã în laborator, o Atotputernicul, fãrã voia cãruia fotografii, relevee ºi sugestii de ºi animalele purtau la gât oalã de dus mâncarea la câmp, nu va rodi niciodatã. La 12 paºi valorificare a unui patrimoniu clopote. Copiii mergeau cu cu semne care amintesc de El, Euharistia este scãpat de la topit ºi demolare. clopoþei la colindat. Propoziþii alfabetul runic, urcioare cu închipuitã de trei unelte-În interior am rânduit semne ºi care se învãþau la ºcoalã.þâþânã ºi flori pe pântece, simboluri: pistornicul, cu simboluri pe cutii de „Vinãrie”, 

pentru apã ºi vin, oale mici ºi Se crede cã episcopul Paulin de IHNIKA, panacopul din lemn ºi în vitrine de sticlã, fragile ca 
mari, pentru lapte, iaurt sau Nola (353-431), prietenul foarte cioplit cu gãvane pentru 5 pâini siluetele unor fecioare.
magiun (o minunatã oalã, cu bun al „scitului” Niceta de (minunea primei înmulþiri) ºi Aleatoriu ºi parþial, l-am ales pe toarte ca aripi de serafim ºi Remesiana (cãrturar de marcã corâta, albia din stejar în care Clare Gibson pentru a înþelege brâu alveolar). Cam ce se gãsea din epoca patristicã, misionar ºi strugurii încã se zdrobesc cu „Cum sã citim simbolurile” (Ed. în gospodãria unui podgorean autor al celebrului imn creºtin picioarele.Litera, Buc., 2010). Prima din Dobrogea. „Te Deum laudamus”), a fost cel 

vitrinã este o cvasi-anatomie a Intre ferestre, luminatã de o care a introdus folosirea Între toate acestea pluteºte omului : inima (ceasul de lampã cu gaz ºi oglindã, o clopotelor în biserica  creºtinã. naiada, înºãnþuitã într-o olanã, buzunar de la Silistra, aluzie la pianinã aºteaptã o cinã cu o Sfântul Paulin  i-ar fi apãrut nimfã a izvoarelor, lacurilor ºi natura tranzitorie a vieþii posibilã simfonie „VitiS într-un vis un câmp cu flori, de apelor curgãtoare, înzestratã cu umane, dar ºi la România Mare, VitiferA”.unde venea un sunet plãcut. ªi-a har profetic ºi purtãtoare a prin tricolor ºi coroana regalã) Rãzvan Ciucã,spus lucrãtorilor sã toarne tinereþii veºnice. Am sugerat, – plãmânii (tava de cupru) – clopote de forma florii (narcisã). Domeniile Ostrov         când ningea peste Dobrogea, ficatul (gãvanul de lemn penru 

ÎNCEPUTURI - SEMNE ªI SIMBOLURI

n Centrul Cultural Judeþean Cãlãraºi Cinema 3D/2D

Program Cinema Cãlãraºi 17 iulie - 6 august 2015

rimãria Municipiului Cãlãraºi face cunoscut 
faptul cã pe simezele Muzeului Municipal 
Cãlãraºi pot fi vizionate începând de joi, P

16 iulie 2015, lucrãri de picturã ºi graficã 
semnate Victor Grigore. Nãscut la Slobozia în 
anul 1978, absolvent al secþiei Arte Plastice - 
Picturã a Universitãþii de Nord, Baia Mare ºi 
Licenþiat al Universitãþii de 
Vest Timiºoara - Facultatea 
de Arte si Design, Victor 
Grigore este membru al 
Uniunii Artiºtilor din 
România ºi unul dintre 
puþinii profesori de 
educaþie plasticã din 
Cãlãraºi care are ºi o 
activitate expoziþionalã 
notabilã. Mai jos sunt 
cuprinse câteva dintre 
participãrile în expoziþii de grup, dar ºi expoziþii 
personale:
Expoziþii personale
2013 - "Imaginarium", Cãlãraºi, 
2012 - Centrul Cultural UNESCO Ionel Perlea, 
Slobozia, Ialomiþa
2011 - "Dincolo de privire", Cãlãraºi,
Expoziþii de grup
2015 - Salonul anual de artã 2015 – Ediþia a VI-a, 
Cãlãraºi 
2014 - Muzeul de Artã, Constanþa
2013 - Ruse, Bulgaria 
2007 - "Spiritul locului", Librãria Petre Dulfu, 
Baia-Mare, 
2007 - Muzeul Naþional George Enescu, Bucureºti 
Expoziþia de la Muzeul Municipal Cãlãraºi se va 
deschide joi 16 iulie, ora 18.00 ºi va putea fi 
vizitatã pânã la sfârºitul lunii august în fiecare 
sãptãmânã de joi pânã duminicã între orele 10.00 
- 18.00.

Muzeul Municipal Cãlãraºi vã 
invitã la expoziþia de lucrãri de 
picturã ºi graficã semnate de 

Victor Grigorerocurorii DNA i-au în Colegiul 3, reprezentat în atunci nu ºtiu ce se poate candidaturã, nu e 
întâmpla. Eu, sãptãmâna adus la cunoºtinþã Parlamentul României, de 3 momentul. Se gãsesc 
viitoare, încerc sã mã deputatului PNL din legislaturi, de Dan P înlocuitori, noi putem gãsi 
întâlnesc cu Colegiul 3, Colegiul 3 Cãlãraºi, Dan Motreanu. „Treaba cu ºapte, problema e cã nu 
poate reuºeºte sã se Motreanu e o chestiune la Motreanu, în 2 iulie a.c., cã vom gãsi unul la fel de 
întoarcã ºi din concediu, care nimeni nu s-a gândit este urmãrit penal pentru bun ca el. Aici e 

cã se poate ajunge aici, nu spãlare de bani ºi folosirea dacã e plecat, ºi sã le spun problema. Eu cred ºi sper 
pot sã spun cã este o influenþei date de funcþia de oamenilor, cã suntem în sã nu se punã problema 

conducere în partid, pentru echipã ºi mergem mai treabã uºoarã, nici ca sã nu poatã candida în 
obþinerea de foloase departe. Se poate imagine, nici ca toamna anului viitor”, a 
necuvenite, în aceeaºi cauzã întâmpla orice, oricui, ºi organizare, Motreanu mai opinat liderul PNL fiind cercetat ºi George premierului, aþi vãzutavea Colegiului lui, 18 ”, a 

Cãlãraºi. Scutaru, fost consilier localitãþi, ºi le pãstorea, declarat Filipescu.
Filipescu a mai afirmat cã prezidenþial. Sãptãmâna oamenii îl ºtiau de prieten 

Copreºedintele PNL Cãlãraºi nu a reuºit sã stea de vorbã aceasta a venit ºi prima ºi de ºef. Nu ºtiu cât de 
nu scoate din calcul, însã, cu Motreanu dupã ce acesta declaraþie din partea mult îl va afecta ca 
varianta ca Motreanu sã nu a fost pus sub acuzare, astfel conducerii PNL Cãlãraºi, persoanã aceastã situaþie, 
mai fie pe listele PNL cã nu are ºi un punct de prin vocea preºedintelui existã varianta sã fie 
Cãlãraºi la parlamentarele vedere a acestuia în ceea ce Rãducu Filipescu. Acesta nevinovat ºi sã poatã 
din toamna lui 2016. „Nu priveºte situaþia în care se spune cã a convocat pentru candida, existã varianta 
luãm în calcul o altã aflã în prezent.sãptãmâna viitoare o ºedinþã sã aibã o oarecare vinã ºi 

Gorghiu ºi Blaga, la 
Cãlãraºi, pe 25 iulie

Filipescu - ºedinþã sãptãmâna viitoare în 
Colegiul 3, dupã problemele lui Motreanu cu DNA

Din 5 parlamentari PNL de Cãlãraºi, doar 
unul e sigur de un nou mandat în judeþ



siguranþã, dorinþa de a ajunge 
cât mai sus, iar Cãlãraºi poate 
reprezenta o bunã 
oportunitate pentru afirmare. 
În aceste zile, încã un 
basarabean, Maxim Sipulin, 
aºteaptã un rãspuns din 
partea lui Omer. Jucãtorul 
evolueazã pe postul de 
extremã dreaptã ºi are mari 
ºanse de a rãmâne la Cãlãraºi Liga Naþionalã. 
dupã ce Laurenþiu Toma, de la 

Dupã pãtrunderea în lumea HCM Constanþa, a refuzat 
bunã a handbalului românesc, oferta Dunãrii. Ultimul pe 
lucrurile au luat-o în cu totul lista strãinilor aduºi în aceastã 
altã direcþie. Echipa a trecut varã la Dunãrea este Olexandr 
din curtea CSM Cãlãraºi în Yuzhbabenko, din Ucraina. În 
ograda AHC Dunãrea Cãlãraºi, vârstã de 26 de ani, acesta are 
un club înfiinþat special misiunea nu doar de a 
pentru a reprezenta oraºul de conduce jocul cãlãrãºenilor, 
pe Borcea în Liga Naþionalã. dar ºi de a-l face uitat pe Ionuþ 
Politica de transferuri a fost Sãulescu, unul dintre cei mai 
cu totul alta. N-au mai fost iubiþi handbaliºti care au 
bani pentru foste glorii ºi s-a evoluat în ultima vreme pe 
mers pe mâna jucãtorilor din Borcea. Fraþii Ignat, de la HC 
Republica Moldova ºi Ucraina, Vaslui, vor pune ºi ei umãrul 
consideraþi mult mai ieftini ºi la treabã ºi vor da totul, aºa 
chiar mai buni decât cei din cum au fãcut-o ºi pentru 
spaþiul autohton. Rezultatele moldoveni. 
au fost peste aºteptãri, un 

Liga Naþionalã de handbal va aport uriaº la acest lucru 
începe la 22 august, însã avându-l ºi antrenorul Aihan 
Dunãrea Cãlãraºi a fãcut deje Omer. 
spectacol în faþa fanilor 

Lucrurile bune nu se schimbã miercuri seara, când ºi-a 
niciodatã în handbal, motiv prezentat lotul de jucãtori în 
pentru care ºi în aceastã varã Sala Polivalentã. La acþiune au 
Dunãrea Cãlãraºi a transferat participat inclusiv preºedintele 

2012-2013. Echipa s-a luptat la Eremia Pârâianu, Ionuþ dupã aceleaºi criterii. Trei CJ Cãlãraºi, Rãducu Filipescu, 
acea vreme cu Steaua pentru Sãulescu ºi Alin ªania. Nu au jucãtori din Republica ºi primarul Daniel Drãgulin, 
promovarea în Liga Naþionalã, fost singurii transferaþi, dar Moldova au semnat cu adicã oamenii care pompeazã 
numai cã gruparea din numele lor sunt cele mai gruparea condusã de cãtre Ion n perioada în care bani în echipa de handbal. 
Ghencea a fost cea care a importante. N-a mai fost eºec Dumitru. Este vorba Carali, handbalul din oraºul de pe Pânã la startul sezonului, 
triumfat la acea vreme. A doar pentru cã Federaþia Vartic ºi Erhan, jucãtori tineri, Borcea a fost reprezentat Î handbaliºtii vor efectua un 
urmat în anul urmãtor, când Românã de Handbal s-a care s-au lansat la ªtiinþa de cãtre Clubul Sportiv stagiu de pregãtire 
Cãlãraºiul era tot în eºalonul dovedit generoasã. CSM a Bacãu, formaþie ce s-a retras Municipal, Cãlãraºi obiºnuise centralizatã la Cheile 
secund, o campanie mult mai încheiat campionatul pe locul din Liga Naþionalã din cauza pe toatã lumea sã transfere Grãdiºtei, în judeþul Braºov, 
pompoasã. Au venit atunci al doilea, dar a primit ºansa problemelor financiare. Nu nume sonore. Cosmin Libert dupã care vor lua parte la 
Iulian Andrei, Rãzvan unui turneu de baraj unde a sunt cei mai buni handbaliºti ºi Marius Mocanu au fost douã turnee, unul în Capitalã 
Gavriloaia, Adrian Mitrea, reuºit sã obþinã un loc pentru din România, dar au, cu vedetele echipei în sezonul ºi altul la Vaslui. 

cupele europene. Sub comanda lui de a prinde mãcar banca de reserve sunt 
minime. Aºa stau lucrurile, asta este Cosmin Olãroiu a evoluat în numai douã 

partide, dupã care a fost trimis înapoi la adevãrul, iar Popey are nevoie sã joace, 
Vaslui. De la ultimele echipe la care a iar un transfer la echipa lui Ionel Ganea 
evoluat nu s-a transferat pentru cã era poate reprezenta o bunã oportunitate de 
ºiroi de oferte pe numele sãu, ci pentru creºtere pentru el. Popescu este mult 
cã tehnicienii cu care a lucrat au mai bun decât Panait. Îl recomandã nu 
descoperit cã nu este genul de fundaº doar vârsta, dar ºi talia. În plus, are o dar Ganea cautã întãriri inclusiv pentru central care baga material, aºa cum te-ai dorinþã extraordinarã de afirmare. Poate postul de fundaº stânga, poziþie pentru aºtepta de la un apãrãtor care a trecut cã pare o exagerare, dar în locul lui care testeazã acum un fost elev de-al sãu pe la Steaua ºi Vaslui. Bogdan Panait, cu toate cã are un CV cu romovatã în Liga a 2-a, echipa de de la Universitatea Cluj-Napoca. 

care le poate lua ochii multora, Dunãrea În loc sã încerce o astfel de mutare, fotbal a cãlãrãºenilor se afla în Eventuala venire a lui Bogdan Panait la 
ar putea sã-i forþeze pe Câinaru sau Dunãrea Cãlãraºi ar face bine sã nu Paceastã perioadã într-un stagiu de Dunãrea nu ar putea reprezenta o 
Matei, doi jucãtori care la acest moment abandoneze pista Mihai Popescu. Acesta pregãtire centralizatã la Ciuta, în judeþul loviturã. Nici vorbã de aºa ceva. A 
sunt peste fostul stelist. este în lotul lui Dinamo, dar ºansele sale evoluat în cariera sa la Petrolul Ploieºti, Buzãu. Antrenorul Ionel Ganea a plecat 

de la Cãlãraºi cu 26 de jucãtori. Printre FC Vaslui, Steaua, Poli Iaºi, FC Tiraspl, 
CS Otopeni, CF Brãila ºi Dunãrea Galaþi. aceºtia se aflã foarte mulþi juniori, dar ºi 
ªi-a încercat norocul ºi în strãinãtate, câteva nume care au trecut cândva prin 
acolo unde a evoluat pentru Aris Liga I. Muzac, ultima oarã la Juventus 
Limasol. În tricoul ciprioþilor a apãrut de Colentina, ºi Cristocea, de la 
17 ori, reuºind sã marcheze douã goluri. Universitatea Cluj-Napoca, au ºanse sã 
Perioada sa de glorie a fost la Vaslui, dar îmbrace tricoul Dunãrii. Cãlãrãºenii au 
sã nu vã imaginaþi cã este vreo sculã de ºanse mari sã mai transfere încã un 
fundaº central. A fost titularizat doar jucãtor important. Bogdan Panait, 33 de 
pentru cã era preferatul lui Adrian ani, fost internaþional de tineret, se 
Porumboiu, genul de patron cãruia îi pregãteºte în aceastã perioadã alãturi de 
place sã facã echipa oricãrui antrenor. A cãlãrãºeni, urmând ca la finalul 
fost bãgat pe gât celor de la Steaua, care cantonamentului de la Ciuta sã se ia o 
au acceptat sã-l ia la pachet cu Valentin decizie în privinþa sa. Compartimentul 
Badea numai pentru a obþine semnãtura defensive este în acest moment punctual 
atacantului care i-a dus pe „militari” în 

nevralgic al grupãrii „galben-albastre”, 
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Sorin Anghel

vom discuta despre acest subiect 
la FRF sau chiar la CNCD. 

Nu este o ameninþare, este o 
realitate care va scoate la 
suprafaþã lucruri importante 

DECIZIE SCRISÃ în acest sens? fãcut-o cu Bogdan Leu, Nicolae Mircea Brânduºã ªi-ar fi vândut ºi sufletul pentru neºtiute de publicul larg al 
a-l rãsplãti pe cel care îl putea Rãspunsul e clar! Nu o sã poatã Eftene, Tudor Ion, Mihai fotbalului judeþean. Dincã are 
ajuta sã candideze. Întâmplãtor, l- rosti niciun nume ºi nici nu poate Gheorghe, Mirel Burlacu ºi Marin n zvon insistent circula în mingea de celuloid pe paletã! Sã 
am putut sprijini. În momentul emite vreun document pentru cã ªtefan!” Îi atrag atenþia fotbalul judeþean: Dincã vedem cum va servi!!! Dacã o dã 
cînd i-am amendat limbajul motivul invocat este preºedintelui tenisman cã este pe intenþiona sã mã excludã U în fileu, e naºpa rãu de tot!!! ªi, 
corporatist fãrã sã mã gândesc NEREGULAMENTAR! ªi-ar cale sã creeze un precedent din Corpul de Observatori! Pentru încã ceva: Nu voi ezita sã mã 
cum ar fi arãtat fotbalul judeþean compromite funcþia ºi aºa ºifonatã periculos. De ce periculos? Pentru cã nu am fost adeptul ideilor sale, scutur de aerul „aristocratic” al 
fãrã el, Dincã a devenit principalul considerabil. Mai mult decât atât: cã în sinea lui ar putea rãmâne cu pentru cã nu i-am facut sluj, lui Dincã ºi am sã-i vorbesc 
meu oponent. A cãutat toate cãile Dincã îmi îngrãdeºte activitatea impresia cã nimeni nu îl poate pentru cã ºtiu prea multe, pentru neacademic de frust, ori de câte 
pentru a INTERZICE un DREPT de observator, calitate obþinutã înlocui. Fotoliul pe care stã este cã am avut curajul sã-l înfrunt! Un ori oamenii din fotbal vor semnala 
evident al unui cetãþean din U.E. prin concurs. Dupã asemenea unul temporar, lucru care s-a astfel de opozant îi era inutil ºi ca nereguli despre activitatea lui ºi a 
CEEA CE A FÃCUT DINCÃ se analize ºi sinteze din partea lui demonstrat la Caþaros. Fotbalul atare, Dincã a ales mazilirea mea protejaþilor sãi. Aºa cum a fãcut-o 

Dincã, cei care sunt angrenaþi în care nu este jucat pe teren, devine ca cea mai importantã ºi ultimã numeºte DISCRIMINARE! Ca 
edilul unei comune care a sesizat 

fenomenul fotbalului judeþean ar parºiv! Îi amintesc un lucru: la reformã de modernizare a urmare, prin justiþia lui, Dincã 
comportamentul deplorabil al unui 

fotbalului judeþean. În rest ºi-a crede cã dã o loviturã de maestru putea rãmâne cu impresia cã ºedinþa din primãvarã se mândrea 
angajat AJF la un meci oficial. Nu 

încercând SUSPENDAREA mea propus sã stopeze incidentele pe Dincã mã ia de naiv în formã cu o prezenþã mai mare ca la 
mai amintesc de unele maniere de TEMPORARÃ din corpul de stadioane, meciuri suspecte de continuatã. Mã rog, când iei în alegerile de acum un an. Fals! 
arbitraj nesatisfãcãtoare aºa cum observatori sub pretextul cã calcul anumite aspecte trebuie sã- ªtie cum a asigurat cvorumul blat nu vor mai exista ºi va aduce 
au fost în ultimele etape, sau de þi permiþi sã variezi pe tema ºedinþei!??? I-am atras atenþia cã arbitrajul la cote perfornante! Dar arbitrii cãlãrãºeni (nu mã refer la 
atitudinea lui falsã, gen: „Nu mã realitãþii cu probe incriminatorii acesta este respectul delegaþilor cum s-a ajuns aici? Ca „ziarist” cei din Olteniþa, pentru cã nu pot 
bag în treaba lor (Rãdulescu ºi am pus în balanþã promisiunile ºi fi manipulaþi) nu vor sã oficieze sigure. Dar când te exprimi evaziv pentru modul cum conduce AJF-
Stan), dar nici eu nu voi face realizãrile încã noii conduceri a alãturi de mine. Decizie aºa cum a fãcut-o ºi Stan (care ul! Remarcã care l-a durut. Nu m-
nimic în sprijinul tãu!”. Afirmaþie AJF Cãlãraºi. Aºa cum stã bine comunicatã, fie ºi verbal în lasã impresia cã este un personaj aº mira ca în rândul primarilor sã 
uluitoare prin care Dincã aratã presei, tonul meu general a fost ºi tribuna stadionului Navrom. Doar intangibil în cadrul comisiei pe aparã (dacã nu a apãrut deja) 
câtã urã înverºunatã are împotriva va fi întotdeuna critic. Ceea ce lui cã, cu câtva timp înainte de acest care cu onor o conduce, dar în impresia cã mandatul sãu e cea 
mea. Ca pe vremea inchiziþiei! Dincã nu i-a cãzut bine la ficat. La verdict, am avut o discuþie tãioasã schimb toarce cum vrea Motanu!) mai mare FARSÃ din istoria 
Dragã Dorinel Dincã, dacã nu voi un an cu Dincã ca preºedinte la cu Dincã în incinta primãriei despre o hotãrâre a lui „Il fotbalului judeþean. Fireºte, e doar 
mai ACTIVA în mandatul tãu, nu AJF, am analizat la sânge Cãlãraºi, care mi-a lãsat un gust Presidente”, mai ales când nu-þi o impresie. Nu e lege. În orice 
reprezintã un capãt de þarã, voi „reuºitele sale”. ªi, pentru cã am amar. Imediat, Dincã s-a prevalat vine pe ºiret, driblezi pe riscul caz, nu e scrisã. La fel ca ºi 
rãmâne acelaºi Mircea Brânduºã. avut curajul sã-i amintesc cum a de toate tertipurile pentru a nu tãu! ªi, sã revin la dl Dincã: recomandãrile oferite 
În schimb, domnia ta dacã nu vei ajuns în aceastã funcþie, Dincã m- mai fi delegat la jocuri. Ce acesta constatã cã sentinþa care subordonaþilor sãi împotriva mea. 
mai fi preºedinte, vei reveni la a trecut pe linie moartã. Cine nu caracter frumos! Îl întreb public: mã condamnã dã o loviturã de Recomandãri, care analizate un 
statutul de ilustru necunoscut! Ca e de acord cu el este împotriva DE CE TACE? De ce nu face pubic imagine bunã fotbalului judeþean. pic mai serios ar putea constitui 
ºi predecesorul tãu. Te salut, ºi sã lui! În urmã cu 5 ani, Dincã era o lista arbitrilor care sunt împotiva Altfel zis: „Gata domnilor, v-am un ABUZ în serviciu! Nu doresc 
auzim numai de bine!!! statuie a disperãrii! mea? DE CE NU EMITE O scãpat de Brânduºã aºa cum am un rãzboi, însã, dacã va trebui, 

Sorin Anghel

De ce tace preºedintele!? (I)

campion al Moldovei, 25 de selecþii 
naþionale
12.SABIN IULIAN IGNAT/CENTRU – 
nou venit (29.07.1987, 1,90 m) – originar 
din Piatra Neamþ, a evoluat la ªtiinþa 
Bacãu, Poli Timiºoara, HC Vaslui, locul 4 în 
Liga Naþionalã, participant douã sezoane 
consecutive la Challange Cup.

Rodica Zaharia 13. CONSTANTIN MARIUS 
IGNAT/PIVOT – nou venit (27.05.1986, 

iercuri searã, Sala Sporturilor din 1,85 m) - originar din Piatra Neamþ, a 
municipiul Cãlãraºi a gãzduit un evoluat la CSU Suceava, Poli Timiºoara ºi Meveniment efervescent pentru HC Vaslui, locul 4 în Liga Naþionalã, 

handbalul cãlãrãºean. AHC Dunãrea finalist Challange Cup.
Cãlãraºi a prezentat cãlãrãºenilor prezenþi 14.ROMAN ZACACIURIN/INTER 
la eveniment, lotul de jucãtori cu care DREAPTA – (22.06.1992, 1,90 m) – din 
porneºte la drum în noul sezon Chiºinãu, a jucat la Baracuda Chiºinãu, 
competiþional al Ligii Naþionale, ce va ªtiinþa Bacãu, 20 de selecþii la lotul 
debuta în 22 august. naþional, campion naþional la juniori 1, 

campion mondial.Organizatorii au pregãtit o searã specialã, 
15. ALEXANDR (SAªA) având în vedere cã în deschiderea 
YUZHBABENKO/CENTRU – nou venit evenimentului timp de câteva zeci de 
(26.04.1989, 1,89 m) – echipa de origine minute a încins atmosfera trupa DEEP 
HC PORTOVIC IUJNI, locul 2 în CENTRAL. Imediat dupã momentul 
Campionatul Ucrainei, 20 de selecþii artistic, au fost prezentaþi cei 16 jucãtori, 
naþionale.Alin ªania (cãpitanul echipei) ºi Aihan 

Iatã care este componenþa echipei AHC Portivik Iujni, Dinamo Poltava, Permskie 16. RÃZVAN ANDREI Omer (antrenorul principal) fiind de 
Dunãrea Cãlãraºi. Medved, Mersin Turcia, locul 2 în GAVRILOAIA/EXREMÃ DREAPTÃ – departe cei mai aplaudaþi de cei prezenþi, 

campionatul Ucrainei ºi locul 3 în 1.ALIN FLORIN ªANIA /INTER (25.071985, 1,86 m) – echipa de origine dar ºi cei mai emoþionaþi. Asta pentru cã 
Campionatul Rusiei.STÂNGA (n.11.02.1983, înãlþime 1,97m) – CSU Suceava, finalist Challange Cup, locul ªania a avut în tribune familia (soþia, fiica 
6. VICTOR VARTIC/INTER STÂNGA – cãpitanul echipei, component al echipei III în Liga Naþionalã cu Suceava.ºi bãieþelul sãu de o lunã ºi jumãtate), iar 

naþionale cu peste 150 de selecþii, originar nou venit (01.11.1992, 1,90 m) – vine din Aihan Omer  a fost impresionat pânã la 
din Craiova, echipa de origine CSS Craiova, Chiºinãu, 20 de selecþii la lotul naþional din lacrimi de primirea fãcutã de cei prezenþi, 
a mai evoluat la Minaur Baia Mare, Republica Moldova, echipa de origine cãlãrãºenii alegând sã-l ovaþioneze în 
Prevent Slovengrateþ, Steaua Bucureºti, Al Baracuda Chiºinãu, a evoluat la ªtiinþa picioare, minute bune, în semn de respect.
Wasel Dubai, campion naþional cu Steaua Bacãu, campion la Juniori 1, campion 

Alãturi de echipã s-au aflat Dan Drãgulin, Bucureºti ºi Al Wasel Dubai, 3 cupe ale mondial, vicecampion al României.
primarul municipiului ºi Rãducu Filipescu, României cu Steaua Bucureºti ºi tot cu 7. PAVLO GURKOVSCHY/PIVOT – 
preºedintele Consiliului Judeþean Cãlãraºi, Steaua Bucureºti Challange Cup) (09.10.1985, 1,95 m) – vine din Zaporojie, a 
ambii declarându-si susþinerea faþã de AHC 2. ANDREI IULIAN/PORTAR evoluat la ZTR Zaporojie ºi la Motor 
Dunãrea, atât în sezonul competiþional (17.08.1982, 1,89 m) – echipa de origine Zaporojie, multiplu campion al Ucrainei, 12 
2015-2016, cât ºi în sezoanele viitoare. CSS Suceava, a mai jucat la Fibrex Piatra selecþii la lotul naþional.

Neamþ, CSM Oradea, CSU Suceava, HC 8. ADI IONUÞ MITREA/EXTREMÃ 
Caraº Severin, locul 3 în Liga Naþionalã ºi STÂNGA – (19.11.1983, 1,78 m) – a Maseur: Cornel Mihai
finala Challange Cup) evoluat la Suceava ºi Dunãrea Cãlãraºi, Kinetoterapeut (nou venit de la HCM 
3. VALERIU ERHAN/PORTAR – nou palmares – finala Cupei Challange ºi locul Constanþa): Florin Dima
venit (20.06.1990, 2,00 m) – vine de la 3 în Liga Naþionalã cu Suceava. Antrenor secund: Bota Ioan Bucur-
Chiºinãu, a evoluat la ªtiinþa Bacãu, 9. VLADIMIR CARALI/pivot – nou absolvent al IEFS Bucureºti, Specializarea 
campion european cu Baracuda Chiºinãu, venit (19.06.1992, 2,03 m) – originar din Handbal, în 1976, naturalizat la Cãlãraºi, 
25 de selecþii la lotul naþional Chiºinãu, a jucat la Baracuda Chiºinãu, profesor grad 1.
4.FLORIN CORNEL NICOLAE / ªtiinþa Bacãu, 20 de selecþii naþionale în Antrenor principal: AIHAN OMER – 55 
INTER STÂNGA – (11.08.1980, 1,90 m) – Republica Moldova,  campion naþional la de ani ( nãscut 27.06.1960), antrenor 
originar din Ploieºti, 70 de selecþii la lotul Juniori 1, campion mondial în 2013 emerit originar din Constanþa , 5 titluri de 
naþional, a evoluat la CSS Ploieºti, HCM 10. MIHÃIÞÃ COVEIANU/PORTAR – campion naþional ºi 6 cupe ale României, 
Constanþa, Kadeten,  U Cluj, Dinamo (16.06.1994, 1,94 m) – din Cãlãraºi, a jucat câºtigãtor a 3 cupe europene (consecutiv-

Dupã câteva minute de încãlzire, Bucureºti, campion naþional în Liga la CSS ºi CSM Cãlãraºi, vicecampion record absolut în Europa), a antrenat 
Naþionalã, Cupa României, optimi handbaliºtii au intrat în jocul amical pus la naþional la juniori, locul 5 în Liga naþionala Libanului, a calificat echipa 

cale de cei doi „arbitrii” Omer ºi Bota. Champions Ligue, semifinala Cupei Naþionalã cu Dunãrea Cãlãraºi. naþionalã dupã 15 ani la un turneu final de 
Finalul evenimentului a venit cu un Cupelor, Campionat ºi Super-Cupa Elveþiei 11. ANATOLI BULOV/EXTREMÃ C.M., selecþioner al echipei naþionale de 
moment de socializare, unde suporterii din 5. OLEG KUMOGORODSKY/INTER STÂNGA – (18.03.1991, 1,88 m) – a jucat handbal a României, în 2015 a fost 
tribune au „tãbãrât” pe echipã pentru poze DREAPTA – (05.07.1979, 1,92 m) – 26 de la Baracuda Chiºinãu, ªtiinþa Bacãu, desemnat cel mai bun antrenor de handbal 
ºi autografe. selecþii naþionale în Ucraina, a evoluat la campion european ºi campion mondial, masculin.

Echipa de handbal 
pleacã în cantonament

Un fost jucãtor 
al Stelei dã probe la 

Dunãrea Cãlãraºi

Prezentare de excepþie a echipei 
de handbal AHC Dunãrea Cãlãraºi

Pierdut 

certificat 

constatator 

conform 

Legii 359/2004, 

numãrul 

16.564/

11.12.2013

SC DINAMIC IMPEX SRL cu sediul în sat 
Coþofanca, comuna Gurbãneºti, judeþul Cãlãraºi 
anunþã cã a depus la APM Cãlãraºi documentaþia 
tehnicã pentru obþinerea autorizaþiei de mediu 
pentru desfãºurarea activitãþii cultivarea 
cerealelor, porumbului ºi a altor plante, cod CAEN 
– 0111 pe amplasamentul din sat Gurbãneºti, 
comuna Gurbãneºti, strada Principalã.
Eventualele sugestii sau observaþii se vor depune 
în scris la Agenþia pentru Protecþia Mediului 
Cãlãraºi, ªoseaua Chiciului, nr.2, telefon 
0242/315035 ºi fax 0242/311926 în termen de 30 
de zile de la apariþia anunþului.



siguranþã, dorinþa de a ajunge 
cât mai sus, iar Cãlãraºi poate 
reprezenta o bunã 
oportunitate pentru afirmare. 
În aceste zile, încã un 
basarabean, Maxim Sipulin, 
aºteaptã un rãspuns din 
partea lui Omer. Jucãtorul 
evolueazã pe postul de 
extremã dreaptã ºi are mari 
ºanse de a rãmâne la Cãlãraºi Liga Naþionalã. 
dupã ce Laurenþiu Toma, de la 

Dupã pãtrunderea în lumea HCM Constanþa, a refuzat 
bunã a handbalului românesc, oferta Dunãrii. Ultimul pe 
lucrurile au luat-o în cu totul lista strãinilor aduºi în aceastã 
altã direcþie. Echipa a trecut varã la Dunãrea este Olexandr 
din curtea CSM Cãlãraºi în Yuzhbabenko, din Ucraina. În 
ograda AHC Dunãrea Cãlãraºi, vârstã de 26 de ani, acesta are 
un club înfiinþat special misiunea nu doar de a 
pentru a reprezenta oraºul de conduce jocul cãlãrãºenilor, 
pe Borcea în Liga Naþionalã. dar ºi de a-l face uitat pe Ionuþ 
Politica de transferuri a fost Sãulescu, unul dintre cei mai 
cu totul alta. N-au mai fost iubiþi handbaliºti care au 
bani pentru foste glorii ºi s-a evoluat în ultima vreme pe 
mers pe mâna jucãtorilor din Borcea. Fraþii Ignat, de la HC 
Republica Moldova ºi Ucraina, Vaslui, vor pune ºi ei umãrul 
consideraþi mult mai ieftini ºi la treabã ºi vor da totul, aºa 
chiar mai buni decât cei din cum au fãcut-o ºi pentru 
spaþiul autohton. Rezultatele moldoveni. 
au fost peste aºteptãri, un 

Liga Naþionalã de handbal va aport uriaº la acest lucru 
începe la 22 august, însã avându-l ºi antrenorul Aihan 
Dunãrea Cãlãraºi a fãcut deje Omer. 
spectacol în faþa fanilor 

Lucrurile bune nu se schimbã miercuri seara, când ºi-a 
niciodatã în handbal, motiv prezentat lotul de jucãtori în 
pentru care ºi în aceastã varã Sala Polivalentã. La acþiune au 
Dunãrea Cãlãraºi a transferat participat inclusiv preºedintele 

2012-2013. Echipa s-a luptat la Eremia Pârâianu, Ionuþ dupã aceleaºi criterii. Trei CJ Cãlãraºi, Rãducu Filipescu, 
acea vreme cu Steaua pentru Sãulescu ºi Alin ªania. Nu au jucãtori din Republica ºi primarul Daniel Drãgulin, 
promovarea în Liga Naþionalã, fost singurii transferaþi, dar Moldova au semnat cu adicã oamenii care pompeazã 
numai cã gruparea din numele lor sunt cele mai gruparea condusã de cãtre Ion n perioada în care bani în echipa de handbal. 
Ghencea a fost cea care a importante. N-a mai fost eºec Dumitru. Este vorba Carali, handbalul din oraºul de pe Pânã la startul sezonului, 
triumfat la acea vreme. A doar pentru cã Federaþia Vartic ºi Erhan, jucãtori tineri, Borcea a fost reprezentat Î handbaliºtii vor efectua un 
urmat în anul urmãtor, când Românã de Handbal s-a care s-au lansat la ªtiinþa de cãtre Clubul Sportiv stagiu de pregãtire 
Cãlãraºiul era tot în eºalonul dovedit generoasã. CSM a Bacãu, formaþie ce s-a retras Municipal, Cãlãraºi obiºnuise centralizatã la Cheile 
secund, o campanie mult mai încheiat campionatul pe locul din Liga Naþionalã din cauza pe toatã lumea sã transfere Grãdiºtei, în judeþul Braºov, 
pompoasã. Au venit atunci al doilea, dar a primit ºansa problemelor financiare. Nu nume sonore. Cosmin Libert dupã care vor lua parte la 
Iulian Andrei, Rãzvan unui turneu de baraj unde a sunt cei mai buni handbaliºti ºi Marius Mocanu au fost douã turnee, unul în Capitalã 
Gavriloaia, Adrian Mitrea, reuºit sã obþinã un loc pentru din România, dar au, cu vedetele echipei în sezonul ºi altul la Vaslui. 

cupele europene. Sub comanda lui de a prinde mãcar banca de reserve sunt 
minime. Aºa stau lucrurile, asta este Cosmin Olãroiu a evoluat în numai douã 

partide, dupã care a fost trimis înapoi la adevãrul, iar Popey are nevoie sã joace, 
Vaslui. De la ultimele echipe la care a iar un transfer la echipa lui Ionel Ganea 
evoluat nu s-a transferat pentru cã era poate reprezenta o bunã oportunitate de 
ºiroi de oferte pe numele sãu, ci pentru creºtere pentru el. Popescu este mult 
cã tehnicienii cu care a lucrat au mai bun decât Panait. Îl recomandã nu 
descoperit cã nu este genul de fundaº doar vârsta, dar ºi talia. În plus, are o dar Ganea cautã întãriri inclusiv pentru central care baga material, aºa cum te-ai dorinþã extraordinarã de afirmare. Poate postul de fundaº stânga, poziþie pentru aºtepta de la un apãrãtor care a trecut cã pare o exagerare, dar în locul lui care testeazã acum un fost elev de-al sãu pe la Steaua ºi Vaslui. Bogdan Panait, cu toate cã are un CV cu romovatã în Liga a 2-a, echipa de de la Universitatea Cluj-Napoca. 

care le poate lua ochii multora, Dunãrea În loc sã încerce o astfel de mutare, fotbal a cãlãrãºenilor se afla în Eventuala venire a lui Bogdan Panait la 
ar putea sã-i forþeze pe Câinaru sau Dunãrea Cãlãraºi ar face bine sã nu Paceastã perioadã într-un stagiu de Dunãrea nu ar putea reprezenta o 
Matei, doi jucãtori care la acest moment abandoneze pista Mihai Popescu. Acesta pregãtire centralizatã la Ciuta, în judeþul loviturã. Nici vorbã de aºa ceva. A 
sunt peste fostul stelist. este în lotul lui Dinamo, dar ºansele sale evoluat în cariera sa la Petrolul Ploieºti, Buzãu. Antrenorul Ionel Ganea a plecat 

de la Cãlãraºi cu 26 de jucãtori. Printre FC Vaslui, Steaua, Poli Iaºi, FC Tiraspl, 
CS Otopeni, CF Brãila ºi Dunãrea Galaþi. aceºtia se aflã foarte mulþi juniori, dar ºi 
ªi-a încercat norocul ºi în strãinãtate, câteva nume care au trecut cândva prin 
acolo unde a evoluat pentru Aris Liga I. Muzac, ultima oarã la Juventus 
Limasol. În tricoul ciprioþilor a apãrut de Colentina, ºi Cristocea, de la 
17 ori, reuºind sã marcheze douã goluri. Universitatea Cluj-Napoca, au ºanse sã 
Perioada sa de glorie a fost la Vaslui, dar îmbrace tricoul Dunãrii. Cãlãrãºenii au 
sã nu vã imaginaþi cã este vreo sculã de ºanse mari sã mai transfere încã un 
fundaº central. A fost titularizat doar jucãtor important. Bogdan Panait, 33 de 
pentru cã era preferatul lui Adrian ani, fost internaþional de tineret, se 
Porumboiu, genul de patron cãruia îi pregãteºte în aceastã perioadã alãturi de 
place sã facã echipa oricãrui antrenor. A cãlãrãºeni, urmând ca la finalul 
fost bãgat pe gât celor de la Steaua, care cantonamentului de la Ciuta sã se ia o 
au acceptat sã-l ia la pachet cu Valentin decizie în privinþa sa. Compartimentul 
Badea numai pentru a obþine semnãtura defensive este în acest moment punctual 
atacantului care i-a dus pe „militari” în 

nevralgic al grupãrii „galben-albastre”, 
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Sorin Anghel

vom discuta despre acest subiect 
la FRF sau chiar la CNCD. 

Nu este o ameninþare, este o 
realitate care va scoate la 
suprafaþã lucruri importante 

DECIZIE SCRISÃ în acest sens? fãcut-o cu Bogdan Leu, Nicolae Mircea Brânduºã ªi-ar fi vândut ºi sufletul pentru neºtiute de publicul larg al 
a-l rãsplãti pe cel care îl putea Rãspunsul e clar! Nu o sã poatã Eftene, Tudor Ion, Mihai fotbalului judeþean. Dincã are 
ajuta sã candideze. Întâmplãtor, l- rosti niciun nume ºi nici nu poate Gheorghe, Mirel Burlacu ºi Marin n zvon insistent circula în mingea de celuloid pe paletã! Sã 
am putut sprijini. În momentul emite vreun document pentru cã ªtefan!” Îi atrag atenþia fotbalul judeþean: Dincã vedem cum va servi!!! Dacã o dã 
cînd i-am amendat limbajul motivul invocat este preºedintelui tenisman cã este pe intenþiona sã mã excludã U în fileu, e naºpa rãu de tot!!! ªi, 
corporatist fãrã sã mã gândesc NEREGULAMENTAR! ªi-ar cale sã creeze un precedent din Corpul de Observatori! Pentru încã ceva: Nu voi ezita sã mã 
cum ar fi arãtat fotbalul judeþean compromite funcþia ºi aºa ºifonatã periculos. De ce periculos? Pentru cã nu am fost adeptul ideilor sale, scutur de aerul „aristocratic” al 
fãrã el, Dincã a devenit principalul considerabil. Mai mult decât atât: cã în sinea lui ar putea rãmâne cu pentru cã nu i-am facut sluj, lui Dincã ºi am sã-i vorbesc 
meu oponent. A cãutat toate cãile Dincã îmi îngrãdeºte activitatea impresia cã nimeni nu îl poate pentru cã ºtiu prea multe, pentru neacademic de frust, ori de câte 
pentru a INTERZICE un DREPT de observator, calitate obþinutã înlocui. Fotoliul pe care stã este cã am avut curajul sã-l înfrunt! Un ori oamenii din fotbal vor semnala 
evident al unui cetãþean din U.E. prin concurs. Dupã asemenea unul temporar, lucru care s-a astfel de opozant îi era inutil ºi ca nereguli despre activitatea lui ºi a 
CEEA CE A FÃCUT DINCÃ se analize ºi sinteze din partea lui demonstrat la Caþaros. Fotbalul atare, Dincã a ales mazilirea mea protejaþilor sãi. Aºa cum a fãcut-o 

Dincã, cei care sunt angrenaþi în care nu este jucat pe teren, devine ca cea mai importantã ºi ultimã numeºte DISCRIMINARE! Ca 
edilul unei comune care a sesizat 

fenomenul fotbalului judeþean ar parºiv! Îi amintesc un lucru: la reformã de modernizare a urmare, prin justiþia lui, Dincã 
comportamentul deplorabil al unui 

fotbalului judeþean. În rest ºi-a crede cã dã o loviturã de maestru putea rãmâne cu impresia cã ºedinþa din primãvarã se mândrea 
angajat AJF la un meci oficial. Nu 

încercând SUSPENDAREA mea propus sã stopeze incidentele pe Dincã mã ia de naiv în formã cu o prezenþã mai mare ca la 
mai amintesc de unele maniere de TEMPORARÃ din corpul de stadioane, meciuri suspecte de continuatã. Mã rog, când iei în alegerile de acum un an. Fals! 
arbitraj nesatisfãcãtoare aºa cum observatori sub pretextul cã calcul anumite aspecte trebuie sã- ªtie cum a asigurat cvorumul blat nu vor mai exista ºi va aduce 
au fost în ultimele etape, sau de þi permiþi sã variezi pe tema ºedinþei!??? I-am atras atenþia cã arbitrajul la cote perfornante! Dar arbitrii cãlãrãºeni (nu mã refer la 
atitudinea lui falsã, gen: „Nu mã realitãþii cu probe incriminatorii acesta este respectul delegaþilor cum s-a ajuns aici? Ca „ziarist” cei din Olteniþa, pentru cã nu pot 
bag în treaba lor (Rãdulescu ºi am pus în balanþã promisiunile ºi fi manipulaþi) nu vor sã oficieze sigure. Dar când te exprimi evaziv pentru modul cum conduce AJF-
Stan), dar nici eu nu voi face realizãrile încã noii conduceri a alãturi de mine. Decizie aºa cum a fãcut-o ºi Stan (care ul! Remarcã care l-a durut. Nu m-
nimic în sprijinul tãu!”. Afirmaþie AJF Cãlãraºi. Aºa cum stã bine comunicatã, fie ºi verbal în lasã impresia cã este un personaj aº mira ca în rândul primarilor sã 
uluitoare prin care Dincã aratã presei, tonul meu general a fost ºi tribuna stadionului Navrom. Doar intangibil în cadrul comisiei pe aparã (dacã nu a apãrut deja) 
câtã urã înverºunatã are împotriva va fi întotdeuna critic. Ceea ce lui cã, cu câtva timp înainte de acest care cu onor o conduce, dar în impresia cã mandatul sãu e cea 
mea. Ca pe vremea inchiziþiei! Dincã nu i-a cãzut bine la ficat. La verdict, am avut o discuþie tãioasã schimb toarce cum vrea Motanu!) mai mare FARSÃ din istoria 
Dragã Dorinel Dincã, dacã nu voi un an cu Dincã ca preºedinte la cu Dincã în incinta primãriei despre o hotãrâre a lui „Il fotbalului judeþean. Fireºte, e doar 
mai ACTIVA în mandatul tãu, nu AJF, am analizat la sânge Cãlãraºi, care mi-a lãsat un gust Presidente”, mai ales când nu-þi o impresie. Nu e lege. În orice 
reprezintã un capãt de þarã, voi „reuºitele sale”. ªi, pentru cã am amar. Imediat, Dincã s-a prevalat vine pe ºiret, driblezi pe riscul caz, nu e scrisã. La fel ca ºi 
rãmâne acelaºi Mircea Brânduºã. avut curajul sã-i amintesc cum a de toate tertipurile pentru a nu tãu! ªi, sã revin la dl Dincã: recomandãrile oferite 
În schimb, domnia ta dacã nu vei ajuns în aceastã funcþie, Dincã m- mai fi delegat la jocuri. Ce acesta constatã cã sentinþa care subordonaþilor sãi împotriva mea. 
mai fi preºedinte, vei reveni la a trecut pe linie moartã. Cine nu caracter frumos! Îl întreb public: mã condamnã dã o loviturã de Recomandãri, care analizate un 
statutul de ilustru necunoscut! Ca e de acord cu el este împotriva DE CE TACE? De ce nu face pubic imagine bunã fotbalului judeþean. pic mai serios ar putea constitui 
ºi predecesorul tãu. Te salut, ºi sã lui! În urmã cu 5 ani, Dincã era o lista arbitrilor care sunt împotiva Altfel zis: „Gata domnilor, v-am un ABUZ în serviciu! Nu doresc 
auzim numai de bine!!! statuie a disperãrii! mea? DE CE NU EMITE O scãpat de Brânduºã aºa cum am un rãzboi, însã, dacã va trebui, 

Sorin Anghel

De ce tace preºedintele!? (I)

campion al Moldovei, 25 de selecþii 
naþionale
12.SABIN IULIAN IGNAT/CENTRU – 
nou venit (29.07.1987, 1,90 m) – originar 
din Piatra Neamþ, a evoluat la ªtiinþa 
Bacãu, Poli Timiºoara, HC Vaslui, locul 4 în 
Liga Naþionalã, participant douã sezoane 
consecutive la Challange Cup.

Rodica Zaharia 13. CONSTANTIN MARIUS 
IGNAT/PIVOT – nou venit (27.05.1986, 

iercuri searã, Sala Sporturilor din 1,85 m) - originar din Piatra Neamþ, a 
municipiul Cãlãraºi a gãzduit un evoluat la CSU Suceava, Poli Timiºoara ºi Meveniment efervescent pentru HC Vaslui, locul 4 în Liga Naþionalã, 

handbalul cãlãrãºean. AHC Dunãrea finalist Challange Cup.
Cãlãraºi a prezentat cãlãrãºenilor prezenþi 14.ROMAN ZACACIURIN/INTER 
la eveniment, lotul de jucãtori cu care DREAPTA – (22.06.1992, 1,90 m) – din 
porneºte la drum în noul sezon Chiºinãu, a jucat la Baracuda Chiºinãu, 
competiþional al Ligii Naþionale, ce va ªtiinþa Bacãu, 20 de selecþii la lotul 
debuta în 22 august. naþional, campion naþional la juniori 1, 

campion mondial.Organizatorii au pregãtit o searã specialã, 
15. ALEXANDR (SAªA) având în vedere cã în deschiderea 
YUZHBABENKO/CENTRU – nou venit evenimentului timp de câteva zeci de 
(26.04.1989, 1,89 m) – echipa de origine minute a încins atmosfera trupa DEEP 
HC PORTOVIC IUJNI, locul 2 în CENTRAL. Imediat dupã momentul 
Campionatul Ucrainei, 20 de selecþii artistic, au fost prezentaþi cei 16 jucãtori, 
naþionale.Alin ªania (cãpitanul echipei) ºi Aihan 

Iatã care este componenþa echipei AHC Portivik Iujni, Dinamo Poltava, Permskie 16. RÃZVAN ANDREI Omer (antrenorul principal) fiind de 
Dunãrea Cãlãraºi. Medved, Mersin Turcia, locul 2 în GAVRILOAIA/EXREMÃ DREAPTÃ – departe cei mai aplaudaþi de cei prezenþi, 

campionatul Ucrainei ºi locul 3 în 1.ALIN FLORIN ªANIA /INTER (25.071985, 1,86 m) – echipa de origine dar ºi cei mai emoþionaþi. Asta pentru cã 
Campionatul Rusiei.STÂNGA (n.11.02.1983, înãlþime 1,97m) – CSU Suceava, finalist Challange Cup, locul ªania a avut în tribune familia (soþia, fiica 
6. VICTOR VARTIC/INTER STÂNGA – cãpitanul echipei, component al echipei III în Liga Naþionalã cu Suceava.ºi bãieþelul sãu de o lunã ºi jumãtate), iar 

naþionale cu peste 150 de selecþii, originar nou venit (01.11.1992, 1,90 m) – vine din Aihan Omer  a fost impresionat pânã la 
din Craiova, echipa de origine CSS Craiova, Chiºinãu, 20 de selecþii la lotul naþional din lacrimi de primirea fãcutã de cei prezenþi, 
a mai evoluat la Minaur Baia Mare, Republica Moldova, echipa de origine cãlãrãºenii alegând sã-l ovaþioneze în 
Prevent Slovengrateþ, Steaua Bucureºti, Al Baracuda Chiºinãu, a evoluat la ªtiinþa picioare, minute bune, în semn de respect.
Wasel Dubai, campion naþional cu Steaua Bacãu, campion la Juniori 1, campion 

Alãturi de echipã s-au aflat Dan Drãgulin, Bucureºti ºi Al Wasel Dubai, 3 cupe ale mondial, vicecampion al României.
primarul municipiului ºi Rãducu Filipescu, României cu Steaua Bucureºti ºi tot cu 7. PAVLO GURKOVSCHY/PIVOT – 
preºedintele Consiliului Judeþean Cãlãraºi, Steaua Bucureºti Challange Cup) (09.10.1985, 1,95 m) – vine din Zaporojie, a 
ambii declarându-si susþinerea faþã de AHC 2. ANDREI IULIAN/PORTAR evoluat la ZTR Zaporojie ºi la Motor 
Dunãrea, atât în sezonul competiþional (17.08.1982, 1,89 m) – echipa de origine Zaporojie, multiplu campion al Ucrainei, 12 
2015-2016, cât ºi în sezoanele viitoare. CSS Suceava, a mai jucat la Fibrex Piatra selecþii la lotul naþional.

Neamþ, CSM Oradea, CSU Suceava, HC 8. ADI IONUÞ MITREA/EXTREMÃ 
Caraº Severin, locul 3 în Liga Naþionalã ºi STÂNGA – (19.11.1983, 1,78 m) – a Maseur: Cornel Mihai
finala Challange Cup) evoluat la Suceava ºi Dunãrea Cãlãraºi, Kinetoterapeut (nou venit de la HCM 
3. VALERIU ERHAN/PORTAR – nou palmares – finala Cupei Challange ºi locul Constanþa): Florin Dima
venit (20.06.1990, 2,00 m) – vine de la 3 în Liga Naþionalã cu Suceava. Antrenor secund: Bota Ioan Bucur-
Chiºinãu, a evoluat la ªtiinþa Bacãu, 9. VLADIMIR CARALI/pivot – nou absolvent al IEFS Bucureºti, Specializarea 
campion european cu Baracuda Chiºinãu, venit (19.06.1992, 2,03 m) – originar din Handbal, în 1976, naturalizat la Cãlãraºi, 
25 de selecþii la lotul naþional Chiºinãu, a jucat la Baracuda Chiºinãu, profesor grad 1.
4.FLORIN CORNEL NICOLAE / ªtiinþa Bacãu, 20 de selecþii naþionale în Antrenor principal: AIHAN OMER – 55 
INTER STÂNGA – (11.08.1980, 1,90 m) – Republica Moldova,  campion naþional la de ani ( nãscut 27.06.1960), antrenor 
originar din Ploieºti, 70 de selecþii la lotul Juniori 1, campion mondial în 2013 emerit originar din Constanþa , 5 titluri de 
naþional, a evoluat la CSS Ploieºti, HCM 10. MIHÃIÞÃ COVEIANU/PORTAR – campion naþional ºi 6 cupe ale României, 
Constanþa, Kadeten,  U Cluj, Dinamo (16.06.1994, 1,94 m) – din Cãlãraºi, a jucat câºtigãtor a 3 cupe europene (consecutiv-

Dupã câteva minute de încãlzire, Bucureºti, campion naþional în Liga la CSS ºi CSM Cãlãraºi, vicecampion record absolut în Europa), a antrenat 
Naþionalã, Cupa României, optimi handbaliºtii au intrat în jocul amical pus la naþional la juniori, locul 5 în Liga naþionala Libanului, a calificat echipa 

cale de cei doi „arbitrii” Omer ºi Bota. Champions Ligue, semifinala Cupei Naþionalã cu Dunãrea Cãlãraºi. naþionalã dupã 15 ani la un turneu final de 
Finalul evenimentului a venit cu un Cupelor, Campionat ºi Super-Cupa Elveþiei 11. ANATOLI BULOV/EXTREMÃ C.M., selecþioner al echipei naþionale de 
moment de socializare, unde suporterii din 5. OLEG KUMOGORODSKY/INTER STÂNGA – (18.03.1991, 1,88 m) – a jucat handbal a României, în 2015 a fost 
tribune au „tãbãrât” pe echipã pentru poze DREAPTA – (05.07.1979, 1,92 m) – 26 de la Baracuda Chiºinãu, ªtiinþa Bacãu, desemnat cel mai bun antrenor de handbal 
ºi autografe. selecþii naþionale în Ucraina, a evoluat la campion european ºi campion mondial, masculin.

Echipa de handbal 
pleacã în cantonament

Un fost jucãtor 
al Stelei dã probe la 

Dunãrea Cãlãraºi

Prezentare de excepþie a echipei 
de handbal AHC Dunãrea Cãlãraºi

Pierdut 

certificat 

constatator 

conform 

Legii 359/2004, 

numãrul 

16.564/

11.12.2013

SC DINAMIC IMPEX SRL cu sediul în sat 
Coþofanca, comuna Gurbãneºti, judeþul Cãlãraºi 
anunþã cã a depus la APM Cãlãraºi documentaþia 
tehnicã pentru obþinerea autorizaþiei de mediu 
pentru desfãºurarea activitãþii cultivarea 
cerealelor, porumbului ºi a altor plante, cod CAEN 
– 0111 pe amplasamentul din sat Gurbãneºti, 
comuna Gurbãneºti, strada Principalã.
Eventualele sugestii sau observaþii se vor depune 
în scris la Agenþia pentru Protecþia Mediului 
Cãlãraºi, ªoseaua Chiciului, nr.2, telefon 
0242/315035 ºi fax 0242/311926 în termen de 30 
de zile de la apariþia anunþului.
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Ecoaqua SA / Lista datornicilor (blocurile K)
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).

Demararea proiectului Consolidarea, reabilitarea ºi 
extinderea ªcolii cu clasele I-VIII (clãdirea B/ Coslogeni) din 

localitatea Dichiseni, judeþul Cãlãraºi 

Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Dichiseni, din judeþul Cãlãraþi, în 
calitate de beneficiar, anunþã demararea proiectului cu titlul Consolidarea, 
reabilitarea þi extinderea Þcolii cu clasele I-VIII (clãdirea B/ Coslogeni) din 
localitatea Dichiseni, judeþul Cãlãraþi, cod SMIS 12240, finanþat în cadrul 
Programului Operaþional Regional 2007-2013, Axa prioritarã 3 - 
„Îmbunãtãþirea infrastructurii sociale", Domeniul major de intervenþie 3.4. 
„Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea þi echiparea infrastructurii 
educaþionale preuniversitare þi a infrastructurii pentru formare profesionalã 
continuã". 

Obiectivul general al proiectului este asigurarea accesului la servicii þi 
oportunitãþi de educaþie la standarde europene pentru populaþia de vârstã 
þcolarã din comuna Dichiseni, prin îmbunãtãþirea infrastructurii educaþionale 
a Þcolii cu clasele I-VIII (clãdirea B/ Coslogeni) din comuna Dichiseni. 

Prin acest proiect se propun lucrãri de consolidare, reabilitare þi extindere 
precum þi dotarea þcolii cu echipamente IT þi echipamente didactice 
necesare pentru asigurarea derulãrii procesului educaþional la standarde 
ridicate. 

Durata proiectului: 28.02.2015 – 27.12.2015 (10 luni) 

Valoare totalã a proiectului: 4.825.024,17 lei, din care finanþare 
nerambursabilã: 3.580.735,09 lei. 

Autoritatea de management: Ministerul Dezvoltãrii Regionale þi 
Administraþiei Publice. 

Organismul intermediar: ADR Sud Muntenia. 

Comuna Dichiseni, 03 iulie 2015 

Conþinutul acestui material nu reflectã în mod obligatoriu poziþia oficialã a Uniunii Europene sau a Guvernului României. 

Pentru informaþii suplimentare vã rugãm sã utilizaþi urmãtoarele date de contact: Radu Iulian, primar 
al comunei Dichiseni, judeþul Cãlãraºi, tel: 0729/093261, 0242/313637, primaria.dichiseni@yahoo.ro. 

aprobatã înainte de lansarea depune cereri de finanþare în cadrul La începutul lunii iulie Autoritatea 
propriu-zisã a acestui apel de cãtre Programului Interreg V-A România de Management (Ministerul 
Comitetul de Monitorizare al Bulgaria sunt: consilii Dezvoltãrii Regionale ºi 
Programului. judeþene/administraþii districtuale, Administraþiei Publice), Autoritatea 

consilii locale/municipalitãþi, Naþionalã (Ministerul Dezvoltãrii 
Aceste materiale au fost publicate asociaþii ale autoritãþilor publice Regionale ºi Lucrãrilor Publice) 
(în conformitate cu politica de locale, camere de comerþ/asociaþii împreunã cu Secretariatul Comun din 

de IMM-uri, instituþii de învãþãmânt cadrul Biroului Regional pentru transparenþã constant promovatã la 
(ºcoli, universitãþi etc.), ministere ºi Cooperare Transfrontalierã Cãlãraºi nivel de program), pentru a permite 
departamentele lor locale/regionale, pentru graniþa România-Bulgaria au tuturor pãrþilor interesate sã-ºi 

pachetul institute de cercetare non-profit, lansat, spre consultare, exprime opinia, încercând sã 
Bugetul disponibil pentru cel de-al solicitantului pentru cel de-al doilea alte ONG-uri care activeazã în valorifice experienþa ºi cunoºtinþele 
doilea apel este de 30.458.192 de apel de proiecte al Programului domenii finanþate prin program.acumulate pentru a se asigura cã 
euro; acesta vizând  axele prioritare Interreg V-A România-Bulgaria, dupã 

pachetul final este de înaltã Pentru informaþii suplimentare 4- O regiune calificatã ºi inclusivã ºi ce marþi, 30 iunie a.c. a fost 
calitate. Lansarea celui de-al doilea privind Programul Interreg V-A 5 - O regiune eficientã. termenul limitã de depunere a  
apel de proiecte se estimeazã a avea România-Bulgaria ºi cel de-al doilea proiectelor soft din cadrul primului 
loc în luna octombrie a.c. Potenþialii beneficiari care pot apel de proiecte vã invitãm sã apel. 

accesaþi pagina de internet 
www.cbcromaniabulgaria.eu. Pânã la aceastã datã documentele 
Întrucât pachetul de documente se aferente pachetului celui de-al 
aflã în consultare publicã, doilea apel de proiecte sunt în etapa 
propunerile se pot transmite pânã în de consultare publicã, organismele 
data de 15 august 2015 la adresa de Programului urmând sã dezvolte 
e-mail:robg@mdrap.ro.versiunea finalã, care trebuie 

Programul Interreg V-A România-Bulgaria: Pachetul Solicitantului 
pentru cel de-al doilea apel de proiecte, lansat spre consultare!

www.cbcromaniabulgaria.eu
Conþinutul acestui material nu reprezintã în mod necesar poziþia oficialã a Uniunii Europene.
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Ecoaqua SA / Lista datornicilor (blocurile K)
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).

Demararea proiectului Consolidarea, reabilitarea ºi 
extinderea ªcolii cu clasele I-VIII (clãdirea B/ Coslogeni) din 

localitatea Dichiseni, judeþul Cãlãraºi 

Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Dichiseni, din judeþul Cãlãraþi, în 
calitate de beneficiar, anunþã demararea proiectului cu titlul Consolidarea, 
reabilitarea þi extinderea Þcolii cu clasele I-VIII (clãdirea B/ Coslogeni) din 
localitatea Dichiseni, judeþul Cãlãraþi, cod SMIS 12240, finanþat în cadrul 
Programului Operaþional Regional 2007-2013, Axa prioritarã 3 - 
„Îmbunãtãþirea infrastructurii sociale", Domeniul major de intervenþie 3.4. 
„Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea þi echiparea infrastructurii 
educaþionale preuniversitare þi a infrastructurii pentru formare profesionalã 
continuã". 

Obiectivul general al proiectului este asigurarea accesului la servicii þi 
oportunitãþi de educaþie la standarde europene pentru populaþia de vârstã 
þcolarã din comuna Dichiseni, prin îmbunãtãþirea infrastructurii educaþionale 
a Þcolii cu clasele I-VIII (clãdirea B/ Coslogeni) din comuna Dichiseni. 

Prin acest proiect se propun lucrãri de consolidare, reabilitare þi extindere 
precum þi dotarea þcolii cu echipamente IT þi echipamente didactice 
necesare pentru asigurarea derulãrii procesului educaþional la standarde 
ridicate. 

Durata proiectului: 28.02.2015 – 27.12.2015 (10 luni) 

Valoare totalã a proiectului: 4.825.024,17 lei, din care finanþare 
nerambursabilã: 3.580.735,09 lei. 

Autoritatea de management: Ministerul Dezvoltãrii Regionale þi 
Administraþiei Publice. 

Organismul intermediar: ADR Sud Muntenia. 

Comuna Dichiseni, 03 iulie 2015 

Conþinutul acestui material nu reflectã în mod obligatoriu poziþia oficialã a Uniunii Europene sau a Guvernului României. 

Pentru informaþii suplimentare vã rugãm sã utilizaþi urmãtoarele date de contact: Radu Iulian, primar 
al comunei Dichiseni, judeþul Cãlãraºi, tel: 0729/093261, 0242/313637, primaria.dichiseni@yahoo.ro. 

aprobatã înainte de lansarea depune cereri de finanþare în cadrul La începutul lunii iulie Autoritatea 
propriu-zisã a acestui apel de cãtre Programului Interreg V-A România de Management (Ministerul 
Comitetul de Monitorizare al Bulgaria sunt: consilii Dezvoltãrii Regionale ºi 
Programului. judeþene/administraþii districtuale, Administraþiei Publice), Autoritatea 

consilii locale/municipalitãþi, Naþionalã (Ministerul Dezvoltãrii 
Aceste materiale au fost publicate asociaþii ale autoritãþilor publice Regionale ºi Lucrãrilor Publice) 
(în conformitate cu politica de locale, camere de comerþ/asociaþii împreunã cu Secretariatul Comun din 

de IMM-uri, instituþii de învãþãmânt cadrul Biroului Regional pentru transparenþã constant promovatã la 
(ºcoli, universitãþi etc.), ministere ºi Cooperare Transfrontalierã Cãlãraºi nivel de program), pentru a permite 
departamentele lor locale/regionale, pentru graniþa România-Bulgaria au tuturor pãrþilor interesate sã-ºi 

pachetul institute de cercetare non-profit, lansat, spre consultare, exprime opinia, încercând sã 
Bugetul disponibil pentru cel de-al solicitantului pentru cel de-al doilea alte ONG-uri care activeazã în valorifice experienþa ºi cunoºtinþele 
doilea apel este de 30.458.192 de apel de proiecte al Programului domenii finanþate prin program.acumulate pentru a se asigura cã 
euro; acesta vizând  axele prioritare Interreg V-A România-Bulgaria, dupã 

pachetul final este de înaltã Pentru informaþii suplimentare 4- O regiune calificatã ºi inclusivã ºi ce marþi, 30 iunie a.c. a fost 
calitate. Lansarea celui de-al doilea privind Programul Interreg V-A 5 - O regiune eficientã. termenul limitã de depunere a  
apel de proiecte se estimeazã a avea România-Bulgaria ºi cel de-al doilea proiectelor soft din cadrul primului 
loc în luna octombrie a.c. Potenþialii beneficiari care pot apel de proiecte vã invitãm sã apel. 

accesaþi pagina de internet 
www.cbcromaniabulgaria.eu. Pânã la aceastã datã documentele 
Întrucât pachetul de documente se aferente pachetului celui de-al 
aflã în consultare publicã, doilea apel de proiecte sunt în etapa 
propunerile se pot transmite pânã în de consultare publicã, organismele 
data de 15 august 2015 la adresa de Programului urmând sã dezvolte 
e-mail:robg@mdrap.ro.versiunea finalã, care trebuie 

Programul Interreg V-A România-Bulgaria: Pachetul Solicitantului 
pentru cel de-al doilea apel de proiecte, lansat spre consultare!

www.cbcromaniabulgaria.eu
Conþinutul acestui material nu reprezintã în mod necesar poziþia oficialã a Uniunii Europene.
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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
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Complex Albatros Podul 4 
- "Restaurant ºi Hotel"

O atm ferã e  os d

o pi ali te º  er i i  s t ta i s v c i

ex el at t îc ente â  n 

restau ant c  i î hor  ât º  n tel!

P f t mplas  ru er ec a at pent

od h º  ceri !i nã i afa  

Or a e  v r ã me
ganize zã p treceri di e se, anivers ri, se de 

i i u u
protocol, nunt , botezur , c n nii, comemorãri.Or a e  v r ã me
ganize zã p treceri di e se, anivers ri, se de 

i i u u
protocol, nunt , botezur , c n nii, comemorãri.

,,

Or a zeazã p r eri ivers a ver ãr , me e 
g ni  et ec  d e, ni s i s de 

ro o o , nunti, bo ezu i, cu u i  o rã .
p t c l   t r  n ni , c memo riOr a zeazã p r eri ivers a ver ãr , me e 
g ni  et ec  d e, ni s i s de 

ro o o , nunti, bo ezu i, cu u i  o rã .
p t c l   t r  n ni , c memo ri

,

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 0721.883.255
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