
Rodica Zaharia arme ºi diverºi cunoscuþi l-au însoþit pe pãrinþilor sãi cãtre Biserica Sf. Alexe din 
ultimul drum pe Doru Avisalon, municipiul Cãlãraºi, unde, un sobor de 
pompierul cãlãrãºean care ºi-a pierdut preoþi a oficiat slujba de înmormântare.iua de miercuri, 29 iulie 2015, a fost 
viaþa în urma unei explozii petrecute Apoi s-a fãcut o primã oprire la sediul o zi în care sirenele pompierilor s-
vineri, 24 iulie, la sediul ISU Cãlãraºi.au auzit mai mult ca niciodatã. Z unitãþii de pompieri, la casa 
Cortegiul funerar a plecat de la casa familiei sale ºi în final...Familie, prieteni, colegi, foºti camarzi de 
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Parþial norosParþial norosPosibile furtuni Însorit Însorit Însorit Caniculã

Rodica Zaharia prin Programul Operaþional de 
Pescuit, Axa prioritarã 4 – 

arþi, 21 iulie 2015, Dezvoltarea durabilã a zonelor 
s-a inaugurat în pescãreºti, mãsura 2.1.1 - 
comuna Jegãlia cel M Îmbunãtãþirea competitivitãþii 

mai frumos parc tematic din zonei de pescuit, prin investiþii, 
zona Dunãrii cãlãrãºene. în vederea îmbunãtãþirii 
Proiectul ”ÎNFIINÞARE PARC mediului de viaþã – Strategia de 

dezvoltare localã TEMATIC” în comuna Jegãlia, 
integratã a zonei...judeþul Cãlãraºi, a fost finanþat >> pagina 3
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Vasile Blaga:Ion Radu Aurel: George Avram:

 „Am mare 
încredere 

în Filipescu 
ºi Iliuþã”

n CÃLÃRAªI

n CONSILIUL LOCAL

Jegãlia parc 
tematic 

are cel mai frumos 
din judeþul Cãlãraºi

Pompierul Doru Avisalon, 
înmormântat cu onoruri militare 

„Am bãtut la toate uºile unde a fost 
nevoie pentru obþinerea banilor 

necesari derulãrii proiectelor de 
modernizare a comunei”

 „În cei 3 ani scurºi din acest mandat, 
primãria comunei Dragoº Vodã a 
pregãtit ºi finalizat în paralel un 
numãr semnificativ de proiecte”

Primãria Cãlãraºi 
doreºte sã contracteze 
un împrumut de peste 5 
milioane de euro pentru 
patru mari obiective

Imaginea 

din 
municipiul 
Cãlãraºi se va 
schimba în 
totalitate

Spitalului 
Judeþean de 
Urgenþã 

Astãzi începe 
seria meciurilor 
amicale

150.000 lei pentru 

de anul acesta
Ziua Marinei 

Investitori turci 
testeazã 
Cãlãraºiul

n HANDBAL



rimãria Cãlãraºi doreºte 
contractarea unei finanþãri 
rambursabile  interne în P

valoare de 25.000.000 lei, pe o 
perioadã de 20 ani, din care 3 ani 
perioada de tragere ºi 17 ani 
perioada de rambursare, conform 
unui proiect de hotãrâre aprobat în 
cadrul ºedinþei ordinare din 29 iulie 
curent.

Contractarea unei finanþãri 
rambursabile interne în suma de 
25.000.000 lei se propune a se 
efectua pentru realizarea 
urmãtoarelor obiective de investiþii:- 
modernizare strãzi Corniºei ºi 
Progresul 2.900.000 lei, execuþie 
hala orizont 800.000 lei, construcþie 
grãdiniþã cu 8 grupe 1.800.000 lei ºi 
modernizare strãzi în municipiul 
Cãlãraºi 19.500.000 lei.

În ceea ce priveºte modernizarea 
strãzilor în municipiul Cãlãraºi, 
valoarea estimatã de 19.500.000 lei 
se raporteazã la standardele de cost 
existente conform H.G.R. 
nr.363/2010 sau documentaþii 

Datoria publicã angajatã de Pentru împrumutul care se propune tehnico-economice.
Municipiul Cãlãraºi la 30.06.2015 a fi contractat, ar rezulta o ratã de 

Pe perioada derulãrii împrumutului este de 2.503.236 lei, reprezentând credit lunarã de 122.549 lei, timp de 
bancar, obiectivele de investiþii soldul creditului contractat în anul 17 ani, 3 ani fiind perioada de graþie. 
finanþate din împrumutul bancar pot 2009 ºi pentru care se plãteºte lunar Dobânda medie lunarã, în perioada suporta modificãri de sume sau o ratã de 131.749 lei. Lunar, 

de tragere ar fi de aproximativ chiar înlocuirea lor, în funcþie de Primãria Municipiului Cãlãraºi are 
110.000 lei. Totalul datoriilor anuale prioritãþi ,cu aprobarea autoritãþilor de rambursat, o dobândã aferentã 
ar fi de aproximativ 2.800.000 lei, deliberative  ºi a Comisiei de creditului amintit, de aproximativ  

Autorizare a Împrumuturilor din reprezentând 4 - 5 % din veniturile 3.700 lei, dobândã care este variabilã 
cadrul Ministerului de Finanþe.  proprii anuale.ºi se calculeazã la soldul creditului.
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Rodica Zaharia Valoarea totalã a proiectului canale. S-au amenajat câteva 
(inclusiv TVA) este de locuri de joacã pentru copii, au 
1,376,898.28 lei, din care fost amplasarte pardoseli arþi, 21 iulie 2015, s-a 
1,112,791.00 lei finanþare speciale pentru joacã pe zonele inaugurat în comuna nerambursabilã.de joacã pentru copii, în MJegãlia cel mai frumos 

suprafaþã totalã 70 mp, au fost î Primar Aurel Vasile:parc tematic din zona Dunãrii montate câteva gradene pentru 
cãlãrãºene. flori ºi arbuºti, s-au achiziþionat „Inaugurarea 

câteva bãrci pentru plimbãri ºi acestui parc tematic Proiectul ”ÎNFIINÞARE PARC 
s-a construit, de asemenea,o a fost o combinare a TEMATIC” în comuna Jegãlia, 
platfomã de 160 de mp pentru utilului cu plãcutul judeþul Cãlãraºi, a fost finanþat 
spectacole, unde, pe viitor, se în sensul cã aici, unde am fãcut prin Programul Operaþional de 
intenþioneazã chiar oficierea de Pescuit, Axa prioritarã 4 – acest parc, era o groapã de 
cãsãtorii.Dezvoltarea durabilã a zonelor gunoi a localitãþii. Noi am 

pescãreºti, mãsura 2.1.1 - transformat acest loc într-un Anul trecut, primarul 
Îmbunãtãþirea competitivitãþii amplasament foarte frumos, un Jegãliei, Aurel Vasile estima 
zonei de pescuit, prin investiþii, loc util pentru cetãþenii cã lucrãrile se vor termina la 
în vederea îmbunãtãþirii localitãþii, pentru tineret ºi finele lunii septembrie 2015, 
mediului de viaþã – Strategia de dar iatã cã lucrurile au copii. Vreau, în primul rând, sã 

constructor.dezvoltare localã integratã a decurs foarte bine, iar în mulþumesc doamnei Mãdãlina 
zonei pescãreºti – DUNÃREA prezent, parcul tematic a Parcul  tematic reprezintã Zãgãrin, arhitecta care a vãzut, 
CÃLÃRÃªEANÃ, fiind un putut fi inaugurat.o zonã unde poate fi prin ochiul dânsei de specialist, proiect realizat în parteneriat observatã la faþa locului ce se putea face în acest loc. cu Organizaþia Pescãreascã de (în habitatul natural) Aduc mulþumiri ºi Gabrielei producãtori ”DUNÃREA DE flora ºi fauna specificã Bãdicã, consultant în acest JOS”. zonelor umende, cuprinsã proiect, doamnei director Irina 

într-o infrastructurã Ravac, de la FLAG, care ne-a 
specificã ce poate asigura ajutat foarte mult ºi a fost 
ºi o parte de agrement pentru 

mereu, pe timpul proiectului 
locuitorii ºi potenþialii turisþi ai 

lângã noi, mulþumiri atât zonei pescãreºti Dunãrea 
domnului Lucian Cuprinsu cât Cãlãrãºeanã. Amplasamentul a 
ºi constructorului, dar ºi fost amenajat pe o parte din 
partenerului ”Dunãrea suprafaþa unui fost teren 
Cãlãrãºeanã”, domnului mlastinos, ce are aspectul unui 
Chenan. Nu uit nici consilierii iaz.Amenajarea zonei a început în locali care au susþinut acest 

luna august a anului trecut, Construcþia cuprinde pasarele proiect pentru Jegãlia ºi sper cã 
când Primãria Jegãlia a din lemn la doi metri înãlþime vor urma ºi alte proiecte, la fel demarat lucrãrile odatã cu deasupra pânzei freatice, 

de frumoase pentru localitatea momentul predãrii pasarele fixate cu piloni de 
noastrã.”amplasamentului cãtre beton construite pe cele trei 

entru a asigura o mai bunã informare ºi 
îndrumare a contribuabililor, Administraþia 
Judeþeanã a Finanþelor Publice Cãlãraºi, str. P

Eroilor nr. 6 – 8,  va organiza în sãptãmâna 3-9 
august 2015 ºi 24-28 august 2015, în sala micã de 
ºedinþe a instituþiei situatã la etajul 6, capacitate 30 
de locuri, doua întâlniri cu contribuabilii, dupã cum 
urmeazã:
Marþi, 4 august, ora 12.00 - întâlnire cu contribuabilii 
persoane fizice cu tematica:
1. Legea nr. 187/2015 privind aprobarea O.U.G. nr. 
6/2015 pentru modificarea ºi completarea Codului 
fiscal;
2. HG nr. 487/2015 pentru modificarea art. 8 din 
normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 9/2013 
privind timbrul de mediu pentru autovehicule.
Joi, 6 august 2015, ora 12.00 -  întâlnire cu 
contribuabilii persoane juridice cu tematica:
1. Legea nr. 186/2015 privind aprobarea  O.U.G. nr. 
8/2015 pentru modificarea unor acte normative;
2. Legea nr. 187/2015 privind aprobarea O.U.G. nr. 
6/2015 pentru modificarea ºi completarea Codului 
fiscal;
3. OMFP nr. 773/2015 privind sistemul de raportare 
contabilã la 30 iunie 2015.
De asemenea pentru sãptãmâna 24- 28 august 2015, 
întâlnirile cu contribuabilii sunt programate astfel:
Marþi, 25 august, ora 12.00 – întâlnire cu 
contribuabilii persoane   fizice cu tematica:
 1.  Legea nr. 209/2015 privind anularea unor 
obligaþii fiscale;
 2.  O.G. nr. 17/2015 pentru reglementarea unor 
mãsuri fiscal-bugetare ºi modificarea ºi completarea 
unor acte normative;
 3. Legea nr. 70/2015 pentru întãrirea disciplinei 
financiare privind operaþiunile de încasãri ºi plãþi în 
numerar.
Joi, 27 august 2015, ora 12.00 -  întâlnire cu 
contribuabilii persoane juridice cu tematica:
1. Legea nr. 70/2015 pentru întãrirea disciplinei 
financiare privind operaþiunile de încasãri ºi plãþi în 
numerar;
2. O.G. nr. 17/2015 pentru reglementarea unor 
mãsuri fiscal-bugetare ºi modificarea ºi completarea 
unor acte normative;
3. H.G. nr. 487/2015 pentru modificarea art. 8 din 
normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 9/2013 
privind timbrul de mediu pentru autovehicule.   
Contribuabilii interesaþi vor putea primi anumite 
clarificãri în timpul întâlnirilor, dacã transmit 
solicitãrile pe adresa de e-mail 
Asistenta.CL@mfinante.ro  în perioada 29 – 31 iulie 
2015.

Rodica Zaharia 

iua Imnului Naþional a fost marcatã 
ºi la Cãlãraºi prin organizarea unei Zceremonii militare de ridicare a 

drapelului ºi intonarea imnului de stat ºi 
oficierea unei slujbe religioase. În cadrul 
evenimentului, prefectul judeþului 
Cãlãraºi, George Iacob, a transmis mesajul 
Instituþiei Prefectului judeþului Cãlãraºi cu 
prilejul Zilei Imnului Naþional:

„Stimaþi cãlãrãºeni, sãrbãtorim astãzi, instaleazã pe fondul tendinþe aºa-zis 
împreunã, Ziua Imnului Naþional. Vom moderne, de ”demitizare” a valorilor 
putea reflecta astfel, mãcar pentru câteva naþionale. Iatã de ce vom avea întotdeauna 
minute, la destinul acestui cântec nevoie de inspiraþia tinerilor paºoptiºti ce 
patriotic, la mesajul puternic ºi tulburãtor ne-au dãruit imnul naþional, de credinþa 
al versurilor lui Andrei Mureºanu, soldaþilor care l-au intonat pe front, dar ºi 
împletite cu muzica atribuitã lui Anton de solidaritatea generaþiei care a înfruntat 
Pann. Imnul Naþional este unul dintre cu acest cântec opresiunea unei dictaturi. 
acele elemente identitare fãrã de care nu Deºteaptã-te, române!...”
ne putem imagina România. Totuºi, 

La eveniment au mai participat primarul lucrurile nu au stat astfel dintotdeauna. 
Daniel Drãgulin, preºedintele Consiliului Primul imn naþional românesc apare abia 
Judeþean, Rãducu Filipescu, alþi oficiali ai în anul 1866, iar cea dintâi menþiune a 
administraþiei locale ºi judeþene.imnului, ca simbol oficial de stat, alãturi 

de drapel ºi de stemã, o regãsim în textul 
Festivitatea s-a încheiat cu defilarea gãrzii constituþional publicat un secol mai târziu.  
de onoare, în acordurile destul de false ale ”Deºteaptã-te, române!” este un apel la 
fanfarei prezente.acþiune împotriva amneziei sociale, ce se 

onsiliul Judeþean de Cercetaºi a Judeþului 
Cãlãraºi, prin Cãlãraºi va antrena CCentrul Cultural doritorii într-o serie de 

Judeþean Cãlãraºi, jocuri interactive ce pot 
organizeazã în perioada stimula creativitatea ºi 
07 - 08 August 2015, cea inteligenþa copiilor. Tot în 
de-a II-a ediþie a acest sens, pentru cei 
Festivalului Dunãrii mici, va exista o lecþie de 
Cãlãrãºene. nutriþie susþinutã de cãtre 

un medic specialist. Acest eveniment se 
adreseazã atât iubitorilor 8 August 2015, secþiunea 
de pescuit cât ºi dedicatã adulþilor. În 
iubitorilor de jocuri cadrul acestei secþiuni se 
interactive, spectacole de vor organiza ateliere de 
divertisment, poveºti pescuit, în cadrul cãrora 
pescãreºti ºi concursuri se vor expune tehnici de 
de gastronomie. Aºadar structurat în douã pescuit, de confecþionare 
unul dintre principalele secþiuni:  a uneltelor pescãreºti, etc. 
obiective este promovarea Vor fi organízate diferite 7 August 2015, secþiunea pescuitului ca ºi mod de concursuri amuzante cu dedicatã copiilor, în cadrul relaxare ºi petrecere a specific pescãresc dar ºi cãreia se vor organiza timpului liber dar ºi concursuri de concursuri de desene atragerea atenþiei gastronomie. având ca temã ”Dunãrea publicului cãlãrãºean 

cãlãrãºeanã prin ochi de În cele douã zile de cãtre principala atracþie 
copil”, concursuri de festival nu vor lipsi naturalã a Judeþului 
realizat caricaturi, spectacolele artistice Cãlãraºi, Braþul Borcea. 
concursuri de desene pe susþinute, printre alþii, ºi Proiectul se va desfãºura asfalt. de membrii „Flores în Municipiul Cãlãraºi, pe 

Campi”, de ansambluri De asemenea, spre platoul din faþa Sãlii de 
folclorice din Judeþul divertismentul celor mici spectacole „Barbu 
Cãlãraºi sau de trupe de ºi un numai, vor exista ªtirbei”, în intervalul orar 
dans modern. pãpuºi gigant iar echipa 09:00 - 16:00 ºi va fi 

rimãria Municipiului Cãlãraºi 22:00-04:00, în funcþie de condiþiile pentru Produse de Protecþie a 
în perioada 01.08- atmosferice fiind posibilã prelungirea va efectua, Plantelor.P03.08.2015,  tratamente în perioadei, fapt ce va fi comunicat 

Facem precizarea cã tratamentele se 
aliniament pentru combaterea ulterior.

vor desfãºura în condiþii 
tuturor bolilor ºi dãunãtorilor 

Substanþele active ale produselor corespunzãtoare pe raza municipiului 
vegetaþiei, gardurilor vii, a pomilor ºi 

utilizate sunt Lambda-cihalothrin ºi Cãlãraºi, respectând prevederile 
arbuºtilor ornamentali. Tratamentele 

Zeta-cipermethrin, acestea fiind legale de protecþie a mediului, a 
se vor aplica în intervalul orar 

omologate de Comisia Naþionalã sãnãtãþii ºi securitãþii populaþiei.

rimãria Cãlãraºi ºi Consiliul Local fotbal, arbitri ºi asistenþa tehnicã 
vor organiza ºi în acest an, pe 15 competiþie minifotbal, etc – 10.000 lei;
august, Ziua Marinei, în acest scop, - premii competiþie fotbal, concurs bãrci cu P

Ca oraº cu veche atestare documentara în ºedinþa de Consiliu Local din 29 rame, concurs bãrci cu motor, concurs de 
situat pe malul raului Borcea, Municipiul iulie a.c. consilierii au aprobat bugetul înot fete, concurs de înot bãieþi, concursuri 
Cãlãraºi a beneficiat în dezvoltarea sa destinat acestui eveniment. Suma propusã caiac- canoe ºi canotaj, concurs de 
economicã ºi socialã de situarea pe acest de executiv este de 150.000 de lei. Plata prinderea ratelor – 20.000 lei;
curs de apã, afluent al Fluviului Dunãrea. A tuturor cheltuielilor de organizare ºi Plãþi virament: 120.000 lei inclusiv TVA, intrat în tradiþia locuitorilor Municipiului desfãºurare se va face din bugetul local, din din care: ca în fiecare an, în ziua de 15 august sã fie capitolul de cheltuieli. - servicii de ambulanþã, fotografiere, sãrbãtoritã patroana marinarilor – Sfânta 

coroane ºi flori, apã mineralã pentru Maria, zi declaratã „ZIUA MARINEI 
BANII VOR AVEA URMÃTOARELE participanþi la concursuri / activitãþi, ROMÂNE”.
DESTINAÞII: materiale sportive, materiale, apa mineralã Sãrbãtoarea anualã consta în activitãþi 
Plãþi numerar pe baza statului de platã: ºi bomboane pentru copiii participanþi la tradiþionale, precum: defilarea navelor ºi 
30.000 lei în suma brutã: desene pe asfalt, materiale de promovare ºi ambarcaþiunilor marinãreºti, obiceiuri 
- personaje - Neptun, mireasa, nimfe, piraþi; pavoazare (afiºe, bannere, medalii, diplome specifice marinarilor, întreceri sportive, 
lãutari, organizare, sonorizare, prezentare participanþi, cupe premiere, panou, concursuri diverse, spectacol cultural-
activitãþi eveniment ºi comentator meciuri invitaþii, etc) artistic, etc.

Rodica Zaharia 

 delegaþie a unei firme turceºti 
a avut, în urmã cu puþin timp, o Oîntrevedere cu conducerea 

Consiliului Judeþean Cãlãraºi. 
Întâlnirea a fost prilejuitã de o posibilã 
viitoare investiþie în judeþul nostru ºi 
anume construirea unei fabrici de 
amidon.

”M-am întîlnit cu câþiva oameni de 
afaceri turci care doresc sã 
construiascã în judeþul Cãlãraºi o 
fabricã de amidon. Chiar am 
identificat ºi zona, undeva pe raza 
comunei Modelu, ei având nevoie 
de aproximativ 17 hectare de teren. 
S-au ºi estimat în jur de 250 de 
locuri de muncã, valoarea 
investiþiei fiind undeva la 40 de 
milioane de euro. Deocamdatã, 
totul este la stadiul de discuþie, ei 
studiazã ºi alte zone, chiar au 
menþionat cã de la Cãlãraºi plecau 
la Feteºti ºi apoi la Cernavodã”, a 
menþionat preºedintele Consiliului 
Judeþean, Rãducu Filipescu.

Interesul investitorilor turceºti nu este 
una întâmpãtoare dacã ne gândim la 
contextul în care corporaþii turceºti ar 
dori implicarea în construirea podului 
peste Dunãre, la Cãlãraºi. Acest lucru 
ne face sã credem cã deja turcii se 
gândesc la investiþii serioase în 
România, atâta timp cât studiazã 
oportunitãþile ce le sunt oferite de 
judeþele riverane fluviului Dunãrea.

AJFP Cãlãraºi 
organizeazã întâlniri 

cu contribuabilii

Festivalul Dunãrii Cãlãrãºene 
- ediþia a II-a, 07 - 08 August 2015  

Ziua Imnului Naþional, 
marcatã ºi la Cãlãraºi

Primãria Cãlãraºi continuã tratamentele 
contra dãunãtorilor vegetali

Primãria Cãlãraºi doreºte sã contracteze 
un împrumut de peste 5 milioane de euro 

pentru patru mari obiective

Jegãlia parc
tematic 

are cel mai frumos 
din judeþul Cãlãraºi

Investitori turci 
testeazã 

Cãlãraºiul

n Consiliul Local

150.000 lei pentru Ziua 
Marinei de anul acesta

PROGRAM 
ZIUA MARINEI CÃLÃRAªI 

- 15  AUGUST  2015
w Oficierea Sfintei Liturghii la Biserica 
Sf. Ioan Botezãtorul (Alexe), de cãtre 
P.S. Vincenþiu, Episcopul Sloboziei ºi 
Cãlãraºilor, însoþit de un sobor de 
preoþi;
w Slujba de pomenire a eroilor marinari 
oficiatã de P.S. Vincenþiu, Episcopul 
Sloboziei ºi Cãlãraºilor;
w Depunerea coroanelor de flori la 
crucea marinarului situatã în Parcul 
Central al Municipiului; 
w Manifestãrile ocazionate de 
organizarea ºi desfãºurarea Zilei 
Marinei (în Parcul Central ºi pe  Braþul 
Borcea):
w defilarea navelor;
w nunta marinãreascã;
w concursuri de bãrci cu motor ºi rame;
w concursuri de înnot bãieþi ºi fete;
w concursul ambarcaþiunilor de caiac-
canoe;
w concurs de pescuit;
w scondru;
w prinderea raþelor;
w Cupa marinei la minifotbal 



rimãria Cãlãraºi doreºte 
contractarea unei finanþãri 
rambursabile  interne în P

valoare de 25.000.000 lei, pe o 
perioadã de 20 ani, din care 3 ani 
perioada de tragere ºi 17 ani 
perioada de rambursare, conform 
unui proiect de hotãrâre aprobat în 
cadrul ºedinþei ordinare din 29 iulie 
curent.

Contractarea unei finanþãri 
rambursabile interne în suma de 
25.000.000 lei se propune a se 
efectua pentru realizarea 
urmãtoarelor obiective de investiþii:- 
modernizare strãzi Corniºei ºi 
Progresul 2.900.000 lei, execuþie 
hala orizont 800.000 lei, construcþie 
grãdiniþã cu 8 grupe 1.800.000 lei ºi 
modernizare strãzi în municipiul 
Cãlãraºi 19.500.000 lei.

În ceea ce priveºte modernizarea 
strãzilor în municipiul Cãlãraºi, 
valoarea estimatã de 19.500.000 lei 
se raporteazã la standardele de cost 
existente conform H.G.R. 
nr.363/2010 sau documentaþii 

Datoria publicã angajatã de Pentru împrumutul care se propune tehnico-economice.
Municipiul Cãlãraºi la 30.06.2015 a fi contractat, ar rezulta o ratã de 

Pe perioada derulãrii împrumutului este de 2.503.236 lei, reprezentând credit lunarã de 122.549 lei, timp de 
bancar, obiectivele de investiþii soldul creditului contractat în anul 17 ani, 3 ani fiind perioada de graþie. 
finanþate din împrumutul bancar pot 2009 ºi pentru care se plãteºte lunar Dobânda medie lunarã, în perioada suporta modificãri de sume sau o ratã de 131.749 lei. Lunar, 

de tragere ar fi de aproximativ chiar înlocuirea lor, în funcþie de Primãria Municipiului Cãlãraºi are 
110.000 lei. Totalul datoriilor anuale prioritãþi ,cu aprobarea autoritãþilor de rambursat, o dobândã aferentã 
ar fi de aproximativ 2.800.000 lei, deliberative  ºi a Comisiei de creditului amintit, de aproximativ  

Autorizare a Împrumuturilor din reprezentând 4 - 5 % din veniturile 3.700 lei, dobândã care este variabilã 
cadrul Ministerului de Finanþe.  proprii anuale.ºi se calculeazã la soldul creditului.

...afli ce se-ntâmplã 3Administraþie
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Rodica Zaharia Valoarea totalã a proiectului canale. S-au amenajat câteva 
(inclusiv TVA) este de locuri de joacã pentru copii, au 
1,376,898.28 lei, din care fost amplasarte pardoseli arþi, 21 iulie 2015, s-a 
1,112,791.00 lei finanþare speciale pentru joacã pe zonele inaugurat în comuna nerambursabilã.de joacã pentru copii, în MJegãlia cel mai frumos 

suprafaþã totalã 70 mp, au fost î Primar Aurel Vasile:parc tematic din zona Dunãrii montate câteva gradene pentru 
cãlãrãºene. flori ºi arbuºti, s-au achiziþionat „Inaugurarea 

câteva bãrci pentru plimbãri ºi acestui parc tematic Proiectul ”ÎNFIINÞARE PARC 
s-a construit, de asemenea,o a fost o combinare a TEMATIC” în comuna Jegãlia, 
platfomã de 160 de mp pentru utilului cu plãcutul judeþul Cãlãraºi, a fost finanþat 
spectacole, unde, pe viitor, se în sensul cã aici, unde am fãcut prin Programul Operaþional de 
intenþioneazã chiar oficierea de Pescuit, Axa prioritarã 4 – acest parc, era o groapã de 
cãsãtorii.Dezvoltarea durabilã a zonelor gunoi a localitãþii. Noi am 

pescãreºti, mãsura 2.1.1 - transformat acest loc într-un Anul trecut, primarul 
Îmbunãtãþirea competitivitãþii amplasament foarte frumos, un Jegãliei, Aurel Vasile estima 
zonei de pescuit, prin investiþii, loc util pentru cetãþenii cã lucrãrile se vor termina la 
în vederea îmbunãtãþirii localitãþii, pentru tineret ºi finele lunii septembrie 2015, 
mediului de viaþã – Strategia de dar iatã cã lucrurile au copii. Vreau, în primul rând, sã 

constructor.dezvoltare localã integratã a decurs foarte bine, iar în mulþumesc doamnei Mãdãlina 
zonei pescãreºti – DUNÃREA prezent, parcul tematic a Parcul  tematic reprezintã Zãgãrin, arhitecta care a vãzut, 
CÃLÃRÃªEANÃ, fiind un putut fi inaugurat.o zonã unde poate fi prin ochiul dânsei de specialist, proiect realizat în parteneriat observatã la faþa locului ce se putea face în acest loc. cu Organizaþia Pescãreascã de (în habitatul natural) Aduc mulþumiri ºi Gabrielei producãtori ”DUNÃREA DE flora ºi fauna specificã Bãdicã, consultant în acest JOS”. zonelor umende, cuprinsã proiect, doamnei director Irina 

într-o infrastructurã Ravac, de la FLAG, care ne-a 
specificã ce poate asigura ajutat foarte mult ºi a fost 
ºi o parte de agrement pentru 

mereu, pe timpul proiectului 
locuitorii ºi potenþialii turisþi ai 

lângã noi, mulþumiri atât zonei pescãreºti Dunãrea 
domnului Lucian Cuprinsu cât Cãlãrãºeanã. Amplasamentul a 
ºi constructorului, dar ºi fost amenajat pe o parte din 
partenerului ”Dunãrea suprafaþa unui fost teren 
Cãlãrãºeanã”, domnului mlastinos, ce are aspectul unui 
Chenan. Nu uit nici consilierii iaz.Amenajarea zonei a început în locali care au susþinut acest 

luna august a anului trecut, Construcþia cuprinde pasarele proiect pentru Jegãlia ºi sper cã 
când Primãria Jegãlia a din lemn la doi metri înãlþime vor urma ºi alte proiecte, la fel demarat lucrãrile odatã cu deasupra pânzei freatice, 

de frumoase pentru localitatea momentul predãrii pasarele fixate cu piloni de 
noastrã.”amplasamentului cãtre beton construite pe cele trei 

entru a asigura o mai bunã informare ºi 
îndrumare a contribuabililor, Administraþia 
Judeþeanã a Finanþelor Publice Cãlãraºi, str. P

Eroilor nr. 6 – 8,  va organiza în sãptãmâna 3-9 
august 2015 ºi 24-28 august 2015, în sala micã de 
ºedinþe a instituþiei situatã la etajul 6, capacitate 30 
de locuri, doua întâlniri cu contribuabilii, dupã cum 
urmeazã:
Marþi, 4 august, ora 12.00 - întâlnire cu contribuabilii 
persoane fizice cu tematica:
1. Legea nr. 187/2015 privind aprobarea O.U.G. nr. 
6/2015 pentru modificarea ºi completarea Codului 
fiscal;
2. HG nr. 487/2015 pentru modificarea art. 8 din 
normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 9/2013 
privind timbrul de mediu pentru autovehicule.
Joi, 6 august 2015, ora 12.00 -  întâlnire cu 
contribuabilii persoane juridice cu tematica:
1. Legea nr. 186/2015 privind aprobarea  O.U.G. nr. 
8/2015 pentru modificarea unor acte normative;
2. Legea nr. 187/2015 privind aprobarea O.U.G. nr. 
6/2015 pentru modificarea ºi completarea Codului 
fiscal;
3. OMFP nr. 773/2015 privind sistemul de raportare 
contabilã la 30 iunie 2015.
De asemenea pentru sãptãmâna 24- 28 august 2015, 
întâlnirile cu contribuabilii sunt programate astfel:
Marþi, 25 august, ora 12.00 – întâlnire cu 
contribuabilii persoane   fizice cu tematica:
 1.  Legea nr. 209/2015 privind anularea unor 
obligaþii fiscale;
 2.  O.G. nr. 17/2015 pentru reglementarea unor 
mãsuri fiscal-bugetare ºi modificarea ºi completarea 
unor acte normative;
 3. Legea nr. 70/2015 pentru întãrirea disciplinei 
financiare privind operaþiunile de încasãri ºi plãþi în 
numerar.
Joi, 27 august 2015, ora 12.00 -  întâlnire cu 
contribuabilii persoane juridice cu tematica:
1. Legea nr. 70/2015 pentru întãrirea disciplinei 
financiare privind operaþiunile de încasãri ºi plãþi în 
numerar;
2. O.G. nr. 17/2015 pentru reglementarea unor 
mãsuri fiscal-bugetare ºi modificarea ºi completarea 
unor acte normative;
3. H.G. nr. 487/2015 pentru modificarea art. 8 din 
normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 9/2013 
privind timbrul de mediu pentru autovehicule.   
Contribuabilii interesaþi vor putea primi anumite 
clarificãri în timpul întâlnirilor, dacã transmit 
solicitãrile pe adresa de e-mail 
Asistenta.CL@mfinante.ro  în perioada 29 – 31 iulie 
2015.

Rodica Zaharia 

iua Imnului Naþional a fost marcatã 
ºi la Cãlãraºi prin organizarea unei Zceremonii militare de ridicare a 

drapelului ºi intonarea imnului de stat ºi 
oficierea unei slujbe religioase. În cadrul 
evenimentului, prefectul judeþului 
Cãlãraºi, George Iacob, a transmis mesajul 
Instituþiei Prefectului judeþului Cãlãraºi cu 
prilejul Zilei Imnului Naþional:

„Stimaþi cãlãrãºeni, sãrbãtorim astãzi, instaleazã pe fondul tendinþe aºa-zis 
împreunã, Ziua Imnului Naþional. Vom moderne, de ”demitizare” a valorilor 
putea reflecta astfel, mãcar pentru câteva naþionale. Iatã de ce vom avea întotdeauna 
minute, la destinul acestui cântec nevoie de inspiraþia tinerilor paºoptiºti ce 
patriotic, la mesajul puternic ºi tulburãtor ne-au dãruit imnul naþional, de credinþa 
al versurilor lui Andrei Mureºanu, soldaþilor care l-au intonat pe front, dar ºi 
împletite cu muzica atribuitã lui Anton de solidaritatea generaþiei care a înfruntat 
Pann. Imnul Naþional este unul dintre cu acest cântec opresiunea unei dictaturi. 
acele elemente identitare fãrã de care nu Deºteaptã-te, române!...”
ne putem imagina România. Totuºi, 

La eveniment au mai participat primarul lucrurile nu au stat astfel dintotdeauna. 
Daniel Drãgulin, preºedintele Consiliului Primul imn naþional românesc apare abia 
Judeþean, Rãducu Filipescu, alþi oficiali ai în anul 1866, iar cea dintâi menþiune a 
administraþiei locale ºi judeþene.imnului, ca simbol oficial de stat, alãturi 

de drapel ºi de stemã, o regãsim în textul 
Festivitatea s-a încheiat cu defilarea gãrzii constituþional publicat un secol mai târziu.  
de onoare, în acordurile destul de false ale ”Deºteaptã-te, române!” este un apel la 
fanfarei prezente.acþiune împotriva amneziei sociale, ce se 

onsiliul Judeþean de Cercetaºi a Judeþului 
Cãlãraºi, prin Cãlãraºi va antrena CCentrul Cultural doritorii într-o serie de 

Judeþean Cãlãraºi, jocuri interactive ce pot 
organizeazã în perioada stimula creativitatea ºi 
07 - 08 August 2015, cea inteligenþa copiilor. Tot în 
de-a II-a ediþie a acest sens, pentru cei 
Festivalului Dunãrii mici, va exista o lecþie de 
Cãlãrãºene. nutriþie susþinutã de cãtre 

un medic specialist. Acest eveniment se 
adreseazã atât iubitorilor 8 August 2015, secþiunea 
de pescuit cât ºi dedicatã adulþilor. În 
iubitorilor de jocuri cadrul acestei secþiuni se 
interactive, spectacole de vor organiza ateliere de 
divertisment, poveºti pescuit, în cadrul cãrora 
pescãreºti ºi concursuri se vor expune tehnici de 
de gastronomie. Aºadar structurat în douã pescuit, de confecþionare 
unul dintre principalele secþiuni:  a uneltelor pescãreºti, etc. 
obiective este promovarea Vor fi organízate diferite 7 August 2015, secþiunea pescuitului ca ºi mod de concursuri amuzante cu dedicatã copiilor, în cadrul relaxare ºi petrecere a specific pescãresc dar ºi cãreia se vor organiza timpului liber dar ºi concursuri de concursuri de desene atragerea atenþiei gastronomie. având ca temã ”Dunãrea publicului cãlãrãºean 

cãlãrãºeanã prin ochi de În cele douã zile de cãtre principala atracþie 
copil”, concursuri de festival nu vor lipsi naturalã a Judeþului 
realizat caricaturi, spectacolele artistice Cãlãraºi, Braþul Borcea. 
concursuri de desene pe susþinute, printre alþii, ºi Proiectul se va desfãºura asfalt. de membrii „Flores în Municipiul Cãlãraºi, pe 

Campi”, de ansambluri De asemenea, spre platoul din faþa Sãlii de 
folclorice din Judeþul divertismentul celor mici spectacole „Barbu 
Cãlãraºi sau de trupe de ºi un numai, vor exista ªtirbei”, în intervalul orar 
dans modern. pãpuºi gigant iar echipa 09:00 - 16:00 ºi va fi 

rimãria Municipiului Cãlãraºi 22:00-04:00, în funcþie de condiþiile pentru Produse de Protecþie a 
în perioada 01.08- atmosferice fiind posibilã prelungirea va efectua, Plantelor.P03.08.2015,  tratamente în perioadei, fapt ce va fi comunicat 

Facem precizarea cã tratamentele se 
aliniament pentru combaterea ulterior.

vor desfãºura în condiþii 
tuturor bolilor ºi dãunãtorilor 

Substanþele active ale produselor corespunzãtoare pe raza municipiului 
vegetaþiei, gardurilor vii, a pomilor ºi 

utilizate sunt Lambda-cihalothrin ºi Cãlãraºi, respectând prevederile 
arbuºtilor ornamentali. Tratamentele 

Zeta-cipermethrin, acestea fiind legale de protecþie a mediului, a 
se vor aplica în intervalul orar 

omologate de Comisia Naþionalã sãnãtãþii ºi securitãþii populaþiei.

rimãria Cãlãraºi ºi Consiliul Local fotbal, arbitri ºi asistenþa tehnicã 
vor organiza ºi în acest an, pe 15 competiþie minifotbal, etc – 10.000 lei;
august, Ziua Marinei, în acest scop, - premii competiþie fotbal, concurs bãrci cu P

Ca oraº cu veche atestare documentara în ºedinþa de Consiliu Local din 29 rame, concurs bãrci cu motor, concurs de 
situat pe malul raului Borcea, Municipiul iulie a.c. consilierii au aprobat bugetul înot fete, concurs de înot bãieþi, concursuri 
Cãlãraºi a beneficiat în dezvoltarea sa destinat acestui eveniment. Suma propusã caiac- canoe ºi canotaj, concurs de 
economicã ºi socialã de situarea pe acest de executiv este de 150.000 de lei. Plata prinderea ratelor – 20.000 lei;
curs de apã, afluent al Fluviului Dunãrea. A tuturor cheltuielilor de organizare ºi Plãþi virament: 120.000 lei inclusiv TVA, intrat în tradiþia locuitorilor Municipiului desfãºurare se va face din bugetul local, din din care: ca în fiecare an, în ziua de 15 august sã fie capitolul de cheltuieli. - servicii de ambulanþã, fotografiere, sãrbãtoritã patroana marinarilor – Sfânta 

coroane ºi flori, apã mineralã pentru Maria, zi declaratã „ZIUA MARINEI 
BANII VOR AVEA URMÃTOARELE participanþi la concursuri / activitãþi, ROMÂNE”.
DESTINAÞII: materiale sportive, materiale, apa mineralã Sãrbãtoarea anualã consta în activitãþi 
Plãþi numerar pe baza statului de platã: ºi bomboane pentru copiii participanþi la tradiþionale, precum: defilarea navelor ºi 
30.000 lei în suma brutã: desene pe asfalt, materiale de promovare ºi ambarcaþiunilor marinãreºti, obiceiuri 
- personaje - Neptun, mireasa, nimfe, piraþi; pavoazare (afiºe, bannere, medalii, diplome specifice marinarilor, întreceri sportive, 
lãutari, organizare, sonorizare, prezentare participanþi, cupe premiere, panou, concursuri diverse, spectacol cultural-
activitãþi eveniment ºi comentator meciuri invitaþii, etc) artistic, etc.

Rodica Zaharia 

 delegaþie a unei firme turceºti 
a avut, în urmã cu puþin timp, o Oîntrevedere cu conducerea 

Consiliului Judeþean Cãlãraºi. 
Întâlnirea a fost prilejuitã de o posibilã 
viitoare investiþie în judeþul nostru ºi 
anume construirea unei fabrici de 
amidon.

”M-am întîlnit cu câþiva oameni de 
afaceri turci care doresc sã 
construiascã în judeþul Cãlãraºi o 
fabricã de amidon. Chiar am 
identificat ºi zona, undeva pe raza 
comunei Modelu, ei având nevoie 
de aproximativ 17 hectare de teren. 
S-au ºi estimat în jur de 250 de 
locuri de muncã, valoarea 
investiþiei fiind undeva la 40 de 
milioane de euro. Deocamdatã, 
totul este la stadiul de discuþie, ei 
studiazã ºi alte zone, chiar au 
menþionat cã de la Cãlãraºi plecau 
la Feteºti ºi apoi la Cernavodã”, a 
menþionat preºedintele Consiliului 
Judeþean, Rãducu Filipescu.

Interesul investitorilor turceºti nu este 
una întâmpãtoare dacã ne gândim la 
contextul în care corporaþii turceºti ar 
dori implicarea în construirea podului 
peste Dunãre, la Cãlãraºi. Acest lucru 
ne face sã credem cã deja turcii se 
gândesc la investiþii serioase în 
România, atâta timp cât studiazã 
oportunitãþile ce le sunt oferite de 
judeþele riverane fluviului Dunãrea.

AJFP Cãlãraºi 
organizeazã întâlniri 

cu contribuabilii

Festivalul Dunãrii Cãlãrãºene 
- ediþia a II-a, 07 - 08 August 2015  

Ziua Imnului Naþional, 
marcatã ºi la Cãlãraºi

Primãria Cãlãraºi continuã tratamentele 
contra dãunãtorilor vegetali

Primãria Cãlãraºi doreºte sã contracteze 
un împrumut de peste 5 milioane de euro 

pentru patru mari obiective

Jegãlia parc
tematic 

are cel mai frumos 
din judeþul Cãlãraºi

Investitori turci 
testeazã 

Cãlãraºiul

n Consiliul Local

150.000 lei pentru Ziua 
Marinei de anul acesta

PROGRAM 
ZIUA MARINEI CÃLÃRAªI 

- 15  AUGUST  2015
w Oficierea Sfintei Liturghii la Biserica 
Sf. Ioan Botezãtorul (Alexe), de cãtre 
P.S. Vincenþiu, Episcopul Sloboziei ºi 
Cãlãraºilor, însoþit de un sobor de 
preoþi;
w Slujba de pomenire a eroilor marinari 
oficiatã de P.S. Vincenþiu, Episcopul 
Sloboziei ºi Cãlãraºilor;
w Depunerea coroanelor de flori la 
crucea marinarului situatã în Parcul 
Central al Municipiului; 
w Manifestãrile ocazionate de 
organizarea ºi desfãºurarea Zilei 
Marinei (în Parcul Central ºi pe  Braþul 
Borcea):
w defilarea navelor;
w nunta marinãreascã;
w concursuri de bãrci cu motor ºi rame;
w concursuri de înnot bãieþi ºi fete;
w concursul ambarcaþiunilor de caiac-
canoe;
w concurs de pescuit;
w scondru;
w prinderea raþelor;
w Cupa marinei la minifotbal 



care îºi desfãºoarã activitatea televiziunea, cu orice. Nu mai 
29 de copii; existã respect pentru nimeni. 

ragoº Vodã este o Rep: În acest context, luaþi - Înfiinþare bazã sportivã tip A 
comunã într-o continuã destinatã echipei de fotbal în calcul o nouã candidaturã?Ddinamicã. Cel care comunale;

I.R.A.: Este regretabil ce se slujeºte aceastã comunã este 
- Sistem de supraveghere video întâmplã ºi de aceea în acest privit de mulþi drept ”primarul 
în cele mai importante puncte moment nu cred cã voi mai rãzboinic”, sub armura cãruia rar 
de interes ale comunei, pentru candida pentru un nou mandat. întrevezi vreo urmã de prevenirea efracþiilor din Nu ºtiu ce se va întâmpla pânã slãbiciune. Cu alura sa durã, Ion gospodãriile locuitorilor. în vara anului viitor, dar e greu Radu Aurel a lãsat sã-i scape 

de crezut cã îmi mai pot Rep: Ce gândeaþi în însã, chiar de la prima discuþie, 
schimba opinia. momentul derulãrii frãmântãrile sale. Aºa am 

proiectelor descrise mai sus?descoperit în spatele mãºtii de Rep: Totuºi mai existã un 
an din acest mandat. Cu om aprig, rãmas fãrã sprijin de I.R.A.: Speram ca prin 

multe ori, un om ca toþi alþii, siguranþã nu veþi sta finalizarea proiectelor începute, 
când rezultatele palpabile vor înzestrat însã cu un mare har, degeaba în primãrie ºi aºa 

cum vã cunoaºte multã lume exista, o parte din membrii atât de util în îndeplinirea - Înfiinþare teren sport cu special 2012 au fost ani cruciali 
comunitãþii sã îºi schimbe veþi continua ºi cu alte funcþiei sale. Ion Radu Aurel multiple destinaþii;pentru cheltuirea fondurilor 
pãrerea despre primar. proiecte. Care sunt posedã acea îmbinare între europene, respectiv pentru - Înfiinþare spaþiu joacã pentru 

prioritãþile pentru perioada spiritul dârz ºi acel mod de a se implementarea tuturor Rep: De ce afirmaþi acest copii;
urmãtoare?proiectelor care au putut fi implica afectiv în soluþionarea lucru?

- Pietruirea tuturor drumurilor accesate, pentru cã altfel exista problemelor comunitãþii al cãrei I.R.A.: Într-adevãr pe agenda comunale; I.R.A.: Pentru cã oricât m-am riscul sã pierdem aceºti bani.primar este. mea de lucru se aflã foarte zbãtut pentru accesarea de - Modernizarea iluminatului Rep: În speþã, primãria multe proiecte, iar în selecþia fonduri, pentru derularea public stradal într-un procent de î Rep: Dupã 3 ani din acest Dragoº Vodã cum ºi-a acestora voi þine cont de proiectelor, pentru schimbarea 100% la standarde europene, cu prim mandat de primar, ce desfãºurat activitatea þinând necesitãþile locuitorilor. Cele imaginii comunei noastre, acum puncte de aprindere automatã, înseamnã pentru dvs. cont de aceste considerente? vizate sunt:pe final de mandat satisfacþia unic în judeþul Cãlãraºi;administraþia publicã localã lipseºte cu desãvârºire. Toatã I.R.A.: Primãria Dragoº Vodã ºi- - Extindere reþea apã în satul þinând cont cã veniþi din - Coordonarea centrului de zi în lumea ameninþã cu ziarele, cu a structurat o strategie de Bogdana;mediul de afaceri?
dezvoltare localã ºi un 

- Înfiinþare reþea canalizare sat I.R.A.: Câºtigarea alegerilor portofoliu de proiecte aferent 
Dragoº Vodã;locale a însemnat o schimbare acesteia pentru perioada 2012-

radicalã a viziunii mele privind 2016. - Lucrãri de reabilitare ºi 
administraþia publicã, implicit modernizare a ªcolii din satul Rep: Vã rog sã enumeraþi dezvoltarea comunitãþii rurale 

Dragoº Vodã;proiectele accesate ºi ca o direcþie nouã materializatã 
derulate în aceastã perioadã. - Construire Grãdiniþã;în activitatea de scriere de 

proiecte ºi de depunere de I.R.A.: În cei 3 ani scurºi din - Lucrãri de asfaltare a 10 km aplicaþii pe fondurile europene acest mandat, primãria comunei de drumuri de inters local. existente pe piaþã – Fonduri Dragoº Vodã a pregãtit ºi 
Structurale, PHARE. Rep: Vã mulþumesc pentru finalizat în paralel un numãr 

semnificativ de proiecte: timpul acordat. Care este Rep: Cum caracterizaþi 
mesajul dvs. pentru locuitorii aceastã perioadã din - Reþea alimentare apã potabilã 
comunei Dragoº Vodã?mandatul dvs. din punct de în satul Dragoº Vodã pe o 

vedere al accesãrii fondurilor lungime de 23 km; I.R.A. Le transmit tuturor 
de care aþi amintit mai sus? sãnãtate ºi multe satisfacþii - Contorizarea apei la peste 600 

personale. I.R.A.: Toþi aceºti ani ºi în mod de abonaþi;

î 

î 

î 

î 

î 

î 

î 
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Mircea Brânduºã

genþia Judeþeanã pentru prelucrare date, ospatar (chelner) 
Ocuparea Forþei de Muncã vânzãtor în unitãþi de alimentaþie 
din Cãlãraºi organizeazã, public, patiser, reflexoterapeut, A

în semestrul II al acestui an, tiparitor offset, zidar- pitrar- 
cursuri de (re)calificare în 35 de tencuitor.
meserii/ocupaþii, astfel:  Cursurile se vor derula atât prin 
ajutor mecanic auto, barman Centrul Regional de Formare 
preparator, brutar, bucãtar, Profesionalã a Adulþilor Cãlãraºi, 
cofetar, comerciant vânzãtor cât ºi prin furnizori de formare 
mãrfuri alimentare, confecþioner autorizaþi conform legii.
asamblor articole din textile, Cursurile de formare profesionala 
cosmetician, dulgher –tâmplar- sunt gratuite pentru toate 
parchetar, electrician constructor, persoanele care nu realizeaza 
electrician electronist auto, venituri.
expert accesare fonduri 

Participanþii la programele de structurale ºi de coeziune, fierar 
formare profesionalã au ºi alte betonist, montator prefabricate, 
facilitãþi, precum: rechizite ºi formator, frizer - coafor- 
materiale de instruire, manuale, manichiurist- pedichiurist, frizer, 
echipament de protecþie pe inspector în domeniul securitãþii 
timpul instruirii practice, dacã ºi sãnãtaþii în muncã, lãcãtuº 
este cazul, abonament gratuit pe construcþii metalice ºi utilaj 
mijloacele de transport pentru tehnologic, lucrãtor calificat în 
traseul de la domiciliu la unitatea creºterea animalelor, lucrãtor 
de pregãtire, consultaþii medicale, finisor pentru construcþii, 
analize medicale ºi teste necesare lucrãtor instalator pentru 
frecventãrii cursului.  construcþii, lucrãtor în comerþ, 

lucrator în structuri pentru În luna august 2015 vor demara 
construcþii, manager proiect, cursurile de: barman preparator, 
manager îmbunãtãþire proces, frizer-coafor- manichiurist-
manichiurist- pedichiurist, pedichiurist, lucrãtor instalator 
mecanic agricol, mecanic de pentru construcþii, operator 
exploatare în cultura mare, introducere, validare ºi 
muncitor constructor lemn - prelucrare date ºi 
chirpici - piatrã,  operator reflexoterapeut, programe la care 
introducere, validare ºi pot participa 70 de persoane. 

Cãlãraºi, de calea feratã, pentru implice. În multe cazuri, în urma 
a opta pentru cele mai potrivite discuþiilor purtate au rezultat 
proiecte care sã aducã un impact acþiuni concrete în finalizarea eºi efectele crizei 
cât mai larg vis-a-vis de unor afaceri. financiare încã nu s-au 
beneficiari. În momentul când Rep: A rãmas mai puþin de Dîncheiat, edilii localitãþilor am decis la nivel de primãrie sã un an pânã la finele acestui din judeþ s-au repliat, luând în reabilitãm ºi sã modernizãm mandat. Ce proiecte credeþi serios strategiile de dezvoltare infrastructura, am fãcut-o nu cã aþi mai putea implementa pe termen mediu ºi lung. Ca sã numai pentru cã drumurile erau în aceastã perioadã?le punã în practicã proaste ºi atunci când ploua se 

G.A.: Pânã la sfârºitul acestui an administraþiile locale se circula în condiþii grele. O 
avem în vedere înfiinþarea pe orienteazã cãtre acele surse de infrastructurã modernizatã este 
Mãsura 1.2.5. a unui drum finanþare care sã le garanteze cu siguranþã un element extrem 
agricol care sã facã legãtura de atractiv pentru potenþialii independenþã faþã de bugetul 
între comuna ªtefan Vodã – investitori. Noi, administraþia sãrãcit primit de la Guvern. La fel 
Cuza Vodã. De asemenea ne-am localã avem o bunã comunicare stau lucrurile ºi în comuna propus ca toate drumurile ºi colaborare cu toþi cei ªtefan Vodã, unde am stat de mãrginaºe ale comunei sã fie interesaþi sã dezvolte medii de vorbã cu George Avram, un reabilitate prin lucrãri de afaceri, ceea ce reprezintã încã primar de 5 stele, deschis la nou pietruire. În 2016 vom una din cheile de succes ale ºi dornic sã aducã modernizarea implementa un proiect care are G.A.: Am încercat sã dezvolt primãriei: dezvoltãrii comunei ªtefan Vodã. 

într-o localitate cu probleme ca obiectiv asfaltarea a încã 4 strategia de dezvoltare socio- Rep: Concret, ce aþi oferit - Modernizarea sistemului de specifice. km de strãzi de interes public economicã pe termen mediu ºi pompare a apei potabile; investitorilor de-a lungul local. lung pe care o are aceastã timpului?- Reabilitarea ºi modernizarea î Rep: D-le primar, care este comunã, strategie pe care am Rep: Suntem într-un an G.A.: Am încercat ºi de multe sistemului de iluminat stradal;cheia reuºitelor dvs. de-a actualizat-o de la an la an, ea preelectoral. Nu aº putea ori am reuºit sã armonizãm - Demararea lucrãrilor pentru fiind cu siguranþã una flexibilã. lungul timpului? ocoli întrebarea care vizeazã interesele noastre cu interesele înfiinþarea parcului fotowoltaic Aferent acestei strategii, am obþiunea dvs. pentru încã un G.A.: În primul rând nu este una lor. Celor interesaþi le-am oferit de 0,75 MW;încercat sã valorificãm ideile mandat ºi de ce? Vã este ci sunt mai multe chei, chei ale suprafeþe de terenuri în vederea noastre de proiecte, în funcþie de teamã de vreun adversar?dezvoltãrii în privinþa accesãrii - Achiziþionarea pe GAL Bãrãgan cumpãrãrii acestora iar apoi am posibilitãþile de finanþare fondurilor, indiferent de ce Sud a unui buldoexcavator; G.A.: Evident, iau în calcul la încercat sã-i determinãm sã se existente pe piaþã. În acest sens, naturã ºi armonizarea aceastã orã candidatura pentru apuce sã investeascã. Unii dintre - Semnarea contractului de ne-am pregãtit, ne-am fãcut intereselor locale. Comuna un nou mandat. Va fi o nouã aceºtia au venit la primãrie, au finanþare cu AFM pentru lecþiile ca niºte ºcolari silitori, ªtefan Vodã a avut, are ºi va provocare pentru mine, pentru depus cereri în vederea obþinerii înfiinþare sistem canalizare pe o am depus documentele avea nevoie de modernizarea echipa mea. Departe lipsa de unor autorizaþii de construcþii, lungime de 11 km ºi construire corespunzãtoare ºi în principiu infrastructurii, la fel ca toate modestie, dar, sunt convins cã ne-au consultat ce gânduri avem, staþie de epurare.unele sunt finanþate deja, altele localitãþile din judeþul Cãlãraºi. doar eu pot duce la bun sfârºit care este strategia noastrã ºi în Rep: Pentru investiþii care sunt pe lista de aºteptare, iar În altã ordine de idei am bãtut proiectele începute. Cât priveºte ce mãsurã ar putea sã se sã creeze noi locuri de altele le-am pierdut. Însã, lipsit la toate uºile unde a fost nevoie contracandidaþii mei, nu cred cã muncã, ce aþi întreprins ca fiind de modestie consider cã în pentru obþinerea banilor va exista la vremea respectivã primar al comunei ªtefan mare parte procentul de necesari derulãrii proiectelor de unul care sã fie destul de Vodã?promovabilitate al proiectelor modernizare a comunei. De convingãtor în faþa electoratului. noastre a fost unul destul de aceste douã aspecte am þinut G.A.: Administraþia localã 
Rep: Care este mesajul încurajator. cont în ceea ce am întreprins de- ªtefan Vodã ºi-a propus 

dvs. adresat locuitorilor Rep: Care sunt cele mai a lungul mandatelor exercitate la întotdeauna sã atragã în zona 
comunei ªtefan Vodã?semnificative reuºite din primãrie. procesului decizional ºi sã 

acest mandat? G.A. Sã trãiascã în pace, sã fie consulte toþi factorii interesaþi Rep: În acest mandat, al 
sãnãtoºi ºi sã aibã încredere în din zonã, þinând cont de cincilea consecutiv, cu ce G.A.: Voi enumera cele mai 
primarul lor. apropierea de municipiul importante dintre realizãrile gânduri aþi pornit la drum?

î 

î 

î 

î 

î 

î 

î 

Comunicarea locurilor de muncã vacante se poate face n conformitate cu prevederile Legii 76/2002 
privind sistemul asigurãrilor pentru ºomaj ºi prin fax la  nr. 0242.331.693, prin  e-mail: Îstimularea ocupãrii forþei de muncã, cu calarasi@ajofm.anofm.ro, la sediul Agenþiei Locale 

modificãrile ºi completãrile ulterioare, angajatorii Cãlãraºi, sau la punctele de lucru Olteniþa ºi Lehliu. 
au obligaþia de a comunica Agenþiei Judeþene pentru Mediatizarea de cãtre angajatori a locurilor de muncã 
Ocuparea Forþei de Muncã Cãlãraºi toate locurile de vacante prin orice alte mijloace de tipul mass-media, 
muncã vacante, în termen de 5 zile lucrãtoare de la 

afiºare la sediul unitãþii sau pe site-uri, nu exonereazã vacantarea acestora. Comunicarea locurilor de muncã 
firmele respective de obligaþia de a  anunþa posturile vacante se face conform formularului ”Situaþia privind 
disponibile la Agenþia pentru Ocuparea Forþei de locurile de muncã vacante”. 
Muncã din Cãlãraºi. 

De asemenea, angajatorii au obligaþia de a comunica la 
Necomunicarea locurilor de muncã vacante constituie AJOFM Cãlãraºi ºi ocuparea locurilor de  muncã 
contravenþie ºi se sancþioneazã  cu amendã de la 3.000 vacante ce au fost comunicate anterior, în termen de 1 

zi de la data ocupãrii acestora. lei la 5.000 lei.

Pierdut certificate constatatoare nr.17.712 din 

04.09.2008, nr.29 din 03.01.2006, nr.21.011 

din 06.10.2009 – 4 bucãþi, nr. 4.524 din 

24.03.2010, aparþinând societãþii AVIS SRL, 

Nr.Reg.Com. J51/607/1992, CUI 1925650.

SERVICIUL PUBLIC CENTRALE TERMICE SI pentru tineri destinate inchirierii, propus a Chiciului nr. 2, si la sediul titularului, SP 
ADMINISTRARE FOND LOCATIV CÃLÃRAªI fi amplasat in municipiul Calarasi, Str. CT-AFL Calarasi, str. 1 Decembrie 1918, 
anunþã publicul interesat asupra Musetelului nr. 23. bloc A24, parter, în zilele de luni – vineri 

00 00Informaþiile privind proiectul propus pot fi depunerii solicitarii de emitere a Acordului între orele 8  -16 .
consultate la sediul APM Cãlãraºi, ºos. de Mediu pentru proiectul Locuinþe Director, ing. Gheorghe Ciocîrlan

ngajatorii care încadreazã 16-26 de ani, care se înregistreazã pânã la 3 ani, dar nu mai puþin de 
în muncã tineri cu risc de la Agenþia Teritorialã pentru un an.
marginalizare socialã ºi care Ocuparea Forþei de Muncã ºi se A Dacã la data expirãrii perioadei 

beneficiazã de acompaniament încadreazã în una dintre pentru care a fost încheiat 
social personalizat în baza unui urmãtoarele categorii: - se aflã în contractul de solidaritate 
contract de solidaritate, sistemul de protecþie a copilului angajatorul de inserþie menþine 
beneficiazã lunar, pentru fiecare sau provine din acest system; - are raportul de muncã cu tânãrul, 
persoanã din aceastã categorie, dizabilitãþi; - nu are familie sau a atunci beneficiazã lunar, conform 
din bugetul asigurãrilor pentru cãrui familie nu îi poate asigura prevederilor legale, pentru aceastã 
ºomaj, de o sumã egalã cu salariul întreþinerea; - are copii în persoanã, din bugetul asigurãrilor 
de bazã stabilit la data angajãrii întreþinere; - a executat una sau pentru ºomaj, de o sumã în 
tinerilor, dar nu mai mult de douã mai multe pedepse privative de cuantum de 50% din indemnizaþia 
ori valoarea indicatorului social de libertate; - este victimã a traficului de ºomaj cuvenitã conform legii, 
referinþã, în vigoare la data de persoane. pe care tânãrul ar fi primit-o dacã 
încadrãrii în muncã, pânã la Tinerii pot beneficia de plasare în raporturile de muncã ar fi încetat 
expirarea duratei contractului de muncã în baza unui contract de la acea datã din motive 
solidaritate. solidaritate încheiat între aceºtia neimputabile persoanei. Suma 
Tânãrul cu risc de marginalizare ºi agenþia pentru ocuparea forþei prevãzutã se acordã angajatorului 
socialã, în conformitate cu de muncã. Contractul de pe perioada menþinerii 
prevederile Legii 76/2002, este solidaritate se încheie între raporturilor de muncã, dar nu mai 
persoana cu vârsta cuprinsã între Agenþie ºi tânãr pe o duratã de mult de 2 ani.

ANUNÞ PIERDERE Primãria municipiului Cãlãraºi, prin Serviciul Public Centrale Termice ºi Administrare 
Fond Locativ Cãlãraºi, cu sediul în str. 1 Decembrie 1918, nr.1, bl. A24, tr. 4, parter, anunþã

Ion Radu Aurel: „În cei 3 ani scurºi din acest mandat, 
primãria comunei Dragoº Vodã a pregãtit ºi finalizat 

în paralel un numãr semnificativ de proiecte”

AJOFM Cãlãraºi

Cursuri de formare 
profesionalã gratuite

Tinerii cu risc de marginalizare socialã, susþinuþi 
financiar de AJOFM Cãlãraºi, pentru încadrarea în muncã

Sancþiuni pentru angajatorii care nu declarã 
locurile de muncã vacante la AJOFM Cãlãraºi

George Avram: „Am bãtut la toate uºile unde a fost 
nevoie pentru obþinerea banilor necesari derulãrii 

proiectelor de modernizare a comunei”
Mircea Brânduºã



care îºi desfãºoarã activitatea televiziunea, cu orice. Nu mai 
29 de copii; existã respect pentru nimeni. 

ragoº Vodã este o Rep: În acest context, luaþi - Înfiinþare bazã sportivã tip A 
comunã într-o continuã destinatã echipei de fotbal în calcul o nouã candidaturã?Ddinamicã. Cel care comunale;

I.R.A.: Este regretabil ce se slujeºte aceastã comunã este 
- Sistem de supraveghere video întâmplã ºi de aceea în acest privit de mulþi drept ”primarul 
în cele mai importante puncte moment nu cred cã voi mai rãzboinic”, sub armura cãruia rar 
de interes ale comunei, pentru candida pentru un nou mandat. întrevezi vreo urmã de prevenirea efracþiilor din Nu ºtiu ce se va întâmpla pânã slãbiciune. Cu alura sa durã, Ion gospodãriile locuitorilor. în vara anului viitor, dar e greu Radu Aurel a lãsat sã-i scape 

de crezut cã îmi mai pot Rep: Ce gândeaþi în însã, chiar de la prima discuþie, 
schimba opinia. momentul derulãrii frãmântãrile sale. Aºa am 

proiectelor descrise mai sus?descoperit în spatele mãºtii de Rep: Totuºi mai existã un 
an din acest mandat. Cu om aprig, rãmas fãrã sprijin de I.R.A.: Speram ca prin 

multe ori, un om ca toþi alþii, siguranþã nu veþi sta finalizarea proiectelor începute, 
când rezultatele palpabile vor înzestrat însã cu un mare har, degeaba în primãrie ºi aºa 

cum vã cunoaºte multã lume exista, o parte din membrii atât de util în îndeplinirea - Înfiinþare teren sport cu special 2012 au fost ani cruciali 
comunitãþii sã îºi schimbe veþi continua ºi cu alte funcþiei sale. Ion Radu Aurel multiple destinaþii;pentru cheltuirea fondurilor 
pãrerea despre primar. proiecte. Care sunt posedã acea îmbinare între europene, respectiv pentru - Înfiinþare spaþiu joacã pentru 

prioritãþile pentru perioada spiritul dârz ºi acel mod de a se implementarea tuturor Rep: De ce afirmaþi acest copii;
urmãtoare?proiectelor care au putut fi implica afectiv în soluþionarea lucru?

- Pietruirea tuturor drumurilor accesate, pentru cã altfel exista problemelor comunitãþii al cãrei I.R.A.: Într-adevãr pe agenda comunale; I.R.A.: Pentru cã oricât m-am riscul sã pierdem aceºti bani.primar este. mea de lucru se aflã foarte zbãtut pentru accesarea de - Modernizarea iluminatului Rep: În speþã, primãria multe proiecte, iar în selecþia fonduri, pentru derularea public stradal într-un procent de î Rep: Dupã 3 ani din acest Dragoº Vodã cum ºi-a acestora voi þine cont de proiectelor, pentru schimbarea 100% la standarde europene, cu prim mandat de primar, ce desfãºurat activitatea þinând necesitãþile locuitorilor. Cele imaginii comunei noastre, acum puncte de aprindere automatã, înseamnã pentru dvs. cont de aceste considerente? vizate sunt:pe final de mandat satisfacþia unic în judeþul Cãlãraºi;administraþia publicã localã lipseºte cu desãvârºire. Toatã I.R.A.: Primãria Dragoº Vodã ºi- - Extindere reþea apã în satul þinând cont cã veniþi din - Coordonarea centrului de zi în lumea ameninþã cu ziarele, cu a structurat o strategie de Bogdana;mediul de afaceri?
dezvoltare localã ºi un 

- Înfiinþare reþea canalizare sat I.R.A.: Câºtigarea alegerilor portofoliu de proiecte aferent 
Dragoº Vodã;locale a însemnat o schimbare acesteia pentru perioada 2012-

radicalã a viziunii mele privind 2016. - Lucrãri de reabilitare ºi 
administraþia publicã, implicit modernizare a ªcolii din satul Rep: Vã rog sã enumeraþi dezvoltarea comunitãþii rurale 

Dragoº Vodã;proiectele accesate ºi ca o direcþie nouã materializatã 
derulate în aceastã perioadã. - Construire Grãdiniþã;în activitatea de scriere de 

proiecte ºi de depunere de I.R.A.: În cei 3 ani scurºi din - Lucrãri de asfaltare a 10 km aplicaþii pe fondurile europene acest mandat, primãria comunei de drumuri de inters local. existente pe piaþã – Fonduri Dragoº Vodã a pregãtit ºi 
Structurale, PHARE. Rep: Vã mulþumesc pentru finalizat în paralel un numãr 

semnificativ de proiecte: timpul acordat. Care este Rep: Cum caracterizaþi 
mesajul dvs. pentru locuitorii aceastã perioadã din - Reþea alimentare apã potabilã 
comunei Dragoº Vodã?mandatul dvs. din punct de în satul Dragoº Vodã pe o 

vedere al accesãrii fondurilor lungime de 23 km; I.R.A. Le transmit tuturor 
de care aþi amintit mai sus? sãnãtate ºi multe satisfacþii - Contorizarea apei la peste 600 

personale. I.R.A.: Toþi aceºti ani ºi în mod de abonaþi;
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genþia Judeþeanã pentru prelucrare date, ospatar (chelner) 
Ocuparea Forþei de Muncã vânzãtor în unitãþi de alimentaþie 
din Cãlãraºi organizeazã, public, patiser, reflexoterapeut, A

în semestrul II al acestui an, tiparitor offset, zidar- pitrar- 
cursuri de (re)calificare în 35 de tencuitor.
meserii/ocupaþii, astfel:  Cursurile se vor derula atât prin 
ajutor mecanic auto, barman Centrul Regional de Formare 
preparator, brutar, bucãtar, Profesionalã a Adulþilor Cãlãraºi, 
cofetar, comerciant vânzãtor cât ºi prin furnizori de formare 
mãrfuri alimentare, confecþioner autorizaþi conform legii.
asamblor articole din textile, Cursurile de formare profesionala 
cosmetician, dulgher –tâmplar- sunt gratuite pentru toate 
parchetar, electrician constructor, persoanele care nu realizeaza 
electrician electronist auto, venituri.
expert accesare fonduri 

Participanþii la programele de structurale ºi de coeziune, fierar 
formare profesionalã au ºi alte betonist, montator prefabricate, 
facilitãþi, precum: rechizite ºi formator, frizer - coafor- 
materiale de instruire, manuale, manichiurist- pedichiurist, frizer, 
echipament de protecþie pe inspector în domeniul securitãþii 
timpul instruirii practice, dacã ºi sãnãtaþii în muncã, lãcãtuº 
este cazul, abonament gratuit pe construcþii metalice ºi utilaj 
mijloacele de transport pentru tehnologic, lucrãtor calificat în 
traseul de la domiciliu la unitatea creºterea animalelor, lucrãtor 
de pregãtire, consultaþii medicale, finisor pentru construcþii, 
analize medicale ºi teste necesare lucrãtor instalator pentru 
frecventãrii cursului.  construcþii, lucrãtor în comerþ, 

lucrator în structuri pentru În luna august 2015 vor demara 
construcþii, manager proiect, cursurile de: barman preparator, 
manager îmbunãtãþire proces, frizer-coafor- manichiurist-
manichiurist- pedichiurist, pedichiurist, lucrãtor instalator 
mecanic agricol, mecanic de pentru construcþii, operator 
exploatare în cultura mare, introducere, validare ºi 
muncitor constructor lemn - prelucrare date ºi 
chirpici - piatrã,  operator reflexoterapeut, programe la care 
introducere, validare ºi pot participa 70 de persoane. 

Cãlãraºi, de calea feratã, pentru implice. În multe cazuri, în urma 
a opta pentru cele mai potrivite discuþiilor purtate au rezultat 
proiecte care sã aducã un impact acþiuni concrete în finalizarea eºi efectele crizei 
cât mai larg vis-a-vis de unor afaceri. financiare încã nu s-au 
beneficiari. În momentul când Rep: A rãmas mai puþin de Dîncheiat, edilii localitãþilor am decis la nivel de primãrie sã un an pânã la finele acestui din judeþ s-au repliat, luând în reabilitãm ºi sã modernizãm mandat. Ce proiecte credeþi serios strategiile de dezvoltare infrastructura, am fãcut-o nu cã aþi mai putea implementa pe termen mediu ºi lung. Ca sã numai pentru cã drumurile erau în aceastã perioadã?le punã în practicã proaste ºi atunci când ploua se 

G.A.: Pânã la sfârºitul acestui an administraþiile locale se circula în condiþii grele. O 
avem în vedere înfiinþarea pe orienteazã cãtre acele surse de infrastructurã modernizatã este 
Mãsura 1.2.5. a unui drum finanþare care sã le garanteze cu siguranþã un element extrem 
agricol care sã facã legãtura de atractiv pentru potenþialii independenþã faþã de bugetul 
între comuna ªtefan Vodã – investitori. Noi, administraþia sãrãcit primit de la Guvern. La fel 
Cuza Vodã. De asemenea ne-am localã avem o bunã comunicare stau lucrurile ºi în comuna propus ca toate drumurile ºi colaborare cu toþi cei ªtefan Vodã, unde am stat de mãrginaºe ale comunei sã fie interesaþi sã dezvolte medii de vorbã cu George Avram, un reabilitate prin lucrãri de afaceri, ceea ce reprezintã încã primar de 5 stele, deschis la nou pietruire. În 2016 vom una din cheile de succes ale ºi dornic sã aducã modernizarea implementa un proiect care are G.A.: Am încercat sã dezvolt primãriei: dezvoltãrii comunei ªtefan Vodã. 

într-o localitate cu probleme ca obiectiv asfaltarea a încã 4 strategia de dezvoltare socio- Rep: Concret, ce aþi oferit - Modernizarea sistemului de specifice. km de strãzi de interes public economicã pe termen mediu ºi pompare a apei potabile; investitorilor de-a lungul local. lung pe care o are aceastã timpului?- Reabilitarea ºi modernizarea î Rep: D-le primar, care este comunã, strategie pe care am Rep: Suntem într-un an G.A.: Am încercat ºi de multe sistemului de iluminat stradal;cheia reuºitelor dvs. de-a actualizat-o de la an la an, ea preelectoral. Nu aº putea ori am reuºit sã armonizãm - Demararea lucrãrilor pentru fiind cu siguranþã una flexibilã. lungul timpului? ocoli întrebarea care vizeazã interesele noastre cu interesele înfiinþarea parcului fotowoltaic Aferent acestei strategii, am obþiunea dvs. pentru încã un G.A.: În primul rând nu este una lor. Celor interesaþi le-am oferit de 0,75 MW;încercat sã valorificãm ideile mandat ºi de ce? Vã este ci sunt mai multe chei, chei ale suprafeþe de terenuri în vederea noastre de proiecte, în funcþie de teamã de vreun adversar?dezvoltãrii în privinþa accesãrii - Achiziþionarea pe GAL Bãrãgan cumpãrãrii acestora iar apoi am posibilitãþile de finanþare fondurilor, indiferent de ce Sud a unui buldoexcavator; G.A.: Evident, iau în calcul la încercat sã-i determinãm sã se existente pe piaþã. În acest sens, naturã ºi armonizarea aceastã orã candidatura pentru apuce sã investeascã. Unii dintre - Semnarea contractului de ne-am pregãtit, ne-am fãcut intereselor locale. Comuna un nou mandat. Va fi o nouã aceºtia au venit la primãrie, au finanþare cu AFM pentru lecþiile ca niºte ºcolari silitori, ªtefan Vodã a avut, are ºi va provocare pentru mine, pentru depus cereri în vederea obþinerii înfiinþare sistem canalizare pe o am depus documentele avea nevoie de modernizarea echipa mea. Departe lipsa de unor autorizaþii de construcþii, lungime de 11 km ºi construire corespunzãtoare ºi în principiu infrastructurii, la fel ca toate modestie, dar, sunt convins cã ne-au consultat ce gânduri avem, staþie de epurare.unele sunt finanþate deja, altele localitãþile din judeþul Cãlãraºi. doar eu pot duce la bun sfârºit care este strategia noastrã ºi în Rep: Pentru investiþii care sunt pe lista de aºteptare, iar În altã ordine de idei am bãtut proiectele începute. Cât priveºte ce mãsurã ar putea sã se sã creeze noi locuri de altele le-am pierdut. Însã, lipsit la toate uºile unde a fost nevoie contracandidaþii mei, nu cred cã muncã, ce aþi întreprins ca fiind de modestie consider cã în pentru obþinerea banilor va exista la vremea respectivã primar al comunei ªtefan mare parte procentul de necesari derulãrii proiectelor de unul care sã fie destul de Vodã?promovabilitate al proiectelor modernizare a comunei. De convingãtor în faþa electoratului. noastre a fost unul destul de aceste douã aspecte am þinut G.A.: Administraþia localã 
Rep: Care este mesajul încurajator. cont în ceea ce am întreprins de- ªtefan Vodã ºi-a propus 

dvs. adresat locuitorilor Rep: Care sunt cele mai a lungul mandatelor exercitate la întotdeauna sã atragã în zona 
comunei ªtefan Vodã?semnificative reuºite din primãrie. procesului decizional ºi sã 

acest mandat? G.A. Sã trãiascã în pace, sã fie consulte toþi factorii interesaþi Rep: În acest mandat, al 
sãnãtoºi ºi sã aibã încredere în din zonã, þinând cont de cincilea consecutiv, cu ce G.A.: Voi enumera cele mai 
primarul lor. apropierea de municipiul importante dintre realizãrile gânduri aþi pornit la drum?

î 

î 

î 

î 

î 

î 

î 

Comunicarea locurilor de muncã vacante se poate face n conformitate cu prevederile Legii 76/2002 
privind sistemul asigurãrilor pentru ºomaj ºi prin fax la  nr. 0242.331.693, prin  e-mail: Îstimularea ocupãrii forþei de muncã, cu calarasi@ajofm.anofm.ro, la sediul Agenþiei Locale 

modificãrile ºi completãrile ulterioare, angajatorii Cãlãraºi, sau la punctele de lucru Olteniþa ºi Lehliu. 
au obligaþia de a comunica Agenþiei Judeþene pentru Mediatizarea de cãtre angajatori a locurilor de muncã 
Ocuparea Forþei de Muncã Cãlãraºi toate locurile de vacante prin orice alte mijloace de tipul mass-media, 
muncã vacante, în termen de 5 zile lucrãtoare de la 

afiºare la sediul unitãþii sau pe site-uri, nu exonereazã vacantarea acestora. Comunicarea locurilor de muncã 
firmele respective de obligaþia de a  anunþa posturile vacante se face conform formularului ”Situaþia privind 
disponibile la Agenþia pentru Ocuparea Forþei de locurile de muncã vacante”. 
Muncã din Cãlãraºi. 

De asemenea, angajatorii au obligaþia de a comunica la 
Necomunicarea locurilor de muncã vacante constituie AJOFM Cãlãraºi ºi ocuparea locurilor de  muncã 
contravenþie ºi se sancþioneazã  cu amendã de la 3.000 vacante ce au fost comunicate anterior, în termen de 1 

zi de la data ocupãrii acestora. lei la 5.000 lei.

Pierdut certificate constatatoare nr.17.712 din 

04.09.2008, nr.29 din 03.01.2006, nr.21.011 

din 06.10.2009 – 4 bucãþi, nr. 4.524 din 

24.03.2010, aparþinând societãþii AVIS SRL, 

Nr.Reg.Com. J51/607/1992, CUI 1925650.

SERVICIUL PUBLIC CENTRALE TERMICE SI pentru tineri destinate inchirierii, propus a Chiciului nr. 2, si la sediul titularului, SP 
ADMINISTRARE FOND LOCATIV CÃLÃRAªI fi amplasat in municipiul Calarasi, Str. CT-AFL Calarasi, str. 1 Decembrie 1918, 
anunþã publicul interesat asupra Musetelului nr. 23. bloc A24, parter, în zilele de luni – vineri 

00 00Informaþiile privind proiectul propus pot fi depunerii solicitarii de emitere a Acordului între orele 8  -16 .
consultate la sediul APM Cãlãraºi, ºos. de Mediu pentru proiectul Locuinþe Director, ing. Gheorghe Ciocîrlan

ngajatorii care încadreazã 16-26 de ani, care se înregistreazã pânã la 3 ani, dar nu mai puþin de 
în muncã tineri cu risc de la Agenþia Teritorialã pentru un an.
marginalizare socialã ºi care Ocuparea Forþei de Muncã ºi se A Dacã la data expirãrii perioadei 

beneficiazã de acompaniament încadreazã în una dintre pentru care a fost încheiat 
social personalizat în baza unui urmãtoarele categorii: - se aflã în contractul de solidaritate 
contract de solidaritate, sistemul de protecþie a copilului angajatorul de inserþie menþine 
beneficiazã lunar, pentru fiecare sau provine din acest system; - are raportul de muncã cu tânãrul, 
persoanã din aceastã categorie, dizabilitãþi; - nu are familie sau a atunci beneficiazã lunar, conform 
din bugetul asigurãrilor pentru cãrui familie nu îi poate asigura prevederilor legale, pentru aceastã 
ºomaj, de o sumã egalã cu salariul întreþinerea; - are copii în persoanã, din bugetul asigurãrilor 
de bazã stabilit la data angajãrii întreþinere; - a executat una sau pentru ºomaj, de o sumã în 
tinerilor, dar nu mai mult de douã mai multe pedepse privative de cuantum de 50% din indemnizaþia 
ori valoarea indicatorului social de libertate; - este victimã a traficului de ºomaj cuvenitã conform legii, 
referinþã, în vigoare la data de persoane. pe care tânãrul ar fi primit-o dacã 
încadrãrii în muncã, pânã la Tinerii pot beneficia de plasare în raporturile de muncã ar fi încetat 
expirarea duratei contractului de muncã în baza unui contract de la acea datã din motive 
solidaritate. solidaritate încheiat între aceºtia neimputabile persoanei. Suma 
Tânãrul cu risc de marginalizare ºi agenþia pentru ocuparea forþei prevãzutã se acordã angajatorului 
socialã, în conformitate cu de muncã. Contractul de pe perioada menþinerii 
prevederile Legii 76/2002, este solidaritate se încheie între raporturilor de muncã, dar nu mai 
persoana cu vârsta cuprinsã între Agenþie ºi tânãr pe o duratã de mult de 2 ani.

ANUNÞ PIERDERE Primãria municipiului Cãlãraºi, prin Serviciul Public Centrale Termice ºi Administrare 
Fond Locativ Cãlãraºi, cu sediul în str. 1 Decembrie 1918, nr.1, bl. A24, tr. 4, parter, anunþã

Ion Radu Aurel: „În cei 3 ani scurºi din acest mandat, 
primãria comunei Dragoº Vodã a pregãtit ºi finalizat 

în paralel un numãr semnificativ de proiecte”

AJOFM Cãlãraºi

Cursuri de formare 
profesionalã gratuite

Tinerii cu risc de marginalizare socialã, susþinuþi 
financiar de AJOFM Cãlãraºi, pentru încadrarea în muncã

Sancþiuni pentru angajatorii care nu declarã 
locurile de muncã vacante la AJOFM Cãlãraºi

George Avram: „Am bãtut la toate uºile unde a fost 
nevoie pentru obþinerea banilor necesari derulãrii 

proiectelor de modernizare a comunei”
Mircea Brânduºã
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Rodica Zaharia 

izita co-preºedinþilor PNL, Vasile 
Blaga ºi Alina Gorghiu, la Cãlãraºi, a Vfost un motiv de analizã al 

rezultatelor de la alegerile prezidenþiale, 
cu precãdere cãtre primarii care fie nu au 
avut rezultate dorite, fie au jucat la mai 
multe capete de teamã cã nu vor mai 
primi bani din puºculiþa lui Dragnea, bani 
care erau fluturaþi pe la nasul primarilor 
”împachetaþi” cu o serie de promisiuni. 
Conducerea PNL  nu a negat existenþa 
acestor lucruri ºi a fãcut câteva menþiuni 
cu privire la menþinerea candidaturilor 
acestor primari în cauzã, în special a 
acelora care au avut acorduri tacite cu 
PSD.

ªi preºedintele PNL Cãlãraºi, Rãducu sã fie spectaculoase, dar ne vom 
”Nu neg cã au fost astfel de situaþii, Filipescu, a menþionat pe marginea reabilita. Ceea ce s-a întâmplat la 
nu numai în Cãlãraºi ci ºi în alte pãrþi. acestui subiect cã, în urma analizei alegeri, eu am încercat, fãrã sã fiu 
Lucrurile vor fi analizate de la caz la fãcute, a identificat trei tipuri de primari, foarte aspru, sã împart primarii în 

primari care au ajucat cu PSD-ul pe sub caz pentru cã pe noi ne intereseazã sã trei categorii: primari care au ajucat 
masã, primari care au fãcut non-combat, câºtigãm cât mai multe primãrii, dar cu PSD-ul pe sub masã, primari care 
dar nu au jucat pentru PSD ºi nici nu s-ne intereseazã ºi seriozitatea au fãcut non-combat, dar nu au jucat 
au implicat ºi primarii, cu adevãrat oamenilor pentru comunitatea ºi pentru PSDºi nici nu s-au implicat ºi 
liberali, care ºi-au câºtigat alegerile.activitãþile lor. Chiar dacã existã în primarii, cu adevãrat liberali, care ºi-

statutul nostru criteriul de moralitate, au câºtigat alegerile. Ce ar fi trebuir ”Am încercat sã fac o analizã total 
trebuie sã þinem cont ºi de opþiunile sã fac? Pe cei care au jucat cu PSD sã obiectivã, chiar dacã, în sinea mea 
colectivitãþii. Chiar dacã ne-a durut, îi arunc în stradã? Pe cei care au avut eram total subiectiv. Pot sã v spun cã 
trebuie sã avem discuþii bãrbãteºti, un non-combat sã îi arunc în stradã? a fost o diferenþã foarte mare între 
unii cu alþii, spun asta pentru cã ªi în locul lor sã pun ce? Am avut turul unul ºi turul doi al alegerilor 
trebuie sã ne gândim ºi ce vor discuþii cu fiecare în parte ºi am prezidenþiale. În turul unu, din cei 41 
colectivitãþile. De aceea le spuneam ºi înþeles absolul toate fenomenele. La de primari, au câºtigat alegerile ºapte. 
colegilor mei, o sã ajungem la putere, unii a intervenit teama, iar la alþii a Dupã o ploaie acidã, între turul unu ºi 
poate mai repede decât cred unii, dar fost un fel de ºantaj sub o formã sau turul doi, au câºtigat alegerile 21. 
din nou revin cu acea solicitare care alta, din prima categorie sunt patru Problema este cã cei 20 nu au mai 
am avut-o ºi când eram în alte alianþe: sau cinci care nu vor mai candida. Ei, reuºit sã revinã de unde au rãmas, 
când eºti la putere trebuie sã te la ora actualã, sunt candidaþi, dar spun asta ca ºi analizã. Ca ºi intenþie 
gândeºti la acel set de legi ca ºi când existã rezerve ºi posibilitãþi. Unii au de vot, vreau sã înþelegeþi cã dorinþa 
mâine ai fi în opoziþie, altfel þara nu avut posibilitatea de reabilitare, dar de a-l vota pe Klaus Iohannis a fost 
se face bine. Eu cred cã dacã este un toþi nu au spus nimic decât cã nu a extrem de redusã la nivelul judeþului 
primar bun, ºi-a fãcut treaba ºi este vrut populaþia sã voteze. Chiar l-am Cãlãraºi. Cei care au reuºit sã câºtige 
apreciat de colectivitate, putem avea întrebat pe unul dintre primari: câþi au fost cei care au câºtigat 
o discuþie bãrbãteascã ºi trebuie lãsat ai la 416? 427 de persoane. Câte trensferând foarte mult din imaginea 
sã îºi continue activitatea. Noi atât voturi ai avut? 320. Pãi ãia sunt lor cãtre aceste alegeri, fenomen care 
facem, propunem candidaþi, populaþia dependenþi de tine..dacã nici pe ãia s-a petrecut în sud, dar ºi destul de 
îi va alege”, a spus co-preºedintele PNL, nu ai reuºit sã îi aduci..asta înseamnã mult în Moldova. Aici, la Cãlãraºi, s-
Vasile Blaga. cã ceva s-a întâmplat.”au învãþat toþi ca rezultatele PNL-ului 

În momentul de faþã - demolarea aleilor criblurã BAD 20 în grosime 
carosabile ºi pietonale, a Spitalul Judeþean de de 5 cm; - execuþia stratului 
trotuarelor ºi gardurilor Urgenþã Cãlãraºi are o de uzurã din beton asfaltic 
existente; împrejmuire pe tot cu criblurã BA 16 în 

conturul incintei. În zona I grosime de 4 cm ; - Lucrãri de terasamente: - 
– UPU se va renunþa la execuþia trotuarelor ºi lucrãri de terasamente 
gardul existent, spaþiul platformelor pietonale cu (sãpãturi-umpluturi) prin 
verde va fi amenajat ca dale prefabricate din beton compensare în teren prin 
locuri de recreare ºi odihnã autoblocante pe substrat de aducerea la cote a 
ºi va fi deschis cãtre str. nisip ºi fundaþie de balast; - infrastructurii aleilor, 
Eroilor, rãmânând liber lucrãri pentru siguranþa parcãrilor ºi trotuarelor cu 
accesul cãtre UPU pentru 

circulaþiei: aplicare marcaje ajutorul buldozerelor ºi garaj ambulanþe ºi locuri 
ºi montare indicatoare manual; - lucrãri de parcare aparþinãtori. 
rutiere; - amenajare spaþii nivelare ºi compactare 
verzi ºi locuri de recreare În zona II – acces principal pentru refacerea 
ºi odihnã; - realizare spre Spital din B-dul 1 Mai parametrilor de tasare cu 
împrejmuire incintã cu va fi prevãzut cu barierã ajutorul compactoarelor 

de acces cu comandã de la gard, inclusiv porþi de mecanice; - realizare strat 
cabina amplasatã la acces; - lucrãri pentru de formã - pãmânt local 
intrarea pe poartã. scurgerea apelor prin amestecat cu nisip 

amplasarea unei reþele de grãunþos, balast, pietriº, 
În zona III se propune o 

canalizare pluvialã prin adaos de 40%, în 
poartã suplimentarã în prevãzutã cu guri de grosime totalã 20 cm dupã 
zona capelei pentru accesul scurgere; - realizarea celei compactare; 
pacienþilor. Poarta va avea de a treia staþii de epurare Lucrãri suprastructurã: - acces restricþionat în orele Lucrãrile sunt structurate rectificare de buget sã se reabilitare, pentru spital (1 staþie aºternerea stratului de în care se vor þine slujbele. pe trei zone de amenajare a aloce sumele necesare refunctionalizare a existentã ambulatoriu, 1 balast având dupã incintei Spitalului Judeþean pentru executarea corpurilor F, G, H din staþie prevãzutã în În zona verde adiacentã compactare grosimile de Urgenþa Cãlãraºi, proiectului tehnic ºi a cadrul Spitalului Judeþean documentaþie DALI pentru strãzii Eroilor sunt specificate în secþiunile lucrãri ce se vor  face lucrãrilor pentru zona I, în de Urgenþã Cãlãraºi, modernizarea corpurilor prevãzute 5 platforme transversale tip; - montarea etapizat, dupã cum vederea asigurãrii accesului documentaþie depusã la FGH); - realizarea reþelei pietonale pe care se vor bordurilor în lungul aleilor urmeazã: în anul 2015 - se la UPU. Lucrãrile aferente COMPANIA NAÞIONALÃ 

de iluminat în incinta monta bãnci pentru carosabile, la marginea vor executa lucrãrile zonei ÎI sunt strâns legate DE INVESTIÞII S.A.
spitalului. aºteptare ºi odihnã, aferente zonei I în paralel suprafeþelor de parcare ºi de lucrãrile de Modernizare Amenajarea incintei executate din lemn. Acest cu finalizarea lucrãrilor la a sistemului de alimentare la delimitarea trotuarelor ºi În curtea interioarã a Spitalului Judeþean de tip de mobiler urban este obiectivul de investiþie cu energie termicã din a spaþiilor verzi; - spitalului se doreºte Urgenþã Cãlãraºi cuprinde 

propus ºi pe spaþiul verde „Extindere UPU ºi Acces cadrul Spitalului Judeþean aºternerea stratului de realizarea unui spaþiu realizarea unor lucrãri 
din curtea interioarã unde ambulanþe din cadrul de Urgenþã Cãlãraºi, iar piatrã spatrã în grosime de amplu limitrof policlinicii ºi pregãtitoare ºi anume: - 

Spitalului Judeþean de lucrãrile aferente zonei III sunt prevãzute 3 platforme 15 cm dupã compactare; - spitalului în vederea defriºarea spaþiilor verzi 
Urgenþã Cãlãraºi”. Se va sunt strâns legate de cu bãnci pentru aºteptare asigurãrii unui microclimat existente ºi curãþirea execuþia stratului de 
propune ca la urmãtoarea lucrãrile de consolidare, ºi odihnã. necesar pacienþilor.suprafeþelor; legãturã de binder de 

Rodica Zaharia Spun asta pentru cã este 
inadmisibil sã ai un 
procent atât de redus la rezentã la Cãlãraºi, la 
titularizarea cadrelor finele sãptãmânii 
didactice.” - Alina Gorghiutrecute, Alina Gorghiu, P

co-preºedintele PNL, a fãcut 
Domnia sa a mai precizat cã câteva precizari, în cadrul 
PNL are foarte multe viziuni unei întâlniri cu presa localã, 
cu privire la viitorul tinerilor cu privire la viitorul tinerilor 
din România, politicile de din România, trasând un 
tineret urmând a fi prezentate semnal îngrijorãtor faþã de 
între 28 ºi 30 august 2015, la douã chestiuni: forþa de 
Gura Humorului, în cadrul muncã necalificatã pentru 

cerinþele pieþei muncii ºi Biroului Politic Naþional al 
Partidului Naþional Liberal.sistem de educaþie neadaptat.

”Politica de tineret în ”Trebuie sã investim în 
România, întotdeauna s-a pregãtirea dascãlilor 
fãcut dupã ureche, dar este 

pentru a avea tineri de 
corelatã cu sistemul de 

succes, copii bine pregãtiþi. 
educaþie care este 

Capitolul tineri este un 
nereformat ºi neadaptat la 

punct din ceea ce vom învãþãm cã ºcolile sã ne gândim la educaþie ºi piaþa muncii. Vorbeam cu 
prezenta între 28 ºi 30 profesionale produc aici cred cã aþi vãzut cu Vasile Blaga ºi cu mediul 
august, la Gura Humorului, oameni ºi meseriaºi buni toþii rezultatele la de afaceri din judeþele pe 
aici vorbind de prioritãþile care sã fie folosiþi în examenele de titularizare. unde am fost ºi spuneau în 
noastre privind politicile de diverse firme. Pentru asta Cãlãraºiul? Ultimul loc? Am felul urmãtor: avem locuri 
tineret, atunci le vom face sistemul de educaþie din pus degetul pe ranã...eu de muncã, dar nu avem 
publice ºi le veþi vedea, una România trebuie adaptat, persoanel, dacã îmi va da resursã umanã calificatã 
din chestiunile importante trebuiesc calibrate ºi Dumnezeu copii o sã mã pentru ce avem noi nevoie. 
pe care PNL le va aduce în ajustate multe chestiuni. gândesc de douã ori înainte Nu toþi trebuie sã avem 
spaþiul public”, a mai Trebuie, în primul rând, o de a hotãrâ la ce instituþie studii superioare în 
adãugat Alina Gorghiu.strategie corelatã. Trebuie de învãþãmânt îl trimit. România. Ar trebui sã 

Cãlãraºi, anul acesta România va fi reprezentatã 
de urmãtoarele ansambluri folclorice: Ansamblul 
“Bãrãganul” al C.C.J. Cãlãraºi, Ansamblul folcloric 
“Grailu Armânesc” din Municipiul Calarasi, 
Ansamblul folcloric “Ghiocelul” al Palatului 
Copiilor din Municipiul Cãlãraºi, Ansamblul 
Folcloric “Brâuleþul Dunãrii” al Comunei 
Grãdiºtea, Ansamblul folcloric “Borcea” al 
Comunei Borcea, Ansamblul folcloric “Unirea” al 
Comunei Unirea, Ansamblul folcloric “Cununa” al 
Comunei Spanþov, Ansamblul folcloric “Valea 
Mostiºtei” al Comunei Sãruleºti, Ansamblul 
folcloric “Independenþa” al Comunei 
Independenþa, Ansamblul folcloric “Doruleþul” al 
Comunei Vlad Þepeº, Ansamblul folcloric “Giurca” 
al Comunei Vâlcelele, Ansamblul folcloric al 
Comunei Nana, Ansamblul folcloric “Spicul 
Dorobantu” al Comunei Dorobanþu. 

Programul recitalurilor: 
6 August 2015, recitaluri extraordinare susþinute 
de Nineta Popa ºi Maria Dragomiroiu
7 August 2015, recitaluri susþinute de ”Sânzienele” 
ºi Mioara Velicu
8 August 2015, recitaluri susþinute de ”Mândreleonsiliul Judeþean Cãlãraºi, prin Centrul 
” ºi Niculina StoicanCultural Judeþean Cãlãraºi, organizeazã în 
9 August 2015, recitaluri susþinute de Radu Ille, perioada 06 - 09 August 2015, cea de-a C
Oana Florea ºi de îndrãgiþii soliºti Aurora ºi XXIII-a ediþie a Festivalului Internaþional de 
Sãndel. Folclor “Hora Mare”. 
Festivalul va începe în data de 6 August 2015, ºi Obiectivul principal al acestui proiect este sporirea 
va debuta cu Parada Portului Popular, începând cu dimensiunii interculturale, prin participarea unor 
orele 18:00, pe tronsonul Piaþa “Big” - Platoul din ansambluri de muzicã ºi dans tradiþional care 
faþa C.C.J. Cãlãraºi.promoveazã folclorul specific zonei de provenienþã. 

Anul acesta au acceptat invitaþia, de a-ºi promova Spectacolele se vor desfãºura pe platoul din faþa 
cultura ºi dansurile, ansambluri din Turcia, Consiliului  Judeþean Cãlãraºi iar în prima zi, la 
Bulgaria, Serbia, Republica Moldova ºi Slovacia. scenã, festivalul va începe de la orele 19:00 cu un 
Deoarece Centrul Cultural are ca specific recital Nineta Popa. În toate celelalte zilele, 
promovarea ºi conservarea valorilor din judeþul programul începe de la orele 18:00. 

âmbãtã, 25 iulie, la Cãlãraºi, au 
fost prezenþi cei doi copreºedinþi Sai Partidului Naþional Liberal, 

Alina Gorghiu ºi Vasile Blaga. Aceºtia s-
au întâlnit cu conducãtorii 
organizaþiilor din judeþul Cãlãraºi, 
parlamentari ºi primari PNL.

Dupã ce a vizitat trei sferturi din 
filialele de pe întreg teritoriul þãrii, 
Alina Gorghiu se declarã mulþumitã de 
situaþia gãsitã la Cãlãraºi: "E o oazã de 
liniºte ºi performanþã în judeþul 
Cãlãraºi, ne-am bucurat cã am avut 
ocazia sã schimbãm impresii cu colegii 
noºtri din conducerea judeþeanã, 
constatând cã domniile lor nu au 
problemele pe care le au alte judeþe. 
Sunt foarte bine organizaþi ºi n-au 
sincope de funcþionare."

Vasile Blaga a cerut, de la Cãlãraºi, 
demisia din fruntea Guvernului a 
premierului Victor Ponta, arãtând cã 
plecarea acestuia ar trebui sã fie o 
chestiune de demnitate: "Dacã Victor 
Ponta nu mai este bun pentru PSD, nu 
vãd cum este bun pentru România. 
Domnia sa rãmâne în fruntea 
Guvernului în condiþiile în care orice 
demnitar aflat într-o astfel de situaþie, 
într-un stat democratic, s-ar fi 
comportat altfel, demn, ºi-ar fi dat 
demisia."

Fãcând o comparaþie cu judeþele din 
Bãrãgan, Vasile Blaga se declarã 
mulþumit de nivelul performanþei 
politice a PNL Cãlãraºi, þinând, 
totodatã, sã atragã atenþia cã bãtãlia 
electoralã ocazionatã de alegerile locale 
de anul viitor va arãta fidel raportul de 
forþe dintre liberali ºi social-democraþi, 
îndemnându-i pe liberali sã foloseascã 
toatã forþa ºi determinarea pentru 
câºtigarea primei provocãri din 2016. 
"Alãturi de doamna Alina Gorghiu, am 
mare încredere în domnul Rãducu 
Filipescu ºi în domnul Vasile Iliuþã."- a 
declarat, la Cãlãraºi, Vasile Blaga.

Faþã de subiectul adoptãrii noului Cod 
Fiscal, mãsurã criticatã si de 
guvernatorul Bãncii Naþionale, Mugur 
Isãrescu, copreºedintele PNL, Alina 
Gorghiu, a þinut sã precizeze cã PNL 
este pentru relaxare fiscalã, dar ca sã 
treacã la aceste mãsuri, guvernul PSD 
ar fi trebuit sã consolideze, mai întâi, 
sistemul de colectare a fondurilor la 
bugetul de stat ºi sã diminueze 
fenomenul de evaziune fiscalã. "Mare 
parte din mãsurile de relaxare fiscalã, 
de la TVA - 19%, eliminarea 
supraaccizei la carburant ºi a taxei pe 
stâlp, predictibilitatea legislaþiei 
fiscale... sunt toate amendamente ale 
PNL. Dacã s-ar reduce evaziunea 
fiscalã, ar fi acoperitã relaxarea fiscalã. 
"- declarã Alina Gorghiu. Liderul PNL 
adaugã cã liberalii vom rãspunde 
oricând invitaþiei PSD de a discuta, cu 
argumente, pe cifre, asupra Codului 
Fiscal.

n Cãlãraºi

Vasile Blaga: „Am 
mare încredere în 
Filipescu ºi Iliuþã”

n Cãlãraºi

Alina Gorghiu: „Politica de tineret în 
România, întotdeauna s-a fãcut dupã ureche”

PNL-Ce spune Blaga despre primarii 
care au jucat la mai multe capete

n Cãlãraºi

Festivalul Internaþional de 
Folclor „HORA MARE” ediþia 
a XXIII-a, 06 - 09 August 2015

31 iulie – 6 august
Orele: 17.00; 20.00

Luni ora: 20.00

Misiune: 
Imposibilã. 
Naþiunea 

secretã - 2D
Regia: Christopher McQuarrie
Cu: Ving Rhames, Tom Cruise, 
Simon Pegg, Rebecca Ferguson, 
Jeremy Renner, Paula Patton
Gen film: Acþiune, Aventuri
O nouã misiune imposibilã 
pentru descurcãreþul agent 
Ethan Hunt (Tom Cruise). De 
aceastã datã agentul trebuie sã 
înfrunte Sindicatul, o 
periculoasã organizaþie 
criminalã cu planuri sumbre 
pentru întreaga lume.

n Centrul Cultural Judeþean Cãlãraºi Cinema 3D/2D

Program Cinema

Centrul Cultural 
Judeþean Cãlãraºi

Cinema 3D/2D

Parcul central, Str. 
Independenþei, nr. 20

Preþul biletelor (acelaºi pt. 
filme 3D ºi 2D):

8 lei – copii cu vârste de 
maxim 14 ani

12 lei – persoane cu vârste 
peste 14 ani

Nu se efectueazã rezervãri.

Biletele pot fi cumpãrate cu 
o sãptãmânã înainte de data 
spectacolului.

Informaþii: 

- tel: 0242-312800

- site:  www.culturalcl.ro

Imaginea Spitalului Judeþean de Urgenþã din 
municipiul Cãlãraºi se va schimba în totalitate

ânã la finalul acestui an se intenþioneazã finalizarea lucrãrilor la intrarea din corpul A al Spitalului 
Judeþean de Urgenþã Cãlãraºi. Miercuri, 29 iulie, consilierii judeþeni au aprobat proiectul de Photãrâre ce cuprinde documentaþia tehnico-economicã la obiectivul de investiþie "Amenajãri 

exterioare la Spitalul Judeþean de Urgentã Cãlãraºi" Faza – Documentaþie Avizare Lucrãri de Intervenþie, 
în valoarea totalã de 2.669,853 mii lei (600,021 mii euro), inclusiv T.V.A., din care C + M în valoare de 
2.230,559 mii lei (501,294 mii euro), inclusiv T.V.A. (la cursul info din 25.05.2015).
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Rodica Zaharia 

izita co-preºedinþilor PNL, Vasile 
Blaga ºi Alina Gorghiu, la Cãlãraºi, a Vfost un motiv de analizã al 

rezultatelor de la alegerile prezidenþiale, 
cu precãdere cãtre primarii care fie nu au 
avut rezultate dorite, fie au jucat la mai 
multe capete de teamã cã nu vor mai 
primi bani din puºculiþa lui Dragnea, bani 
care erau fluturaþi pe la nasul primarilor 
”împachetaþi” cu o serie de promisiuni. 
Conducerea PNL  nu a negat existenþa 
acestor lucruri ºi a fãcut câteva menþiuni 
cu privire la menþinerea candidaturilor 
acestor primari în cauzã, în special a 
acelora care au avut acorduri tacite cu 
PSD.

ªi preºedintele PNL Cãlãraºi, Rãducu sã fie spectaculoase, dar ne vom 
”Nu neg cã au fost astfel de situaþii, Filipescu, a menþionat pe marginea reabilita. Ceea ce s-a întâmplat la 
nu numai în Cãlãraºi ci ºi în alte pãrþi. acestui subiect cã, în urma analizei alegeri, eu am încercat, fãrã sã fiu 
Lucrurile vor fi analizate de la caz la fãcute, a identificat trei tipuri de primari, foarte aspru, sã împart primarii în 

primari care au ajucat cu PSD-ul pe sub caz pentru cã pe noi ne intereseazã sã trei categorii: primari care au ajucat 
masã, primari care au fãcut non-combat, câºtigãm cât mai multe primãrii, dar cu PSD-ul pe sub masã, primari care 
dar nu au jucat pentru PSD ºi nici nu s-ne intereseazã ºi seriozitatea au fãcut non-combat, dar nu au jucat 
au implicat ºi primarii, cu adevãrat oamenilor pentru comunitatea ºi pentru PSDºi nici nu s-au implicat ºi 
liberali, care ºi-au câºtigat alegerile.activitãþile lor. Chiar dacã existã în primarii, cu adevãrat liberali, care ºi-

statutul nostru criteriul de moralitate, au câºtigat alegerile. Ce ar fi trebuir ”Am încercat sã fac o analizã total 
trebuie sã þinem cont ºi de opþiunile sã fac? Pe cei care au jucat cu PSD sã obiectivã, chiar dacã, în sinea mea 
colectivitãþii. Chiar dacã ne-a durut, îi arunc în stradã? Pe cei care au avut eram total subiectiv. Pot sã v spun cã 
trebuie sã avem discuþii bãrbãteºti, un non-combat sã îi arunc în stradã? a fost o diferenþã foarte mare între 
unii cu alþii, spun asta pentru cã ªi în locul lor sã pun ce? Am avut turul unul ºi turul doi al alegerilor 
trebuie sã ne gândim ºi ce vor discuþii cu fiecare în parte ºi am prezidenþiale. În turul unu, din cei 41 
colectivitãþile. De aceea le spuneam ºi înþeles absolul toate fenomenele. La de primari, au câºtigat alegerile ºapte. 
colegilor mei, o sã ajungem la putere, unii a intervenit teama, iar la alþii a Dupã o ploaie acidã, între turul unu ºi 
poate mai repede decât cred unii, dar fost un fel de ºantaj sub o formã sau turul doi, au câºtigat alegerile 21. 
din nou revin cu acea solicitare care alta, din prima categorie sunt patru Problema este cã cei 20 nu au mai 
am avut-o ºi când eram în alte alianþe: sau cinci care nu vor mai candida. Ei, reuºit sã revinã de unde au rãmas, 
când eºti la putere trebuie sã te la ora actualã, sunt candidaþi, dar spun asta ca ºi analizã. Ca ºi intenþie 
gândeºti la acel set de legi ca ºi când existã rezerve ºi posibilitãþi. Unii au de vot, vreau sã înþelegeþi cã dorinþa 
mâine ai fi în opoziþie, altfel þara nu avut posibilitatea de reabilitare, dar de a-l vota pe Klaus Iohannis a fost 
se face bine. Eu cred cã dacã este un toþi nu au spus nimic decât cã nu a extrem de redusã la nivelul judeþului 
primar bun, ºi-a fãcut treaba ºi este vrut populaþia sã voteze. Chiar l-am Cãlãraºi. Cei care au reuºit sã câºtige 
apreciat de colectivitate, putem avea întrebat pe unul dintre primari: câþi au fost cei care au câºtigat 
o discuþie bãrbãteascã ºi trebuie lãsat ai la 416? 427 de persoane. Câte trensferând foarte mult din imaginea 
sã îºi continue activitatea. Noi atât voturi ai avut? 320. Pãi ãia sunt lor cãtre aceste alegeri, fenomen care 
facem, propunem candidaþi, populaþia dependenþi de tine..dacã nici pe ãia s-a petrecut în sud, dar ºi destul de 
îi va alege”, a spus co-preºedintele PNL, nu ai reuºit sã îi aduci..asta înseamnã mult în Moldova. Aici, la Cãlãraºi, s-
Vasile Blaga. cã ceva s-a întâmplat.”au învãþat toþi ca rezultatele PNL-ului 

În momentul de faþã - demolarea aleilor criblurã BAD 20 în grosime 
carosabile ºi pietonale, a Spitalul Judeþean de de 5 cm; - execuþia stratului 
trotuarelor ºi gardurilor Urgenþã Cãlãraºi are o de uzurã din beton asfaltic 
existente; împrejmuire pe tot cu criblurã BA 16 în 

conturul incintei. În zona I grosime de 4 cm ; - Lucrãri de terasamente: - 
– UPU se va renunþa la execuþia trotuarelor ºi lucrãri de terasamente 
gardul existent, spaþiul platformelor pietonale cu (sãpãturi-umpluturi) prin 
verde va fi amenajat ca dale prefabricate din beton compensare în teren prin 
locuri de recreare ºi odihnã autoblocante pe substrat de aducerea la cote a 
ºi va fi deschis cãtre str. nisip ºi fundaþie de balast; - infrastructurii aleilor, 
Eroilor, rãmânând liber lucrãri pentru siguranþa parcãrilor ºi trotuarelor cu 
accesul cãtre UPU pentru 

circulaþiei: aplicare marcaje ajutorul buldozerelor ºi garaj ambulanþe ºi locuri 
ºi montare indicatoare manual; - lucrãri de parcare aparþinãtori. 
rutiere; - amenajare spaþii nivelare ºi compactare 
verzi ºi locuri de recreare În zona II – acces principal pentru refacerea 
ºi odihnã; - realizare spre Spital din B-dul 1 Mai parametrilor de tasare cu 
împrejmuire incintã cu va fi prevãzut cu barierã ajutorul compactoarelor 

de acces cu comandã de la gard, inclusiv porþi de mecanice; - realizare strat 
cabina amplasatã la acces; - lucrãri pentru de formã - pãmânt local 
intrarea pe poartã. scurgerea apelor prin amestecat cu nisip 

amplasarea unei reþele de grãunþos, balast, pietriº, 
În zona III se propune o 

canalizare pluvialã prin adaos de 40%, în 
poartã suplimentarã în prevãzutã cu guri de grosime totalã 20 cm dupã 
zona capelei pentru accesul scurgere; - realizarea celei compactare; 
pacienþilor. Poarta va avea de a treia staþii de epurare Lucrãri suprastructurã: - acces restricþionat în orele Lucrãrile sunt structurate rectificare de buget sã se reabilitare, pentru spital (1 staþie aºternerea stratului de în care se vor þine slujbele. pe trei zone de amenajare a aloce sumele necesare refunctionalizare a existentã ambulatoriu, 1 balast având dupã incintei Spitalului Judeþean pentru executarea corpurilor F, G, H din staþie prevãzutã în În zona verde adiacentã compactare grosimile de Urgenþa Cãlãraºi, proiectului tehnic ºi a cadrul Spitalului Judeþean documentaþie DALI pentru strãzii Eroilor sunt specificate în secþiunile lucrãri ce se vor  face lucrãrilor pentru zona I, în de Urgenþã Cãlãraºi, modernizarea corpurilor prevãzute 5 platforme transversale tip; - montarea etapizat, dupã cum vederea asigurãrii accesului documentaþie depusã la FGH); - realizarea reþelei pietonale pe care se vor bordurilor în lungul aleilor urmeazã: în anul 2015 - se la UPU. Lucrãrile aferente COMPANIA NAÞIONALÃ 

de iluminat în incinta monta bãnci pentru carosabile, la marginea vor executa lucrãrile zonei ÎI sunt strâns legate DE INVESTIÞII S.A.
spitalului. aºteptare ºi odihnã, aferente zonei I în paralel suprafeþelor de parcare ºi de lucrãrile de Modernizare Amenajarea incintei executate din lemn. Acest cu finalizarea lucrãrilor la a sistemului de alimentare la delimitarea trotuarelor ºi În curtea interioarã a Spitalului Judeþean de tip de mobiler urban este obiectivul de investiþie cu energie termicã din a spaþiilor verzi; - spitalului se doreºte Urgenþã Cãlãraºi cuprinde 

propus ºi pe spaþiul verde „Extindere UPU ºi Acces cadrul Spitalului Judeþean aºternerea stratului de realizarea unui spaþiu realizarea unor lucrãri 
din curtea interioarã unde ambulanþe din cadrul de Urgenþã Cãlãraºi, iar piatrã spatrã în grosime de amplu limitrof policlinicii ºi pregãtitoare ºi anume: - 

Spitalului Judeþean de lucrãrile aferente zonei III sunt prevãzute 3 platforme 15 cm dupã compactare; - spitalului în vederea defriºarea spaþiilor verzi 
Urgenþã Cãlãraºi”. Se va sunt strâns legate de cu bãnci pentru aºteptare asigurãrii unui microclimat existente ºi curãþirea execuþia stratului de 
propune ca la urmãtoarea lucrãrile de consolidare, ºi odihnã. necesar pacienþilor.suprafeþelor; legãturã de binder de 

Rodica Zaharia Spun asta pentru cã este 
inadmisibil sã ai un 
procent atât de redus la rezentã la Cãlãraºi, la 
titularizarea cadrelor finele sãptãmânii 
didactice.” - Alina Gorghiutrecute, Alina Gorghiu, P

co-preºedintele PNL, a fãcut 
Domnia sa a mai precizat cã câteva precizari, în cadrul 
PNL are foarte multe viziuni unei întâlniri cu presa localã, 
cu privire la viitorul tinerilor cu privire la viitorul tinerilor 
din România, politicile de din România, trasând un 
tineret urmând a fi prezentate semnal îngrijorãtor faþã de 
între 28 ºi 30 august 2015, la douã chestiuni: forþa de 
Gura Humorului, în cadrul muncã necalificatã pentru 

cerinþele pieþei muncii ºi Biroului Politic Naþional al 
Partidului Naþional Liberal.sistem de educaþie neadaptat.

”Politica de tineret în ”Trebuie sã investim în 
România, întotdeauna s-a pregãtirea dascãlilor 
fãcut dupã ureche, dar este 

pentru a avea tineri de 
corelatã cu sistemul de 

succes, copii bine pregãtiþi. 
educaþie care este 

Capitolul tineri este un 
nereformat ºi neadaptat la 

punct din ceea ce vom învãþãm cã ºcolile sã ne gândim la educaþie ºi piaþa muncii. Vorbeam cu 
prezenta între 28 ºi 30 profesionale produc aici cred cã aþi vãzut cu Vasile Blaga ºi cu mediul 
august, la Gura Humorului, oameni ºi meseriaºi buni toþii rezultatele la de afaceri din judeþele pe 
aici vorbind de prioritãþile care sã fie folosiþi în examenele de titularizare. unde am fost ºi spuneau în 
noastre privind politicile de diverse firme. Pentru asta Cãlãraºiul? Ultimul loc? Am felul urmãtor: avem locuri 
tineret, atunci le vom face sistemul de educaþie din pus degetul pe ranã...eu de muncã, dar nu avem 
publice ºi le veþi vedea, una România trebuie adaptat, persoanel, dacã îmi va da resursã umanã calificatã 
din chestiunile importante trebuiesc calibrate ºi Dumnezeu copii o sã mã pentru ce avem noi nevoie. 
pe care PNL le va aduce în ajustate multe chestiuni. gândesc de douã ori înainte Nu toþi trebuie sã avem 
spaþiul public”, a mai Trebuie, în primul rând, o de a hotãrâ la ce instituþie studii superioare în 
adãugat Alina Gorghiu.strategie corelatã. Trebuie de învãþãmânt îl trimit. România. Ar trebui sã 

Cãlãraºi, anul acesta România va fi reprezentatã 
de urmãtoarele ansambluri folclorice: Ansamblul 
“Bãrãganul” al C.C.J. Cãlãraºi, Ansamblul folcloric 
“Grailu Armânesc” din Municipiul Calarasi, 
Ansamblul folcloric “Ghiocelul” al Palatului 
Copiilor din Municipiul Cãlãraºi, Ansamblul 
Folcloric “Brâuleþul Dunãrii” al Comunei 
Grãdiºtea, Ansamblul folcloric “Borcea” al 
Comunei Borcea, Ansamblul folcloric “Unirea” al 
Comunei Unirea, Ansamblul folcloric “Cununa” al 
Comunei Spanþov, Ansamblul folcloric “Valea 
Mostiºtei” al Comunei Sãruleºti, Ansamblul 
folcloric “Independenþa” al Comunei 
Independenþa, Ansamblul folcloric “Doruleþul” al 
Comunei Vlad Þepeº, Ansamblul folcloric “Giurca” 
al Comunei Vâlcelele, Ansamblul folcloric al 
Comunei Nana, Ansamblul folcloric “Spicul 
Dorobantu” al Comunei Dorobanþu. 

Programul recitalurilor: 
6 August 2015, recitaluri extraordinare susþinute 
de Nineta Popa ºi Maria Dragomiroiu
7 August 2015, recitaluri susþinute de ”Sânzienele” 
ºi Mioara Velicu
8 August 2015, recitaluri susþinute de ”Mândreleonsiliul Judeþean Cãlãraºi, prin Centrul 
” ºi Niculina StoicanCultural Judeþean Cãlãraºi, organizeazã în 
9 August 2015, recitaluri susþinute de Radu Ille, perioada 06 - 09 August 2015, cea de-a C
Oana Florea ºi de îndrãgiþii soliºti Aurora ºi XXIII-a ediþie a Festivalului Internaþional de 
Sãndel. Folclor “Hora Mare”. 
Festivalul va începe în data de 6 August 2015, ºi Obiectivul principal al acestui proiect este sporirea 
va debuta cu Parada Portului Popular, începând cu dimensiunii interculturale, prin participarea unor 
orele 18:00, pe tronsonul Piaþa “Big” - Platoul din ansambluri de muzicã ºi dans tradiþional care 
faþa C.C.J. Cãlãraºi.promoveazã folclorul specific zonei de provenienþã. 

Anul acesta au acceptat invitaþia, de a-ºi promova Spectacolele se vor desfãºura pe platoul din faþa 
cultura ºi dansurile, ansambluri din Turcia, Consiliului  Judeþean Cãlãraºi iar în prima zi, la 
Bulgaria, Serbia, Republica Moldova ºi Slovacia. scenã, festivalul va începe de la orele 19:00 cu un 
Deoarece Centrul Cultural are ca specific recital Nineta Popa. În toate celelalte zilele, 
promovarea ºi conservarea valorilor din judeþul programul începe de la orele 18:00. 

âmbãtã, 25 iulie, la Cãlãraºi, au 
fost prezenþi cei doi copreºedinþi Sai Partidului Naþional Liberal, 

Alina Gorghiu ºi Vasile Blaga. Aceºtia s-
au întâlnit cu conducãtorii 
organizaþiilor din judeþul Cãlãraºi, 
parlamentari ºi primari PNL.

Dupã ce a vizitat trei sferturi din 
filialele de pe întreg teritoriul þãrii, 
Alina Gorghiu se declarã mulþumitã de 
situaþia gãsitã la Cãlãraºi: "E o oazã de 
liniºte ºi performanþã în judeþul 
Cãlãraºi, ne-am bucurat cã am avut 
ocazia sã schimbãm impresii cu colegii 
noºtri din conducerea judeþeanã, 
constatând cã domniile lor nu au 
problemele pe care le au alte judeþe. 
Sunt foarte bine organizaþi ºi n-au 
sincope de funcþionare."

Vasile Blaga a cerut, de la Cãlãraºi, 
demisia din fruntea Guvernului a 
premierului Victor Ponta, arãtând cã 
plecarea acestuia ar trebui sã fie o 
chestiune de demnitate: "Dacã Victor 
Ponta nu mai este bun pentru PSD, nu 
vãd cum este bun pentru România. 
Domnia sa rãmâne în fruntea 
Guvernului în condiþiile în care orice 
demnitar aflat într-o astfel de situaþie, 
într-un stat democratic, s-ar fi 
comportat altfel, demn, ºi-ar fi dat 
demisia."

Fãcând o comparaþie cu judeþele din 
Bãrãgan, Vasile Blaga se declarã 
mulþumit de nivelul performanþei 
politice a PNL Cãlãraºi, þinând, 
totodatã, sã atragã atenþia cã bãtãlia 
electoralã ocazionatã de alegerile locale 
de anul viitor va arãta fidel raportul de 
forþe dintre liberali ºi social-democraþi, 
îndemnându-i pe liberali sã foloseascã 
toatã forþa ºi determinarea pentru 
câºtigarea primei provocãri din 2016. 
"Alãturi de doamna Alina Gorghiu, am 
mare încredere în domnul Rãducu 
Filipescu ºi în domnul Vasile Iliuþã."- a 
declarat, la Cãlãraºi, Vasile Blaga.

Faþã de subiectul adoptãrii noului Cod 
Fiscal, mãsurã criticatã si de 
guvernatorul Bãncii Naþionale, Mugur 
Isãrescu, copreºedintele PNL, Alina 
Gorghiu, a þinut sã precizeze cã PNL 
este pentru relaxare fiscalã, dar ca sã 
treacã la aceste mãsuri, guvernul PSD 
ar fi trebuit sã consolideze, mai întâi, 
sistemul de colectare a fondurilor la 
bugetul de stat ºi sã diminueze 
fenomenul de evaziune fiscalã. "Mare 
parte din mãsurile de relaxare fiscalã, 
de la TVA - 19%, eliminarea 
supraaccizei la carburant ºi a taxei pe 
stâlp, predictibilitatea legislaþiei 
fiscale... sunt toate amendamente ale 
PNL. Dacã s-ar reduce evaziunea 
fiscalã, ar fi acoperitã relaxarea fiscalã. 
"- declarã Alina Gorghiu. Liderul PNL 
adaugã cã liberalii vom rãspunde 
oricând invitaþiei PSD de a discuta, cu 
argumente, pe cifre, asupra Codului 
Fiscal.

n Cãlãraºi

Vasile Blaga: „Am 
mare încredere în 
Filipescu ºi Iliuþã”

n Cãlãraºi

Alina Gorghiu: „Politica de tineret în 
România, întotdeauna s-a fãcut dupã ureche”

PNL-Ce spune Blaga despre primarii 
care au jucat la mai multe capete

n Cãlãraºi

Festivalul Internaþional de 
Folclor „HORA MARE” ediþia 
a XXIII-a, 06 - 09 August 2015

31 iulie – 6 august
Orele: 17.00; 20.00

Luni ora: 20.00

Misiune: 
Imposibilã. 
Naþiunea 

secretã - 2D
Regia: Christopher McQuarrie
Cu: Ving Rhames, Tom Cruise, 
Simon Pegg, Rebecca Ferguson, 
Jeremy Renner, Paula Patton
Gen film: Acþiune, Aventuri
O nouã misiune imposibilã 
pentru descurcãreþul agent 
Ethan Hunt (Tom Cruise). De 
aceastã datã agentul trebuie sã 
înfrunte Sindicatul, o 
periculoasã organizaþie 
criminalã cu planuri sumbre 
pentru întreaga lume.

n Centrul Cultural Judeþean Cãlãraºi Cinema 3D/2D

Program Cinema

Centrul Cultural 
Judeþean Cãlãraºi

Cinema 3D/2D

Parcul central, Str. 
Independenþei, nr. 20

Preþul biletelor (acelaºi pt. 
filme 3D ºi 2D):

8 lei – copii cu vârste de 
maxim 14 ani

12 lei – persoane cu vârste 
peste 14 ani

Nu se efectueazã rezervãri.

Biletele pot fi cumpãrate cu 
o sãptãmânã înainte de data 
spectacolului.

Informaþii: 

- tel: 0242-312800

- site:  www.culturalcl.ro

Imaginea Spitalului Judeþean de Urgenþã din 
municipiul Cãlãraºi se va schimba în totalitate

ânã la finalul acestui an se intenþioneazã finalizarea lucrãrilor la intrarea din corpul A al Spitalului 
Judeþean de Urgenþã Cãlãraºi. Miercuri, 29 iulie, consilierii judeþeni au aprobat proiectul de Photãrâre ce cuprinde documentaþia tehnico-economicã la obiectivul de investiþie "Amenajãri 

exterioare la Spitalul Judeþean de Urgentã Cãlãraºi" Faza – Documentaþie Avizare Lucrãri de Intervenþie, 
în valoarea totalã de 2.669,853 mii lei (600,021 mii euro), inclusiv T.V.A., din care C + M în valoare de 
2.230,559 mii lei (501,294 mii euro), inclusiv T.V.A. (la cursul info din 25.05.2015).



evolueze în cupele europene, 
acest lucru nu trebuie sã 
reprezinte o surprizã.
Handbaliºtii cãlãrãºeni se aflã 
începând de luni în 
cantonament la Cheile 
Grãdiºtei, în judeþul Braºov. 
Echipa beneficiazã de cele 
mai bune condiþii de cazare, 
masã, antrenament ºi 
recuperare. Astãzi va avea loc 
prima partidã de verificare, 
adversarul fiind CSM 
Bucureºti, vicecampioana 
naþionalã ºi echipa care a 
încercat în aceastã varã sã-l 
transfere pe Alin ªania. 
Mâine este programat alt joc 
de verificare, în compania 
celor de la HC Vaslui. Pânã 
la încheierea cantonamentului, 
cãlãrãºenii ar putea disputa 
încã douã jocuri de verificare, 
ambele în compania celor de 
la CSM Ploieºti. De asemenea, 
în perioada 14-16 august, 
Dunãrea va participa la un 
turneu la Vaslui, unde va de 

Sezonul 2015-2016 este unul declarativ, existã un rãzboi al loveascã, concurenþa asta e piept cu echipa localã, dar ºi 
cu mizã electoralã, astfel cã „palatalor”. De la ce s-au luat chiar beneficã. cu Danubius Galaþi ºi Steaua 

AHC Dunãrea Cãlãraºi va nimeni nu-ºi permite sã treacã Filipescu ºi Drãgulin conteazã Bucureºti.utoritãþile locale cãlãrãºene 
avea în acest sezon un buget prea puþin. Se poate spune se întrec în a acorda sprijin sportul la capitolul „diverse” Liga Naþionalã va începe la Asportului din oraºul de pe cu 400.000 de lei mai mare în condiþiile în care echipa de chiar cã aceastã disputã este 23 august. Cãlãrãºenii vor 

Borcea. Consiliul Local ºi cel ca anul trecut. Asta pentru cã handbal a umplut Sala una beneficã din moment ce juca în deplasare, la Galaþi. 
judeþean au majorat alocaþia ce se doreºte ca echipa antrenatã Polivalentã la fiecare partidã instituþiile conduse de cei doi Sezonul 2015-2016 obligã pe 
revine cluburilor ce poartã numele de cãtre Aihan Omer sã din Liga Naþionalã, iar cea de ºefi au bãgat mâna în visterie Dunãrea sã aspire la mai de Dunãrea, astfel încât 

atingã performanþe cel puþin fotbal a reuºit o promovare ºi au mãrit bugetul pentru mult. Important este cã s-a conducãtorii, antrenorii ºi sportivii 
la fel de mari ca cele de anul aºteptatã în oraºul de pe sport. Atât timp cât Filipescu reuºit o întinerire a lotului, sã beneficieze de unele dintre cele 
trecut. Dacã se va ajunge ca Borcea de 20 de ani. La ºi Dragulin îºi menþin disputa dar a fost pãstrat ºi mai bune condiþii care au existat 
gruparea de pe Borcea sã Cãlãraºi, cel puþin la nivel fãrã sã jigneascã ºi fãrã sã vreodatã la Cãlãraºi. experimentatul Alin ªania. 

Cluj-Napoca. Vârful din 
Lehliu Garã este în 
cãutarea unui angajament ortarul Iulian 
în strãinãtate, însã dacã Rãduþã ºi-a 
nu se va concretiza nimic Pexprimat intenþia 
va prefera sã rãmânã la de a pleca de la Dunãrea 
Cluj, oraº în care Cãlãraºi, iar Ionel Ganea 
intenþioneazã sã se cautã acum soluþii de 
stabileascã definitiv. înlocuire. La partida de 

miercuri, cu CSM 
Mâine, cu începere de la 

Olteniþa, câºtigatã de 
ora 11:00, în deplasare, se 

cãlãrãºeni cu scorul de 5-
va disputã partida de 

1, în poarta grupãrii 
verificare în compania 

„galben-albastre” a apãrut 
celor de la FC Clinceni, 

Cãlin Tiuþ, în vârstã de 23 
adversar pe care 

de ani, ultima oarã la FC 
cãlãrãºenii îl vor avea ºi 

Botoºani. Dacã transferul 
în campionat. Acesta este 

marocanului Saifeddine 
primul meci amical din 

Alami va fi perfectat ºi el, 
aceastã varã jucat de 

iar la echipã ar mai putea 
cãtre Dunãrea în 

fi adus ºi un atacant de 
compania unui adversar 

gura porþii, atunci ar fi 
din Liga a 2-a. Returul 

ºanse ca trupa 
este programat sâmbãta 
viitoare, pe 8 august, la 
Cãlãraºi.

cãlãrãºeanã sã înceapã din cantonamentul de la prindã echipa în condiþiile 
Campionatul va începe la campionatul cu gândul cã Ciuta. Chiar dacã pânã la în care în centru sunt 
22 august, iar clubul începutul campionatului ºanse mari sã fie poate scãpa de 
condus de cãtre Costicã mai este o lunã de zile, se titularizaþi Muzac ºi retrogradare.
ªtefan va face parte din poate observa cã Preoteasa. Se anunþã 
Seria B1, alãturi de FCM Deocamdatã, în cele patru tehnicianul cãlãrãºean ar vremuri grele ºi pentru 
Dorohoi, Bucovina meciuri amicale disputate prefera sã nu înceapã cu Valentin Alexandru, 
Pojorâta, Rapid Suceava, pânã acum, Dunãrea nu a Bumbac titular în centrul golgheterul din stagiunea 
Ceahlãul Piatra Neamþ, pierdut niciodatã, iar apãrãrii, ci cu Mardare ºi precedentã. Dunãrea 
SC Bacãu, Oþelul Galaþi, singurul gol pe care l-a Panait, jucãtori cauta sã transfere un 
Farul Constanþa, Dacia încasat a venit dintr-un transferaþi în aceastã atacant de gura porþii în 
Unirea Brãila, Gloria penalty. Asta înseamnã cã varã. Un alt om de bazã continuare. Valentin 
Buzãu, FC Clinceni, CS echipa se descurcã bine în din sezonul trecut, este Lemnaru, dorit ºi de 

defensivã, lucru anunþat Baloteºti, ASC Berceni ºi vorba de Sergiu Popescu, conducere ºi de antrenor, 
Rapid Bucureºti. de cãtre Ionel Ganea încã are ºi el ºanse mici sã nu doreºte sã vinã de la 
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Sorin Anghel

Sorin Anghel

Rodica Zaharia sobor de preoþi a oficiat slujba gol imens în sufletul tuturor Cei doi pompieri au suferit 
de înmormântare. celor care l-au cunoscut. arsuri de diferite grade, fiind 

preluaþi ºi transportaþi pentru iua de miercuri, 29 iulie Apoi s-a fãcut o primã oprire Dumnezeu sã-l ierte ºi sã-l acordarea îngrijirilor medicale 2015, a fost o zi în care la sediul unitãþii de pompieri, odihneascã în pace! la Unitatea de Primiri Urgenþe sirenele pompierilor s-au Z la casa familiei sale ºi în final a Spitalului din municipiul auzit mai mult ca niciodatã. s-a ajuns la locul de veci din Vineri, 24 iulie a.c., în jurul Cãlãraºi. Ambele victime au Familie, prieteni, colegi, foºti Cimitirul Eroilor (auto). orelor 16.00, într-o încãpere fost ulterior transportate la camarzi de arme ºi diverºi 
destinatã depozitãrii Bucureºti, la Spitalul de Arºi Zeci de prieteni, aproape cunoscuþi l-au însoþit pe 
carburanþilor, în timp ce se din Bucureºti, unul dintre întreg colectivul unitãþii de ultimul drum pe Doru 
desfãºurau activitãþi rãniþi cu ambulanþa, iar pompieri, rude ºi câteva zeci Avisalon, pompierul cãlãrãºean 
administrative, a avut loc o celãlalt, în stare gravã, a fost de maºini de intervenþie au care ºi-a pierdut viaþa în urma 
deflagraþie, urmatã de un preluat de elicopterul SMURD.alcãtuit cortegiul funerar care unei explozii petrecute vineri, 
început de incendiu, în care a strãbãtut întreg Cãlãraºiul. Doru Avisalon a suferit arsuri 24 iulie, la sediul ISU Cãlãraºi.
doi subofiþeri ai pe 90% din suprafaþa corpului „Avi”, aºa cum îl cunoºteau cei Inspectoratului pentru Situaþii Cortegiul funerar a plecat de ºi, chiar dacã a fost supus apropiaþi, a fost îngropat cu de Urgenþã „Barbu ªtirbei” al la casa pãrinþilor sãi cãtre unor intervenþii chirurgicale, onoruri militare ºi salve de judeþului Cãlãraºi au fost Biserica Sf. Alexe din inima sa a cedat luni armã, lasând în urma lui un rãniþi.municipiul Cãlãraºi, unde, un dimineaþa la ora 6.00.

În perioada urmãtoare sunt: sistemul de introducere a specifice de identificare a reþelei 
ECOAQUA SA, operator colecþiilor de date, sistemul într-un format care sã permitã 
regional în douã judeþe, Cãlãraºi hardware ºi software de realizarea de interogãri 
ºi Ialomiþa, continuã prelucrare a datelor ºi sistemul complexe, pe baza cãrora se pot 
implementarea strategiei de de ieºire ( imprimantã, ploter lua o serie de mãsuri ºi decizii 
dezvoltare a reþelelor de sau un dispozitiv de stocare în rapide; 
alimentare cu apã ºi de format electronic ),conform l corelarea capabilitãþii de 
canalizare, în special prin figurii urmãtoare: reprezentare graficã a 
proiecte finanþate din fonduri informaþiilor (grosimi, culoare, Prin dezvoltarea acestui sistem 
europene, respectiv Programul simboluri) cu datele descriptive se doreºte atingerea cel puþin a 
Operaþional Infrastructura asociate (diametru, material, urmãtoarelor obiective :
Mare. Proiectele au în vedere adâncime etc.) pentru a permite l generarea ºi gestionarea unei 
dezvoltarea infrastructurii de realizarea unor analize spaþiale baze de date geo-spaþialã, 
apã ºi de canalizare în complexe ºi sugestive; structuratã în funcþie de 
localitãþile rurale, aceste l realizarea unor compoziþii cantitatea de informaþie 
proiecte derulându-se în informaþionale cu structurã specificã, necesarã identificãrii 
continuarea celor implementate complexã ºi în format hârtie, complete a reþelelor de apã ºi 
în perioada precedentã, în necesar la  realizarea diverselor canalizare; 
cadrul Programului de finanþare documentaþii;l creºterea gradului de 
POS Mediu, care au vizat cu l suprapunerea informaþiilor detaliere a datelor prin 
precãdere investiþii în referitoare la toate reþelele de agregarea tuturor surselor de 
localitãþile urbane. sistem de informaþii geografice geografice - GIS (Geografic utilitãþi (apã,curent,gaze,reþele informaþii disponibile (scheme 
În sprijinul acestui efort – GIS, sistem care va completa Information System) - combinã de cablu) în cadrul acestui izometrice ale instalaþiilor 
investiþional Asociaþia de ºi în acelaºi timp îmbunãtãþi cartografia computerizatã cu sistem, fapt care va uºura hidraulice din cãmine, imagini 
Dezvoltare Intercomunitarã sistemul deþinut în acest sistemele de management a semnificativ activitatea de ale diverselor obiective 
ECOAQUA a decis începerea moment de operator. bazelor de date. Componentele proiectare ºi activitatea de ECOAQUA SA Cãlãraºi) 
procedurii de achiziþie a unui principale ale unui sistem GIS mentenanþã.Sistemele de informaþii l furnizarea informaþiilor 

Rodica Zaharia 

proximativ 50% din proiectul CL 8 a fost realizat 
pânã în prezent, lucru afirmat de primarul 
Drãgulin în cadrul unei conferinþe de presã A

susþinutã la sediul Primãriei Cãlãraºi. Edilul 
municipiului s-a arãtat, încã o datã, nemulþumit de 
faptul cã cetãþenii municipiului aruncã vina pentru 
unele nereguli asupra primãriei, chiar dacã primãria are 
doar calitatea de beneficiar, la fel ca orice cãlãrãºean.

„Cetãþenii sunt nemulþumiþi întrucît oraºul este 
spart peste tot, sunt sãpãturi peste tot, lucrãrile 
fãcând parte din proiectul CL8. Lucrurile negative 
se îndreaptã cãtre Primãria Cãlãraºi, dar care nu 
sunt corespund realitãþii. La fel ca ºi ceilalþi 
cetãþeni, Primãria Cãlãraºi este beneficiar al 
acestei lucrãri. Eram convins cã vor fi ºi persoane 
nemulþumite, dar nu pricep de ce trebuie sã fim 
atât de neînþelegãtori cu privire la aceste lucrãri 
pentru cã, de la bun început, am spus cã acest 
proiect are ºi dezavantaje. Nimeni nu se gândeºte 
cã un proiect care ar fi trebuit realizat în 2-3 ani, 
este realizat într-o perioadã foarte scurtã de timp”, 
menþioneazã Drãgulin.

Cu privire la respectarea unor norme privind aceste 
lucrãri, edilul municipiului mai spune cã specialiºtii 
Primãriei Cãlãraºi supravegheazã permanent stadiul ºi 
execuþia lucrãrilor, iar acolo unde nu se respectã 
chestiunile legate de curãþenie sau eliberarea 
carosabilului de unele materiale, se trece la aplicarea de 
amenzi.

„Chiar s-au dat ºi amenzi, acolo unde a fost cazul, 
celor care nu au respectat ceea ce trebuiau sã facã. 
Chiar pe strada Independenþei, le-am spus sã facã 
curat acolo ºi nu au fãcut nimic. Unele lucrãri sunt 
abandonate pentru cã nu ºi-au adus materialele la 
timp. La fel ºi scuarul de pe strada Bucureºti, se va 
face imediat dupã recepþie.”

Primarul Drãgulin a mai fãcut unele precizãri cu privire 
la stadiul lucrãrilor, menþionând cã s-a ajuns la circa 
50% , parte realizatã din totalul proiectului.

„Pânã acum au fost finalizaþi 11,5 km de reþea de 
apã din totalul celor 21 de km ºi 12 km de reþea de 
canalizare din cei 22 de km care sunt în total. Au 
fost finalizate pânã acum 15 strãzi ºi s-a început 
astfaltarea strãzilor Griviþa, Cuza-Vodã, Tudor 
Vladimirescu ºi urmeazã Portului ºi Alexandru 
Sahia. În ceea ce priveºte finalizarea lucrãrilor pe 
strada Prelungirea Bucureºti, ar trebui sã se 
termine în data de 16 august curent”, a mai declarat 
primarul Drãgulin.

Comunicat de presã

Pompierul Doru Avisalon, înmormântat cu onoruri militare 

încadrat la I.S.U. Cãlãraºi ºi a 
îndeplinit în aceastã instituþie funcþia 
de subofiþer administrativ principal, 

lutonierul major Avisalon Doru, dovedind dragoste faþã de oameni ºi 
la numai 41 de ani, ne-a pãrãsit arma pompieri, fiind un angajat loial, Pmult prea curând, trecând în pe care oricine se putea baza.

lumea celor drepþi în dimineaþa zilei de 
Trecerea lui în nefiinþã, lasã un gol 27 iulie 2015, aducând multã durere ºi 
imens în sufletele noastre; ne este atât suferinþã în sufletele familiei, 
de greu sã ne despãrþim de colegul ºi, prietenilor ºi colegilor sãi de arme.
pentru foarte mulþi dintre noi, de 

Doru Avisalon s-a nãscut în judeþul prietenul „Avi”.
Cãlãraºi, la data de 16 decembrie 

Fie ca imaginea lui, sã rãmânã veºnic 1973. Era cãsãtorit ºi avea un bãiat de 
în memoria noastrã aºa cum a fost cât 16 ani. A urmat cursurile gimnaziale la 

sãi. a trãit : un om bun, generos, vesel, ªcoala generalã nr. 2 din municipiul 
optimist, sufletist, gata oricând sã Cãlãraºi în perioada 1980 – 1988, iar A îmbrãþiºat cariera de militar ºi s-a 
ajute pe oricine.în perioada 1988 – 1992 a urmat înrolat în trupele M.Ap.N., la o unitate 

cursurile liceale, în cadrul Liceului din Bucureºti, în aceastã calitate Acum când Plt. maj. Avisalon Doru, a 
Industrial  nr. 1 din municipiul Cãlãraºi. participând ºi la misiuni in Afganistan. trecut în eternitate ºi este condus pe 

ultimul drum de familia îndoliatã, de În perioada 2004 – 2009 a urmat Atunci când s-a ivit ocazia, pentru a fi 
rude, de colegi ºi prieteni, aducem cu cursurile Facultãþii de Administraþie ºi mai aproape de casã ºi de familie, a 
toþii un pios omagiu ºi o lacrimã pe Afaceri  din municipiul Bucureºti, fiind optat pentru arma „pompieri”, în anul 
mormântul sãu, îi promitem cã nu-l licenþiat în ªtiinþe Administrative. 2007 a dat un examen ºi l-a promovat, 
vom uita niciodatã, pãstrându-i fiind chemat între cadrele active ale A fost un camarad de încredere, un 
neºtearsã amintire, ne luãm adio M.A.I. cu gradul de plutonier ºi foarte bun profesionist, care s-a 
spunându-i din inimã creºtinescul încadrat la Inspectoratul pentru Situaþii evidenþiat în activitatea sa în cadrul 
DUMNEZEU SÃ TE ODIHNEASCA ÎN de Urgenþã „Barbu ªtirbei” al jud. echipei pirotehnice, cât ºi în cadrul 
PACE!Cãlãraºi.Serviciului Logistic, bucurându-se de 

ISU Barbu ªtirbei Cãlãraºirespectul ºi aprecierea tuturor colegilor Timp de aproximativ 8 ani a fost 

Un bun militar a plecat dintre noi

n CL8

Lucrãrile din Cãlãraºi 
au ajuns la 50% 

stadiu de execuþie

Astãzi începe seria 
meciurilor amicale

Dunãrea este neînvinsã 
în meciurile amicale
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evolueze în cupele europene, 
acest lucru nu trebuie sã 
reprezinte o surprizã.
Handbaliºtii cãlãrãºeni se aflã 
începând de luni în 
cantonament la Cheile 
Grãdiºtei, în judeþul Braºov. 
Echipa beneficiazã de cele 
mai bune condiþii de cazare, 
masã, antrenament ºi 
recuperare. Astãzi va avea loc 
prima partidã de verificare, 
adversarul fiind CSM 
Bucureºti, vicecampioana 
naþionalã ºi echipa care a 
încercat în aceastã varã sã-l 
transfere pe Alin ªania. 
Mâine este programat alt joc 
de verificare, în compania 
celor de la HC Vaslui. Pânã 
la încheierea cantonamentului, 
cãlãrãºenii ar putea disputa 
încã douã jocuri de verificare, 
ambele în compania celor de 
la CSM Ploieºti. De asemenea, 
în perioada 14-16 august, 
Dunãrea va participa la un 
turneu la Vaslui, unde va de 

Sezonul 2015-2016 este unul declarativ, existã un rãzboi al loveascã, concurenþa asta e piept cu echipa localã, dar ºi 
cu mizã electoralã, astfel cã „palatalor”. De la ce s-au luat chiar beneficã. cu Danubius Galaþi ºi Steaua 

AHC Dunãrea Cãlãraºi va nimeni nu-ºi permite sã treacã Filipescu ºi Drãgulin conteazã Bucureºti.utoritãþile locale cãlãrãºene 
avea în acest sezon un buget prea puþin. Se poate spune se întrec în a acorda sprijin sportul la capitolul „diverse” Liga Naþionalã va începe la Asportului din oraºul de pe cu 400.000 de lei mai mare în condiþiile în care echipa de chiar cã aceastã disputã este 23 august. Cãlãrãºenii vor 

Borcea. Consiliul Local ºi cel ca anul trecut. Asta pentru cã handbal a umplut Sala una beneficã din moment ce juca în deplasare, la Galaþi. 
judeþean au majorat alocaþia ce se doreºte ca echipa antrenatã Polivalentã la fiecare partidã instituþiile conduse de cei doi Sezonul 2015-2016 obligã pe 
revine cluburilor ce poartã numele de cãtre Aihan Omer sã din Liga Naþionalã, iar cea de ºefi au bãgat mâna în visterie Dunãrea sã aspire la mai de Dunãrea, astfel încât 

atingã performanþe cel puþin fotbal a reuºit o promovare ºi au mãrit bugetul pentru mult. Important este cã s-a conducãtorii, antrenorii ºi sportivii 
la fel de mari ca cele de anul aºteptatã în oraºul de pe sport. Atât timp cât Filipescu reuºit o întinerire a lotului, sã beneficieze de unele dintre cele 
trecut. Dacã se va ajunge ca Borcea de 20 de ani. La ºi Dragulin îºi menþin disputa dar a fost pãstrat ºi mai bune condiþii care au existat 
gruparea de pe Borcea sã Cãlãraºi, cel puþin la nivel fãrã sã jigneascã ºi fãrã sã vreodatã la Cãlãraºi. experimentatul Alin ªania. 

Cluj-Napoca. Vârful din 
Lehliu Garã este în 
cãutarea unui angajament ortarul Iulian 
în strãinãtate, însã dacã Rãduþã ºi-a 
nu se va concretiza nimic Pexprimat intenþia 
va prefera sã rãmânã la de a pleca de la Dunãrea 
Cluj, oraº în care Cãlãraºi, iar Ionel Ganea 
intenþioneazã sã se cautã acum soluþii de 
stabileascã definitiv. înlocuire. La partida de 

miercuri, cu CSM 
Mâine, cu începere de la 

Olteniþa, câºtigatã de 
ora 11:00, în deplasare, se 

cãlãrãºeni cu scorul de 5-
va disputã partida de 

1, în poarta grupãrii 
verificare în compania 

„galben-albastre” a apãrut 
celor de la FC Clinceni, 

Cãlin Tiuþ, în vârstã de 23 
adversar pe care 

de ani, ultima oarã la FC 
cãlãrãºenii îl vor avea ºi 

Botoºani. Dacã transferul 
în campionat. Acesta este 

marocanului Saifeddine 
primul meci amical din 

Alami va fi perfectat ºi el, 
aceastã varã jucat de 

iar la echipã ar mai putea 
cãtre Dunãrea în 

fi adus ºi un atacant de 
compania unui adversar 

gura porþii, atunci ar fi 
din Liga a 2-a. Returul 

ºanse ca trupa 
este programat sâmbãta 
viitoare, pe 8 august, la 
Cãlãraºi.

cãlãrãºeanã sã înceapã din cantonamentul de la prindã echipa în condiþiile 
Campionatul va începe la campionatul cu gândul cã Ciuta. Chiar dacã pânã la în care în centru sunt 
22 august, iar clubul începutul campionatului ºanse mari sã fie poate scãpa de 
condus de cãtre Costicã mai este o lunã de zile, se titularizaþi Muzac ºi retrogradare.
ªtefan va face parte din poate observa cã Preoteasa. Se anunþã 
Seria B1, alãturi de FCM Deocamdatã, în cele patru tehnicianul cãlãrãºean ar vremuri grele ºi pentru 
Dorohoi, Bucovina meciuri amicale disputate prefera sã nu înceapã cu Valentin Alexandru, 
Pojorâta, Rapid Suceava, pânã acum, Dunãrea nu a Bumbac titular în centrul golgheterul din stagiunea 
Ceahlãul Piatra Neamþ, pierdut niciodatã, iar apãrãrii, ci cu Mardare ºi precedentã. Dunãrea 
SC Bacãu, Oþelul Galaþi, singurul gol pe care l-a Panait, jucãtori cauta sã transfere un 
Farul Constanþa, Dacia încasat a venit dintr-un transferaþi în aceastã atacant de gura porþii în 
Unirea Brãila, Gloria penalty. Asta înseamnã cã varã. Un alt om de bazã continuare. Valentin 
Buzãu, FC Clinceni, CS echipa se descurcã bine în din sezonul trecut, este Lemnaru, dorit ºi de 

defensivã, lucru anunþat Baloteºti, ASC Berceni ºi vorba de Sergiu Popescu, conducere ºi de antrenor, 
Rapid Bucureºti. de cãtre Ionel Ganea încã are ºi el ºanse mici sã nu doreºte sã vinã de la 
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Rodica Zaharia sobor de preoþi a oficiat slujba gol imens în sufletul tuturor Cei doi pompieri au suferit 
de înmormântare. celor care l-au cunoscut. arsuri de diferite grade, fiind 

preluaþi ºi transportaþi pentru iua de miercuri, 29 iulie Apoi s-a fãcut o primã oprire Dumnezeu sã-l ierte ºi sã-l acordarea îngrijirilor medicale 2015, a fost o zi în care la sediul unitãþii de pompieri, odihneascã în pace! la Unitatea de Primiri Urgenþe sirenele pompierilor s-au Z la casa familiei sale ºi în final a Spitalului din municipiul auzit mai mult ca niciodatã. s-a ajuns la locul de veci din Vineri, 24 iulie a.c., în jurul Cãlãraºi. Ambele victime au Familie, prieteni, colegi, foºti Cimitirul Eroilor (auto). orelor 16.00, într-o încãpere fost ulterior transportate la camarzi de arme ºi diverºi 
destinatã depozitãrii Bucureºti, la Spitalul de Arºi Zeci de prieteni, aproape cunoscuþi l-au însoþit pe 
carburanþilor, în timp ce se din Bucureºti, unul dintre întreg colectivul unitãþii de ultimul drum pe Doru 
desfãºurau activitãþi rãniþi cu ambulanþa, iar pompieri, rude ºi câteva zeci Avisalon, pompierul cãlãrãºean 
administrative, a avut loc o celãlalt, în stare gravã, a fost de maºini de intervenþie au care ºi-a pierdut viaþa în urma 
deflagraþie, urmatã de un preluat de elicopterul SMURD.alcãtuit cortegiul funerar care unei explozii petrecute vineri, 
început de incendiu, în care a strãbãtut întreg Cãlãraºiul. Doru Avisalon a suferit arsuri 24 iulie, la sediul ISU Cãlãraºi.
doi subofiþeri ai pe 90% din suprafaþa corpului „Avi”, aºa cum îl cunoºteau cei Inspectoratului pentru Situaþii Cortegiul funerar a plecat de ºi, chiar dacã a fost supus apropiaþi, a fost îngropat cu de Urgenþã „Barbu ªtirbei” al la casa pãrinþilor sãi cãtre unor intervenþii chirurgicale, onoruri militare ºi salve de judeþului Cãlãraºi au fost Biserica Sf. Alexe din inima sa a cedat luni armã, lasând în urma lui un rãniþi.municipiul Cãlãraºi, unde, un dimineaþa la ora 6.00.

În perioada urmãtoare sunt: sistemul de introducere a specifice de identificare a reþelei 
ECOAQUA SA, operator colecþiilor de date, sistemul într-un format care sã permitã 
regional în douã judeþe, Cãlãraºi hardware ºi software de realizarea de interogãri 
ºi Ialomiþa, continuã prelucrare a datelor ºi sistemul complexe, pe baza cãrora se pot 
implementarea strategiei de de ieºire ( imprimantã, ploter lua o serie de mãsuri ºi decizii 
dezvoltare a reþelelor de sau un dispozitiv de stocare în rapide; 
alimentare cu apã ºi de format electronic ),conform l corelarea capabilitãþii de 
canalizare, în special prin figurii urmãtoare: reprezentare graficã a 
proiecte finanþate din fonduri informaþiilor (grosimi, culoare, Prin dezvoltarea acestui sistem 
europene, respectiv Programul simboluri) cu datele descriptive se doreºte atingerea cel puþin a 
Operaþional Infrastructura asociate (diametru, material, urmãtoarelor obiective :
Mare. Proiectele au în vedere adâncime etc.) pentru a permite l generarea ºi gestionarea unei 
dezvoltarea infrastructurii de realizarea unor analize spaþiale baze de date geo-spaþialã, 
apã ºi de canalizare în complexe ºi sugestive; structuratã în funcþie de 
localitãþile rurale, aceste l realizarea unor compoziþii cantitatea de informaþie 
proiecte derulându-se în informaþionale cu structurã specificã, necesarã identificãrii 
continuarea celor implementate complexã ºi în format hârtie, complete a reþelelor de apã ºi 
în perioada precedentã, în necesar la  realizarea diverselor canalizare; 
cadrul Programului de finanþare documentaþii;l creºterea gradului de 
POS Mediu, care au vizat cu l suprapunerea informaþiilor detaliere a datelor prin 
precãdere investiþii în referitoare la toate reþelele de agregarea tuturor surselor de 
localitãþile urbane. sistem de informaþii geografice geografice - GIS (Geografic utilitãþi (apã,curent,gaze,reþele informaþii disponibile (scheme 
În sprijinul acestui efort – GIS, sistem care va completa Information System) - combinã de cablu) în cadrul acestui izometrice ale instalaþiilor 
investiþional Asociaþia de ºi în acelaºi timp îmbunãtãþi cartografia computerizatã cu sistem, fapt care va uºura hidraulice din cãmine, imagini 
Dezvoltare Intercomunitarã sistemul deþinut în acest sistemele de management a semnificativ activitatea de ale diverselor obiective 
ECOAQUA a decis începerea moment de operator. bazelor de date. Componentele proiectare ºi activitatea de ECOAQUA SA Cãlãraºi) 
procedurii de achiziþie a unui principale ale unui sistem GIS mentenanþã.Sistemele de informaþii l furnizarea informaþiilor 
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proximativ 50% din proiectul CL 8 a fost realizat 
pânã în prezent, lucru afirmat de primarul 
Drãgulin în cadrul unei conferinþe de presã A

susþinutã la sediul Primãriei Cãlãraºi. Edilul 
municipiului s-a arãtat, încã o datã, nemulþumit de 
faptul cã cetãþenii municipiului aruncã vina pentru 
unele nereguli asupra primãriei, chiar dacã primãria are 
doar calitatea de beneficiar, la fel ca orice cãlãrãºean.

„Cetãþenii sunt nemulþumiþi întrucît oraºul este 
spart peste tot, sunt sãpãturi peste tot, lucrãrile 
fãcând parte din proiectul CL8. Lucrurile negative 
se îndreaptã cãtre Primãria Cãlãraºi, dar care nu 
sunt corespund realitãþii. La fel ca ºi ceilalþi 
cetãþeni, Primãria Cãlãraºi este beneficiar al 
acestei lucrãri. Eram convins cã vor fi ºi persoane 
nemulþumite, dar nu pricep de ce trebuie sã fim 
atât de neînþelegãtori cu privire la aceste lucrãri 
pentru cã, de la bun început, am spus cã acest 
proiect are ºi dezavantaje. Nimeni nu se gândeºte 
cã un proiect care ar fi trebuit realizat în 2-3 ani, 
este realizat într-o perioadã foarte scurtã de timp”, 
menþioneazã Drãgulin.

Cu privire la respectarea unor norme privind aceste 
lucrãri, edilul municipiului mai spune cã specialiºtii 
Primãriei Cãlãraºi supravegheazã permanent stadiul ºi 
execuþia lucrãrilor, iar acolo unde nu se respectã 
chestiunile legate de curãþenie sau eliberarea 
carosabilului de unele materiale, se trece la aplicarea de 
amenzi.

„Chiar s-au dat ºi amenzi, acolo unde a fost cazul, 
celor care nu au respectat ceea ce trebuiau sã facã. 
Chiar pe strada Independenþei, le-am spus sã facã 
curat acolo ºi nu au fãcut nimic. Unele lucrãri sunt 
abandonate pentru cã nu ºi-au adus materialele la 
timp. La fel ºi scuarul de pe strada Bucureºti, se va 
face imediat dupã recepþie.”

Primarul Drãgulin a mai fãcut unele precizãri cu privire 
la stadiul lucrãrilor, menþionând cã s-a ajuns la circa 
50% , parte realizatã din totalul proiectului.

„Pânã acum au fost finalizaþi 11,5 km de reþea de 
apã din totalul celor 21 de km ºi 12 km de reþea de 
canalizare din cei 22 de km care sunt în total. Au 
fost finalizate pânã acum 15 strãzi ºi s-a început 
astfaltarea strãzilor Griviþa, Cuza-Vodã, Tudor 
Vladimirescu ºi urmeazã Portului ºi Alexandru 
Sahia. În ceea ce priveºte finalizarea lucrãrilor pe 
strada Prelungirea Bucureºti, ar trebui sã se 
termine în data de 16 august curent”, a mai declarat 
primarul Drãgulin.

Comunicat de presã

Pompierul Doru Avisalon, înmormântat cu onoruri militare 

încadrat la I.S.U. Cãlãraºi ºi a 
îndeplinit în aceastã instituþie funcþia 
de subofiþer administrativ principal, 

lutonierul major Avisalon Doru, dovedind dragoste faþã de oameni ºi 
la numai 41 de ani, ne-a pãrãsit arma pompieri, fiind un angajat loial, Pmult prea curând, trecând în pe care oricine se putea baza.

lumea celor drepþi în dimineaþa zilei de 
Trecerea lui în nefiinþã, lasã un gol 27 iulie 2015, aducând multã durere ºi 
imens în sufletele noastre; ne este atât suferinþã în sufletele familiei, 
de greu sã ne despãrþim de colegul ºi, prietenilor ºi colegilor sãi de arme.
pentru foarte mulþi dintre noi, de 

Doru Avisalon s-a nãscut în judeþul prietenul „Avi”.
Cãlãraºi, la data de 16 decembrie 

Fie ca imaginea lui, sã rãmânã veºnic 1973. Era cãsãtorit ºi avea un bãiat de 
în memoria noastrã aºa cum a fost cât 16 ani. A urmat cursurile gimnaziale la 

sãi. a trãit : un om bun, generos, vesel, ªcoala generalã nr. 2 din municipiul 
optimist, sufletist, gata oricând sã Cãlãraºi în perioada 1980 – 1988, iar A îmbrãþiºat cariera de militar ºi s-a 
ajute pe oricine.în perioada 1988 – 1992 a urmat înrolat în trupele M.Ap.N., la o unitate 
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Situaþia debitelor restante la energie termicã la data de 17.07.2015
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si date în timp real. Utilizatorii viitori pot La Camera de Comerþ, Industrie ºi Agriculturã Prin infiintarea celor patru centre in Ruse, 
partaja prezentari, discutii si sa comunice in Cãlãraºi a fost livrat, instalat ºi s-au fãcut Vratsa, Craiova si Calarasi, partenerii doresc sa 
moduri care accelereaza si faciliteaza primele probe ale sistemului de video- imbunatateasca infrastructura de comunicare 
cooperarea economica si sociala in regiune. conferinþa. din regiune pentru a depãºi o parte din 
Aplicarea tehnologiei de video-conferinte problemele legate de accesibilitate ºi izolare Stabilirea unei retele de centre de video-
reduce nevoia de a calatori si ca urmare faþã de centrele economice ale celor doua tari.conferinta pentru conexiune interactiva si 
reduce costurile de transport, efectele nocive cooperare in regiunea bulgaro-romana Tehnologia de video-conferinta permite 
asupra mediului, stres si accidente rutiere.transfrontaliera este obiectivul principal al schimbul de informatii de voce si video precum 

Proiectului “Împreunã în timp real: Reþea de 
Centre de conferinþe – video pentru 
realizarea de comunicare interactiva si 
cooperare în regiunea transfrontaliera” MIS 
ETC 325, in care lucreaza Camera de Comert, 
Industrie si Agricultura Calarasi in calitate de 
partener al Camerei de Comert si Industrie 
Ruse, Asociatia “Idein Society”, Camera de 
Comert Vratza si Asociaþia Românã pentru 
Transfer Tehnologic ºi Inovare Craiova.

www.cbcromaniabulgaria.eu
Investim în viitorul tãu!

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

CENTRUL DE VIDEOCONFERINTA 
de la Camera de Comerþ, Industrie ºi Agriculturã Cãlãraºi prinde contur

COMUNICAT DE PRESÃ

MP MAL LAC, MATARAUA / 
BELCIUGATELE. TEL. 

0741969069Vând sau schimb aparatament 3 
Ofer spre închiriere garsonierã în camere situat în str. Muºeþelului, nr.6, 
Piaþa Romanã, Bucureºti. Preþ 200 de Bl.J17, sc.A, et.4, ap.8. Renovat Vând teren intravilan în zona 
euro pe lunã. Telefon 0721/785.864 recent, dotat utilitãþi, acoperiº. Preþ rezidenþialã (sere), 6300 mp. Poate fi 

negociabil. Telefon 0729.423.973 parcelat pe minim 500 mp. Relaþii la 
telefon 0721.197.377

Vând tractor chinezesc mic, cãsuþã în 
Parcul Dumbrava ºi cãruþã. Telefon 
0731/597.777

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

VAND TEREN ARABIL 1502 

a pachetului de servicii Orange TV 
pentru judeþul Cãlãraºi (experienþa în 
domeniu constituie un avantaj). Se ------------------------------------------------------
oferã maºinã de serviciu, laptop, 
telefon, salariu fix + bonusuri. Telefon ------------------------------------------------------
0747/16.31.16

------------------------------------------------------
------------------------------------------------------ Angajãm urgent agent de vânzãri 
Ofer spre închiriere garsonierã lângã ------------------------------------------------------ pentru Slobozia, Cãlãraºi, Giurgiu, 
parcul Speranþa (str. Muºeþelului, cu Alexandria, Roºiori. Cerinþe: -studii ------------------------------------------------------vedere spre stradã), etajul 3, gaze, medii sau superioare; -experienþa ca 
convector, apometru, termopan, agent vânzãri(minim 6 luni); maºinã 
parchet, etc. Garsoniera este foarte personalã (decontarea carburantului + 
cãlduroasã! MERITÃ VÃZUTÃ ! INFO: consumabilele). Telefon 0724/33.08.75
0726.865.073. De vânzare apartament 4 camere, 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ zona 10 Nivele, et.5 (lift 
Caut bonã, femeie serioasã cu nefuncþionabil), complet mobilat ºi Ofer spre închiriere garsonierã, zona 
experienþã, tânãrã, sã iubeascã copii. utilat (frigider, aragaz, maºinã spãlat, Parc, Cãlãraºi. INFO: 0721.356.126.
Telefon 0730.021.806------------------------------------------------------ CT, etc.), renovat, gresie, parchet, 

------------------------------------------------------faiantã, tâmplãrie interior si exterior ------------------------------------------------------
Dezmembrez Opel Vectra din 1998, noi, usã metalicã, 2 bãi, 2 balcoane Cãutãm agent de securitate pentru cu motor de 2.0, la un preþ foarte spaþioase, 2 holuri distribuþie camere. Kaufland Cãlãraºi. Telefon bun. INFO: 0731.861.331.INFO: 0729.429.415. 0720.921.780
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------Vând apartament 2 camere B2, izolat 
termic, geamuri termopan, centralã Angajãm fatã pentru brutarie 
proprie, zona centrul vechi. Preþ (modelator), experienþa constituie un 
30.000 de euro. Telefon 0740/43.43.94 avantaj, program 12/24, Telefon 
sau 0732/36.39.33 0728.870.762

Vând casã zonã centralã (biserica Ofer locuri de muncã în strãinãtate în ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------Volna). Preþ negociabil 130.000 lei. construcþii, contract de muncã pânã în 
Telefon 0741.356.724 decembrie. Este vorba de placãri cu 
------------------------------------------------------ polestyren. Relaþii la telefon 
Vând sau schimb casã sat Tonea, 0734/85.11.51
com Modelu cu apartament în ------------------------------------------------------
Cãlãraºi. Casa are 4 camere, 2 holuri, Caut persoanã internã pentru îngrijire ------------------------------------------------------
bucatarie, baie, anexe gospodaresti. bãtrânã, comuna Cuza Vodã, judeþul 
Este construita din BCA si învelitã cu Cãlãraºi. Ofer cazare, masã, salariu 
tablã. Suprafaþa totalã teren 1000 mp, atractiv. Rog seriozitate. Telefon de 
din care 210 mp suprafaþa utilã a contact 0734/71.45.17
casei. Are urmãtoarele dotãri ºi ------------------------------------------------------
îmbunãtãþiri: parchet, gresie, faianþã, 

Societate oferã locuri de muncã în 
sobe teracota noi, apã curentã. 

domeniul confecþiilor. Se cautã 
Gospodãria este prevãzutã ºi cu un persoane cu experienþã sau dornice 
spaþiu destinat vânzãrii (magazin). sã înveþe. Oferim salariu atractiv, 
Telefon 0724439121 bonuri de masã ºi bonus financiar în 
------------------------------------------------------ funcþie de realizãri. Asigurãm transport ------------------------------------------------------

ºi decontãm abonamente de transport 
persoanelor din vecinãtatea 
municipiului Cãlãraºi. Telefon de 
contact 0733/84.98.76

------------------------------------------------------

Angajãm persoane pentru vânzãri D2D 

centralã termicã, sistem de alarmã. 
Telefon 0733.061.649

Vând apartament 2 camere, complet 
utilat ºi mobilat, recent renovat, etaj 3, 
zona centrul vechi  select. Accept 
credit prima casã. Relaþii la telefon 
0722.31.71.17

Închiriez apartament - spaþiu comercial 
situat în zona liceului Danubius, la 
parter, compus din zona de desfacere, 
spaþiu de depozitare, birou, la parter, 
complet mobilat, suprafaþa 70 mp, cu 
toate îmbunãtãþirile: gresie, termopan, 

Recrutãm personal, femei ºi bãrbaþi 
pentru depozit sortare ºi ambalare 
produse din carne de peºte cu un 
contract pe 2 ani ºi un salariu de 
3200 euro/lunã cu plecare pe data de 
25 septembrie, cazarea ºi mâncarea 
sânt suportate de cãtre firmã, 
programul de muncã luni – sâmbãtã, 
precizãm se aceptã numai grupuri. 
Grupul care se va înscrie se va 
întoarce pe data de 20 decembrie ºi 
se vor întoarce înapoi dupã sãrbãtori 
pe data de 10 ianuarie, vârsta minimã 
20 ani vârsta maximã 55 de ani. 
Telefon 0036 209 822891.

------------------------------------------------------

Angajez personal pentru cules cãpºuni 
Italia, femei, vârsta maximã 45 ani. 
Salarizare: estimativ, 30euro/zi la 6 
ore lucrate cu posibilitate de ore 
suplimentare. Telefon 0744.177.187

------------------------------------------------------

2 CAMERE

CASE

GARSONIERE

3 CAMERE

4-5 CAMERE

TERENURI

AUTO

LOCURI DE MUNCÃ

Anunþ public privind 
depunerea solicitãrii de 

emitere a acordului de mediu
SC Enel Distribuþie Dobrogea SA 
anunþã publicul interesat asupra 
depunerii solicitãrii de emitere a 
acordului de mediu pentru proiectul 
racordare la reþeaua electricã 
exploatare agricolã instalaþii de irigat, 
tarla 29, 2911, 2912, 16,17,17/1, 24 
propus a fi amplasat în comuna 
Unirea, sat Unirea, T15/2, P1.

Informaþii privind proiectul propus pot 
fi consultate la sediul APM Cãlãraºi, 
ªoseaua Chiciu, nr.2, judeþul Cãlãraºi 
ºi la sediul titularului din municipiul 
Cãlãraºi, strada Dobrogei, judeþul 
Cãlãraºi, în zilele de luni-vineri, între 
orele 8-16.

Observaþiile publicului se primesc 
zilnic la sediul APM Cãlãraºi.
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si date în timp real. Utilizatorii viitori pot La Camera de Comerþ, Industrie ºi Agriculturã Prin infiintarea celor patru centre in Ruse, 
partaja prezentari, discutii si sa comunice in Cãlãraºi a fost livrat, instalat ºi s-au fãcut Vratsa, Craiova si Calarasi, partenerii doresc sa 
moduri care accelereaza si faciliteaza primele probe ale sistemului de video- imbunatateasca infrastructura de comunicare 
cooperarea economica si sociala in regiune. conferinþa. din regiune pentru a depãºi o parte din 
Aplicarea tehnologiei de video-conferinte problemele legate de accesibilitate ºi izolare Stabilirea unei retele de centre de video-
reduce nevoia de a calatori si ca urmare faþã de centrele economice ale celor doua tari.conferinta pentru conexiune interactiva si 
reduce costurile de transport, efectele nocive cooperare in regiunea bulgaro-romana Tehnologia de video-conferinta permite 
asupra mediului, stres si accidente rutiere.transfrontaliera este obiectivul principal al schimbul de informatii de voce si video precum 

Proiectului “Împreunã în timp real: Reþea de 
Centre de conferinþe – video pentru 
realizarea de comunicare interactiva si 
cooperare în regiunea transfrontaliera” MIS 
ETC 325, in care lucreaza Camera de Comert, 
Industrie si Agricultura Calarasi in calitate de 
partener al Camerei de Comert si Industrie 
Ruse, Asociatia “Idein Society”, Camera de 
Comert Vratza si Asociaþia Românã pentru 
Transfer Tehnologic ºi Inovare Craiova.
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Ofer spre închiriere garsonierã în camere situat în str. Muºeþelului, nr.6, 
Piaþa Romanã, Bucureºti. Preþ 200 de Bl.J17, sc.A, et.4, ap.8. Renovat Vând teren intravilan în zona 
euro pe lunã. Telefon 0721/785.864 recent, dotat utilitãþi, acoperiº. Preþ rezidenþialã (sere), 6300 mp. Poate fi 

negociabil. Telefon 0729.423.973 parcelat pe minim 500 mp. Relaþii la 
telefon 0721.197.377

Vând tractor chinezesc mic, cãsuþã în 
Parcul Dumbrava ºi cãruþã. Telefon 
0731/597.777

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

VAND TEREN ARABIL 1502 

a pachetului de servicii Orange TV 
pentru judeþul Cãlãraºi (experienþa în 
domeniu constituie un avantaj). Se ------------------------------------------------------
oferã maºinã de serviciu, laptop, 
telefon, salariu fix + bonusuri. Telefon ------------------------------------------------------
0747/16.31.16

------------------------------------------------------
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parcul Speranþa (str. Muºeþelului, cu Alexandria, Roºiori. Cerinþe: -studii ------------------------------------------------------vedere spre stradã), etajul 3, gaze, medii sau superioare; -experienþa ca 
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parchet, etc. Garsoniera este foarte personalã (decontarea carburantului + 
cãlduroasã! MERITÃ VÃZUTÃ ! INFO: consumabilele). Telefon 0724/33.08.75
0726.865.073. De vânzare apartament 4 camere, 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ zona 10 Nivele, et.5 (lift 
Caut bonã, femeie serioasã cu nefuncþionabil), complet mobilat ºi Ofer spre închiriere garsonierã, zona 
experienþã, tânãrã, sã iubeascã copii. utilat (frigider, aragaz, maºinã spãlat, Parc, Cãlãraºi. INFO: 0721.356.126.
Telefon 0730.021.806------------------------------------------------------ CT, etc.), renovat, gresie, parchet, 

------------------------------------------------------faiantã, tâmplãrie interior si exterior ------------------------------------------------------
Dezmembrez Opel Vectra din 1998, noi, usã metalicã, 2 bãi, 2 balcoane Cãutãm agent de securitate pentru cu motor de 2.0, la un preþ foarte spaþioase, 2 holuri distribuþie camere. Kaufland Cãlãraºi. Telefon bun. INFO: 0731.861.331.INFO: 0729.429.415. 0720.921.780
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Vând casã zonã centralã (biserica Ofer locuri de muncã în strãinãtate în ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------Volna). Preþ negociabil 130.000 lei. construcþii, contract de muncã pânã în 
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tablã. Suprafaþa totalã teren 1000 mp, atractiv. Rog seriozitate. Telefon de 
din care 210 mp suprafaþa utilã a contact 0734/71.45.17
casei. Are urmãtoarele dotãri ºi ------------------------------------------------------
îmbunãtãþiri: parchet, gresie, faianþã, 
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sobe teracota noi, apã curentã. 
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Gospodãria este prevãzutã ºi cu un persoane cu experienþã sau dornice 
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Vând apartament 2 camere, complet 
utilat ºi mobilat, recent renovat, etaj 3, 
zona centrul vechi  select. Accept 
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complet mobilat, suprafaþa 70 mp, cu 
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pentru depozit sortare ºi ambalare 
produse din carne de peºte cu un 
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3200 euro/lunã cu plecare pe data de 
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Angajez personal pentru cules cãpºuni 
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Informaþii privind proiectul propus pot 
fi consultate la sediul APM Cãlãraºi, 
ªoseaua Chiciu, nr.2, judeþul Cãlãraºi 
ºi la sediul titularului din municipiul 
Cãlãraºi, strada Dobrogei, judeþul 
Cãlãraºi, în zilele de luni-vineri, între 
orele 8-16.

Observaþiile publicului se primesc 
zilnic la sediul APM Cãlãraºi.
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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"
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Anunþ de presã privind finalizarea proiectului cu titlul
„Reabilitarea termicã a blocurilor A9, A20, A21 ºi A23 din Municipiul Cãlãraºi"

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

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

Complex Rezidenþial Agneza,

Pentru informaþii suplimentare ne puteþi contacta la telefon 0721.883.255
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