
la nivelul celor opt regiuni de dezvoltare. solicitat directorului ADR Sud Muntenia, Liviu xerciþiul financiar 2014-2020 va avea o 
Regiunii Sud Muntenia îi va reveni circa un Muºat, sã ne explice care sunt condiþiile care alocare mai mare cu 50% decât E miliard de euro, fiind cu 60-70% mai mult trebuie respectate de autoritãþile publice sau perioada 2007-2013, reprezentând 6 
decât perioada anterioarã, însã banii vor fi întreprinzãtorii privaþi pentru a beneficia de miliarde ºi jumãtate de euro, sume 
alocaþi mult mai strict. Referitor la Programul aceste fonduri ºi care sunt domeniile unde se nerambursabile, totalul fiind de 8 miliarde de 
Operaþional Regional 2014-2020, i-am pot aloca banii europeni. euro pentru Programul Operaþional Regional 
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Mircea Brânduºã problemele cu care se confruntã 
comuna lor, Estera Anghel, 
Cristina Costea ºi Emilia Ion au a mai toate localitãþile 
înfiinþat în 2010 „Asociaþia rurale din þarã ºi comuna 
Împreunã pentru Viitor”, cu CSpanþov înregistreazã un 
sprijinul Fundaþiei PACT. grad alarmant de sãrãcie, 
Scopul acestei asociaþii a fost oportunitãþi economice minime, 
dezvoltarea comunitãþii din iar abandonul ºcolar este 
punct de vedere crescut în rândul tinerilor. 
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Posibile furtuni Parþial noros

Perioada 2014-2020 aduce pentru 
 fonduri mai mari cu 60-

70% decât în exerciþiul financiar anterior

ADR 
Sud Muntenia

Peste 
din mai multe judeþe au participat la 

la un seminar de integrare

500 de tineri de etnie romã 

Spanþov 

Grãdiºtea, 
moment de 

încântare pentru 
locuitori!

de voie bunã 
ºi petrecere la 

Lehliu Garã!

Pe 15 ºi 16 august, 
s-a aflat 

în sãrbãtoare
Periºoru 

18-20 septembrie - 
Zilele Municipiului 
Cãlãraºi

Primãria Cãlãraºi 
contracteazã un împrumut 
pentru asigurarea 
cofinanþãrilor proiectelor 
europene

Locuri de muncã pentru 
persoanele calificate în 
diverse meserii care 
doresc sã lucreze în 
Germania



Mircea Brânduºã trofeele europene ºi echipa de 
fotbal Dunãrea Grãdiºtea pentru 
rezultatele bune în campionatul u finanþare exclusivã din 
judeþean, partidelor politice care sponsorizãri, cu eforturi 
au stat lângã primãria Cdeosebite ale consilierilor 
Grãdiºtea ºi instituþiilor 

locali ºi, nu în cele din urmã, cu judeþene care ne-au sprijinit în 
sprijinul nemijlocit al primarului implementarea proiectelor. 
Constantin Corbu, locuitorii Mulþumesc, de asemenea, 
comunei Grãdiºtea au avut tuturor fermierilor care m-au 
posibilitatea petrecerii unei zile sprijinit în realizarea acestei 
dedicate doar lor. frumoase sãrbãtori. Mulþumesc 

jandarmeriei, poliþiei locale, 
serviciului de ambulanþã pentru 
asigurarea climatului de liniºte 
ºi siguranþã al evenimentului. Îi 
am lângã mine ºi îi rog sã urce 
pe scenã pentru a vã adresa 
câteva cuvinte pe domnii 
George Iacob, prefectul 
judeþului ºi Marian Dinulescu, 
vicepreºedinte al Consiliului 
Judeþean.

Vineri, 14 august, a fost o zi 
deosebitã pentru toatã suflarea „Bunã ziua, doamnelor ºi 
comunei Grãdiºtea care a trãit domnilor! Mulþumesc, d-le 
momente pline de încântare ºi primar, pentru invitaþie! 
bucurie. Începând cu ora 16.00, Grãdiºtea este o comunã bogatã 
în incinta ªcolii din Grãdiºtea cu oameni destoinici ºi 
au avut loc concursuri aplicative gospodari. Imaginea comunei s-
de biciclete, fuga în saci precum a schimbat radical în ultimii 3 
ºi un frumos spectacol de ani datoritã dvs. d-le primar, locuitorilor. Vã transmit un Colen. Programul artistic a fost aºteptat, primarul Constantin 
dansuri populare oferit de pentru plusul de valoare pe care sincer „La mulþi ani!”, a spus ºi deschis de Geanina Manea, o Corbu a oferit celor aproximativ 
ansamblul Brâuleþul Dunãrii vicepreºedintele Dinulescu. interpretã de muzicã popularã 1.600 de localnici prezenþi 
coordonat de maestrul coregraf cu o voce de vis. A urmat tichete în valoare de 7 lei, 
Aurel Mailat. recitalul extraordinar susþinut postere, pixuri ºi brichete cu „Vã mulþumesc, d-le prefect ºi d-
Deschiderea oficialã a de Maria Dragomiroiu care, în însemnele evenimentului. Micii, le vicepreºedinte pentru 
manifestãrilor din partea a doua cele 40 de minute, a berea ºi celelalte bucate din care respectul acordat, nouã, 
a programului, dedicate Zilei entuziasmat asistenþa. Prin s-au înfruptat participanþii au locuitorilor comunei Grãdiºtea. 
Comunei Grãdiºtea, a avut loc evoluþia sa, Emma ªtefan ºi fãcut deliciul serii festive.Pentru cã mâine sãrbãtorim 
fix la ora 18.00. La invitaþia band-ul ei i-au fãcut pe tinerii „Sfânta Maria”, transmit 
frumoasei prezentatoare Emma 

tuturor celor care poartã acest 
ªtefan, primarul Constantin 

nume, inclusiv soþiei mele, 
Corbu a urcat pe scenã 

multã sãnãtate, fericire ºi La 
adresând locuitorilor urmãtorul l-aþi adus la dezvoltarea mulþi ani! Declar deschise 
mesaj: „Vã spun bunã ziua economicã. Vã spun tuturor: La manifestãrile Zilei Comunei 
tuturor celor prezenþi la mulþi ani!”, a precizat prefectul Grãdiºtea”.
sãrbãtoarea noastrã. Vreau sã Iacob.
mulþumesc Consiliului Local 

Înainte de a coborî de pe scenã, pentru sprijinul acordat la  
„Bunã ziua, Grãdiºtea! Am venit Constantin Corbu a prezentat dezvoltarea comunei din punct 
cu plãcere aici, la dvs. în Placheta transmisã de primãria de vedere economic. Comuna 
comunã, unde trãiesc oameni Glavinitsa din Bulgaria care Grãdiºtea a ajuns azi la un rang 
gospodari. Aveþi un primar consfinþeºte parteneriatul cu judeþean înalt, fapt pentru care 
destoinic. Nu multe comune au primãria Grãdiºtea pentru mulþumesc tuturor celor 
un astfel de primar care îºi dã implementarea unui proiect implicaþi la nivel local – 
toatã silinþa în slujba transfrontalier care are ca Ansamblul artistic pentru 

obiectiv realizarea a 12 km de 
drumuri de legãturã la DN 31 ºi 

Distracþia de la Grãdiºtea s-a DN 3B. La aceastã frumoasã prezenþi sã aplaude frenetic. 
sãrbãtoare, primãria Grãdiºtea Publicul a asistat apoi la un încheiat cu un moment 
a organizat al II-lea „Târg de show live de excepþie, de „luminos”. Aproape de ora 
prezentare a produselor aproximativ 60 de minute, oferit 23.00, un superb foc de artificii 
tradiþionale” în care au fost de Tavi Colen ºi trupa lui. a aprins cerul întunecat timp de 
prezente standuri cu dulceþuri Daniela Gyorffi ºi Cãtãlina Sima câteva minute. Steluþe 
de la „Domeniul Cuneºti”; – Vocea României au multicolore au brãzdat înaltul 
produse apicole ºi legume de la entuziasmat la rândul lor cerului, creând o atmosferã 
PFA Berbecel; brânzeturi localnicii prin evoluþiile lor. foarte apreciatã. P
diversificate de la PFA Viºoiu ºi Dupã ora 22.00, interpretul de 

rin organizarea Ediþiei a II-a a o gamã largã de vinuri de pe muzicã pop Matyas i-a îndemnat 
Malul Mostiºtei – Coconi. Zilei Comunei, administraþia pe localnici sã fredoneze 

publicã localã din Grãdiºtea, Dupã spiciul primarului Corbu, versurile cântecelor odatã cu el 
condusã de Constantin Corbu, Emma ªtefan a prezentat ºi sã danseze în ritmuri care au 

desfãºurãtorul evenimentului al ºi-a manifestat respectul faþã de încins atmosfera. La români, la 
cãrui producãtor a fost Albiter - nicio petrecere, nu lipsesc locuitori, oferindu-le un 
Sound, companie artisticã farfuriile garnisite cu spectacol artistic pentru toate 
condusã de renumitul Tavi mâncãruri. Aºa cum era de genurile ºi distracþie maximã.
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xerciþiul financiar 2014- exemplu, trebuie sã aparþinã transport. Cei drept ºi aici vorba de drumurile judeþene. ceea ce poate aduce sistemul 
2020 va avea o alocare mai unui ansamblu, sã existe o existã o preferinþã spre mijloace Existã ºi o noutate, o reticenþã ãsta inovativ. 
mare cu 50% decât E strategie, sã fie legate, sã aibã o de transport nepoluante, a Uniunii Europene cu privire 

perioada 2007-2013, logicã, nu va fi foarte uºor, dar electrice sau pe biogaz. la drumurile judeþene, care sunt 
Fonduri pentru reprezentând 6 miliarde ºi sperãm sã avem proiecte. Sunt 

jumãtate de euro, sume vizate clãdirile publice, clãdirile zonele sãrace din 
nerambursabile, totalul fiind de rezidenþiale, nu construcþii noi, mediul urban8 miliarde de euro pentru ci anvelopãri, modernizãri, 
Programul Operaþional Regional creºterea eficienþei energetice, 
la nivelul celor opt regiuni de Pentru oraºele cu un venit mai º.a.m.d. Poate sã fie orice 
dezvoltare. Regiunii Sud mic pe cap de locuitor, cu clãdire din domeniul public, 
Muntenia îi va reveni circa un condiþii mai modeste, mai ºcoalã, spital, inclusiv centru 
miliard de euro, fiind cu 60-70% existã o axã în program, pe cultural. Se pot realiza 
mai mult decât perioada dezvoltare localã ºi rãspundere anvelopãri ºi mici elemente 
anterioarã, însã banii vor fi colectivã. Este o noþiune nouã pentru îmbunãtãþirea structurii 
alocaþi mult mai strict. Referitor pentru POR, dar nu nouã de rezistenþã, o reabilitare 
la Programul Operaþional pentru România. Este o totalã nu se poate face în acest 
Regional 2014-2020, i-am extensie a grupurilor de acþiune program. Inspectoratul de solicitat directorului ADR Sud localã din Programul de Pompieri, de Poliþie, spitalele, Muntenia, Liviu Muºat, sã ne Dezvoltare Ruralã (GAL), de dispensarele pot intra cu explice care sunt condiþiile care aceastã datã având proiecte. Ce-i drept, vor avea trebuie respectate de aplicabilitate în mediul urban, prioritate instituþiile care au un autoritãþile publice sau 

într-un oraº, inclusiv în flux mare de cetãþeni, de aceea întreprinzãtorii privaþi pentru a 
reºedinþele de judeþ. ºcolile, spitalele ºi primãriile beneficia de aceste fonduri ºi 
Comunitatea îºi identificã o vor avea întâietate. Din pãcate, care sunt domeniile unde se pot 
zonã foarte bine conturatã cu programul se adreseazã numai aloca banii europeni. Acesta ne- Contribuþia beneficiarului este privite ca elemente bugetofage, probleme de sãrãcie, fãrã acces mediului urban, cei din mediul a declarat cã, spre deosebire de de 2% din cheltuielile eligibile. care pleacã de nicãieri ºi ajung la piaþa muncii, se constituie un rural nu vor beneficia de astfel anii precedenþi, vor fi condiþii Tot la acest capitol se pot crea niciunde. Vor fi finanþate doar fel de acþionariat al acestui de proiecte. mult mai stricte în ceea ce spaþii verzi edilitare pentru drumurile judeþene care grup format din 1/3 priveºte eligibilitatea amenajarea unor zone, cum le interconecteazã rute mari de administraþie, 1/3 mediul de proiectelor. Iatã detaliile despre Fondurile pe Axa 4 se spunem noi, pârloage, pentru transport. Ne-au impus niºte afaceri ºi 1/3 sector fiecare axã în parte oferite de vor împãrþi în funcþie creºterea atractivitãþii. Se vor condiþii foarte clare, drumurile neguvernamental, îºi schiþeazã directorul ADR Sud Muntenia, 

putea reabilita monumente din sã se regãseascã pe cel puþin de populaþie ºi PIB un plan de dezvoltare, iar Liviu Muºat:
patrimoniul naþional, se pot douã judeþe, sã întretaie axe nevoile trebuie rezolvate prin 
construi de la zero ºcoli, majore de transport, sã treacã Reºedinþele de judeþ au o axã niºte proiecte iar acestea vor „Existã Axele 1 ºi a 2-a pentru grãdiniþe, creºe, vor fi bani ºi prin zone cu mulþi locuitori, specialã, Axa 4. Deci, cele ºapte putea primi finanþare. Vor fi mediul de afaceri, în care vor fi pentru universitãþi. Municipiile deci sã deserveascã mulþi proiecte pe zona locativã, deci reºedinþe de judeþ vor avea o finanþate microintreprinderile, reºedinþã de judeþ vor putea cetãþeni. ªi atunci, în baza se vor putea face blocuri sociale sumã, se pare, împãrþitã în centre de transfer tehnologic, finanþa parte a infrastructurii acestor condiþii, cele ºapte funcþie de douã criterii - sau pentru tineri, dacã aceºti care vin cu un concept relativ de transport numai în axa de judeþe s-au întâlnit ºi s-au populaþie ºi produs intern brut, tineri locuiesc în zonele cu nou, axele nu sunt deschise accesibilitate, Axa 4, cu stabilit trei trasee: unul care asta ca sã nu ducem bani doar probleme, cu ºomeri mulþi, cu încã ºi aºteptãm un sprijin condiþia existenþei unui plan de leagã Giurgiu, Teleorman ºi în oraºele mari, precum Ploieºti infracþionalitate, unde sunt metodologic de la Comisia mobilitate. Deci se pot reabilita Argeº, 120 km, un alt traseu sau Piteºti, ci produsul intern probleme cu utilitãþile, fãrã Europeanã pentru a vedea cum drumurile cu condiþia ca pe care leagã Cãlãraºi, Ialomiþa ºi brut sã asigure o distribuire cât acces la ºcoalã. Este o axã cu sã lansãm aceste axe. Vor fi, în acolo sã circule mijloacele de Prahova, cu mici întreruperi mai echitabilã ºi în oraºele mai impact social. Condiþia este sã continuare, valabile transort în comun. din cauza drumurilor naþionale, mici cum sunt Slobozia, se adreseze unui minim 10 000 împrumuturile nerambursabile cu peste 130 km, ºi mai este un Cãlãraºi, Giurgiu ºi Alexandria. de locuitori pe zona respectivã. pentru microintreprinderi, ceea traseu care face legãtura între La fel, condiþia esenþialã pentru Clãdirea Prefecturii Atenþie, se poate face o ºcoalã ce s-a dovedit un succes ºi pe Prahova, Dâmboviþa ºi judeþul a finanþa proiecte este existenþa poate fi reabilitatã cu pentru copiii din aceste zone ºi 2007-2013. ªi întreprinderile Ilfov. Deci sunt peste 350 de km unei strategii de dezvoltare mai mari vor fi vizate, astfel în altã parte. Nu este o axã fonduri europene, însã de drum. Exsitã ºi variante de localã, proiectele pot fi viza încât o paleta mai largã de foarte bogatã, cu prea mulþi timp de 5 ani nu va mai rezervã, mai avem un set de accesibiliatea în anumite zone, reprezentanþi ai mediului de bani, însã sunt convins cã dacã drumuri, tot aºa cu condiþia putea gãzdui Instituþia foarte bine delimitate. Cu va exista apetenþã pentru astfel afaceri sã poatã beneficia de asta, sã fie interjudeþene în predilecþie, se vor finanþa zone Prefectului de proiecte vor mai fi alocaþi finanþare. eventualitatea în care vor cu potenþial economic, gen bani. Zona poate sã fie ºi un apãrea sume supliementare în platforme ºi parcuri industriale. Aici, ca o pãrere persoanlã, întreg oraº. De exemplu, Axele a 3-a ºi a 4-a ale buget, sã finanþãm ºi aceste De asemenea, transportul în clãdirea Prefecturii Cãlãraºi Budeºti poate fi, el însuºi, toatã Programului Operaþional drumuri. comun se poate finanþa aici, poate fi reabilitatã dacã se zona, iar dacã se ia în Regional se adreseazã 

însemnând, pe de o parte, transformã într-un centru considerare ºi populaþia satelor administraþiei locale. Aici avem 
amenajarea de trasee, cu staþii, universitar, existã bani pentru Axa 7 – infrastructura de din jur sunt convins cã se poate practic cea mai mare sumã de 
cu piste, semnalizare sãnãtate, aici se vor finanþa aºa ceva. ajunge la cele 10 000 de bani, undeva la 50% din banii 
electronicã, pasarele, douã tipuri mari de obiective. Din Programul Operaþional cea persoane. ªi zona de nord a programului. În axa a 3-a se pot 
separatoare de sensuri, etc, dar Pe de o parte cele trei spitale mai la îndemânã soluþie este Cãlãraºiului poate fi una face proiecte care sã ducã la o 
ºi mijloace de transport. Aici tranformarea ei în centru inter-regionale, vor fi trei pretabilã la astfel de proiecte. dezvoltare durabilã, reducerea 
operatorul de transport poate universitar. Ar putea fi ºi spitale la nivel naþional, în Iaºi, Presupune un plan, sã lucreze emisiilor de dioxid de carbon, 
sã fie ºi public ºi privat, se muzeu, pentru cã la acest administraþia cu mediul de Cluj ºi Craiova, care împreunã conservarea energeticã a 
poate face un proiect în capitol existã o axã pentru afaceri, se pot face ºi cu Bucureºti vor deservi întrega 

clãdiri de patrimoniu care pot fi întreprinderi sociale pentru þarã, acestea vor avea locate 
introduse în circuitul public cu locuitorii de aici. De exemplu, câte 100 de milioane de euro. 
aceastã destinaþie. Oricum, în pe tradiþiile lor se pot face tot Restul de bani vor fi pentru 
acest caz nu mai poate rãmâne felul de ateliere, ºcoli de Ambulatorii, cabinete din 
Prefecturã. Poate fi muzeu 5 muzicanþi, activitãþi care sã le infrastructura de sãnãtate ºi 
ani ºi apoi sã revinã la ofere celor de acolo pentru cea de servicii sociale. 
destinaþia iniþialã, artificiu posibilitatea de a-ºi asigura Din pãcate nu se vor mai 
necesar pentru cã, dupã traiul.finanþa centre rezidenþiale.pãrerea mea, este cea mai 

Apoi, se finanþeazã proiecte pe reprezentativã clãdire din 
Centrul Cãlãraºiului infrastructura de educaþie. ªi întreg judeþul ºi este pãcat de 

aici vorbim de învãþãmântul poate fi modernizat pe starea deplorabilã în care se 
preºcolar - creºe, grãdiniþe, aflã acum. Regenerare Urbanã... 
învãþãmânt obligatoriu - clasele dacã existã colaborare 
1-12, dar ºi învãþãmântul Mergând mai departe, Axa 5 între Primãrie ºi universitar, existã ºi pentru finanþeazã patrimoniul istoric Consiliul Judeþeanuniversitãþi oportunitãþi sã îºi cultural, siturile biologice, 
creeze campusuri, sedii, dar rezervaþiile naturale, dar se pot 

Da, existã fonduri în acest sens, condiþia este ca zonele finanþa ºi obiecte din lista 
este o zonã foarte micã ºi ea construite sã fie destinate naþionalã a monumentelor cu 
poate fi trecutã la creºterea activitãþii de cercetare, deci nu scopul reintroducerii lor în 
atractivitãþii, deci proiectul numai învãþãmânt ci ºi clãdirilor. Se pot face multe circuitul turistic... (aici poate colaborare cu un operator 
poate fi fãcut dacã existã un proiecte însã existã o cercetare, sã aibã un caracter intra ºi clãdirea Poºta Veche). privat sau o structurã de sine 

condiþionare legatã de interes comun între Primãrie ºi stãtãtoare, unde se pot cât de cât aplicat, laboratoare, Axa 6 finanþeazã proiecte de 
dezvoltarea localitãþilor. Spre achiziþiona mijloace de Consiliul Judeþean.”infrastructurã de transport, e zone de cercetare, ateliere, tot 

Ziua Comunei Grãdiºtea, 
moment de încântare pentru locuitori!

Perioada 2014-2020 aduce pentru ADR Sud Muntenia fonduri 
mai mari cu 60-70% decât în exerciþiul financiar anterior



Mircea Brânduºã trofeele europene ºi echipa de 
fotbal Dunãrea Grãdiºtea pentru 
rezultatele bune în campionatul u finanþare exclusivã din 
judeþean, partidelor politice care sponsorizãri, cu eforturi 
au stat lângã primãria Cdeosebite ale consilierilor 
Grãdiºtea ºi instituþiilor 

locali ºi, nu în cele din urmã, cu judeþene care ne-au sprijinit în 
sprijinul nemijlocit al primarului implementarea proiectelor. 
Constantin Corbu, locuitorii Mulþumesc, de asemenea, 
comunei Grãdiºtea au avut tuturor fermierilor care m-au 
posibilitatea petrecerii unei zile sprijinit în realizarea acestei 
dedicate doar lor. frumoase sãrbãtori. Mulþumesc 

jandarmeriei, poliþiei locale, 
serviciului de ambulanþã pentru 
asigurarea climatului de liniºte 
ºi siguranþã al evenimentului. Îi 
am lângã mine ºi îi rog sã urce 
pe scenã pentru a vã adresa 
câteva cuvinte pe domnii 
George Iacob, prefectul 
judeþului ºi Marian Dinulescu, 
vicepreºedinte al Consiliului 
Judeþean.

Vineri, 14 august, a fost o zi 
deosebitã pentru toatã suflarea „Bunã ziua, doamnelor ºi 
comunei Grãdiºtea care a trãit domnilor! Mulþumesc, d-le 
momente pline de încântare ºi primar, pentru invitaþie! 
bucurie. Începând cu ora 16.00, Grãdiºtea este o comunã bogatã 
în incinta ªcolii din Grãdiºtea cu oameni destoinici ºi 
au avut loc concursuri aplicative gospodari. Imaginea comunei s-
de biciclete, fuga în saci precum a schimbat radical în ultimii 3 
ºi un frumos spectacol de ani datoritã dvs. d-le primar, locuitorilor. Vã transmit un Colen. Programul artistic a fost aºteptat, primarul Constantin 
dansuri populare oferit de pentru plusul de valoare pe care sincer „La mulþi ani!”, a spus ºi deschis de Geanina Manea, o Corbu a oferit celor aproximativ 
ansamblul Brâuleþul Dunãrii vicepreºedintele Dinulescu. interpretã de muzicã popularã 1.600 de localnici prezenþi 
coordonat de maestrul coregraf cu o voce de vis. A urmat tichete în valoare de 7 lei, 
Aurel Mailat. recitalul extraordinar susþinut postere, pixuri ºi brichete cu „Vã mulþumesc, d-le prefect ºi d-
Deschiderea oficialã a de Maria Dragomiroiu care, în însemnele evenimentului. Micii, le vicepreºedinte pentru 
manifestãrilor din partea a doua cele 40 de minute, a berea ºi celelalte bucate din care respectul acordat, nouã, 
a programului, dedicate Zilei entuziasmat asistenþa. Prin s-au înfruptat participanþii au locuitorilor comunei Grãdiºtea. 
Comunei Grãdiºtea, a avut loc evoluþia sa, Emma ªtefan ºi fãcut deliciul serii festive.Pentru cã mâine sãrbãtorim 
fix la ora 18.00. La invitaþia band-ul ei i-au fãcut pe tinerii „Sfânta Maria”, transmit 
frumoasei prezentatoare Emma 

tuturor celor care poartã acest 
ªtefan, primarul Constantin 

nume, inclusiv soþiei mele, 
Corbu a urcat pe scenã 

multã sãnãtate, fericire ºi La 
adresând locuitorilor urmãtorul l-aþi adus la dezvoltarea mulþi ani! Declar deschise 
mesaj: „Vã spun bunã ziua economicã. Vã spun tuturor: La manifestãrile Zilei Comunei 
tuturor celor prezenþi la mulþi ani!”, a precizat prefectul Grãdiºtea”.
sãrbãtoarea noastrã. Vreau sã Iacob.
mulþumesc Consiliului Local 

Înainte de a coborî de pe scenã, pentru sprijinul acordat la  
„Bunã ziua, Grãdiºtea! Am venit Constantin Corbu a prezentat dezvoltarea comunei din punct 
cu plãcere aici, la dvs. în Placheta transmisã de primãria de vedere economic. Comuna 
comunã, unde trãiesc oameni Glavinitsa din Bulgaria care Grãdiºtea a ajuns azi la un rang 
gospodari. Aveþi un primar consfinþeºte parteneriatul cu judeþean înalt, fapt pentru care 
destoinic. Nu multe comune au primãria Grãdiºtea pentru mulþumesc tuturor celor 
un astfel de primar care îºi dã implementarea unui proiect implicaþi la nivel local – 
toatã silinþa în slujba transfrontalier care are ca Ansamblul artistic pentru 

obiectiv realizarea a 12 km de 
drumuri de legãturã la DN 31 ºi 

Distracþia de la Grãdiºtea s-a DN 3B. La aceastã frumoasã prezenþi sã aplaude frenetic. 
sãrbãtoare, primãria Grãdiºtea Publicul a asistat apoi la un încheiat cu un moment 
a organizat al II-lea „Târg de show live de excepþie, de „luminos”. Aproape de ora 
prezentare a produselor aproximativ 60 de minute, oferit 23.00, un superb foc de artificii 
tradiþionale” în care au fost de Tavi Colen ºi trupa lui. a aprins cerul întunecat timp de 
prezente standuri cu dulceþuri Daniela Gyorffi ºi Cãtãlina Sima câteva minute. Steluþe 
de la „Domeniul Cuneºti”; – Vocea României au multicolore au brãzdat înaltul 
produse apicole ºi legume de la entuziasmat la rândul lor cerului, creând o atmosferã 
PFA Berbecel; brânzeturi localnicii prin evoluþiile lor. foarte apreciatã. P
diversificate de la PFA Viºoiu ºi Dupã ora 22.00, interpretul de 

rin organizarea Ediþiei a II-a a o gamã largã de vinuri de pe muzicã pop Matyas i-a îndemnat 
Malul Mostiºtei – Coconi. Zilei Comunei, administraþia pe localnici sã fredoneze 

publicã localã din Grãdiºtea, Dupã spiciul primarului Corbu, versurile cântecelor odatã cu el 
condusã de Constantin Corbu, Emma ªtefan a prezentat ºi sã danseze în ritmuri care au 

desfãºurãtorul evenimentului al ºi-a manifestat respectul faþã de încins atmosfera. La români, la 
cãrui producãtor a fost Albiter - nicio petrecere, nu lipsesc locuitori, oferindu-le un 
Sound, companie artisticã farfuriile garnisite cu spectacol artistic pentru toate 
condusã de renumitul Tavi mâncãruri. Aºa cum era de genurile ºi distracþie maximã.
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xerciþiul financiar 2014- exemplu, trebuie sã aparþinã transport. Cei drept ºi aici vorba de drumurile judeþene. ceea ce poate aduce sistemul 
2020 va avea o alocare mai unui ansamblu, sã existe o existã o preferinþã spre mijloace Existã ºi o noutate, o reticenþã ãsta inovativ. 
mare cu 50% decât E strategie, sã fie legate, sã aibã o de transport nepoluante, a Uniunii Europene cu privire 

perioada 2007-2013, logicã, nu va fi foarte uºor, dar electrice sau pe biogaz. la drumurile judeþene, care sunt 
Fonduri pentru reprezentând 6 miliarde ºi sperãm sã avem proiecte. Sunt 

jumãtate de euro, sume vizate clãdirile publice, clãdirile zonele sãrace din 
nerambursabile, totalul fiind de rezidenþiale, nu construcþii noi, mediul urban8 miliarde de euro pentru ci anvelopãri, modernizãri, 
Programul Operaþional Regional creºterea eficienþei energetice, 
la nivelul celor opt regiuni de Pentru oraºele cu un venit mai º.a.m.d. Poate sã fie orice 
dezvoltare. Regiunii Sud mic pe cap de locuitor, cu clãdire din domeniul public, 
Muntenia îi va reveni circa un condiþii mai modeste, mai ºcoalã, spital, inclusiv centru 
miliard de euro, fiind cu 60-70% existã o axã în program, pe cultural. Se pot realiza 
mai mult decât perioada dezvoltare localã ºi rãspundere anvelopãri ºi mici elemente 
anterioarã, însã banii vor fi colectivã. Este o noþiune nouã pentru îmbunãtãþirea structurii 
alocaþi mult mai strict. Referitor pentru POR, dar nu nouã de rezistenþã, o reabilitare 
la Programul Operaþional pentru România. Este o totalã nu se poate face în acest 
Regional 2014-2020, i-am extensie a grupurilor de acþiune program. Inspectoratul de solicitat directorului ADR Sud localã din Programul de Pompieri, de Poliþie, spitalele, Muntenia, Liviu Muºat, sã ne Dezvoltare Ruralã (GAL), de dispensarele pot intra cu explice care sunt condiþiile care aceastã datã având proiecte. Ce-i drept, vor avea trebuie respectate de aplicabilitate în mediul urban, prioritate instituþiile care au un autoritãþile publice sau 

într-un oraº, inclusiv în flux mare de cetãþeni, de aceea întreprinzãtorii privaþi pentru a 
reºedinþele de judeþ. ºcolile, spitalele ºi primãriile beneficia de aceste fonduri ºi 
Comunitatea îºi identificã o vor avea întâietate. Din pãcate, care sunt domeniile unde se pot 
zonã foarte bine conturatã cu programul se adreseazã numai aloca banii europeni. Acesta ne- Contribuþia beneficiarului este privite ca elemente bugetofage, probleme de sãrãcie, fãrã acces mediului urban, cei din mediul a declarat cã, spre deosebire de de 2% din cheltuielile eligibile. care pleacã de nicãieri ºi ajung la piaþa muncii, se constituie un rural nu vor beneficia de astfel anii precedenþi, vor fi condiþii Tot la acest capitol se pot crea niciunde. Vor fi finanþate doar fel de acþionariat al acestui de proiecte. mult mai stricte în ceea ce spaþii verzi edilitare pentru drumurile judeþene care grup format din 1/3 priveºte eligibilitatea amenajarea unor zone, cum le interconecteazã rute mari de administraþie, 1/3 mediul de proiectelor. Iatã detaliile despre Fondurile pe Axa 4 se spunem noi, pârloage, pentru transport. Ne-au impus niºte afaceri ºi 1/3 sector fiecare axã în parte oferite de vor împãrþi în funcþie creºterea atractivitãþii. Se vor condiþii foarte clare, drumurile neguvernamental, îºi schiþeazã directorul ADR Sud Muntenia, 

putea reabilita monumente din sã se regãseascã pe cel puþin de populaþie ºi PIB un plan de dezvoltare, iar Liviu Muºat:
patrimoniul naþional, se pot douã judeþe, sã întretaie axe nevoile trebuie rezolvate prin 
construi de la zero ºcoli, majore de transport, sã treacã Reºedinþele de judeþ au o axã niºte proiecte iar acestea vor „Existã Axele 1 ºi a 2-a pentru grãdiniþe, creºe, vor fi bani ºi prin zone cu mulþi locuitori, specialã, Axa 4. Deci, cele ºapte putea primi finanþare. Vor fi mediul de afaceri, în care vor fi pentru universitãþi. Municipiile deci sã deserveascã mulþi proiecte pe zona locativã, deci reºedinþe de judeþ vor avea o finanþate microintreprinderile, reºedinþã de judeþ vor putea cetãþeni. ªi atunci, în baza se vor putea face blocuri sociale sumã, se pare, împãrþitã în centre de transfer tehnologic, finanþa parte a infrastructurii acestor condiþii, cele ºapte funcþie de douã criterii - sau pentru tineri, dacã aceºti care vin cu un concept relativ de transport numai în axa de judeþe s-au întâlnit ºi s-au populaþie ºi produs intern brut, tineri locuiesc în zonele cu nou, axele nu sunt deschise accesibilitate, Axa 4, cu stabilit trei trasee: unul care asta ca sã nu ducem bani doar probleme, cu ºomeri mulþi, cu încã ºi aºteptãm un sprijin condiþia existenþei unui plan de leagã Giurgiu, Teleorman ºi în oraºele mari, precum Ploieºti infracþionalitate, unde sunt metodologic de la Comisia mobilitate. Deci se pot reabilita Argeº, 120 km, un alt traseu sau Piteºti, ci produsul intern probleme cu utilitãþile, fãrã Europeanã pentru a vedea cum drumurile cu condiþia ca pe care leagã Cãlãraºi, Ialomiþa ºi brut sã asigure o distribuire cât acces la ºcoalã. Este o axã cu sã lansãm aceste axe. Vor fi, în acolo sã circule mijloacele de Prahova, cu mici întreruperi mai echitabilã ºi în oraºele mai impact social. Condiþia este sã continuare, valabile transort în comun. din cauza drumurilor naþionale, mici cum sunt Slobozia, se adreseze unui minim 10 000 împrumuturile nerambursabile cu peste 130 km, ºi mai este un Cãlãraºi, Giurgiu ºi Alexandria. de locuitori pe zona respectivã. pentru microintreprinderi, ceea traseu care face legãtura între La fel, condiþia esenþialã pentru Clãdirea Prefecturii Atenþie, se poate face o ºcoalã ce s-a dovedit un succes ºi pe Prahova, Dâmboviþa ºi judeþul a finanþa proiecte este existenþa poate fi reabilitatã cu pentru copiii din aceste zone ºi 2007-2013. ªi întreprinderile Ilfov. Deci sunt peste 350 de km unei strategii de dezvoltare mai mari vor fi vizate, astfel în altã parte. Nu este o axã fonduri europene, însã de drum. Exsitã ºi variante de localã, proiectele pot fi viza încât o paleta mai largã de foarte bogatã, cu prea mulþi timp de 5 ani nu va mai rezervã, mai avem un set de accesibiliatea în anumite zone, reprezentanþi ai mediului de bani, însã sunt convins cã dacã drumuri, tot aºa cu condiþia putea gãzdui Instituþia foarte bine delimitate. Cu va exista apetenþã pentru astfel afaceri sã poatã beneficia de asta, sã fie interjudeþene în predilecþie, se vor finanþa zone Prefectului de proiecte vor mai fi alocaþi finanþare. eventualitatea în care vor cu potenþial economic, gen bani. Zona poate sã fie ºi un apãrea sume supliementare în platforme ºi parcuri industriale. Aici, ca o pãrere persoanlã, întreg oraº. De exemplu, Axele a 3-a ºi a 4-a ale buget, sã finanþãm ºi aceste De asemenea, transportul în clãdirea Prefecturii Cãlãraºi Budeºti poate fi, el însuºi, toatã Programului Operaþional drumuri. comun se poate finanþa aici, poate fi reabilitatã dacã se zona, iar dacã se ia în Regional se adreseazã 

însemnând, pe de o parte, transformã într-un centru considerare ºi populaþia satelor administraþiei locale. Aici avem 
amenajarea de trasee, cu staþii, universitar, existã bani pentru Axa 7 – infrastructura de din jur sunt convins cã se poate practic cea mai mare sumã de 
cu piste, semnalizare sãnãtate, aici se vor finanþa aºa ceva. ajunge la cele 10 000 de bani, undeva la 50% din banii 
electronicã, pasarele, douã tipuri mari de obiective. Din Programul Operaþional cea persoane. ªi zona de nord a programului. În axa a 3-a se pot 
separatoare de sensuri, etc, dar Pe de o parte cele trei spitale mai la îndemânã soluþie este Cãlãraºiului poate fi una face proiecte care sã ducã la o 
ºi mijloace de transport. Aici tranformarea ei în centru inter-regionale, vor fi trei pretabilã la astfel de proiecte. dezvoltare durabilã, reducerea 
operatorul de transport poate universitar. Ar putea fi ºi spitale la nivel naþional, în Iaºi, Presupune un plan, sã lucreze emisiilor de dioxid de carbon, 
sã fie ºi public ºi privat, se muzeu, pentru cã la acest administraþia cu mediul de Cluj ºi Craiova, care împreunã conservarea energeticã a 
poate face un proiect în capitol existã o axã pentru afaceri, se pot face ºi cu Bucureºti vor deservi întrega 

clãdiri de patrimoniu care pot fi întreprinderi sociale pentru þarã, acestea vor avea locate 
introduse în circuitul public cu locuitorii de aici. De exemplu, câte 100 de milioane de euro. 
aceastã destinaþie. Oricum, în pe tradiþiile lor se pot face tot Restul de bani vor fi pentru 
acest caz nu mai poate rãmâne felul de ateliere, ºcoli de Ambulatorii, cabinete din 
Prefecturã. Poate fi muzeu 5 muzicanþi, activitãþi care sã le infrastructura de sãnãtate ºi 
ani ºi apoi sã revinã la ofere celor de acolo pentru cea de servicii sociale. 
destinaþia iniþialã, artificiu posibilitatea de a-ºi asigura Din pãcate nu se vor mai 
necesar pentru cã, dupã traiul.finanþa centre rezidenþiale.pãrerea mea, este cea mai 

Apoi, se finanþeazã proiecte pe reprezentativã clãdire din 
Centrul Cãlãraºiului infrastructura de educaþie. ªi întreg judeþul ºi este pãcat de 

aici vorbim de învãþãmântul poate fi modernizat pe starea deplorabilã în care se 
preºcolar - creºe, grãdiniþe, aflã acum. Regenerare Urbanã... 
învãþãmânt obligatoriu - clasele dacã existã colaborare 
1-12, dar ºi învãþãmântul Mergând mai departe, Axa 5 între Primãrie ºi universitar, existã ºi pentru finanþeazã patrimoniul istoric Consiliul Judeþeanuniversitãþi oportunitãþi sã îºi cultural, siturile biologice, 
creeze campusuri, sedii, dar rezervaþiile naturale, dar se pot 

Da, existã fonduri în acest sens, condiþia este ca zonele finanþa ºi obiecte din lista 
este o zonã foarte micã ºi ea construite sã fie destinate naþionalã a monumentelor cu 
poate fi trecutã la creºterea activitãþii de cercetare, deci nu scopul reintroducerii lor în 
atractivitãþii, deci proiectul numai învãþãmânt ci ºi clãdirilor. Se pot face multe circuitul turistic... (aici poate colaborare cu un operator 
poate fi fãcut dacã existã un proiecte însã existã o cercetare, sã aibã un caracter intra ºi clãdirea Poºta Veche). privat sau o structurã de sine 

condiþionare legatã de interes comun între Primãrie ºi stãtãtoare, unde se pot cât de cât aplicat, laboratoare, Axa 6 finanþeazã proiecte de 
dezvoltarea localitãþilor. Spre achiziþiona mijloace de Consiliul Judeþean.”infrastructurã de transport, e zone de cercetare, ateliere, tot 

Ziua Comunei Grãdiºtea, 
moment de încântare pentru locuitori!

Perioada 2014-2020 aduce pentru ADR Sud Muntenia fonduri 
mai mari cu 60-70% decât în exerciþiul financiar anterior



vederea realizãrii obiectivelor una august a prilejuit 
prevãzute în „Strategia de în mai multe comune 
Dezvoltare Durabilã a din judeþul Cãlãraºi L
Comunei”, atragerea de organizarea unor zile de 
investitori, repararea ºi sãrbãtoare care sã 
întreþinerea drumurilor din marcheze aniversarea 
comunã în limita bugetului localitãþilor. Administraþiile 
local, extinderea, locale au dorit sã ofere 
modernizarea, întreþinerea ºi 

locuitorilor momente cât repararea reþelei de apã 
mai plãcute, distracþie ºi existente, cu instalaþiile ºi 
voie bunã. ªi comuna puþurile forate aferente, 
Periºoru ºi-a marcat ziua, pe întreþinerea ºi repararea 
15 august, de Sfânta Maria, imobilelor domeniului public 
eveniment aflat la a doua ºi privat, extinderea, 

modernizarea ºi repararea ediþie.
iluminatului public al 
comunei, menþinerea stãrii de Stabilitã prin hotãrâre de 
curãþenie a comunei prin Consiliu Local, Ziua Comunei 
lucrãri de localizare ºi Periºoru a debutat anul trecut 
îndepartare a gunoiului dupã o pauzã de aproape 50 
menajer, menþinerea unui de ani, primarul Tudorel 
aspect îngrijit a parcurilor si a Damian dorind astfel sã 
zonelor verzi din localitate, readucã acest obicei pe 
precum ºi asigurarea meleagurile localitãþii pe care 
transparenþei în ceea ce o pãstoreºte de 11 ani. 84 de 

ani de atestare documentarã 
s-au marcat anul acesta 
pentru localitatea ce a luat provine de la animalele pe Vijelie care, timp de o orã, le-a 
fiinþã oficial în 1931 în urma care aceºtia le cresc. „Vreau ca oferit cele mai cunsocute 
împroprietãrii soldaþilor care de aceste zile sã beneficieze melodii ale sale. Primarul s-a 
au luptat în primul rãzboi cei din comunã, atât cei care urcat pe scenã la finalul 
mondial, majoritatea celor consumã cât ºi cei care recitalului pentru a le ura „La 
sosiþi aici fiind din zona comercializeazã! Mulþi Ani!” concetãþenilor sãi 
Prahovei. ªi pentru cã anul Comercianþilor nu le-am ºi a le transmite toate cele 
trecut sãrbãtoarea a stârnit perceput niciun leu pentru bune. Acesta a dorit sã 
interesul locuitorilor, în acest chirie sau curent.”, ne-a menþioneze cã tot ce s-a 
an administraþia localã a dorit explicat edilul. realizat în comunã de-a lungul 
sã ofere ºi alte surprize timpului, inclusiv cele douã 

ªi copii au avut motive de cetãþenilor. Mai multe puncte zile de spectacole, a fost 
bucurie, un carusel, un de atracþie, artiºti cunoscuþi ºi posibil datoritã contribuþiilor 
tobogan gonflabil ºi alte apreciaþi la nivel naþional ºi o la bugetul comunei ale 

cetãþenilor acesteia. În faþa 
mulþimii a venit apoi Axinte, a acestui an dar ºi în anii priveºte cheltuirea banilor cu celebra sa cãciulã, cel care precedenþi. publici ºi a acþiunilor ºi-a asumat rolul de a-i înveseli 

întreprinse de administraþia Cei doi au dorit de la bun pe periºoreni cu glumele sale 
publicã.”, ne-a declarat început sã facã cunoscut care mai de care mai piperate 
primarul Damian.faptul cã toate investiþiile din dar ºi cântecele în aceeaºi 

comunã au fost realizate în notã. Anul trecut au fost întocmite 
proporþie de 90% din bugetul studiile de fezabilitate precum Cum o astfel de sãrbãtoare nu local. Periºoru, comunã cu ºi alte studii necesare la 

se poate încheia altfel, cerul peste 5.000 de suflete, depunerea proiectelor privind 
de deasupra Periºorului a fost reuºeºte sã strângã anual în instalarea unui parc 
colorat minute bune de focul visteria sa în jur de 4,9 fotovoltaic de 750 kw, racordat 
de artificii pregãtit de milioane de lei din taxele ºi la sistemul energetic naþional, 
organizatori. Cum totul a impozitele colectate de la urmând ca anul acesta sã fie 
decurs fãrã probleme, lumea a cetãþeni ºi de la societãþi. dat în folosinþã. Odatã 
fost mulþumitã ºi comercianþii finalizat, parcul va furniza 

„Preocuparea mea principalã, îndestulaþi, cei din fruntea energie electricã la costuri 
a întregului aparat de primãriei le-au dat întâlnire ºi foarte mici pentru toate „comedii” aºteptându-i sã le scenã profesionistã, în acest specialitate din cadrul la anul, în acelaºi loc. instituþiile ºi pentru 

ofere senzaþii tari. Ca la orice sens contractându-se firma de Primãriei Comunei Periºoru a iluminatul public. De altfel, Înainte de a participa la manifestare de acest gen nu evenimente a cunoscutului fost, în toþi aceºti ani, comuna Periºoru beneficiazã sãrbãtoarea comunei Periºoru puteau lipsi comercianþii de Axinte de la Vacanþa Mare, gospodãrirea eficientã a de un iluminat modern ºi am dorit sã aflãm de la cei briz brizuri, jucãrii ºi Stage Perfect. ªi pentru ca comunei, a bugetului local ºi, economic, anul acesta doi care conduc primãria, acareturi de tot felul.totul sã fie bine pus la punct nu în ultimul rând, achiziþionându-se 111 lãmpi de primarul Tudorel Damian ºi înainte de începerea oficialã a bunãstarea cetãþenilor din tip led care au fost montate în Dupã ce lumea s-a ghiftuit viceprimarul Gheorghe manifestãrilor, viceprimarul comuna Periºoru, vizând centrul comunei ºi pe alte 4 bine, a sosit momentul sã se Moraru, cum a decurs Gheorghe Moraru s-a ocupat dezvoltarea infrastructurii, strãzi.punã pe cântat ºi dansat. activitatea în prima jumãtate îndeaproape de toate detaliile atragerea de fonduri în Petrecerea a început în jurul Au fost forate încã trei puþuri, organizatorice.
orei 21.30 cu Michael, un pe lângã cele 10 existente 
tânãr ce sperã sã atingã Ziua a început la Biserica deja, ºi au fost achiziþionate 
succesul la Vocea României. Adormirea Maicii Domnului trei pompe de mare putere 
Seara a continuat apoi cu din centru unde s-a sãrbãtorit pentru asigurarea necesarului 
recitalul Mariei Dragomiroiu hramul acesteia. Forfota a de apã pentru cele 1700 de 
ºi s-a încheiat undeva dupã început în centrul comunei gospodãrii beneficiare. 
miezul nopþii cu cel al dupã ora 18.00 acolo unde Viceprimarul Moraru ne-a 
îndrãgitului Fuego.grãtarele deja sfârâiau iar explicat cã reþeaua de apã este 

berea rece aºtepta sã gestionatã de Primãrie, astfel Cea de a doua zi s-a potoleascã setea petrecãreþilor. costurile menþinându-se la un desfãºurat în acelaºi registru, Terasele s-au umplut repede nivel scãzut. Vor demara în cei din Periºoru nepãrând de periºoreni dornici de a sta curând ºi investiþiile pentru prea obosiþi dupã prima searã. „la un pahar de vorbã” cu alþi realizarea canalizãrii pe Terasele au fost primitoare ca consãteni. Primarul Damian strãzile din centru, pe o ºi cu o zi înainte, iar spaþiul ne-a spus cã toþi cârciumarii lungime de 1,2 km ºi din faþa scenei ocupat de cei prezenþi sunt din Periºoru iar construirea unei staþii de puºi pe distracþie. Atracþia tot ce se pune pe grãtare epurare.serii a reprezentat-o Vali 
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Programului, alãturi de celelalte 166 mii de persoane informate Raportul Anual de Implementare 
organisme de management, a pus despre oportunitãþile din zona pentru anul 2014 al Programului de 
bazele la obþinerea principalelor transfrontalierã; 3.410 persoane Cooperare Transfrontalierã 
rezultate înregistrate pânã acum: instruite prin cursuri România-Bulgaria 2007-2013 a fost 
169 km modernizaþi; acces pentru transfrontaliere.acceptat de Comisia Europeanã. 
878 mii de persoane la facilitãþile Documentul prezintã o imagine de 

În termeni specifici programului, TIC (tehnologia informaþiei ºi ansamblu asupra realizãrilor 
aceste rezultate se transpun în: 28 comunicaþiei); 14 sisteme comune Programului la sfârºitul anului 2014 
dintre cei 39 indicatori de program de management al protecþiei pe baza unei analize calitative a 
sunt realizaþi într-o proporþie mai mediului; 2 milioane de persoane progresului fizic ºi financiar, 
mare de 75% (indicatori aferenþi informate în campanii privind prezentând totodatã  ºi  problemele de cãtre beneficiari în 
proiectelor finalizate); contracte de protecþia mediului; 25 de proiecte întâmpinate ºi mãsurile luate pentru implementarea proiectelor, 

care contribuie la prevenþia ºi depãºirea acestora. Mai mult decât finanþare semnate pentru 179 de programul îºi demonstreazã 
rãspunsul rapid în caz de riscuri; atât, la sfârºitul anului 2014, proiecte dintre care 38 de proiecte  eficienþa ºi performanþa în zona de 
70% dintre localitãþile aflate de-a Programul a atins se aflã în implementare.implementare. BRCT Cãlãraºi, cu rol 
lungul Dunãrii, acoperite de sisteme de Secretariat Tehnic Comun ºi 

Pentru informaþii suplimentare de alertã în caz de inundaþii; 34 de dovadã fiind gradul de absorbþie de sistem de Control de 
referitoare la raportul anual de produse integrate de 69%, raportat la cererile de platã Prim Nivel pentru 
implementare pe anul 2014 vã turism; 498 de transmise Comisiei Europene  În beneficiarii români, 
invitãm sã consultaþi pagina de evenimente/materiale ce lumina informaþiilor prezentate în prin contribuþia activã 
internet a programului, promoveazã imaginea raport privind situaþia la nivelul ºi eficientã la 
www.cbcromaniabulgaria.eu. regiunii transfrontaliere; programului ºi rezultatele obþinute implementarea 

 un nivel foarte 
avansat al execuþiei financiare, 

.
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al Programului de Cooperare Transfrontalierã România-Bulgaria 2007-2013

Direcþia Judeþeanã de 
Drumuri ºi Poduri sã execute 
lucrãri pe drumul comunal 
Periºoru - Iezeru. „Acest 
drum este în paraginã, 
impracticabil, dar nu putem 
interveni asupra lui cu 
lucrãri de reparaþii pentru cã 
nu aparþine de noi. Acest 
drum este foarte solicitat ºi 
trebuie reabilitat de urgenþã. 
ªtim cã judeþul Cãlãraºi a 
primit recent de la Guvern Periºoru s-au executat recent s-au incadrat in prevederile 
suma de 7 milioane de lei lucrãri de termoizolare ºi s-a legale. Compartimentul social 
pentru drumuri judeþene ºi montat un acoperiº nou. În s-a ocupat ºi de protecþia 
comunale ºi dorim ca ºi acest acest moment se monteazã copiilor minori cu probleme 
drum sã intre în atenþia pavele pe o suprafaþã de ºi a familiilor acestora, de 
autoritãþilor judeþene.” 4.000 mp în curtea ºcolii. Din prevenirea abandonului 

În ceea ce priveºte acopere cu covor asfaltic fonduri proprii, Primãria a familial ºi în parteneriat cu În comunã funcþioneazã 3 
infrastructura de transport toate strãzile de aici. Printr- construit ºi o salã de sport ºcoala ºi a abandonului ºcoli cu clasele I-VIII care 
comuna Periºoru se poate un proiect european s-a reuºit de care beneficiazã elevii. ºcolar. Au fost elaborate includ ºi douã grãdiniþe cu 
mândri cã nu mai are nicio pietruirea drumurilor dintre planurile de servicii ºi s-a program normal în care sunt Primãria s-a îngrijit ºi de stradã neasfaltatã, anul Periºoru ºi ªtefan cel Mare ºi asigurat protecþia persoanelor ºcolarizaþi 734 copii. În persoanele defavorizate, trecut demarând asfaltarea ºi Periºoru Garã-Roseþi. cu dizabilitãþi.prezent se aflã în curs lucrãri asigurându-se plata în satul Tudor Vladimirescu de igienizare ºi reparaþii, Viceprimarul Gheorghe prestaþiilor sociale pentru Aflatã în inima Bãrãganului, iar pânã la finalul lui 2015 anul ºcolar apropiindu-se cu Moraru face apel cãtre toate persoanele care au comuna Periºoru a atras pe administraþia doreºte sã repeziciune. La ºcoala din Consiliul Judeþean prin solicitat acordarea lor ºi care teritoriul sãu numeroase 

firme agricole, unele dintre 
ele foarte mari, cum ar fi 
Grivco SA, care contribuie cu 
sume importante la bugetul 
local, existând în jur de 300 
de contracte de arendã.

La finalul discuþiei noastre, l-
am întrebat pe primar dacã 
doreºte sã mai candideze 
pentru un nou mandat în 
2016. Rãspunsul acestuia a 
fost scurt. „Da, candidez, mai 
am câteva lucruri de fãcut 
dupã care mã voi retrage ºi 
voi lãsa un tânãr sã ducã mai 
departe activitatea 
primãriei!”

Pe 15 ºi 16 august, Periºoru s-a aflat în sãrbãtoare



vederea realizãrii obiectivelor una august a prilejuit 
prevãzute în „Strategia de în mai multe comune 
Dezvoltare Durabilã a din judeþul Cãlãraºi L
Comunei”, atragerea de organizarea unor zile de 
investitori, repararea ºi sãrbãtoare care sã 
întreþinerea drumurilor din marcheze aniversarea 
comunã în limita bugetului localitãþilor. Administraþiile 
local, extinderea, locale au dorit sã ofere 
modernizarea, întreþinerea ºi 

locuitorilor momente cât repararea reþelei de apã 
mai plãcute, distracþie ºi existente, cu instalaþiile ºi 
voie bunã. ªi comuna puþurile forate aferente, 
Periºoru ºi-a marcat ziua, pe întreþinerea ºi repararea 
15 august, de Sfânta Maria, imobilelor domeniului public 
eveniment aflat la a doua ºi privat, extinderea, 

modernizarea ºi repararea ediþie.
iluminatului public al 
comunei, menþinerea stãrii de Stabilitã prin hotãrâre de 
curãþenie a comunei prin Consiliu Local, Ziua Comunei 
lucrãri de localizare ºi Periºoru a debutat anul trecut 
îndepartare a gunoiului dupã o pauzã de aproape 50 
menajer, menþinerea unui de ani, primarul Tudorel 
aspect îngrijit a parcurilor si a Damian dorind astfel sã 
zonelor verzi din localitate, readucã acest obicei pe 
precum ºi asigurarea meleagurile localitãþii pe care 
transparenþei în ceea ce o pãstoreºte de 11 ani. 84 de 

ani de atestare documentarã 
s-au marcat anul acesta 
pentru localitatea ce a luat provine de la animalele pe Vijelie care, timp de o orã, le-a 
fiinþã oficial în 1931 în urma care aceºtia le cresc. „Vreau ca oferit cele mai cunsocute 
împroprietãrii soldaþilor care de aceste zile sã beneficieze melodii ale sale. Primarul s-a 
au luptat în primul rãzboi cei din comunã, atât cei care urcat pe scenã la finalul 
mondial, majoritatea celor consumã cât ºi cei care recitalului pentru a le ura „La 
sosiþi aici fiind din zona comercializeazã! Mulþi Ani!” concetãþenilor sãi 
Prahovei. ªi pentru cã anul Comercianþilor nu le-am ºi a le transmite toate cele 
trecut sãrbãtoarea a stârnit perceput niciun leu pentru bune. Acesta a dorit sã 
interesul locuitorilor, în acest chirie sau curent.”, ne-a menþioneze cã tot ce s-a 
an administraþia localã a dorit explicat edilul. realizat în comunã de-a lungul 
sã ofere ºi alte surprize timpului, inclusiv cele douã 

ªi copii au avut motive de cetãþenilor. Mai multe puncte zile de spectacole, a fost 
bucurie, un carusel, un de atracþie, artiºti cunoscuþi ºi posibil datoritã contribuþiilor 
tobogan gonflabil ºi alte apreciaþi la nivel naþional ºi o la bugetul comunei ale 

cetãþenilor acesteia. În faþa 
mulþimii a venit apoi Axinte, a acestui an dar ºi în anii priveºte cheltuirea banilor cu celebra sa cãciulã, cel care precedenþi. publici ºi a acþiunilor ºi-a asumat rolul de a-i înveseli 

întreprinse de administraþia Cei doi au dorit de la bun pe periºoreni cu glumele sale 
publicã.”, ne-a declarat început sã facã cunoscut care mai de care mai piperate 
primarul Damian.faptul cã toate investiþiile din dar ºi cântecele în aceeaºi 

comunã au fost realizate în notã. Anul trecut au fost întocmite 
proporþie de 90% din bugetul studiile de fezabilitate precum Cum o astfel de sãrbãtoare nu local. Periºoru, comunã cu ºi alte studii necesare la 

se poate încheia altfel, cerul peste 5.000 de suflete, depunerea proiectelor privind 
de deasupra Periºorului a fost reuºeºte sã strângã anual în instalarea unui parc 
colorat minute bune de focul visteria sa în jur de 4,9 fotovoltaic de 750 kw, racordat 
de artificii pregãtit de milioane de lei din taxele ºi la sistemul energetic naþional, 
organizatori. Cum totul a impozitele colectate de la urmând ca anul acesta sã fie 
decurs fãrã probleme, lumea a cetãþeni ºi de la societãþi. dat în folosinþã. Odatã 
fost mulþumitã ºi comercianþii finalizat, parcul va furniza 

„Preocuparea mea principalã, îndestulaþi, cei din fruntea energie electricã la costuri 
a întregului aparat de primãriei le-au dat întâlnire ºi foarte mici pentru toate „comedii” aºteptându-i sã le scenã profesionistã, în acest specialitate din cadrul la anul, în acelaºi loc. instituþiile ºi pentru 

ofere senzaþii tari. Ca la orice sens contractându-se firma de Primãriei Comunei Periºoru a iluminatul public. De altfel, Înainte de a participa la manifestare de acest gen nu evenimente a cunoscutului fost, în toþi aceºti ani, comuna Periºoru beneficiazã sãrbãtoarea comunei Periºoru puteau lipsi comercianþii de Axinte de la Vacanþa Mare, gospodãrirea eficientã a de un iluminat modern ºi am dorit sã aflãm de la cei briz brizuri, jucãrii ºi Stage Perfect. ªi pentru ca comunei, a bugetului local ºi, economic, anul acesta doi care conduc primãria, acareturi de tot felul.totul sã fie bine pus la punct nu în ultimul rând, achiziþionându-se 111 lãmpi de primarul Tudorel Damian ºi înainte de începerea oficialã a bunãstarea cetãþenilor din tip led care au fost montate în Dupã ce lumea s-a ghiftuit viceprimarul Gheorghe manifestãrilor, viceprimarul comuna Periºoru, vizând centrul comunei ºi pe alte 4 bine, a sosit momentul sã se Moraru, cum a decurs Gheorghe Moraru s-a ocupat dezvoltarea infrastructurii, strãzi.punã pe cântat ºi dansat. activitatea în prima jumãtate îndeaproape de toate detaliile atragerea de fonduri în Petrecerea a început în jurul Au fost forate încã trei puþuri, organizatorice.
orei 21.30 cu Michael, un pe lângã cele 10 existente 
tânãr ce sperã sã atingã Ziua a început la Biserica deja, ºi au fost achiziþionate 
succesul la Vocea României. Adormirea Maicii Domnului trei pompe de mare putere 
Seara a continuat apoi cu din centru unde s-a sãrbãtorit pentru asigurarea necesarului 
recitalul Mariei Dragomiroiu hramul acesteia. Forfota a de apã pentru cele 1700 de 
ºi s-a încheiat undeva dupã început în centrul comunei gospodãrii beneficiare. 
miezul nopþii cu cel al dupã ora 18.00 acolo unde Viceprimarul Moraru ne-a 
îndrãgitului Fuego.grãtarele deja sfârâiau iar explicat cã reþeaua de apã este 

berea rece aºtepta sã gestionatã de Primãrie, astfel Cea de a doua zi s-a potoleascã setea petrecãreþilor. costurile menþinându-se la un desfãºurat în acelaºi registru, Terasele s-au umplut repede nivel scãzut. Vor demara în cei din Periºoru nepãrând de periºoreni dornici de a sta curând ºi investiþiile pentru prea obosiþi dupã prima searã. „la un pahar de vorbã” cu alþi realizarea canalizãrii pe Terasele au fost primitoare ca consãteni. Primarul Damian strãzile din centru, pe o ºi cu o zi înainte, iar spaþiul ne-a spus cã toþi cârciumarii lungime de 1,2 km ºi din faþa scenei ocupat de cei prezenþi sunt din Periºoru iar construirea unei staþii de puºi pe distracþie. Atracþia tot ce se pune pe grãtare epurare.serii a reprezentat-o Vali 
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Programului, alãturi de celelalte 166 mii de persoane informate Raportul Anual de Implementare 
organisme de management, a pus despre oportunitãþile din zona pentru anul 2014 al Programului de 
bazele la obþinerea principalelor transfrontalierã; 3.410 persoane Cooperare Transfrontalierã 
rezultate înregistrate pânã acum: instruite prin cursuri România-Bulgaria 2007-2013 a fost 
169 km modernizaþi; acces pentru transfrontaliere.acceptat de Comisia Europeanã. 
878 mii de persoane la facilitãþile Documentul prezintã o imagine de 

În termeni specifici programului, TIC (tehnologia informaþiei ºi ansamblu asupra realizãrilor 
aceste rezultate se transpun în: 28 comunicaþiei); 14 sisteme comune Programului la sfârºitul anului 2014 
dintre cei 39 indicatori de program de management al protecþiei pe baza unei analize calitative a 
sunt realizaþi într-o proporþie mai mediului; 2 milioane de persoane progresului fizic ºi financiar, 
mare de 75% (indicatori aferenþi informate în campanii privind prezentând totodatã  ºi  problemele de cãtre beneficiari în 
proiectelor finalizate); contracte de protecþia mediului; 25 de proiecte întâmpinate ºi mãsurile luate pentru implementarea proiectelor, 

care contribuie la prevenþia ºi depãºirea acestora. Mai mult decât finanþare semnate pentru 179 de programul îºi demonstreazã 
rãspunsul rapid în caz de riscuri; atât, la sfârºitul anului 2014, proiecte dintre care 38 de proiecte  eficienþa ºi performanþa în zona de 
70% dintre localitãþile aflate de-a Programul a atins se aflã în implementare.implementare. BRCT Cãlãraºi, cu rol 
lungul Dunãrii, acoperite de sisteme de Secretariat Tehnic Comun ºi 

Pentru informaþii suplimentare de alertã în caz de inundaþii; 34 de dovadã fiind gradul de absorbþie de sistem de Control de 
referitoare la raportul anual de produse integrate de 69%, raportat la cererile de platã Prim Nivel pentru 
implementare pe anul 2014 vã turism; 498 de transmise Comisiei Europene  În beneficiarii români, 
invitãm sã consultaþi pagina de evenimente/materiale ce lumina informaþiilor prezentate în prin contribuþia activã 
internet a programului, promoveazã imaginea raport privind situaþia la nivelul ºi eficientã la 
www.cbcromaniabulgaria.eu. regiunii transfrontaliere; programului ºi rezultatele obþinute implementarea 

 un nivel foarte 
avansat al execuþiei financiare, 
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Direcþia Judeþeanã de 
Drumuri ºi Poduri sã execute 
lucrãri pe drumul comunal 
Periºoru - Iezeru. „Acest 
drum este în paraginã, 
impracticabil, dar nu putem 
interveni asupra lui cu 
lucrãri de reparaþii pentru cã 
nu aparþine de noi. Acest 
drum este foarte solicitat ºi 
trebuie reabilitat de urgenþã. 
ªtim cã judeþul Cãlãraºi a 
primit recent de la Guvern Periºoru s-au executat recent s-au incadrat in prevederile 
suma de 7 milioane de lei lucrãri de termoizolare ºi s-a legale. Compartimentul social 
pentru drumuri judeþene ºi montat un acoperiº nou. În s-a ocupat ºi de protecþia 
comunale ºi dorim ca ºi acest acest moment se monteazã copiilor minori cu probleme 
drum sã intre în atenþia pavele pe o suprafaþã de ºi a familiilor acestora, de 
autoritãþilor judeþene.” 4.000 mp în curtea ºcolii. Din prevenirea abandonului 

În ceea ce priveºte acopere cu covor asfaltic fonduri proprii, Primãria a familial ºi în parteneriat cu În comunã funcþioneazã 3 
infrastructura de transport toate strãzile de aici. Printr- construit ºi o salã de sport ºcoala ºi a abandonului ºcoli cu clasele I-VIII care 
comuna Periºoru se poate un proiect european s-a reuºit de care beneficiazã elevii. ºcolar. Au fost elaborate includ ºi douã grãdiniþe cu 
mândri cã nu mai are nicio pietruirea drumurilor dintre planurile de servicii ºi s-a program normal în care sunt Primãria s-a îngrijit ºi de stradã neasfaltatã, anul Periºoru ºi ªtefan cel Mare ºi asigurat protecþia persoanelor ºcolarizaþi 734 copii. În persoanele defavorizate, trecut demarând asfaltarea ºi Periºoru Garã-Roseþi. cu dizabilitãþi.prezent se aflã în curs lucrãri asigurându-se plata în satul Tudor Vladimirescu de igienizare ºi reparaþii, Viceprimarul Gheorghe prestaþiilor sociale pentru Aflatã în inima Bãrãganului, iar pânã la finalul lui 2015 anul ºcolar apropiindu-se cu Moraru face apel cãtre toate persoanele care au comuna Periºoru a atras pe administraþia doreºte sã repeziciune. La ºcoala din Consiliul Judeþean prin solicitat acordarea lor ºi care teritoriul sãu numeroase 

firme agricole, unele dintre 
ele foarte mari, cum ar fi 
Grivco SA, care contribuie cu 
sume importante la bugetul 
local, existând în jur de 300 
de contracte de arendã.

La finalul discuþiei noastre, l-
am întrebat pe primar dacã 
doreºte sã mai candideze 
pentru un nou mandat în 
2016. Rãspunsul acestuia a 
fost scurt. „Da, candidez, mai 
am câteva lucruri de fãcut 
dupã care mã voi retrage ºi 
voi lãsa un tânãr sã ducã mai 
departe activitatea 
primãriei!”

Pe 15 ºi 16 august, Periºoru s-a aflat în sãrbãtoare
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Mircea Brânduºã etnie romã ºi crearea unor de romi care trãiesc în populaþia de etnie romã sã Dumnezeu, având în vedere 
condiþii de viaþã mai bune comuna Spanþov. Primele menþinã vie o tradiþie din nevoia acutã a oamenilor de 
pentru cei aproximativ 1500 proiecte ale asociaþiei au fost strãbuni care sã le aducã ºi mântuire ia fiinþã Misiunea a mai toate 

Penticostalã „Pomul Vieþii”. localitãþile rurale din 
De la început ºi pânã în þarã ºi comuna C
prezent aceastã Misiune este Spanþov înregistreazã un 
condusã de pastorul Daniel grad alarmant de sãrãcie, 
Banu, un  familist convins în 

oportunitãþi economice vârstã de 42 de ani, tatãl a 
minime, iar abandonul 8 copii. Are o pregãtire 
ºcolar este crescut în profesionalã de excepþie, 
rândul tinerilor. Pentru a fiind absolvent „Magna cum 
gãsi soluþii pentru laude” a Seminarului 
problemele cu care se Teologic din Bucureºti, 

sesiunea 1998. La 2 ani confruntã comuna lor, 
distanþã terminã ca ºef de Estera Anghel, Cristina 
promoþie ªcoala Biblicã Costea ºi Emilia Ion au 
„Rena” din Bucureºti. înfiinþat în 2010 „Asociaþia 
Vorbeºte fluent limba Împreunã pentru Viitor”, 
englezã. Este responsabil de cu sprijinul Fundaþiei PACT. 
sector pe judeþul Cãlãraºi al 
mai multor biserici 

Scopul acestei asociaþii a 
penticostale printre care: 

fost dezvoltarea comunitãþii 
Chirnogi (2); Stancea, 

din punct de vedere 
Clinciu; Chiselet; 

economic, social ºi cultural, 
Mânãstirea; Modelu; 

contribuirea la dezvoltarea 
Cãlãraºi. 

educaþionalã a tinerilor de 

„Pastorul este ciobanul care 
stã lângã turma sa de oi. Ca 
sã te conduci pe tine îþi 
trebuie minte, ca sã îþi renovarea unui teren de noi venituri în comunitate. 
conduci semenii îþi trebuie În timp, asociaþia „Împreunã sport ºi constituirea unui 
inimã ºi suflet”, precizeazã pentru Viitor” a implementat, club de educaþie alternativã 
dl. Banu despre rangul sãu în parteneriat cu asociaþia pentru copii. 
în Biserica penticostalã. „E-Romnja”, urmãtoarele 
Unul din proiectele cele mai proiecte: Femeile participã „Meºterii din importante misionar-EGAL; Clubul de Educaþie 
umanitar ale Bisericii Alternativã – „Sunt un Spanþov” – un an 
„Pomul vieþii” s-a desfãºurat model pentru comunitate” 
în tabãra de sinistraþi din de la înfiinþare ºi „Împreunã pentru 
satul Clinciu, în urma comunitate indiferent de 
inundaþiilor din anul 2006, etnie”, proiect în cadrul În 2013, membrii fondatori 
unde membrii bisericii au cãruia 5 tineri voluntari ai asociaþiei, printre care 
distribuit biblii ºi articole de din cadrul asociaþiei au Ginel Trancã ºi Rebeca 
igienã personalã, vorbind cu participat în luna Banu, au cercetat, împreunã 
oamenii de acolo de cu 50 de voluntari, decembrie 2014 la un 
importanþa mântuirii, obiceiurile ce existã în atelier de formare  în 
bucurându-se împreunã de o comunitate ºi au descoperit domeniul educaþiei 
rodire deosebitã a cuvântului cã existã o tradiþie strãveche nonformale. 
ºi simþind nevoia chemãrii legatã de prelucrarea Duminicã, 23 august 
divine. „Misiunea „Pomul lemnului. Astfel, împreunã 2015, comunitatea din 
vieþii” împlineºte anul acesta cu ultimii cinci meºteri care Spanþov va sãrbãtori un 
15 ani de activitate, cu bune mai ºtiau sã ciopleascã au an de la inaugurarea 
ºi rele, realizãri ºi înfrîngeri, început sã punã pe roate o afacerii sociale, „Meºterii 
dar peste toate exclamãm: afacere socialã care sã din Spanþov”. 
De n-ar fi fost Domnul de valorifice produsele 
partea noastrã... Dacã tradiþionale din lemn. În anul 2000, sub 
datorãm ceva datorãm Lui Aceastã afacere a ajutat înþelegerea ºi chemarea lui 

Peste 500 de tineri de etnie romã din mai multe judeþe 
care ne-a chemat ºi „Ca unii care înþelegem 
împuternicit pentru aceastã îndemnul biblic de a veghea 
lucrare, Iisus... mulþumire ºi unii asupra altora, 
slavã în veci. În toþi aceºti îndemnându-ne la dragoste 
ani, activitãþile noastre au ºi fapte bune, recomandãm 
constat în distribuirea de fraþilor noºtrii sã aprecieze 
noi testamente, broºuri, lucrarea ce am sãvârºit-o 
calendare, CD-uri ºi DVD-uri astãzi. Înþelegând cã 
cu mãrturii, programe suntem angajaþi într-o luptã 
publice, cât ºi discuþii cu spiritualã, trebuie sã 
oamenii. Vãzând clar nevoia folosim armele puternice 
acestora de mântuire ne-am întãrite de Dumnezeu. 
întãrit chemarea ºi cu Transmit ºi pe aceastã cale 
ajutorul lui Dumnezeu am un îndemn ferm tuturor 
început Campania de slujitorilor spre a veghea cu 
Evanghelizare. Toþi aceºti toatã luarea aminte asupra 
ani au fost pentru noi ani conduitei personale, stilului 
grei, dar ºi plini de de viaþã care trebuie sã fie 
binecuvântãri, ani în care caracterizat de simplitate, 
am construit ºi inaugurat modestie ºi de modul de 
sala de bisericã ºi centrul de slujire ºi prezentare a 
misiune în satul Stancea. Au mesajului biblic”, a þinut sã 
participat la evenimente ºi adauge la încheierea 
evanghelizãri Fraþii noºtri acþiunii pastorul Daniel 
care au colaborat cu Banu. Un aspect 

Biserica „Pomul vieþii”, în instalat în incinta ªcolii au adunat aproximativ 2 slujitorii de loc spre gloria semnificativ în acest 
parteneriat cu un ONG biblice. Acolo au avut loc tone de deºeuri din plastic lui Dumnezeu ºi mântuirea „trident” de parteneriat: 
norvegian ºi cu sprijinul manifestãri potrivite cu pe care le-au transportat la oamenilor”, a punctat Primãria Spanþov – ONG 
autoritãþilor locale, a evlavia creºtinã, muzica punctele de colectare din pastorul Daniel Banu. Norvegia – Biserica 
desfãºurat în zilele de 7 ºi 8 lumeascã ºi un foc de tabãrã comunã.  Penticostalã „Pomul vieþii” 
august un seminar biblic, care a creat o atmosferã de 500 de tineri au care a avut ca scop ceea ce se poate numi în 
ecologizarea strãzilor termenii cuvântului lui ajutat la 
comunale. Prima zi a Dumnezeu, închinare. Una ecologizarea 
demarat cu sosirea celor dintre temele cele mai 

strãzilor din aproximativ 500 de tineri de importante discutate în 
etnie romã din judeþele cadrul seminarului a fost: Spanþov
Cãlãraºi, Ilfov, Ialomiþa, „Nu te considera o victimã a 
Dâmboviþa, Teleorman, sistemului”. În urma Continuând lucrarea de 
Argeº ºi Prahova. Aceºtia au discuþiilor, tinerii romi au Misiune în comuna Spanþov, 
fost cazaþi într-un campus înþeles necesitatea integrãrii 

lor în comunitate, precum ºi 
noile cerinþele impuse de 
Uniunea Europeanã. În cea 
de-a doua zi,  începând cu 
ora 9:30 au avut loc slujba 
de dimineaþã ºi micul dejun. 
Dupã care tinerii îmbrãcaþi Observând aceastã realitate, îl reprezintã faptul cã în 
în tricouri albe ºi albastre, Biserica Penticostalã sprijinul familiilor 
înscripþionate cu mesajul „Pomul vieþii” din Spanþov, defavorizate, cu mulþi copii 
„Jesus loves Romania”, prin pastorul Daniel Banu, ºi fãrã nici un venit 
împãrþiþi în 20 de grupe ºi îºi afirmã consecvent financiar, a fost 
echipaþi cu mãnuºi de unicã principiile curate ºi implementat un proiect care 
folosinþã ºi saci de plastic au statornice ale Sfintelor are ca obiectiv construirea a 
plecat pe strãzile comunale Scripturi în ceea ce priveºte 13 locuinþe sociale, tip ANL, 
ºi împreunã cu delegaþia valorile eterne ale din care 8 au fost deja date 
norvegianã, reprezentatã de Împãrãþiei lui Dumnezeu: în folosinþã celor mai 
pastorii Wilhem Lancemir ºi solemnitatea, evlavia, nevoiaºi dintre locuitorii 
Geird Torsten, timp de 4 ore smerenia, simplitatea, etc. comunei Spanþov.  

au  participat  la  Spanþov  la  un  seminar  de  integrarePeste 500 de tineri de etnie romã din mai multe judeþe au  participat  la  Spanþov  la  un  seminar  de  integrare



www.obiectiv-online.ro

...afli ce se-ntâmplã6 Impact

www.obiectiv-online.ro

...afli ce se-ntâmplã 9Impact21 - 27 august 201521 - 27 august 2015

www.obiectiv-online.ro

Mircea Brânduºã etnie romã ºi crearea unor de romi care trãiesc în populaþia de etnie romã sã Dumnezeu, având în vedere 
condiþii de viaþã mai bune comuna Spanþov. Primele menþinã vie o tradiþie din nevoia acutã a oamenilor de 
pentru cei aproximativ 1500 proiecte ale asociaþiei au fost strãbuni care sã le aducã ºi mântuire ia fiinþã Misiunea a mai toate 

Penticostalã „Pomul Vieþii”. localitãþile rurale din 
De la început ºi pânã în þarã ºi comuna C
prezent aceastã Misiune este Spanþov înregistreazã un 
condusã de pastorul Daniel grad alarmant de sãrãcie, 
Banu, un  familist convins în 

oportunitãþi economice vârstã de 42 de ani, tatãl a 
minime, iar abandonul 8 copii. Are o pregãtire 
ºcolar este crescut în profesionalã de excepþie, 
rândul tinerilor. Pentru a fiind absolvent „Magna cum 
gãsi soluþii pentru laude” a Seminarului 
problemele cu care se Teologic din Bucureºti, 

sesiunea 1998. La 2 ani confruntã comuna lor, 
distanþã terminã ca ºef de Estera Anghel, Cristina 
promoþie ªcoala Biblicã Costea ºi Emilia Ion au 
„Rena” din Bucureºti. înfiinþat în 2010 „Asociaþia 
Vorbeºte fluent limba Împreunã pentru Viitor”, 
englezã. Este responsabil de cu sprijinul Fundaþiei PACT. 
sector pe judeþul Cãlãraºi al 
mai multor biserici 

Scopul acestei asociaþii a 
penticostale printre care: 

fost dezvoltarea comunitãþii 
Chirnogi (2); Stancea, 

din punct de vedere 
Clinciu; Chiselet; 

economic, social ºi cultural, 
Mânãstirea; Modelu; 

contribuirea la dezvoltarea 
Cãlãraºi. 

educaþionalã a tinerilor de 

„Pastorul este ciobanul care 
stã lângã turma sa de oi. Ca 
sã te conduci pe tine îþi 
trebuie minte, ca sã îþi renovarea unui teren de noi venituri în comunitate. 
conduci semenii îþi trebuie În timp, asociaþia „Împreunã sport ºi constituirea unui 
inimã ºi suflet”, precizeazã pentru Viitor” a implementat, club de educaþie alternativã 
dl. Banu despre rangul sãu în parteneriat cu asociaþia pentru copii. 
în Biserica penticostalã. „E-Romnja”, urmãtoarele 
Unul din proiectele cele mai proiecte: Femeile participã „Meºterii din importante misionar-EGAL; Clubul de Educaþie 
umanitar ale Bisericii Alternativã – „Sunt un Spanþov” – un an 
„Pomul vieþii” s-a desfãºurat model pentru comunitate” 
în tabãra de sinistraþi din de la înfiinþare ºi „Împreunã pentru 
satul Clinciu, în urma comunitate indiferent de 
inundaþiilor din anul 2006, etnie”, proiect în cadrul În 2013, membrii fondatori 
unde membrii bisericii au cãruia 5 tineri voluntari ai asociaþiei, printre care 
distribuit biblii ºi articole de din cadrul asociaþiei au Ginel Trancã ºi Rebeca 
igienã personalã, vorbind cu participat în luna Banu, au cercetat, împreunã 
oamenii de acolo de cu 50 de voluntari, decembrie 2014 la un 
importanþa mântuirii, obiceiurile ce existã în atelier de formare  în 
bucurându-se împreunã de o comunitate ºi au descoperit domeniul educaþiei 
rodire deosebitã a cuvântului cã existã o tradiþie strãveche nonformale. 
ºi simþind nevoia chemãrii legatã de prelucrarea Duminicã, 23 august 
divine. „Misiunea „Pomul lemnului. Astfel, împreunã 2015, comunitatea din 
vieþii” împlineºte anul acesta cu ultimii cinci meºteri care Spanþov va sãrbãtori un 
15 ani de activitate, cu bune mai ºtiau sã ciopleascã au an de la inaugurarea 
ºi rele, realizãri ºi înfrîngeri, început sã punã pe roate o afacerii sociale, „Meºterii 
dar peste toate exclamãm: afacere socialã care sã din Spanþov”. 
De n-ar fi fost Domnul de valorifice produsele 
partea noastrã... Dacã tradiþionale din lemn. În anul 2000, sub 
datorãm ceva datorãm Lui Aceastã afacere a ajutat înþelegerea ºi chemarea lui 

Peste 500 de tineri de etnie romã din mai multe judeþe 
care ne-a chemat ºi „Ca unii care înþelegem 
împuternicit pentru aceastã îndemnul biblic de a veghea 
lucrare, Iisus... mulþumire ºi unii asupra altora, 
slavã în veci. În toþi aceºti îndemnându-ne la dragoste 
ani, activitãþile noastre au ºi fapte bune, recomandãm 
constat în distribuirea de fraþilor noºtrii sã aprecieze 
noi testamente, broºuri, lucrarea ce am sãvârºit-o 
calendare, CD-uri ºi DVD-uri astãzi. Înþelegând cã 
cu mãrturii, programe suntem angajaþi într-o luptã 
publice, cât ºi discuþii cu spiritualã, trebuie sã 
oamenii. Vãzând clar nevoia folosim armele puternice 
acestora de mântuire ne-am întãrite de Dumnezeu. 
întãrit chemarea ºi cu Transmit ºi pe aceastã cale 
ajutorul lui Dumnezeu am un îndemn ferm tuturor 
început Campania de slujitorilor spre a veghea cu 
Evanghelizare. Toþi aceºti toatã luarea aminte asupra 
ani au fost pentru noi ani conduitei personale, stilului 
grei, dar ºi plini de de viaþã care trebuie sã fie 
binecuvântãri, ani în care caracterizat de simplitate, 
am construit ºi inaugurat modestie ºi de modul de 
sala de bisericã ºi centrul de slujire ºi prezentare a 
misiune în satul Stancea. Au mesajului biblic”, a þinut sã 
participat la evenimente ºi adauge la încheierea 
evanghelizãri Fraþii noºtri acþiunii pastorul Daniel 
care au colaborat cu Banu. Un aspect 

Biserica „Pomul vieþii”, în instalat în incinta ªcolii au adunat aproximativ 2 slujitorii de loc spre gloria semnificativ în acest 
parteneriat cu un ONG biblice. Acolo au avut loc tone de deºeuri din plastic lui Dumnezeu ºi mântuirea „trident” de parteneriat: 
norvegian ºi cu sprijinul manifestãri potrivite cu pe care le-au transportat la oamenilor”, a punctat Primãria Spanþov – ONG 
autoritãþilor locale, a evlavia creºtinã, muzica punctele de colectare din pastorul Daniel Banu. Norvegia – Biserica 
desfãºurat în zilele de 7 ºi 8 lumeascã ºi un foc de tabãrã comunã.  Penticostalã „Pomul vieþii” 
august un seminar biblic, care a creat o atmosferã de 500 de tineri au care a avut ca scop ceea ce se poate numi în 
ecologizarea strãzilor termenii cuvântului lui ajutat la 
comunale. Prima zi a Dumnezeu, închinare. Una ecologizarea 
demarat cu sosirea celor dintre temele cele mai 

strãzilor din aproximativ 500 de tineri de importante discutate în 
etnie romã din judeþele cadrul seminarului a fost: Spanþov
Cãlãraºi, Ilfov, Ialomiþa, „Nu te considera o victimã a 
Dâmboviþa, Teleorman, sistemului”. În urma Continuând lucrarea de 
Argeº ºi Prahova. Aceºtia au discuþiilor, tinerii romi au Misiune în comuna Spanþov, 
fost cazaþi într-un campus înþeles necesitatea integrãrii 

lor în comunitate, precum ºi 
noile cerinþele impuse de 
Uniunea Europeanã. În cea 
de-a doua zi,  începând cu 
ora 9:30 au avut loc slujba 
de dimineaþã ºi micul dejun. 
Dupã care tinerii îmbrãcaþi Observând aceastã realitate, îl reprezintã faptul cã în 
în tricouri albe ºi albastre, Biserica Penticostalã sprijinul familiilor 
înscripþionate cu mesajul „Pomul vieþii” din Spanþov, defavorizate, cu mulþi copii 
„Jesus loves Romania”, prin pastorul Daniel Banu, ºi fãrã nici un venit 
împãrþiþi în 20 de grupe ºi îºi afirmã consecvent financiar, a fost 
echipaþi cu mãnuºi de unicã principiile curate ºi implementat un proiect care 
folosinþã ºi saci de plastic au statornice ale Sfintelor are ca obiectiv construirea a 
plecat pe strãzile comunale Scripturi în ceea ce priveºte 13 locuinþe sociale, tip ANL, 
ºi împreunã cu delegaþia valorile eterne ale din care 8 au fost deja date 
norvegianã, reprezentatã de Împãrãþiei lui Dumnezeu: în folosinþã celor mai 
pastorii Wilhem Lancemir ºi solemnitatea, evlavia, nevoiaºi dintre locuitorii 
Geird Torsten, timp de 4 ore smerenia, simplitatea, etc. comunei Spanþov.  

au  participat  la  Spanþov  la  un  seminar  de  integrarePeste 500 de tineri de etnie romã din mai multe judeþe au  participat  la  Spanþov  la  un  seminar  de  integrare
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a sfârºitul lunii iulie 2015 rata ºomajului 
înregistratã la nivelul judeþului Cãlãraºi a Lfost de 7,13%, cu 0,25 puncte procentuale 

mai mare faþã de cea din luna iunie a acestui an 
ºi cu 0,04 puncte procentuale mai micã decât 
rata ºomajului din aceeaºi perioadã a anului 
anterior.   
Astfel, la 31 iulie 2015, în evidenþa AJOFM 
Cãlãraºi erau înregistraþi 7673 ºomeri, din care 
3327 femei. Din numãrul total al ºomerilor, 943 
persoane au beneficiat de indemnizaþie ºi 6730 
erau înregistraþi ca ºomeri neindemnizaþi. 
”În luna iulie 2015, numãrul ºomerilor a crescut 
faþã de luna anterioarã datoritã înscrierii în baza 
de date a Agenþiei a absolvenþilor promoþia 2015, 
însã creºterea ratei ºomajului nu a fost 
semnificativã întrucât, în luna de referinþã, au 
fost încadrate în muncã 206 persoane, ca urmare 
a implementãrii mãsurilor active de ocupare”, a 
precizat Nicolae Chirana, director executiv al 
AJOFM Cãlãraºi. 

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeste in oameni! 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritara 3 “Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor”
Domeniul major de interventie 3.1 “Promovarea culturii antreprenoriale” 

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeste in oameni! 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritara 3 “Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor”
Domeniul major de interventie 3.1 “Promovarea culturii antreprenoriale” 
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proiectului a fost: Fundaþia „Natura Vie" Cãlãraºi în Grupul þinta a fost format din 60 
parteneriat cu ºcoala primarã „Ivan tineri(romani ºi bulgari),65 operatori Creºterea cooperãrii în domeniul 
Vazov" din Silistra a implementat /poluatori protecþiei mediului în zona Cãlãraºi-
proiectul „Pas cu pas spre un economici,populaþia/poluatori casnici Silistra.
comportament prietenos cu mediul ºi din zona transfrontalierã Calarasi-

Obiectivele specifice ale proiectului 
o mai bunã protecþie a acestuia în Silistra.

au fost: 
zona transfrontalierã Cãlãraºi-Silistra". Durata de implementare a proiectului a 

1. creºterea gradului de conºtientizare 
Partenerii au accesat fondurile fost de 14 luni.

asupra protecþiei mediului, reducând 
Programului de Cooperare Conferinþa de final a proiectului a avut poluarea ºi risipa resurselor naturale; 
Transfrontalierã România-Bulgaria 2007- loc marþi 4 august 2015,ora 10.00, în 

2. informarea ºi instruirea în protecþia 2013, Axa prioritarã 2 – Mediu Cãlãraºi în cadrul complexului Queen. 
mediului, prin soluþii ºi tehnologii „Utilizarea durabilã ºi protejarea 

Fundaþia NATURA VIE Cãlãraºiinnovative, prietenoase cu mediul, 
pentru dezvoltarea afacerilor. Preºedinte, Gabriel ªeberesurselor naturale ºi a mediului ºi 
Activitãþile ce au fost derulate în promovarea unui 

proiect au fost : management eficient 
Campanie comunã de al riscului în regiunea 
conºtientizare pentru transfrontalierã", 
un comportament Domeniul major de 
prietenos cu intervenþie 2.1. - 
mediul;Realizarea „Dezvoltarea unor 
Clubului tinerilor sisteme comune de 
ecologiºti;Iniþiative management pentru 
comune pentru protecþia mediului". 
afaceri.Obiectivul general al 
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Fundaþia „Natura Vie"/Conferinþa de final a proiectului „Pas cu pas spre un comportament 
prietenos cu mediul ºi o mai bunã protecþie a acestuia în zona transfrontalierã Cãlãraºi-Silistra"

rimãria Cãlãraºi urmeazã sã N34 din municipiul Cãlãraºi – de rambursare de pânã la 10 ani, iar 
contracteze un împrumut în cofinanþare 628.858 + cheltuieli dobânda practicatã de minister pentru 

neeligibile 151.864 =770.722 lei acest tip de împrumut va fi fixã pe valoare de maximum 2.160.601 P
toatã durata de derulare a lei pentru asigurarea prefinanþãrii Reabilitarea termicã a blocurilor L1 ºi 
împrumutului ºi anume, ROBOR la 3 ºi/sau cofinanþãrii proiectelor finanþate M1 din municipiul Cãlãraºi - 
luni comunicatã de Banca Naþionalã a din fonduri externe nerambursabile din cofinanþare 673.951 + cheltuieli 
României în ultima zi lucrãtoare a lunii perioada de programare 2007-2013, neeligibile 122.400 =796.351 lei
anterioare acordarii împrumutului plus inclusiv pentru cheltuielile neeligibile 

Lucrãri de reabilitare, modernizare ºi o marjã de 3,00 puncte asociate proiectelor, pentru care va fi 
dezvoltare a infrastructurii procentuale(ROBOR 3M la 12.08.2015 a întocmitã cererea pentru autorizarea 
educaþionale preuniversitare - Liceul fost de 1,32) .contractãrii împrumutului.
Tehnologic DAN MATEESCU Cãlãraºi 

La data prezentã, gradul de îndatorare Banii vor acoperi urmãtoarele proiecte: – Cofinanþare 84.424 lei
al Municipiului Cãlãraºi este de aprox. 

Reabilitarea termicã a blocului K17 din Astfel totalul cofinanþãrilor este de 2%,cu un credit la Dexia contractat în 
municipiul Cãlãraºi - cofinanþare 1.787.981 lei, iar cheltuielile neeligibile anul 2009 ºi pentru care,pânã în 
400.748+ cheltuieli neeligibile 98.356 = se ridicã la 372.620 lei. ianuarie 2017 se plãteºte o rata lunarã 
499.104 lei de 137 mii lei ºi dobânda aferenta de Împrumutul va fi acordat de Ministerul 
Reabilitarea termicã a blocurilor L51 ºi pânã la 4 mii lei.Finanþelor Publice va avea o perioadã 

URES România dispune de 85 sculer (2 posturi), zugrav – vopsitor (2 Ocuparea Forþei de Muncã Cãlãraºi, 
de posturi pentru muncitorii posturi). strada 13 Decembrie nr.12, telefon 
calificaþi în diverse meserii, Pentru ocuparea posturilor vacante 0242/315798, pentru a fi înregistrate E

care doresc sã lucreze în Germania, sunt solicitate persoane care au în baza de date pentru muncã în 
pentru ocuparea cãrora se va organiza calificare profesionalã încheiatã, strãinãtate ºi pentru a primi invitaþie 
selecþie la Sighiºoara, în luna experienþã în domeniu, permis de de participare la selecþie. Înregistrarea 
octombrie 2015. Angajatorii germani, conducere categoria B, precum ºi în baza de date se realizeazã pe baza 
reprezentaþi de compania Unique cunoºtinþe bune de limba germanã. urmãtoarelor documente:
Personalservice GmbH, oferã locuri de Salariul oferit este de 8,80 – 12,80 - cerere tip (se completeazã la sediul 
muncã pentru urmãtoarele meserii: euro brut/orã, conform contractelor Agenþiei de Ocupare a Forþei de 
operator stivuitor (15 posturi), colective de muncã în respectivele Muncã);
comisionar (15 posturi), hamal (10 domenii de activitate, iar durata - copie act de identitate sau paºaport 
posturi), muncitor în metalurgie (9 contractelor de muncã este pe o (valabilitate minim 6 luni);
posturi), electrician (6 posturi), perioadã nedeterminatã. Angajatorii - C.V model  Europass (cu fotografie) 
mecanic auto (5 posturi), sudor MIG- oferã sprijin în vederea gãsirii unei în  limba germanã (Lebenslauf);
MAG (5 posturi), mecanic instalaþii (5 locuinþe. - cazier judiciar în original din care sã 
posturi), operator CNC (3 posturi), Persoanele cu domiciliul în judeþul reiasã cã persoanele nu au antecedente 
instalator/montator instalaþii de gaz (3 Cãlãraºi, care corespund cerinþelor penale (termen de valabilitate 6 luni);
posturi), lucrãtor în depozit (3 posturi), posturilor oferite, trebuie sã se - adeverinþã de la medicul de familie, 
mecanic utilaje prelucrarea maselor adreseze Consilierului EURES din cu menþiunea „Clinic sãnãtos/Apt 
plastice ºi a cauciucului (2 posturi), cadrul Agenþiei Judeþene pentru pentru muncã”.

Rodica Zaharia Pânã în prezent s-a realizat îngustarea Judeþene, valoarea acestora fiind de 
scuarului ºi montarea celor 1300 ml de 541.696, 61 lei cu TVA.
borduri mari. Începând de luni, 24 otrivit informaþiilor furnizate de 

Lucrarea de faþã finalizeazã investiþia august, se trece la partea de astfaltare, reprezentanþii Primãriei Cãlãraºi, începutã începutã în urmã cu doi ani pe în primã fazã turnarea unui strat de lucrãrile de pe strada Belºugului, P strada Belºugului (limitã Piaþa Big-material geo-textil ºi apoi turnarea unui 
pe tronsonul Prelungirea Bucureºti – Prelungirea Bucureºti), scopul acesteia strat de astfalt de 5 cm, suprafaþa totalã 
Corniºei, au termen de finalizare 28 fiind sistematizarea zonei orizont ºi fiind de 6200 mp.
august curent. fluidizarea traficului.Lucrãrile sunt executate de Drumurile 

genþia Judeþeanã pentru Ocuparea 
Forþei de Muncã din Cãlãraºi 
(AJOFM) aduce la cunoºtinþa A

persoanelor interesate faptul cã Agenþia 
Naþionalã pentru Ocuparea Forþei de Muncã 
(ANOFM) a primit din partea firmei 
Surexport Campania Agraria SL cu sediul în 
Huelva –Spania o ofertã de 800 de locuri de 
muncã pentru sectorul agricol (recoltat 
cãpºuni) Spania.  

Sunt solicitate persoane apte pentru munca 
la câmp. Selecþia  va  avea loc în perioada 
25-29 ianuarie 2016 ºi se va desfãºura în 
locaþii ce vor fi comunicate ulterior. Durata 
contractelor de muncã este  de aproximativ 
3 luni. Data estimatã de angajare este 15  
februarie 2016. Timpul  de  lucru  este  de  
6,5  ore  pe  zi /39 de ore pe sãptãmânã 
împãrþite în ºase zile. Ziua a ºaptea este zi 
de odihnã care poate sã nu coincidã cu 
duminica. Programul  de  lucru începe la 
primele ore ale dimineþii. În decursul celor  
6,5  ore  de  lucru pe zi este prevãzutã o 
pauzã de o jumãtate de orã.

Salariul  oferit este de 40  euro brut /zi, 
conform Convenþiei colective  aplicabile, 
plãtibil la douã sãptãmâni prin transfer 
bancar. Contribuþiile  datorate sunt 2% 
impozit pe venit ºi 113 euro asigurare 
socialã.

Cazarea este oferitã de cãtre angajator 
contra unei sume de 1,6 euro pe zi. Nu 
existã posibilitatea cazãrii solicitanþilor 
barbaþi în cadrul firmei. 

Transportul cãtre locul de muncã este plãtit 
de angajator ºi se deconteazã din salariile pe 
care lucrãtorul le va primi în timpul lucrat 
la firmã. 

Perioada  de probã este de 15 zile, timp în 
care atât angajatul cât ºi angajatorul pot 
rezilia unilateral contractul. Dacã, în  
perioada de probã, decizia  de  reziliere a 
contractului aparþine angajatului, acesta va 
suporta din buzunarul propriu 
contravaloarea drumului de întoarcere. În 
situaþia în care decizia aparþine 
angajatorului, costurile drumului de 
întoarcere vor fi suportate de angajator. 

Pot participa la selecþie atât persoane care 
deþin NIE (numãr de identificare a 
strãinilor) cât ºi persoane care nu au mai 
lucrat în Spania.

Persoanele interesate din judeþul Cãlãraºi 
trebuie sã se adreseze asistentului EURES 
din cadrul AJOFM Cãlãraºi pentru a fi 
înregistrate în baza de date, cu urmãtoarele 
documente:  cererea tip (se completeazã la 
sediul Agenþiei), cazier judiciar, adeverinþa 
medical cu menþiunea  "apt pentru muncã", 
CV model Europass în limba românã.

Relaþii suplimentare se pot obþine la telefon 
0242/315798. Persoanã de contact – Donciu 
Simona, asistent EURES.

Se cautã cãpºunari 
pentru Spania

Locuri de muncã pentru persoanele calificate în 
diverse meserii care doresc sã lucreze în Germania

AJOFM Cãlãraºi / Rata 
ºomajului, înregistratã la 31 
iulie 2015, a fost de 7,13%

Când se terminã lucrãrile pe strada Belºugului

Primãria Cãlãraºi contracteazã un 
împrumut pentru asigurarea 

cofinanþãrilor proiectelor europene
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a sfârºitul lunii iulie 2015 rata ºomajului 
înregistratã la nivelul judeþului Cãlãraºi a Lfost de 7,13%, cu 0,25 puncte procentuale 

mai mare faþã de cea din luna iunie a acestui an 
ºi cu 0,04 puncte procentuale mai micã decât 
rata ºomajului din aceeaºi perioadã a anului 
anterior.   
Astfel, la 31 iulie 2015, în evidenþa AJOFM 
Cãlãraºi erau înregistraþi 7673 ºomeri, din care 
3327 femei. Din numãrul total al ºomerilor, 943 
persoane au beneficiat de indemnizaþie ºi 6730 
erau înregistraþi ca ºomeri neindemnizaþi. 
”În luna iulie 2015, numãrul ºomerilor a crescut 
faþã de luna anterioarã datoritã înscrierii în baza 
de date a Agenþiei a absolvenþilor promoþia 2015, 
însã creºterea ratei ºomajului nu a fost 
semnificativã întrucât, în luna de referinþã, au 
fost încadrate în muncã 206 persoane, ca urmare 
a implementãrii mãsurilor active de ocupare”, a 
precizat Nicolae Chirana, director executiv al 
AJOFM Cãlãraºi. 

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeste in oameni! 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritara 3 “Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor”
Domeniul major de interventie 3.1 “Promovarea culturii antreprenoriale” 

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeste in oameni! 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritara 3 “Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor”
Domeniul major de interventie 3.1 “Promovarea culturii antreprenoriale” 
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proiectului a fost: Fundaþia „Natura Vie" Cãlãraºi în Grupul þinta a fost format din 60 
parteneriat cu ºcoala primarã „Ivan tineri(romani ºi bulgari),65 operatori Creºterea cooperãrii în domeniul 
Vazov" din Silistra a implementat /poluatori protecþiei mediului în zona Cãlãraºi-
proiectul „Pas cu pas spre un economici,populaþia/poluatori casnici Silistra.
comportament prietenos cu mediul ºi din zona transfrontalierã Calarasi-

Obiectivele specifice ale proiectului 
o mai bunã protecþie a acestuia în Silistra.

au fost: 
zona transfrontalierã Cãlãraºi-Silistra". Durata de implementare a proiectului a 

1. creºterea gradului de conºtientizare 
Partenerii au accesat fondurile fost de 14 luni.

asupra protecþiei mediului, reducând 
Programului de Cooperare Conferinþa de final a proiectului a avut poluarea ºi risipa resurselor naturale; 
Transfrontalierã România-Bulgaria 2007- loc marþi 4 august 2015,ora 10.00, în 

2. informarea ºi instruirea în protecþia 2013, Axa prioritarã 2 – Mediu Cãlãraºi în cadrul complexului Queen. 
mediului, prin soluþii ºi tehnologii „Utilizarea durabilã ºi protejarea 

Fundaþia NATURA VIE Cãlãraºiinnovative, prietenoase cu mediul, 
pentru dezvoltarea afacerilor. Preºedinte, Gabriel ªeberesurselor naturale ºi a mediului ºi 
Activitãþile ce au fost derulate în promovarea unui 

proiect au fost : management eficient 
Campanie comunã de al riscului în regiunea 
conºtientizare pentru transfrontalierã", 
un comportament Domeniul major de 
prietenos cu intervenþie 2.1. - 
mediul;Realizarea „Dezvoltarea unor 
Clubului tinerilor sisteme comune de 
ecologiºti;Iniþiative management pentru 
comune pentru protecþia mediului". 
afaceri.Obiectivul general al 
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Fundaþia „Natura Vie"/Conferinþa de final a proiectului „Pas cu pas spre un comportament 
prietenos cu mediul ºi o mai bunã protecþie a acestuia în zona transfrontalierã Cãlãraºi-Silistra"

rimãria Cãlãraºi urmeazã sã N34 din municipiul Cãlãraºi – de rambursare de pânã la 10 ani, iar 
contracteze un împrumut în cofinanþare 628.858 + cheltuieli dobânda practicatã de minister pentru 

neeligibile 151.864 =770.722 lei acest tip de împrumut va fi fixã pe valoare de maximum 2.160.601 P
toatã durata de derulare a lei pentru asigurarea prefinanþãrii Reabilitarea termicã a blocurilor L1 ºi 
împrumutului ºi anume, ROBOR la 3 ºi/sau cofinanþãrii proiectelor finanþate M1 din municipiul Cãlãraºi - 
luni comunicatã de Banca Naþionalã a din fonduri externe nerambursabile din cofinanþare 673.951 + cheltuieli 
României în ultima zi lucrãtoare a lunii perioada de programare 2007-2013, neeligibile 122.400 =796.351 lei
anterioare acordarii împrumutului plus inclusiv pentru cheltuielile neeligibile 

Lucrãri de reabilitare, modernizare ºi o marjã de 3,00 puncte asociate proiectelor, pentru care va fi 
dezvoltare a infrastructurii procentuale(ROBOR 3M la 12.08.2015 a întocmitã cererea pentru autorizarea 
educaþionale preuniversitare - Liceul fost de 1,32) .contractãrii împrumutului.
Tehnologic DAN MATEESCU Cãlãraºi 

La data prezentã, gradul de îndatorare Banii vor acoperi urmãtoarele proiecte: – Cofinanþare 84.424 lei
al Municipiului Cãlãraºi este de aprox. 

Reabilitarea termicã a blocului K17 din Astfel totalul cofinanþãrilor este de 2%,cu un credit la Dexia contractat în 
municipiul Cãlãraºi - cofinanþare 1.787.981 lei, iar cheltuielile neeligibile anul 2009 ºi pentru care,pânã în 
400.748+ cheltuieli neeligibile 98.356 = se ridicã la 372.620 lei. ianuarie 2017 se plãteºte o rata lunarã 
499.104 lei de 137 mii lei ºi dobânda aferenta de Împrumutul va fi acordat de Ministerul 
Reabilitarea termicã a blocurilor L51 ºi pânã la 4 mii lei.Finanþelor Publice va avea o perioadã 

URES România dispune de 85 sculer (2 posturi), zugrav – vopsitor (2 Ocuparea Forþei de Muncã Cãlãraºi, 
de posturi pentru muncitorii posturi). strada 13 Decembrie nr.12, telefon 
calificaþi în diverse meserii, Pentru ocuparea posturilor vacante 0242/315798, pentru a fi înregistrate E

care doresc sã lucreze în Germania, sunt solicitate persoane care au în baza de date pentru muncã în 
pentru ocuparea cãrora se va organiza calificare profesionalã încheiatã, strãinãtate ºi pentru a primi invitaþie 
selecþie la Sighiºoara, în luna experienþã în domeniu, permis de de participare la selecþie. Înregistrarea 
octombrie 2015. Angajatorii germani, conducere categoria B, precum ºi în baza de date se realizeazã pe baza 
reprezentaþi de compania Unique cunoºtinþe bune de limba germanã. urmãtoarelor documente:
Personalservice GmbH, oferã locuri de Salariul oferit este de 8,80 – 12,80 - cerere tip (se completeazã la sediul 
muncã pentru urmãtoarele meserii: euro brut/orã, conform contractelor Agenþiei de Ocupare a Forþei de 
operator stivuitor (15 posturi), colective de muncã în respectivele Muncã);
comisionar (15 posturi), hamal (10 domenii de activitate, iar durata - copie act de identitate sau paºaport 
posturi), muncitor în metalurgie (9 contractelor de muncã este pe o (valabilitate minim 6 luni);
posturi), electrician (6 posturi), perioadã nedeterminatã. Angajatorii - C.V model  Europass (cu fotografie) 
mecanic auto (5 posturi), sudor MIG- oferã sprijin în vederea gãsirii unei în  limba germanã (Lebenslauf);
MAG (5 posturi), mecanic instalaþii (5 locuinþe. - cazier judiciar în original din care sã 
posturi), operator CNC (3 posturi), Persoanele cu domiciliul în judeþul reiasã cã persoanele nu au antecedente 
instalator/montator instalaþii de gaz (3 Cãlãraºi, care corespund cerinþelor penale (termen de valabilitate 6 luni);
posturi), lucrãtor în depozit (3 posturi), posturilor oferite, trebuie sã se - adeverinþã de la medicul de familie, 
mecanic utilaje prelucrarea maselor adreseze Consilierului EURES din cu menþiunea „Clinic sãnãtos/Apt 
plastice ºi a cauciucului (2 posturi), cadrul Agenþiei Judeþene pentru pentru muncã”.

Rodica Zaharia Pânã în prezent s-a realizat îngustarea Judeþene, valoarea acestora fiind de 
scuarului ºi montarea celor 1300 ml de 541.696, 61 lei cu TVA.
borduri mari. Începând de luni, 24 otrivit informaþiilor furnizate de 

Lucrarea de faþã finalizeazã investiþia august, se trece la partea de astfaltare, reprezentanþii Primãriei Cãlãraºi, începutã începutã în urmã cu doi ani pe în primã fazã turnarea unui strat de lucrãrile de pe strada Belºugului, P strada Belºugului (limitã Piaþa Big-material geo-textil ºi apoi turnarea unui 
pe tronsonul Prelungirea Bucureºti – Prelungirea Bucureºti), scopul acesteia strat de astfalt de 5 cm, suprafaþa totalã 
Corniºei, au termen de finalizare 28 fiind sistematizarea zonei orizont ºi fiind de 6200 mp.
august curent. fluidizarea traficului.Lucrãrile sunt executate de Drumurile 

genþia Judeþeanã pentru Ocuparea 
Forþei de Muncã din Cãlãraºi 
(AJOFM) aduce la cunoºtinþa A

persoanelor interesate faptul cã Agenþia 
Naþionalã pentru Ocuparea Forþei de Muncã 
(ANOFM) a primit din partea firmei 
Surexport Campania Agraria SL cu sediul în 
Huelva –Spania o ofertã de 800 de locuri de 
muncã pentru sectorul agricol (recoltat 
cãpºuni) Spania.  

Sunt solicitate persoane apte pentru munca 
la câmp. Selecþia  va  avea loc în perioada 
25-29 ianuarie 2016 ºi se va desfãºura în 
locaþii ce vor fi comunicate ulterior. Durata 
contractelor de muncã este  de aproximativ 
3 luni. Data estimatã de angajare este 15  
februarie 2016. Timpul  de  lucru  este  de  
6,5  ore  pe  zi /39 de ore pe sãptãmânã 
împãrþite în ºase zile. Ziua a ºaptea este zi 
de odihnã care poate sã nu coincidã cu 
duminica. Programul  de  lucru începe la 
primele ore ale dimineþii. În decursul celor  
6,5  ore  de  lucru pe zi este prevãzutã o 
pauzã de o jumãtate de orã.

Salariul  oferit este de 40  euro brut /zi, 
conform Convenþiei colective  aplicabile, 
plãtibil la douã sãptãmâni prin transfer 
bancar. Contribuþiile  datorate sunt 2% 
impozit pe venit ºi 113 euro asigurare 
socialã.

Cazarea este oferitã de cãtre angajator 
contra unei sume de 1,6 euro pe zi. Nu 
existã posibilitatea cazãrii solicitanþilor 
barbaþi în cadrul firmei. 

Transportul cãtre locul de muncã este plãtit 
de angajator ºi se deconteazã din salariile pe 
care lucrãtorul le va primi în timpul lucrat 
la firmã. 

Perioada  de probã este de 15 zile, timp în 
care atât angajatul cât ºi angajatorul pot 
rezilia unilateral contractul. Dacã, în  
perioada de probã, decizia  de  reziliere a 
contractului aparþine angajatului, acesta va 
suporta din buzunarul propriu 
contravaloarea drumului de întoarcere. În 
situaþia în care decizia aparþine 
angajatorului, costurile drumului de 
întoarcere vor fi suportate de angajator. 

Pot participa la selecþie atât persoane care 
deþin NIE (numãr de identificare a 
strãinilor) cât ºi persoane care nu au mai 
lucrat în Spania.

Persoanele interesate din judeþul Cãlãraºi 
trebuie sã se adreseze asistentului EURES 
din cadrul AJOFM Cãlãraºi pentru a fi 
înregistrate în baza de date, cu urmãtoarele 
documente:  cererea tip (se completeazã la 
sediul Agenþiei), cazier judiciar, adeverinþa 
medical cu menþiunea  "apt pentru muncã", 
CV model Europass în limba românã.

Relaþii suplimentare se pot obþine la telefon 
0242/315798. Persoanã de contact – Donciu 
Simona, asistent EURES.

Se cautã cãpºunari 
pentru Spania

Locuri de muncã pentru persoanele calificate în 
diverse meserii care doresc sã lucreze în Germania

AJOFM Cãlãraºi / Rata 
ºomajului, înregistratã la 31 
iulie 2015, a fost de 7,13%

Când se terminã lucrãrile pe strada Belºugului

Primãria Cãlãraºi contracteazã un 
împrumut pentru asigurarea 
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onsilierii locali au importante evenimente evenimentul se va 
aprobat în ºedinþa pe care Primãria desfãºura în perioada 18-Cextraordinarã de Municipiului Cãlãraºi îl 20 septembrie, 

îndatã din 13 august a.c. organizeazã în luna programul de desfãºurare 
proiectul prin care s-a septembrie. Localitatea incluzând simpozioane, 
propus aprobarea Cãlãraºi este atestata expoziþii, concursuri 
organizãrii ºi desfãºurãrii documentar ca ºi oraº în diverse, spectacole 
ZILELOR urmã cu 420 ani, ºi, în cultural-artistice, 
MUNICIPIULUI conformitate cu evenimentul NUNTA DE 
CÃLÃRAªI, inclusiv prevederile H.C.L. nr. AUR – ediþia 2015, 
NUNTA DE AUR în 121/30.06.2005, ziua de sãrbãtorirea în data de 
perioada 18-20 24 Septembrie se declarã 21 septembrie a Zilei 
septembrie 2015 ºi ZIUA cã fiind „Ziua Pensionarului, iar în 

Municipiului Cãlãraºi”, la planul relaþiilor externe PENSIONARILOR în 
art. 2 precizându-se: – semnarea unor noi data de 21 septembrie 
„Primãria municipiului acorduri de cooperare în 2015. Astfel, din 
Cãlãraºi va organiza interes reciproc sau bugetul local a fost 
manifestãri culturale, prelungirea acelora unde alocatã suma de 
sportive ºi de este cazul, acorduri 200.000 lei.
divertisment pentru încheiate cu diverse Zilele Municipiului 
sãrbãtorirea cetãþenilor ºi entitãþi administrativ Cãlãraºi a devenit, în 
a municipiului”. teritoriale din diverse tradiþia localã, unul 

tari.  În anul 2015, dintre cele mai 

ECOAQUA SA, SUCURSALA CÃLÃRAªI, face apel cãtre locuitorii 
mai jos menþionaþi sã-ºi achite datoriile faþã de unitatea 

noastrã pentru a evita repercusiunile ce derivã din acþiunile 
viitoare care vor fi întreprinse pentru recuperarea acestora 

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

Siderca SA- în faliment, bankruptcy, en faillite, CUI RO 1916090, prin lichidator 
judiciar consorþiul format din Agenþia De Insolvenþã S.P.R.L., cu sediul în str. B. P. 
Haºdeu, nr. 12, sector 5, Bucureºti, ºi CC INSOL S.P.R.L., cu sediul în Constanþa, 
str. Cibinului nr. 8, tel. anunþã organizarea de licitaþii publice cu strigare, in 
data de 25.08.2015, ora 12.00, la sediul din Cãlãraºi, str. Plevna nr. 189, în 
vederea vânzãrii terenurilor situate în Cãlãraºi, str. Prelungirea Bucureºti nr. 162, 
jud. Cãlãraºi, proprietatea SC Siderca SA:
1. Teren liber furnal (la DN3B), in suprafata de 265.201,68 mp, inscris in CF nr. 
26547, a OCPI Calarasi, avand nr. cad. 3236; pret pornire 2.515.000*
2. Teren intrare Poarta 4 Lot 1 si Lot 2, suprafata 80.445,32 mp, inscris in CF 
nr. 26534 avand nr. cad. 3237 OCPI Calarasi (compus, conform raport evaluare, din 
Lot 1 in suprafata de 72.350,64 mp si Lot 2 in suprafata de 8.094,68 mp). Pret 
pornire: 473.600*.
3. Imobil ATI- teren in suprafata de 1.645 mp si constuctie-investitie in curs 
(cladire nefinalizata-nereceptionata), in suprafata de 834 mp- inscris in CF nr. 25814, 
Nr. Cad. 25814, OCPI Calarasi.  
Precizari constructie: 
- Conform extras CF: suprafata construita 834 mp, fara acte, denumita in CF 
„Anexa Furnal".
- Identificata in Raportul de evaluare astfel: cladire nefinalizata cu parti de birouri, 
P+3 etaje, h=2,5 m/nivel) suprafata construita la sol 834 mp si suprafata totala 
construita 3336 mp. 
Pret pornire: 536.440 lei*.
4. Sere - teren in suprafata de 11.744,89 mp, constructii in suprafata totala de 
2.878,57 mp, inscris in CF nr. 2340, nr. cad. 1583, OCPI Calarasi, pret pornire: 
220.100 lei*.
*Preturile mentionate reprezinta 50% din valoarea stabilita prin raportul de 
evaluare, includ cotele cailor de acces si sunt exclusiv TVA.
5. GMP lot 2, suprafata teren 59.260,17 mp, fara constructii, situat in sud-estul 
platformei induscriale Siderca SA, inscris in CF nr. 9788, nr. cad. 3239/2, OCPI 
Calarasi, pret pornire: 865.215 lei* (reprezinta 65% din valoarea prevazuta in raportul 
de evaluare).
Daca la acest termen bunurile nu vor fi adjudecate, licitatia se va relua in 
aceleasi conditii, pana la adjudecare in data de 01.09.2015, 08.09.2015, 
15.09.2015, 22.09.2015, 29.09.2015, 06.10.2015, 13.10.2015, 20.10.2015, 
27.10.2015.
Pot participa la licitaþie toate persoanele fizice ºi/sau juridice care formuleazã cerere 
de participare la licitaþie cu o zi înainte de data licitaþiei, acceptã regulamentul de 
licitaþie, achiziþioneazã caietul de sarcini, achitã garanþia de participare de 30% din 
preþul de pornire ºi taxa de participare la licitaþie.
Informaþii suplimentare: la sediul lichidatorului judiciar din Cãlãraºi, str. Plevna nr. 
189 sau la telefon 0241.586.601 / 0242.313.477 ºi 021.319.45.56 sau www.ccinsol.ro, 
www.agentiadeinsolventa.ro.

ANUNÞ IMPORTANT ANUNÞ LICITAÞIE

18-20 septembrie - Zilele Municipiului Cãlãraºi

Locul amplasãrii scenei: Platoul din faþa delegaþiilor invitate; se declarã 
Prefecturii deschiderea oficialã a sãrbãtorilor;

n 18.09.2015 – Vineri - prezentarea delegaþiilor strãine, inclusiv 
a ºefilor delegaþiilor oficiale;10,00 – 11,30: Sala de ºedinþe a Primãriei 

Municipiului Cãlãraºi - ºedinþa festivã de - concert artiºti locali, ansambluri invitate;
consiliu local; semnarea acordurilor de - concert artiºti profesioniºti;
înfrãþire;

- cina oficialã; 
16,30 – 18,30: Centrul Cultural Judeþean 

n 19.09.2015 – Sâmbãtã Cãlãraºi - primirea invitaþilor
9,30 – 10,00: plimbare cu vaporaºul pe - deschiderea oficialã a evenimentului: sala 
Dunãre (persoane oficiale invitate);de spectacol a Centrului Cultural 

Judeþean; 10,00 – 13,00: activitãþi ale tinerilor 
cãlãrãºeni împreunã cu tinerii membri ai - prezentarea reprezentanþilor diplomatici, 
delegaþiilor strãine invitate (activitãþi în a ºefilor delegaþiilor strãine (oraºe 
aer liber, vizionare filme, vizitare obiective partenere);
de interes local, etc); 

- alocuþiuni (Prefectul Judeþului Cãlãraºi, 
17,30 – 18,30: activitãþi demonstrative ale Preºedintele Consiliului Judeþean Cãlãraºi, 
Crucii Roºii Filiala Cãlãraºi;reprezentanþi diplomatic, Primarul 

Municipiului Cãlãraºi); 18,30 – 20,00: concert artiºti locali, 
ansambluri invitate; demonstraþii taebo, - prezentarea semnificaþiei evenimentului; 
karate, etc ;

- prezentarea municipiul Cãlãraºi;
20,00 – 22,30: concert artiºti profesioniºti.

- înmânarea diplomelor de onoare ºi de 
n 20.09.2015 – Duminicã execelntea pentru întreaga activitate; 
9,00 – 10,00: virtuozitãþi culinare – - înmânarea titlurilor de „cetãþean de 
mâncare gãtitã la cazan (platoul din faþa onoare al municipiului Cãlãraºi”;
Primãriei ºi Consiliului Judeþean);

- premiere elevi ºi cadre didactice 
10,00 – 11,30: parada motocicliºtilor – îndrumãtori  ai elevilor premiaþi la 
demonstraþii pe platoul din faþa concursuri naþionale ºi internaþionale;
Prefecturii;

- concert muzicã clasicã; 
12,00: ZIUA SPORTULUI CÃLÃRÃªEAN 

15,00: Nunta de Aur (cuplurile care – (Sala Polivalentã)  - demonstraþii 
împlinesc 50 de ani de cãsãtorie în anul sportive ºi premierea sportivilor ºi 
2015 sunt sãrbãtorite cu cãsãtorie civilã ºi antrenorilor cãlãrãºeni, cu rezultate 
religioasã, masã festivã ºi premiere); deosebite în anul 2015; 
17,30: pe scenã în aer liber-  spectacol cu 18,30 – 22,00: Gala Forumului Cultural 
artiºti locali; (prezentarea tuturor delegaþiilor 

participante);- parada ºtafetarilor ºi a ansamblurilor 
artisitce invitate ºi a celor locale (din zona concert artiºti locali, ansambluri invitate; 
Orizont la scena din faþa Centrului concert artiºti profesioniºti;
Cultural Judeþean);  

n 21.09.2015 – Luni 
- predarea hrisovului în prezenþa 

18,00: Ziua PensionaruluiConsiliului Local, a reprezentanþilor 

Agenda evenimentului:

durerea fizicã, niciodatã de 
durerea lui de sine. Spunea eu la 
persoana întâi (v.ºi Jean-Luc 
Marion, Certitudini negative, 
Deisis, Sibiu, 2013). Justiþiar ºi ºi a fãcut pepinierã, a scos secþia de propagandã a judeþenei se bucura cã voi fi dat afarã.
instinctual îºi sporea zilnic ciulinii ºi pe locul din spatele de partid. Biroul, umplut ochi, Ghinion. A venit vacanþa ºcolarã agresivitatea, depãºind puºcãriei a fãcut sere de flori. puþea a teamã ºi transpiraþie. La ºi multe „cadre didactice", apartenenþa la partidul care ordine: toatã secþia de Glodeanu ºi-a fixat repere de navetiste, au „refuzat" selecþia ºi promitea sã ducã România „în propagandã, „cultura", redacþia reazem: la Staþiunea de cercetãri au plecat la familiile lor. Aºa cã zbor spre comunism".ziarului „Tribuna Ialomiþei" în silvice „Bãrãganu", de la Periºoru, pe scena de la Mãrculeºti au 
Omul nostru cunoºtea valoarea formulã completã, cu redactorul bãtrânul silvicultor Papadopol; la rãmas „primãveri" ba mai grase, 
darului ca formã gratuitã a ºef Niþu Titus ºi Mihai Viºoiu în Slobozia, tânãrul ªtefan, „câinele ba prea slabe, ba mai ºchioape, 
socialitãþii: servicii fãcute, picioare, dupã încã o eschivã pe roºu" care va îmbãtrâni în flori ºi ba mai aproape de pensie. „Ce-ai 
schimburi nemonetizate în sfera ringul imaginat la Breaza...miresme de tei. fãcut, panaramã?" Turbat, umele de familie: 
familialã ºi amicalã... (J.L.M., Glodeanu. Glodeanu: „Îi vezi?" – „Da" – Glodeanu s-a urcat în Aro ºi a DEX – Glod, Într-alt an a organizat o tabãrã de op.cit., p. 56).N „ªi?"- „ªi?" –„Niºte impotenþi". plecat la Slobozia. Spre miezul gloduri, s.n. (Pop.) 1. sculpturã în piatrã, cu studenþi de 
Din timpul de atunci Eugen Apoi evacueazã cu înjurãturi nopþii am ajuns ºi eu acasã, cu Noroi; loc, teren, drum noroios. la arte plastice. Ce-a ieºit din 
Jebeleanu, Nichita Stãnescu, biroul de „impotenþi" ºi aruncã, autostopul.2. Bulgãre de pãmânt uscat sau mâna studenþilor s-a înºirat pe 
Marin Sorescu sau Mihai Bondoc plin de nervi pe jos zeci de foi cu îngheþat. (1) cf.magh. galad, (2) aleile Parcului Glodeanu.  „Naº Leu" avea obiceiul ãsta. 
ar fi chemaþi sã depunã texte scrise, când de mânã, când rus. Galad, (2) rus. gluda. Odatã m-a luat cu el la Vlãdeni – Legenda începe sã prindã contur. mãrturii...dactilografiate. Faþa i se sã-i þin de urât sau sã-i fiu martor ...eanu – sufix pentru Ajuns în Bãrãgan crede cã are de 

congestionase. „Ia-le ºi pânã * - ºi l-a gãsit pe Pãtraºcu, primarul desemnarea numelor româneºti împlinit rolul plugului de 
mâine sã-mi faci Cuvântul pentru comunei, bãut. S-a urcat în Aro ºi (Glodeanu, Trotuºeanu, Deleanu, Într-o searã, în Capitalã, dupã mãrãcini. Desþeleneºte cu 
Primul!" a þinut-o spre luncã. Se întâmpla Vãleanu etc.) Revoluþie ºi înainte de Mineriadã, identitatea fixatã într-un moment 
Sunt cu mâna pe clanþã. „Stai! într-un sfârºit de noiembrie, doar eu cu „Naº Leu" pe terasa de  eu Gheorghe politic, proclamând cã „ suntPrenumele: , din gr. 
Auzi, mã, þi-ai fãcut cruce? – ningea viscolit, îmi îngheþaserã la Casa Centralã a Armatei... Ne egal cu mine".agricultor, lucrãtor al pãmântului; 
„Unde?" – „Acolo" – „Da, la mâinile în buzunarele paltonului, tutuim. Înconjuraþi de mese acest nume deosebit, atât de * 
mãnãstire ºi la masã, la miezul Dunãrea ofta în beznã. L-a lãsat goale, încercãm paradoxul patului rãspândit la români, ne aratã cã Pe malul drept al Trotuºului, nopþii, la sarmale" – „De ce?" – pe Pãtraºcu, un þâr bolnav de de moarte: în timp ce toate omul trebuie sã fie, înainte de între Oneºti ºi Adjud, la „Aºa-i tradiþia, am spus Tatãl cirozã, pe malul fiinþei – spre- trecuserã, mintea ni se limpezea. toate, harnic ºi gospodar. Coþofãneºti (de acolo era, comuna nostru...". Îhâm..." ªi....ªi...." moarte. Îmi vine în minte finalul Sf Mare Mucenic Gheorghe (+ cu sate pomenite în Anuarul Învârtea ca de obicei un stilet ºi testamentului lui Suru: „Viaþa  „Naº Leu"... Ce sofism sã scape 296) este unul dintre cei mai Socec al României Mari), mai se scãrpina jos lângã ºliþ. Se mea a fost un ºir de licãriri în un membru de partid cu funcþie?preþuiþi sfinþi. S-a distins prin apoi la Olteniþa, tânãrul bezna puterii mele". Râde. Ca ºi calmase.curajul ºi abilitãþile sale, fiind o * Glodeanu fusese un martor mirat Dumitru Popescu – „Dumnezeu" Se împlineau 60 de ani de la pildã de bãrbãþie ºi curaj. al dezgheþului politic ºi Într-un fel- poate cumva nu l-am cãzuse din puþin în mai puþin (în crearea Partidului Comunist „Purtãtorul de biruinþã" este intelectual din anii 1966 – 1971. priceput bine, deºi am petrecut minus et minus; Augustin, De Român. În vremea aceea eram prãznuit la 23 Aprilie. Din pãcate, nu-ºi desãvârºise împreunã zeci de întâmplãri: - Trinitate X, 5,7).directorul muzeelor din Slobozia Numele de familie (al unui neam) lecþia de tacticã ºi strategie a Glodeanu se asemãna cu Manole 

Povestim. Îi înjurã pe Codrin ºi ºi Cãlãraºi. Mãnânc douã felii de ºi prenumele (numele sfântului obþinerii puterii, care l-a Suru, personajul principal din 
pe Gãinuºa, râde când îºi pâine cu zacuscã ºi beau o cratiþã patron) sunt de fapt întotdeauna preocupat cel mai mult în viaþã. romanul politic „Pumnul ºi 
aminteºte cã m-a dat de trei ori de cafea. De la Direcþia Generalã împrumutate ºi atât de vizibil palma", scris de ideologul lui La Slobozia venise într-o afarã din „funcþie", cã a ordonat a Arhivelor, Bucureºti, Maria împrumutate, încât aceste prime Ceauºescu, Dumitru Popescu – dimineaþã înºelãtoare, dupã sã mi se facã dosar penal, cã... Pe Dogaru mã sunã ºi mã întreabã nume trebuie de îndatã „Dumnezeu". Suru a fost o tezele din iulie 1971 continuate la miezul nopþii râdem amândoi dacã expoziþia de heraldicã e completate, de altfel provizoriu ºi cariatidã, pe umerii sãi credea cã de Plenarea  CC (PCR) din cã am trãit o viaþã în ºotron.gata?!. Îmi zvâcnesc tâmplele. Nu insuficient, cu supra-nume, ca un apasã greutãþi zdrobitoare. Ca ºi noiembrie acelaºi an. Era pe când reuºesc sã ajung la pagina 3 cu * supra-veºmânt (J.L. Marion, Suru, „Naº Leu" dispunea de începea o nouã glaciaþiune „Cuvântul..."Etant donne. Essai d une 24.07.2015, mesaj telefonic de la viaþa altora, dispunea de voinþa, politicã ºi culturalã, cu Nicolae 

Pe la 6 seara sunã Glodeanu ca phenomenologie de la donation, p arhitectul Vede: „ Ieri la 10 a energia, munca, gândirea, felul de Ceauºescu, apoi cu Elena, 
sã-l însoþesc la Mãrculeºti, unde 401 sq). murit Glodeanu! Dumnezeu sã-l viaþã a celor pe care îi folosea. fericitul cuplu al „Epocii de Aur".
dorea sã vizioneze cele „60 de odihneascã!"Dorea sã ajungã pe o treaptã Gheorghe Glodeanu, „Naº Leu" * primãveri" înºirate pe scena înaltã, cât mai înaltã, în ierarhia (supra- numele dat cu înfricoºare Da, Ioane, „Naº Leu" a murit 1981, dupã Postul Paºtelui, luni, cãminului cultural. Mai clar, de partid. Nu neapãrat din dar ºi cu admiraþie de ialomiþeni, obosit. Doar am spus o poveste ora 7 dimineaþa. Sunã telefonul, trebuia sã vizioneze calitatea vanitate sau din lãcomie, ci din oameni cu libertate ºi tihnã pe din veacul trecut. N-am sã-l mai îl ridic anevoie din furcã (venisem fizicã a lotului de învãþãtoare ºi dorinþa de a face ordine într-o sponci, dar cu nãdejde într-un vãd, sã bem Jidvei ºi sã râdem, acasã în zori). „Glodianu" – „Sã profesoare, asistente sanitare ºi lume în care deºi toþi furau, trai cu apã caldã ºi carne în sã râdem... trãiþi" – „Unde-ai fost?" – „La funcþionare din primãriile din niciodatã nu lipsea nimic. bucate), a fost un om cu acte, care În casa celui chinuit de ateismul nuntã" – „Sã vii la mine" – satele vecine, „primãveri" în a îndrãznit într-o (ne)ºcoalã cu Marea eroare a lui Glodeanu nu a cel mai unilateral, care s-a „Când?" – „Ieri". anotimpul comunismului catedrele aparent ocupate. fost cã ºi-a dorit sã devinã altceva asemãnat cu sine mai puþin decât românesc pe plan local. Fusesem Glodeanu uitase cã mã „învoise" ori mai mult decât era, ci cã a De pildã, a scos, de pe locul cu Dumnezeu, soþia sa, Mira, a însãrcinat de partid: sã aleg cu sã plec la nuntã la Sinaia. Eu, crezut în dreptul moral de a înconjurãtor al viitoarei Catedrale scris o carte misticã: Strigãt la vedere: maximã responsabilitate etc. etc. Maria, naºi Dan ºi dispune de viaþa altora.„Înãlþarea Domnului", oile ascuns. Fetiþa lui, tot Mira, cântã etc. - Ar fi urmat un spectacol Camelia, fini. Cununia religioasã 

machidonilor ºi a plantat plopi Cinstit funciar ºi om de cuvânt, la vioarã undeva în Occident.aniversar cu artiºti din popor. la Mãnãstirea din Sinaia, cu 
canadieni care creºteau repede ºi Glodeanu ºi-a întins plapuma Rãzvan CiucãIdeea cu „primãverile" aparþinea sobor de preoþi ºi cor, masa la 
lumea se putea piti la umbrã. A pânã la limitele spaþiului în care lui „Glodianu", eu trebuia sã o „Valea Cerbului" etc. Slobozia, august 2015adus de la pãdurea Peri stejari trãia. Bolnav de gutã ºi de diabet, pun în scenã - Mauþa, secretara, Nespãlat nici pe ochi ajung la Înainte de Schimbarea la Faþãcrescuþi de-a gata. A uscat Crivaia analgezicele îl eliberau doar de 
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21 – 23 august tabere sunt ameninþate cu nucleare ºi tehnologie avansatã. 
închiderea, îºi dau seama cã e Singura pistã cãtre organizaþia Vineri: orele 12.30
timpul sã-ºi asume adevãrata secretã este fiica unui om de Sâmbãtã, duminicã: ora 

ºtiinþã german dispãrut, prin personalitate ºi sã se uneascã 10.30, respectiv 12.30
intermediul cãreia cei doi se pentru un concurs legendar 
pot infiltra în organizaþie.care va arãta cã totul e posibil Barbi în tabãra 

când îndrãzneºti sã ai vise de muzicã -  2D mari! Centrul Cultural Judeþean 
Regia: Owen Hurley Cãlãraºi
Cu: Kelly Sheridan 21 – 27 august Cinema 3D/2D
Gen film: Animaþie, Muzical Orele: 17.00; 20.00 Parcul central, Str. 
Rating: AG Independenþei, nr. 20Luni ora: 20.00
Fiþi gata de rock'n'roll cu Preþul biletelor (acelaºi pt. 
Barbie! În acest muzical, Barbi Agentul de la filme 3D ºi 2D):
este Prinþesa Courtney, o 8 lei – copii cu vârste de maxim U.N.C.L.E.prinþesã modernã a cãrei lume 14 ani
e datã peste cap când face Regia: Guy Ritchie

12 lei – persoane cu vârste schimb de vieþi cu Erika, o Cu: Armie Hammer, Hugh peste 14 anivedetã rock faimoasã. Grant, Henry Cavill, Alicia 
Nu se efectueazã rezervãri.Douã lumi complet opuse ºi Vikander top CIA ºi KGB. Nevoiþi sã lase tabere se strãduie sã repare Biletele pot fi cumpãrate cu o diferite se vor ciocni în Gen film: Acþiune, Aventuri, deoparte vechile conflicte, cei greºeala, ºi Courtney, ºi Erika sãptãmânã înainte de data momentul în care, printr-o Comedie doi trebuie sã facã echipã învaþã sã se adapteze mediului spectacolului.încurcãturã, prinþesa Cortuney Plasat la începutul anilor 60', în pentru a opri o organizaþie nou pentru ele, distrându-se ºi Informaþii: ajunge la Tabãra de Muzicã, iar plin Rãzboi Rece, "Agentul de la criminalã internaþionalã, care fãcându-ºi prieteni noi.Erika, la Tabãra Regalã. În - tel: 0242-312800U.N.C.L.E." evidenþiazã vrea sã destabilizeze fragila Când fetele aflã cã ambele timp ce conducerea celor douã concurenþa dintre doi agenþi de - site: www.culturalcl.roordine mondialã folosind arme 
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onsilierii locali au importante evenimente evenimentul se va 
aprobat în ºedinþa pe care Primãria desfãºura în perioada 18-Cextraordinarã de Municipiului Cãlãraºi îl 20 septembrie, 

îndatã din 13 august a.c. organizeazã în luna programul de desfãºurare 
proiectul prin care s-a septembrie. Localitatea incluzând simpozioane, 
propus aprobarea Cãlãraºi este atestata expoziþii, concursuri 
organizãrii ºi desfãºurãrii documentar ca ºi oraº în diverse, spectacole 
ZILELOR urmã cu 420 ani, ºi, în cultural-artistice, 
MUNICIPIULUI conformitate cu evenimentul NUNTA DE 
CÃLÃRAªI, inclusiv prevederile H.C.L. nr. AUR – ediþia 2015, 
NUNTA DE AUR în 121/30.06.2005, ziua de sãrbãtorirea în data de 
perioada 18-20 24 Septembrie se declarã 21 septembrie a Zilei 
septembrie 2015 ºi ZIUA cã fiind „Ziua Pensionarului, iar în 

Municipiului Cãlãraºi”, la planul relaþiilor externe PENSIONARILOR în 
art. 2 precizându-se: – semnarea unor noi data de 21 septembrie 
„Primãria municipiului acorduri de cooperare în 2015. Astfel, din 
Cãlãraºi va organiza interes reciproc sau bugetul local a fost 
manifestãri culturale, prelungirea acelora unde alocatã suma de 
sportive ºi de este cazul, acorduri 200.000 lei.
divertisment pentru încheiate cu diverse Zilele Municipiului 
sãrbãtorirea cetãþenilor ºi entitãþi administrativ Cãlãraºi a devenit, în 
a municipiului”. teritoriale din diverse tradiþia localã, unul 

tari.  În anul 2015, dintre cele mai 

ECOAQUA SA, SUCURSALA CÃLÃRAªI, face apel cãtre locuitorii 
mai jos menþionaþi sã-ºi achite datoriile faþã de unitatea 

noastrã pentru a evita repercusiunile ce derivã din acþiunile 
viitoare care vor fi întreprinse pentru recuperarea acestora 

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

Siderca SA- în faliment, bankruptcy, en faillite, CUI RO 1916090, prin lichidator 
judiciar consorþiul format din Agenþia De Insolvenþã S.P.R.L., cu sediul în str. B. P. 
Haºdeu, nr. 12, sector 5, Bucureºti, ºi CC INSOL S.P.R.L., cu sediul în Constanþa, 
str. Cibinului nr. 8, tel. anunþã organizarea de licitaþii publice cu strigare, in 
data de 25.08.2015, ora 12.00, la sediul din Cãlãraºi, str. Plevna nr. 189, în 
vederea vânzãrii terenurilor situate în Cãlãraºi, str. Prelungirea Bucureºti nr. 162, 
jud. Cãlãraºi, proprietatea SC Siderca SA:
1. Teren liber furnal (la DN3B), in suprafata de 265.201,68 mp, inscris in CF nr. 
26547, a OCPI Calarasi, avand nr. cad. 3236; pret pornire 2.515.000*
2. Teren intrare Poarta 4 Lot 1 si Lot 2, suprafata 80.445,32 mp, inscris in CF 
nr. 26534 avand nr. cad. 3237 OCPI Calarasi (compus, conform raport evaluare, din 
Lot 1 in suprafata de 72.350,64 mp si Lot 2 in suprafata de 8.094,68 mp). Pret 
pornire: 473.600*.
3. Imobil ATI- teren in suprafata de 1.645 mp si constuctie-investitie in curs 
(cladire nefinalizata-nereceptionata), in suprafata de 834 mp- inscris in CF nr. 25814, 
Nr. Cad. 25814, OCPI Calarasi.  
Precizari constructie: 
- Conform extras CF: suprafata construita 834 mp, fara acte, denumita in CF 
„Anexa Furnal".
- Identificata in Raportul de evaluare astfel: cladire nefinalizata cu parti de birouri, 
P+3 etaje, h=2,5 m/nivel) suprafata construita la sol 834 mp si suprafata totala 
construita 3336 mp. 
Pret pornire: 536.440 lei*.
4. Sere - teren in suprafata de 11.744,89 mp, constructii in suprafata totala de 
2.878,57 mp, inscris in CF nr. 2340, nr. cad. 1583, OCPI Calarasi, pret pornire: 
220.100 lei*.
*Preturile mentionate reprezinta 50% din valoarea stabilita prin raportul de 
evaluare, includ cotele cailor de acces si sunt exclusiv TVA.
5. GMP lot 2, suprafata teren 59.260,17 mp, fara constructii, situat in sud-estul 
platformei induscriale Siderca SA, inscris in CF nr. 9788, nr. cad. 3239/2, OCPI 
Calarasi, pret pornire: 865.215 lei* (reprezinta 65% din valoarea prevazuta in raportul 
de evaluare).
Daca la acest termen bunurile nu vor fi adjudecate, licitatia se va relua in 
aceleasi conditii, pana la adjudecare in data de 01.09.2015, 08.09.2015, 
15.09.2015, 22.09.2015, 29.09.2015, 06.10.2015, 13.10.2015, 20.10.2015, 
27.10.2015.
Pot participa la licitaþie toate persoanele fizice ºi/sau juridice care formuleazã cerere 
de participare la licitaþie cu o zi înainte de data licitaþiei, acceptã regulamentul de 
licitaþie, achiziþioneazã caietul de sarcini, achitã garanþia de participare de 30% din 
preþul de pornire ºi taxa de participare la licitaþie.
Informaþii suplimentare: la sediul lichidatorului judiciar din Cãlãraºi, str. Plevna nr. 
189 sau la telefon 0241.586.601 / 0242.313.477 ºi 021.319.45.56 sau www.ccinsol.ro, 
www.agentiadeinsolventa.ro.

ANUNÞ IMPORTANT ANUNÞ LICITAÞIE

18-20 septembrie - Zilele Municipiului Cãlãraºi

Locul amplasãrii scenei: Platoul din faþa delegaþiilor invitate; se declarã 
Prefecturii deschiderea oficialã a sãrbãtorilor;

n 18.09.2015 – Vineri - prezentarea delegaþiilor strãine, inclusiv 
a ºefilor delegaþiilor oficiale;10,00 – 11,30: Sala de ºedinþe a Primãriei 

Municipiului Cãlãraºi - ºedinþa festivã de - concert artiºti locali, ansambluri invitate;
consiliu local; semnarea acordurilor de - concert artiºti profesioniºti;
înfrãþire;

- cina oficialã; 
16,30 – 18,30: Centrul Cultural Judeþean 

n 19.09.2015 – Sâmbãtã Cãlãraºi - primirea invitaþilor
9,30 – 10,00: plimbare cu vaporaºul pe - deschiderea oficialã a evenimentului: sala 
Dunãre (persoane oficiale invitate);de spectacol a Centrului Cultural 

Judeþean; 10,00 – 13,00: activitãþi ale tinerilor 
cãlãrãºeni împreunã cu tinerii membri ai - prezentarea reprezentanþilor diplomatici, 
delegaþiilor strãine invitate (activitãþi în a ºefilor delegaþiilor strãine (oraºe 
aer liber, vizionare filme, vizitare obiective partenere);
de interes local, etc); 

- alocuþiuni (Prefectul Judeþului Cãlãraºi, 
17,30 – 18,30: activitãþi demonstrative ale Preºedintele Consiliului Judeþean Cãlãraºi, 
Crucii Roºii Filiala Cãlãraºi;reprezentanþi diplomatic, Primarul 

Municipiului Cãlãraºi); 18,30 – 20,00: concert artiºti locali, 
ansambluri invitate; demonstraþii taebo, - prezentarea semnificaþiei evenimentului; 
karate, etc ;

- prezentarea municipiul Cãlãraºi;
20,00 – 22,30: concert artiºti profesioniºti.

- înmânarea diplomelor de onoare ºi de 
n 20.09.2015 – Duminicã execelntea pentru întreaga activitate; 
9,00 – 10,00: virtuozitãþi culinare – - înmânarea titlurilor de „cetãþean de 
mâncare gãtitã la cazan (platoul din faþa onoare al municipiului Cãlãraºi”;
Primãriei ºi Consiliului Judeþean);

- premiere elevi ºi cadre didactice 
10,00 – 11,30: parada motocicliºtilor – îndrumãtori  ai elevilor premiaþi la 
demonstraþii pe platoul din faþa concursuri naþionale ºi internaþionale;
Prefecturii;

- concert muzicã clasicã; 
12,00: ZIUA SPORTULUI CÃLÃRÃªEAN 

15,00: Nunta de Aur (cuplurile care – (Sala Polivalentã)  - demonstraþii 
împlinesc 50 de ani de cãsãtorie în anul sportive ºi premierea sportivilor ºi 
2015 sunt sãrbãtorite cu cãsãtorie civilã ºi antrenorilor cãlãrãºeni, cu rezultate 
religioasã, masã festivã ºi premiere); deosebite în anul 2015; 
17,30: pe scenã în aer liber-  spectacol cu 18,30 – 22,00: Gala Forumului Cultural 
artiºti locali; (prezentarea tuturor delegaþiilor 

participante);- parada ºtafetarilor ºi a ansamblurilor 
artisitce invitate ºi a celor locale (din zona concert artiºti locali, ansambluri invitate; 
Orizont la scena din faþa Centrului concert artiºti profesioniºti;
Cultural Judeþean);  

n 21.09.2015 – Luni 
- predarea hrisovului în prezenþa 

18,00: Ziua PensionaruluiConsiliului Local, a reprezentanþilor 

Agenda evenimentului:

durerea fizicã, niciodatã de 
durerea lui de sine. Spunea eu la 
persoana întâi (v.ºi Jean-Luc 
Marion, Certitudini negative, 
Deisis, Sibiu, 2013). Justiþiar ºi ºi a fãcut pepinierã, a scos secþia de propagandã a judeþenei se bucura cã voi fi dat afarã.
instinctual îºi sporea zilnic ciulinii ºi pe locul din spatele de partid. Biroul, umplut ochi, Ghinion. A venit vacanþa ºcolarã agresivitatea, depãºind puºcãriei a fãcut sere de flori. puþea a teamã ºi transpiraþie. La ºi multe „cadre didactice", apartenenþa la partidul care ordine: toatã secþia de Glodeanu ºi-a fixat repere de navetiste, au „refuzat" selecþia ºi promitea sã ducã România „în propagandã, „cultura", redacþia reazem: la Staþiunea de cercetãri au plecat la familiile lor. Aºa cã zbor spre comunism".ziarului „Tribuna Ialomiþei" în silvice „Bãrãganu", de la Periºoru, pe scena de la Mãrculeºti au 
Omul nostru cunoºtea valoarea formulã completã, cu redactorul bãtrânul silvicultor Papadopol; la rãmas „primãveri" ba mai grase, 
darului ca formã gratuitã a ºef Niþu Titus ºi Mihai Viºoiu în Slobozia, tânãrul ªtefan, „câinele ba prea slabe, ba mai ºchioape, 
socialitãþii: servicii fãcute, picioare, dupã încã o eschivã pe roºu" care va îmbãtrâni în flori ºi ba mai aproape de pensie. „Ce-ai 
schimburi nemonetizate în sfera ringul imaginat la Breaza...miresme de tei. fãcut, panaramã?" Turbat, umele de familie: 
familialã ºi amicalã... (J.L.M., Glodeanu. Glodeanu: „Îi vezi?" – „Da" – Glodeanu s-a urcat în Aro ºi a DEX – Glod, Într-alt an a organizat o tabãrã de op.cit., p. 56).N „ªi?"- „ªi?" –„Niºte impotenþi". plecat la Slobozia. Spre miezul gloduri, s.n. (Pop.) 1. sculpturã în piatrã, cu studenþi de 
Din timpul de atunci Eugen Apoi evacueazã cu înjurãturi nopþii am ajuns ºi eu acasã, cu Noroi; loc, teren, drum noroios. la arte plastice. Ce-a ieºit din 
Jebeleanu, Nichita Stãnescu, biroul de „impotenþi" ºi aruncã, autostopul.2. Bulgãre de pãmânt uscat sau mâna studenþilor s-a înºirat pe 
Marin Sorescu sau Mihai Bondoc plin de nervi pe jos zeci de foi cu îngheþat. (1) cf.magh. galad, (2) aleile Parcului Glodeanu.  „Naº Leu" avea obiceiul ãsta. 
ar fi chemaþi sã depunã texte scrise, când de mânã, când rus. Galad, (2) rus. gluda. Odatã m-a luat cu el la Vlãdeni – Legenda începe sã prindã contur. mãrturii...dactilografiate. Faþa i se sã-i þin de urât sau sã-i fiu martor ...eanu – sufix pentru Ajuns în Bãrãgan crede cã are de 

congestionase. „Ia-le ºi pânã * - ºi l-a gãsit pe Pãtraºcu, primarul desemnarea numelor româneºti împlinit rolul plugului de 
mâine sã-mi faci Cuvântul pentru comunei, bãut. S-a urcat în Aro ºi (Glodeanu, Trotuºeanu, Deleanu, Într-o searã, în Capitalã, dupã mãrãcini. Desþeleneºte cu 
Primul!" a þinut-o spre luncã. Se întâmpla Vãleanu etc.) Revoluþie ºi înainte de Mineriadã, identitatea fixatã într-un moment 
Sunt cu mâna pe clanþã. „Stai! într-un sfârºit de noiembrie, doar eu cu „Naº Leu" pe terasa de  eu Gheorghe politic, proclamând cã „ suntPrenumele: , din gr. 
Auzi, mã, þi-ai fãcut cruce? – ningea viscolit, îmi îngheþaserã la Casa Centralã a Armatei... Ne egal cu mine".agricultor, lucrãtor al pãmântului; 
„Unde?" – „Acolo" – „Da, la mâinile în buzunarele paltonului, tutuim. Înconjuraþi de mese acest nume deosebit, atât de * 
mãnãstire ºi la masã, la miezul Dunãrea ofta în beznã. L-a lãsat goale, încercãm paradoxul patului rãspândit la români, ne aratã cã Pe malul drept al Trotuºului, nopþii, la sarmale" – „De ce?" – pe Pãtraºcu, un þâr bolnav de de moarte: în timp ce toate omul trebuie sã fie, înainte de între Oneºti ºi Adjud, la „Aºa-i tradiþia, am spus Tatãl cirozã, pe malul fiinþei – spre- trecuserã, mintea ni se limpezea. toate, harnic ºi gospodar. Coþofãneºti (de acolo era, comuna nostru...". Îhâm..." ªi....ªi...." moarte. Îmi vine în minte finalul Sf Mare Mucenic Gheorghe (+ cu sate pomenite în Anuarul Învârtea ca de obicei un stilet ºi testamentului lui Suru: „Viaþa  „Naº Leu"... Ce sofism sã scape 296) este unul dintre cei mai Socec al României Mari), mai se scãrpina jos lângã ºliþ. Se mea a fost un ºir de licãriri în un membru de partid cu funcþie?preþuiþi sfinþi. S-a distins prin apoi la Olteniþa, tânãrul bezna puterii mele". Râde. Ca ºi calmase.curajul ºi abilitãþile sale, fiind o * Glodeanu fusese un martor mirat Dumitru Popescu – „Dumnezeu" Se împlineau 60 de ani de la pildã de bãrbãþie ºi curaj. al dezgheþului politic ºi Într-un fel- poate cumva nu l-am cãzuse din puþin în mai puþin (în crearea Partidului Comunist „Purtãtorul de biruinþã" este intelectual din anii 1966 – 1971. priceput bine, deºi am petrecut minus et minus; Augustin, De Român. În vremea aceea eram prãznuit la 23 Aprilie. Din pãcate, nu-ºi desãvârºise împreunã zeci de întâmplãri: - Trinitate X, 5,7).directorul muzeelor din Slobozia Numele de familie (al unui neam) lecþia de tacticã ºi strategie a Glodeanu se asemãna cu Manole 

Povestim. Îi înjurã pe Codrin ºi ºi Cãlãraºi. Mãnânc douã felii de ºi prenumele (numele sfântului obþinerii puterii, care l-a Suru, personajul principal din 
pe Gãinuºa, râde când îºi pâine cu zacuscã ºi beau o cratiþã patron) sunt de fapt întotdeauna preocupat cel mai mult în viaþã. romanul politic „Pumnul ºi 
aminteºte cã m-a dat de trei ori de cafea. De la Direcþia Generalã împrumutate ºi atât de vizibil palma", scris de ideologul lui La Slobozia venise într-o afarã din „funcþie", cã a ordonat a Arhivelor, Bucureºti, Maria împrumutate, încât aceste prime Ceauºescu, Dumitru Popescu – dimineaþã înºelãtoare, dupã sã mi se facã dosar penal, cã... Pe Dogaru mã sunã ºi mã întreabã nume trebuie de îndatã „Dumnezeu". Suru a fost o tezele din iulie 1971 continuate la miezul nopþii râdem amândoi dacã expoziþia de heraldicã e completate, de altfel provizoriu ºi cariatidã, pe umerii sãi credea cã de Plenarea  CC (PCR) din cã am trãit o viaþã în ºotron.gata?!. Îmi zvâcnesc tâmplele. Nu insuficient, cu supra-nume, ca un apasã greutãþi zdrobitoare. Ca ºi noiembrie acelaºi an. Era pe când reuºesc sã ajung la pagina 3 cu * supra-veºmânt (J.L. Marion, Suru, „Naº Leu" dispunea de începea o nouã glaciaþiune „Cuvântul..."Etant donne. Essai d une 24.07.2015, mesaj telefonic de la viaþa altora, dispunea de voinþa, politicã ºi culturalã, cu Nicolae 

Pe la 6 seara sunã Glodeanu ca phenomenologie de la donation, p arhitectul Vede: „ Ieri la 10 a energia, munca, gândirea, felul de Ceauºescu, apoi cu Elena, 
sã-l însoþesc la Mãrculeºti, unde 401 sq). murit Glodeanu! Dumnezeu sã-l viaþã a celor pe care îi folosea. fericitul cuplu al „Epocii de Aur".
dorea sã vizioneze cele „60 de odihneascã!"Dorea sã ajungã pe o treaptã Gheorghe Glodeanu, „Naº Leu" * primãveri" înºirate pe scena înaltã, cât mai înaltã, în ierarhia (supra- numele dat cu înfricoºare Da, Ioane, „Naº Leu" a murit 1981, dupã Postul Paºtelui, luni, cãminului cultural. Mai clar, de partid. Nu neapãrat din dar ºi cu admiraþie de ialomiþeni, obosit. Doar am spus o poveste ora 7 dimineaþa. Sunã telefonul, trebuia sã vizioneze calitatea vanitate sau din lãcomie, ci din oameni cu libertate ºi tihnã pe din veacul trecut. N-am sã-l mai îl ridic anevoie din furcã (venisem fizicã a lotului de învãþãtoare ºi dorinþa de a face ordine într-o sponci, dar cu nãdejde într-un vãd, sã bem Jidvei ºi sã râdem, acasã în zori). „Glodianu" – „Sã profesoare, asistente sanitare ºi lume în care deºi toþi furau, trai cu apã caldã ºi carne în sã râdem... trãiþi" – „Unde-ai fost?" – „La funcþionare din primãriile din niciodatã nu lipsea nimic. bucate), a fost un om cu acte, care În casa celui chinuit de ateismul nuntã" – „Sã vii la mine" – satele vecine, „primãveri" în a îndrãznit într-o (ne)ºcoalã cu Marea eroare a lui Glodeanu nu a cel mai unilateral, care s-a „Când?" – „Ieri". anotimpul comunismului catedrele aparent ocupate. fost cã ºi-a dorit sã devinã altceva asemãnat cu sine mai puþin decât românesc pe plan local. Fusesem Glodeanu uitase cã mã „învoise" ori mai mult decât era, ci cã a De pildã, a scos, de pe locul cu Dumnezeu, soþia sa, Mira, a însãrcinat de partid: sã aleg cu sã plec la nuntã la Sinaia. Eu, crezut în dreptul moral de a înconjurãtor al viitoarei Catedrale scris o carte misticã: Strigãt la vedere: maximã responsabilitate etc. etc. Maria, naºi Dan ºi dispune de viaþa altora.„Înãlþarea Domnului", oile ascuns. Fetiþa lui, tot Mira, cântã etc. - Ar fi urmat un spectacol Camelia, fini. Cununia religioasã 

machidonilor ºi a plantat plopi Cinstit funciar ºi om de cuvânt, la vioarã undeva în Occident.aniversar cu artiºti din popor. la Mãnãstirea din Sinaia, cu 
canadieni care creºteau repede ºi Glodeanu ºi-a întins plapuma Rãzvan CiucãIdeea cu „primãverile" aparþinea sobor de preoþi ºi cor, masa la 
lumea se putea piti la umbrã. A pânã la limitele spaþiului în care lui „Glodianu", eu trebuia sã o „Valea Cerbului" etc. Slobozia, august 2015adus de la pãdurea Peri stejari trãia. Bolnav de gutã ºi de diabet, pun în scenã - Mauþa, secretara, Nespãlat nici pe ochi ajung la Înainte de Schimbarea la Faþãcrescuþi de-a gata. A uscat Crivaia analgezicele îl eliberau doar de 

A MURIT GLODEANU!?
...afli ce se-ntâmplã
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21 – 23 august tabere sunt ameninþate cu nucleare ºi tehnologie avansatã. 
închiderea, îºi dau seama cã e Singura pistã cãtre organizaþia Vineri: orele 12.30
timpul sã-ºi asume adevãrata secretã este fiica unui om de Sâmbãtã, duminicã: ora 

ºtiinþã german dispãrut, prin personalitate ºi sã se uneascã 10.30, respectiv 12.30
intermediul cãreia cei doi se pentru un concurs legendar 
pot infiltra în organizaþie.care va arãta cã totul e posibil Barbi în tabãra 

când îndrãzneºti sã ai vise de muzicã -  2D mari! Centrul Cultural Judeþean 
Regia: Owen Hurley Cãlãraºi
Cu: Kelly Sheridan 21 – 27 august Cinema 3D/2D
Gen film: Animaþie, Muzical Orele: 17.00; 20.00 Parcul central, Str. 
Rating: AG Independenþei, nr. 20Luni ora: 20.00
Fiþi gata de rock'n'roll cu Preþul biletelor (acelaºi pt. 
Barbie! În acest muzical, Barbi Agentul de la filme 3D ºi 2D):
este Prinþesa Courtney, o 8 lei – copii cu vârste de maxim U.N.C.L.E.prinþesã modernã a cãrei lume 14 ani
e datã peste cap când face Regia: Guy Ritchie

12 lei – persoane cu vârste schimb de vieþi cu Erika, o Cu: Armie Hammer, Hugh peste 14 anivedetã rock faimoasã. Grant, Henry Cavill, Alicia 
Nu se efectueazã rezervãri.Douã lumi complet opuse ºi Vikander top CIA ºi KGB. Nevoiþi sã lase tabere se strãduie sã repare Biletele pot fi cumpãrate cu o diferite se vor ciocni în Gen film: Acþiune, Aventuri, deoparte vechile conflicte, cei greºeala, ºi Courtney, ºi Erika sãptãmânã înainte de data momentul în care, printr-o Comedie doi trebuie sã facã echipã învaþã sã se adapteze mediului spectacolului.încurcãturã, prinþesa Cortuney Plasat la începutul anilor 60', în pentru a opri o organizaþie nou pentru ele, distrându-se ºi Informaþii: ajunge la Tabãra de Muzicã, iar plin Rãzboi Rece, "Agentul de la criminalã internaþionalã, care fãcându-ºi prieteni noi.Erika, la Tabãra Regalã. În - tel: 0242-312800U.N.C.L.E." evidenþiazã vrea sã destabilizeze fragila Când fetele aflã cã ambele timp ce conducerea celor douã concurenþa dintre doi agenþi de - site: www.culturalcl.roordine mondialã folosind arme 

PROGRAM CINEMA 21-27 AUGUST 2015



Alexandru Odobescu pentru 
artificii. ªi ca totul sã fie distincþia „Profesorul Anului” 
special în aceastã zi, au fost ºi o doamnã învãþãtoare care ºi-imp de 3 zile, oraºul Lehliu 
prezenþi peste 7.000 de oameni, a început activitatea ºi a Garã a fost în mare 
la o populaþie de 6.700 de terminat-o la ªcoala din Lehliu. Tsãrbãtoare. La iniþiativa 
locuitori înregistraþi la ultimul Însemnele titlului de „Cetãþean primarului Iulian Iacomi ºi prin 
recensãmânt efectuat în anul de Onoare” au fost acordate de hotãrârea Consiliului Local din 
2011. În cea de-a treia zi cãtre însuºi Iulian Iacomi. A 2008, ultimul weekend al lunii 
(duminicã 2 august) ºi ultima, urmat omagierea a 7 cupluri iulie este dedicat Zilelor Oraºului 
au fost aplaudaþi la scenã care au sãrbãtorit 50 de ani de Lehliu. Aflat la a VIII-a ediþie, 
deschisã de peste 5.000 de evenimentul s-a dorit a fi unul de cãsãtorie. Toþi cei care au urcat 
oameni prezenþi manelistul amploare, dupã cum a precizat 
Dãnuþ Androneanu, interpretul primarul Iulian Iacomi. 
de muzicã de petrecere Alex 
Coja, Andreea Antonescu ºi „Faptul cã România se aflã în 
trupa sa de dans, Dorian Popa, continuã crizã financiarã ne-a 
Keo ºi Misty. În fiecare din cele fãcut sã fim mai cumpãtaþi la 
3 zile ale manifestaþiei au capitolul investiþii ºi activitãþi. 
evoluat pe scena amenajatã în Tot ce am primit anul acesta s-a oferite de Compania Mix cu totul specialã din mai multe 
incinta complexului sportiv dus cãtre Ambulatoriu. Avem Music– Admiral C4C, Amna, puncte de vedere. 20 de elevi 
„Liviu Cucu”, „Copiii talentaþi” foarte multe investiþii care sunt Ami, Radu Ile, Elena olimpici la biologie, geografie, 
pe care Compania Mix Music demarate ºi deocamdatã nu mai Meriºoreanu - care a debutat la limba francezã, fizicã ºi românã 
Bucureºti îi promoveazã la pe scenã au primit diplome, ora 16.00 cu un fond muzical pe care au câºtigat faza naþionalã 
evenimentele pe care le trofee ºi premii în bani. care au fost menþionaþi au fost premiaþi de cãtre 
realizeazã. La reuºita Excepþie au fãcut vârstnicii sponsorii care au fãcut posibilã 

cãrora Iulian Iacomi le-a oferit desfãºurarea sãrbãtorii ºi la 
o cutie cu bomboane doamnelor care au fost prezenþi 
ºi o sticlã cu ºampanie aproximativ 4.000 de oameni. A 
domnilor. Au urmat evoluþiile urmat mesajul primarului 
încântãtoare ale lui Kana Iacomi în jurul orei 19.00, unul 
Jambe, Laura Vass, Rucsy, destul de scurt, dar la obiect: 
Nicole Cherry, Roxana Marcu, „Vã mulþumesc cã aþi fost 
Bogdan Artistu, ªogoriþele, alãturi de noi ºi an de an la 
Mândrele. Petrecerea a aceastã manifestaþie. Mã bucur sunt finanþate decât de la continuat cu recitalurile de cã sunteþi într-un numãr atât bugetul local. ªi în privinþa excepþie ale lui Constantin de mare ºi sper sã vã distraþi activitãþilor culturale situaþia evenimentului, un aport viceprimarul ªtefania Moga. Enceanu ºi Vali Vijelie care a aºa cum doriþi fiecare. La mulþi nu a fost „rozã”. M-am gândit la important ºi-au adus forþele de Printr-o hotãrâre a Consiliului entuziasmat asistenþa. Seara s-a ani tuturor!”, dupã care a un moment dat sã anulez acest jandarmerie, poliþia localã, Local s-a popus acordarea încheiat la ora 22.00 când început petrecerea. A doua zi eveniment, însã avansul dat pompierii ºi paramedicii titlului de „Cetãþean de Onoare Primãria Lehliu a oferit celor (sâmbãtã 1 august) a fost una firmei organizatoare m-a prezenþii în cele trei zile de al oraºului Lehliu” unor prezenþi un splendid foc de 

determinat sã continui acest spectacole. „Sã nu înregistrezi personalitãþi marcante. 
proiect”. ªi iatã, Iulian Iacomi nici un incident la o Propunerea i-a vizat pe 
a gãsit resursele financiare manifestaþie de o asemenea Marinicã Pãtârlãgeanu pentru 
necesare susþinerii acestei amploare cu un public de peste întreaga viaþã dedicatã 
manifestaþii foarte importante 10.000 de oameni în cele trei fotbalului local, pe Valentin 
pentru oraºul Lehliu, nu din zile, înseamnã cã toþi cei Stoica ex-viceprimar, pentru 
bugetul primãriei, ci exclusiv implicaþi în organizare ºi-au merite deosebite în 
din sponsorizãri. Prima zi a fãcut bine treaba, fapt pentru emanciparea oraºului, pe 4 
sãrbãtorii (vineri 31 iulie) a fost care le mulþumesc foarte mult veterani de rãzboi, pentru 
o zi normalã, plinã de tuturor.”, a precizat primarul actele de vitejie în rãzboi, 3 
spectacole de toate genurile Iulian Iacomi. profesori de la Liceul 
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Pandea, delegaþia oraºului Tutrakan din 
Bulgaria ºi, nu în ultimul rând, consilierii 
locali. 
Mesajul transmis de Irinel Roman 
locuitorilor comunei a fost unul 
emoþionant: „Preacucernici pãrinþi, 
distinse autoritãþi din România ºi 
Bulgaria, dragi chirnogeni! Bunã ziua 
ºi bine aþi venit la cea de-a treia ediþie 
a Zilelor Comunei Chirnogi. Salut în 
primul rând distinºii invitaþi din 
Bulgaria, oficialitãþile ºi autoritãþile 
cãlãrãºene ºi pe toþi chirnogenii din 
þarã ºi din diaspora. Tuturor vã 
transmit cã suntem cu inima ºi cu 
gândul mereu alãturi de voi ºi vã 
aºteptãm sã veniþi sã fim împreunã cel 
puþin o datã pe an la aceastã 
sãrbãtoare a chirnogenilor. Onoraþi 
oaspeþi, dragi consãteni, am început 
timid în 2013 ºi iatã cã uºor, uºor 
începem sã creºtem ºi aceastã presã. „Declar deschise Zilele Comunei. Mircea Brânduºã
manifestare prinde conturul de Pentru cã este un moment festiv am 
tradiþie. Atât eu cât ºi consilierii locali hotãrât sã acordãm diplome de onoare ânãrul primar al comunei Chirnogi, ne dorim ca prin organizarea acestei distinºilor fii ºi fiice ale comunei 

ing. Irinel Roman, a surprins iarãºi cmanifestãri sã aducem o undã de Chirnogi cu care ne mândrim ºi pe 
bucurie ºi mulþumire sufleteascã Tcu organizarea fãrã cusur a zilelor care îi considerãm ambasadori ºi 
tuturor participanþilor. Ziua comunei comunei Chirnogi. La sfârºitul promotori ai valorilor locale 
noastre sã fie un prilej de a ne întâlni sãptãmânii trecute (15-16 august 2015), pretutindeni, în þarã ºi strãinãtate: 
emoþional, de a ne simþi bine comuna Chirnogi a fost în mare prof. scriitor de cãrþi pentru copii 
împreunã, de a ne reaminti tradiþiile sãrbãtoare. Aurelia Georgescu; prof. Betelie 
locului, de a duce recunoºtinþa noastrã (Roºioru) Maria; prof. Vasile Catrina; 
celor care pun umãrul la dezvoltarea prof. Maria Marin; prof. Mariana Primãria, reprezentatã de edilul Irinel comunitãþii noastre, de a mai schimba Bane. Ca un simbol al prieteniei ºi Roman ºi membrii Consiliului Local au o vorbã ºi într-un alt context. Sã uitãm recunoºtinþei mele faþã de consilierii hotãrât sã organizeze a III-a ediþie a Zilelor de necazurile cotidiene ºi sã ne locali din Chirnogi ºi Tutrakan, vã Comunei, un eveniment care a adunat mii bucurãm. Ce am realizat se vede! înmânez fiecãruia câte o diplomã de de locuitori în cele douã zile (aproximativ Suntem o comunã foarte mare cu onoare pentru rolul deosebit în 4.000 de oameni). În cele douã zile ale oameni deosebiþi, dar în care mai sunt promovarea prieteniei româno-bulgarã. manifestaþiei au fost „de toate pentru foarte multe lucruri de fãcut. Pentru Mulþumesc oaspeþilor noºtri bulgari toþi”, acþiuni sportive -meciuri de fotbal, asta aºteptãm sprijinul mai pregnant al pentru onoarea care ne-o fac de a fi cros pentru elevi, concursuri  tematice, judeþului. Ne rugãm ca Dumnezeu sã prezenþi la sãrbãtoarea noastrã. Vã desene ale copiilor, ateliere de picturã ne ajute ºi împreunã cu spiritul dvs doresc tuturor distracþie plãcutã”. pentru copii, etc. Au fost acordate gospodãresc sã facem din Chirnogi o 

distincþii celor mai gospodari locuitori ai Dl Milen Marinov, viceprimarul din comunã de invidiat în þarã. ?tiu cã 
comunei ºi fiilor satului care au realizat Tutrakan a adresat celor prezenþi meritaþi acest lucru! Vã doresc o 
lucruri deosebite ºi multe diplome pentru urmãtorul mesaj: „Vã salut pe toþi! Este sãrbãtoare a comunei deosebit de 
copii ce s-au evidenþiat  în competiþii o onoare pentru noi de a fi prezenþi la frumoasã ºi vã transmit tuturor un 
educaþionale, cultural - sportive. Toate sãrbãtoarea voastrã. În numele sincer La mulþi ani!”  
acestea au fost combinate cu discursurile primarului nostru, Stefanov Dimiter ºi 

Sãrbãtoarea comunei Chirnogi a continuat a consilierilor locali vã transmit 
cu un spectacol artistic de excepþie în care felicitãri pentru modul cum aþi reuºit 
au evoluat: Dumitru Dragon, Alexandra sã organizaþi acest eveniment ºi pentru 
Ungureanu, Maria Dragomiroiu, Steliana semnarea acordului de înfrãþire între 
Sima, Florin Vasilicã ºi ansamblul cele douã localitãþi. Mã mândresc cu 
Teleormanul. Manifestãrile s-au încheiat acest lucru. Multã sãnãtate ºi La mulþi 
aproape de miezul nopþii cu un splendid ani!” 
foc de artificii. 

Ing. Relu Cotoban, consilier local, a 
declarat urmãtoarele: „La mulþi ani 
gazdelor ºi invitaþilor noºtri! Bine aþi 
venit „acasã”, fraþi din Bulgaria. 
Mulþumesc executivului celor douã 
primãrii care s-au implicat activ în 
realizarea ºi semnarea documentaþiei oficiale ale autoritãþilor judeþene, locale, 
de înfrãþire a celor douã localitãþi. A Tedeum-ul oficiat de preoþi români ºi 
sosit momentul sã facem lucruri bulgari, de un spectacol deosebit susþinut 
frumoase pentru localitãþile Chirnogi de copiii celor douã ºcoli generale ale 
ºi Tutrakan, sã accesãm fonduri comunei -poezie ºi cântec; alãturi de copii 
europene pentru implementarea a cât talentaþi din Chirnogi. Au fost prezenþi 
mai multor proiecte care vor avea ca invitaþi din Bulgaria ºi circa 35 de 
scop facilitarea condiþiilor de viaþã ale interpreþi de muzicã popularã ºi dansatori 
locuitorilor din cele douã localitãþi. din municipalitatea Tutrakan (Nova 
Deja, „Podul Sufletesc” a fost clãdit Cerna). 
între noi. La mulþi ani tuturor!”. Programul primei zile a debutat cu 
La ora 11.00 un sobor de preoþi români ºi praznicul hramului Bisericii „Adormirea 
bulgari a oficiat o slujbã religioasã de pe Maicii Domnului”, a continuat cu meciul 
scena din incinta bazei sportive din de fotbal, Victoria Chirnogi – Dunãrea 
Chirnogi. Dupã care primarul Irinel Grãdiºtea (3-0) ºi s-a încheiat cu un prim 
Roman ºi-a prezentat invitaþii: George spectacol artistic pentru încununarea 
Iacob, prefectul judeþului; vicepreºedintele acestei zile festive în care recitalurile 
Consiliului Judeþean, Marian Dinulescu; oferite de Dan Helciug ºi Rechinii din 
primarii din localitãþile Crivãþ, Radovanu, Olteniþa au animat atmosfera. Cea de-a 
Mitreni, Nana, ªtefan cel Mare – Ion doua zi a debutat în jurul orei 10.00 în 
Robu, Vasilica Dobrescu, Tudorel sala Consiliului Local, unde primarul Irinel 
Minciunã, Gheorghe Dobre ºi Nicolae Roman a susþinut o scurtã conferinþã de 

Zilele Comunei - Prilej de 
sãrbãtoare la Chirnogi



Alexandru Odobescu pentru 
artificii. ªi ca totul sã fie distincþia „Profesorul Anului” 
special în aceastã zi, au fost ºi o doamnã învãþãtoare care ºi-imp de 3 zile, oraºul Lehliu 
prezenþi peste 7.000 de oameni, a început activitatea ºi a Garã a fost în mare 
la o populaþie de 6.700 de terminat-o la ªcoala din Lehliu. Tsãrbãtoare. La iniþiativa 
locuitori înregistraþi la ultimul Însemnele titlului de „Cetãþean primarului Iulian Iacomi ºi prin 
recensãmânt efectuat în anul de Onoare” au fost acordate de hotãrârea Consiliului Local din 
2011. În cea de-a treia zi cãtre însuºi Iulian Iacomi. A 2008, ultimul weekend al lunii 
(duminicã 2 august) ºi ultima, urmat omagierea a 7 cupluri iulie este dedicat Zilelor Oraºului 
au fost aplaudaþi la scenã care au sãrbãtorit 50 de ani de Lehliu. Aflat la a VIII-a ediþie, 
deschisã de peste 5.000 de evenimentul s-a dorit a fi unul de cãsãtorie. Toþi cei care au urcat 
oameni prezenþi manelistul amploare, dupã cum a precizat 
Dãnuþ Androneanu, interpretul primarul Iulian Iacomi. 
de muzicã de petrecere Alex 
Coja, Andreea Antonescu ºi „Faptul cã România se aflã în 
trupa sa de dans, Dorian Popa, continuã crizã financiarã ne-a 
Keo ºi Misty. În fiecare din cele fãcut sã fim mai cumpãtaþi la 
3 zile ale manifestaþiei au capitolul investiþii ºi activitãþi. 
evoluat pe scena amenajatã în Tot ce am primit anul acesta s-a oferite de Compania Mix cu totul specialã din mai multe 
incinta complexului sportiv dus cãtre Ambulatoriu. Avem Music– Admiral C4C, Amna, puncte de vedere. 20 de elevi 
„Liviu Cucu”, „Copiii talentaþi” foarte multe investiþii care sunt Ami, Radu Ile, Elena olimpici la biologie, geografie, 
pe care Compania Mix Music demarate ºi deocamdatã nu mai Meriºoreanu - care a debutat la limba francezã, fizicã ºi românã 
Bucureºti îi promoveazã la pe scenã au primit diplome, ora 16.00 cu un fond muzical pe care au câºtigat faza naþionalã 
evenimentele pe care le trofee ºi premii în bani. care au fost menþionaþi au fost premiaþi de cãtre 
realizeazã. La reuºita Excepþie au fãcut vârstnicii sponsorii care au fãcut posibilã 

cãrora Iulian Iacomi le-a oferit desfãºurarea sãrbãtorii ºi la 
o cutie cu bomboane doamnelor care au fost prezenþi 
ºi o sticlã cu ºampanie aproximativ 4.000 de oameni. A 
domnilor. Au urmat evoluþiile urmat mesajul primarului 
încântãtoare ale lui Kana Iacomi în jurul orei 19.00, unul 
Jambe, Laura Vass, Rucsy, destul de scurt, dar la obiect: 
Nicole Cherry, Roxana Marcu, „Vã mulþumesc cã aþi fost 
Bogdan Artistu, ªogoriþele, alãturi de noi ºi an de an la 
Mândrele. Petrecerea a aceastã manifestaþie. Mã bucur sunt finanþate decât de la continuat cu recitalurile de cã sunteþi într-un numãr atât bugetul local. ªi în privinþa excepþie ale lui Constantin de mare ºi sper sã vã distraþi activitãþilor culturale situaþia evenimentului, un aport viceprimarul ªtefania Moga. Enceanu ºi Vali Vijelie care a aºa cum doriþi fiecare. La mulþi nu a fost „rozã”. M-am gândit la important ºi-au adus forþele de Printr-o hotãrâre a Consiliului entuziasmat asistenþa. Seara s-a ani tuturor!”, dupã care a un moment dat sã anulez acest jandarmerie, poliþia localã, Local s-a popus acordarea încheiat la ora 22.00 când început petrecerea. A doua zi eveniment, însã avansul dat pompierii ºi paramedicii titlului de „Cetãþean de Onoare Primãria Lehliu a oferit celor (sâmbãtã 1 august) a fost una firmei organizatoare m-a prezenþii în cele trei zile de al oraºului Lehliu” unor prezenþi un splendid foc de 

determinat sã continui acest spectacole. „Sã nu înregistrezi personalitãþi marcante. 
proiect”. ªi iatã, Iulian Iacomi nici un incident la o Propunerea i-a vizat pe 
a gãsit resursele financiare manifestaþie de o asemenea Marinicã Pãtârlãgeanu pentru 
necesare susþinerii acestei amploare cu un public de peste întreaga viaþã dedicatã 
manifestaþii foarte importante 10.000 de oameni în cele trei fotbalului local, pe Valentin 
pentru oraºul Lehliu, nu din zile, înseamnã cã toþi cei Stoica ex-viceprimar, pentru 
bugetul primãriei, ci exclusiv implicaþi în organizare ºi-au merite deosebite în 
din sponsorizãri. Prima zi a fãcut bine treaba, fapt pentru emanciparea oraºului, pe 4 
sãrbãtorii (vineri 31 iulie) a fost care le mulþumesc foarte mult veterani de rãzboi, pentru 
o zi normalã, plinã de tuturor.”, a precizat primarul actele de vitejie în rãzboi, 3 
spectacole de toate genurile Iulian Iacomi. profesori de la Liceul 
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Pandea, delegaþia oraºului Tutrakan din 
Bulgaria ºi, nu în ultimul rând, consilierii 
locali. 
Mesajul transmis de Irinel Roman 
locuitorilor comunei a fost unul 
emoþionant: „Preacucernici pãrinþi, 
distinse autoritãþi din România ºi 
Bulgaria, dragi chirnogeni! Bunã ziua 
ºi bine aþi venit la cea de-a treia ediþie 
a Zilelor Comunei Chirnogi. Salut în 
primul rând distinºii invitaþi din 
Bulgaria, oficialitãþile ºi autoritãþile 
cãlãrãºene ºi pe toþi chirnogenii din 
þarã ºi din diaspora. Tuturor vã 
transmit cã suntem cu inima ºi cu 
gândul mereu alãturi de voi ºi vã 
aºteptãm sã veniþi sã fim împreunã cel 
puþin o datã pe an la aceastã 
sãrbãtoare a chirnogenilor. Onoraþi 
oaspeþi, dragi consãteni, am început 
timid în 2013 ºi iatã cã uºor, uºor 
începem sã creºtem ºi aceastã presã. „Declar deschise Zilele Comunei. Mircea Brânduºã
manifestare prinde conturul de Pentru cã este un moment festiv am 
tradiþie. Atât eu cât ºi consilierii locali hotãrât sã acordãm diplome de onoare ânãrul primar al comunei Chirnogi, ne dorim ca prin organizarea acestei distinºilor fii ºi fiice ale comunei 

ing. Irinel Roman, a surprins iarãºi cmanifestãri sã aducem o undã de Chirnogi cu care ne mândrim ºi pe 
bucurie ºi mulþumire sufleteascã Tcu organizarea fãrã cusur a zilelor care îi considerãm ambasadori ºi 
tuturor participanþilor. Ziua comunei comunei Chirnogi. La sfârºitul promotori ai valorilor locale 
noastre sã fie un prilej de a ne întâlni sãptãmânii trecute (15-16 august 2015), pretutindeni, în þarã ºi strãinãtate: 
emoþional, de a ne simþi bine comuna Chirnogi a fost în mare prof. scriitor de cãrþi pentru copii 
împreunã, de a ne reaminti tradiþiile sãrbãtoare. Aurelia Georgescu; prof. Betelie 
locului, de a duce recunoºtinþa noastrã (Roºioru) Maria; prof. Vasile Catrina; 
celor care pun umãrul la dezvoltarea prof. Maria Marin; prof. Mariana Primãria, reprezentatã de edilul Irinel comunitãþii noastre, de a mai schimba Bane. Ca un simbol al prieteniei ºi Roman ºi membrii Consiliului Local au o vorbã ºi într-un alt context. Sã uitãm recunoºtinþei mele faþã de consilierii hotãrât sã organizeze a III-a ediþie a Zilelor de necazurile cotidiene ºi sã ne locali din Chirnogi ºi Tutrakan, vã Comunei, un eveniment care a adunat mii bucurãm. Ce am realizat se vede! înmânez fiecãruia câte o diplomã de de locuitori în cele douã zile (aproximativ Suntem o comunã foarte mare cu onoare pentru rolul deosebit în 4.000 de oameni). În cele douã zile ale oameni deosebiþi, dar în care mai sunt promovarea prieteniei româno-bulgarã. manifestaþiei au fost „de toate pentru foarte multe lucruri de fãcut. Pentru Mulþumesc oaspeþilor noºtri bulgari toþi”, acþiuni sportive -meciuri de fotbal, asta aºteptãm sprijinul mai pregnant al pentru onoarea care ne-o fac de a fi cros pentru elevi, concursuri  tematice, judeþului. Ne rugãm ca Dumnezeu sã prezenþi la sãrbãtoarea noastrã. Vã desene ale copiilor, ateliere de picturã ne ajute ºi împreunã cu spiritul dvs doresc tuturor distracþie plãcutã”. pentru copii, etc. Au fost acordate gospodãresc sã facem din Chirnogi o 

distincþii celor mai gospodari locuitori ai Dl Milen Marinov, viceprimarul din comunã de invidiat în þarã. ?tiu cã 
comunei ºi fiilor satului care au realizat Tutrakan a adresat celor prezenþi meritaþi acest lucru! Vã doresc o 
lucruri deosebite ºi multe diplome pentru urmãtorul mesaj: „Vã salut pe toþi! Este sãrbãtoare a comunei deosebit de 
copii ce s-au evidenþiat  în competiþii o onoare pentru noi de a fi prezenþi la frumoasã ºi vã transmit tuturor un 
educaþionale, cultural - sportive. Toate sãrbãtoarea voastrã. În numele sincer La mulþi ani!”  
acestea au fost combinate cu discursurile primarului nostru, Stefanov Dimiter ºi 

Sãrbãtoarea comunei Chirnogi a continuat a consilierilor locali vã transmit 
cu un spectacol artistic de excepþie în care felicitãri pentru modul cum aþi reuºit 
au evoluat: Dumitru Dragon, Alexandra sã organizaþi acest eveniment ºi pentru 
Ungureanu, Maria Dragomiroiu, Steliana semnarea acordului de înfrãþire între 
Sima, Florin Vasilicã ºi ansamblul cele douã localitãþi. Mã mândresc cu 
Teleormanul. Manifestãrile s-au încheiat acest lucru. Multã sãnãtate ºi La mulþi 
aproape de miezul nopþii cu un splendid ani!” 
foc de artificii. 

Ing. Relu Cotoban, consilier local, a 
declarat urmãtoarele: „La mulþi ani 
gazdelor ºi invitaþilor noºtri! Bine aþi 
venit „acasã”, fraþi din Bulgaria. 
Mulþumesc executivului celor douã 
primãrii care s-au implicat activ în 
realizarea ºi semnarea documentaþiei oficiale ale autoritãþilor judeþene, locale, 
de înfrãþire a celor douã localitãþi. A Tedeum-ul oficiat de preoþi români ºi 
sosit momentul sã facem lucruri bulgari, de un spectacol deosebit susþinut 
frumoase pentru localitãþile Chirnogi de copiii celor douã ºcoli generale ale 
ºi Tutrakan, sã accesãm fonduri comunei -poezie ºi cântec; alãturi de copii 
europene pentru implementarea a cât talentaþi din Chirnogi. Au fost prezenþi 
mai multor proiecte care vor avea ca invitaþi din Bulgaria ºi circa 35 de 
scop facilitarea condiþiilor de viaþã ale interpreþi de muzicã popularã ºi dansatori 
locuitorilor din cele douã localitãþi. din municipalitatea Tutrakan (Nova 
Deja, „Podul Sufletesc” a fost clãdit Cerna). 
între noi. La mulþi ani tuturor!”. Programul primei zile a debutat cu 
La ora 11.00 un sobor de preoþi români ºi praznicul hramului Bisericii „Adormirea 
bulgari a oficiat o slujbã religioasã de pe Maicii Domnului”, a continuat cu meciul 
scena din incinta bazei sportive din de fotbal, Victoria Chirnogi – Dunãrea 
Chirnogi. Dupã care primarul Irinel Grãdiºtea (3-0) ºi s-a încheiat cu un prim 
Roman ºi-a prezentat invitaþii: George spectacol artistic pentru încununarea 
Iacob, prefectul judeþului; vicepreºedintele acestei zile festive în care recitalurile 
Consiliului Judeþean, Marian Dinulescu; oferite de Dan Helciug ºi Rechinii din 
primarii din localitãþile Crivãþ, Radovanu, Olteniþa au animat atmosfera. Cea de-a 
Mitreni, Nana, ªtefan cel Mare – Ion doua zi a debutat în jurul orei 10.00 în 
Robu, Vasilica Dobrescu, Tudorel sala Consiliului Local, unde primarul Irinel 
Minciunã, Gheorghe Dobre ºi Nicolae Roman a susþinut o scurtã conferinþã de 

Zilele Comunei - Prilej de 
sãrbãtoare la Chirnogi
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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
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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

 devenit deja tradiþie la 
Periºoru ca de Sfântã AMãrie sã se serbeze Zilele 

Comunei. Atestatã in urmã cu 
84 de ani, atunci când 
înfiinþarea acesteia a apãrut în 
Monitorul Oficial, comuna a 
reluat aceastã sãrbãtoare anul 
trecut, în 2014, când primarul 
Damian Tudorel a hotãrât sã le 
ofere locuitorilor petrecerea pe 
care aceºtia, „oameni harnici ºi 
destoinici”, aºa cum chiar 
domnia sa ne-a declarat cã sunt, 
o meritã cu prisoinþã. Hãrnicia 
periºorenilor se vede încã de la 
intrarea în sat. casele mari ºi 
curþile frumoase rãsar pe strãzi prãjiturilor pe care bunica le mare, pe zi ce trece mai începe povestea, poveste pe care de familii au primit terenuri în 
asfaltate ºi îngrijite imediat ce fãcea în cuptorul din bucãtãrie ºi înfloritoare. Periºorenii au ºtiut chiar acesta ne-a spus-o...  acea perioadã. Câmpurile 
treci calea feratã ºi pãºeºti într-o al lucernei pe care bunicul o sã-ºi pãstreze tradiþiile, evoluând Periºorului au fost ºi ele Primii locuitori ai zonei, localitate care ºi-ar merita cu aducea de la câmp. Acolo, în totodatã atât economic, cât ºi împãrþite veteranilor de rãzboi. crescãtori de oi ºi capre, au venit adevãrat titlul de comunã urmã cu 30 de ani, pe strãzile cultural. „De vinã” este primarul Noii împroprietãriþi care au aici pentru a-ºi paºte animalele, europeanã. Iar faptul cã au un pline de praf, mi-am trãit cea localitãþii, aflat acum la al treilea primit pãmânt la Periºoru au islazurile bogate cu iarbã grasã primar care îi reprezintã aºa mai frumoasã copilãrie. Acum, mandat pe care l-a folosit cu fost din zona Prahovei, care convingându-i sã rãmânã ºi sã cum se cuvine se vede în revin cu sufletul întretãiat de prisosinþã în slujba cetãþenilor odatã ajunºi în comunã, în 1924-întemeieze prima vatrã a numãrul anilor, 11, de când emoþie de fiecare datã ºi pe care-i pãstoreºte. ªi pentru 1925, s-au împãrþit în trei grupe: localitãþii actuale, dupã cum acesta conduce Primãria. redescopãr de la un an la altul o cã, în definitiv, omul sfinþeºte cei care veniserã de la Mãneciu, aflãm de la viceprimar. ªi acum 
Amintirile mele despre Periºoru comunã mai frumoasã, mai locul, domnul Damian Tudorel Pãmânteni ºi Ungureni s-au se mai vãd ºanturile vetrei 
se leagã mai mereu de mirosul ºtie ce sã facã în primul rând cu aºezat în nord-vest, cei din ciobanilor pe câmpul de la 

banii oamenilor pe care-i Ogretin au ocupat zona de nord-marginea satului, loc în care 
reprezintã. Le transformã est, iar cojanii s-au instalat în ajungem ºi noi alãturi de acesta. 
comuna zi de zi într-un loc de sud. Pânã în 1933 comuna s-a Pentru a se apãra de hoþi, 
care ºi ei, dar ºi noi, cei care am numit Ioan G. Duca, dupã bordeiele ºi staulele erau aºezate 
plecat de mulþi ani de acolo, sã numele premierului de atunci, în mijlocul unui cerc delimitat de 
fim mândri. iar mai târziu aceasta a fost un ºanþ adânc. Denumirea 

numitã Periºoru dupã denumirea Istoria locului însã nu începe comunei vine, din câte se pare, 
datã de ciobani. odatã cu mine, ci în urmã cu de la un pãr pãdureþ aflat în 

peste 100 de ani. mijlocul câmpului unde pãºteau În toþi aceºti ani, aºezarea 
animalele. Mult mai târziu, dupã întemeiatã de oieri ºi construitã Viceprimarul localitãþii, 
primul rãzboi mondial, regele de familiile veteranilor din Gheorghe Moraru, ne-a fost 
Ferdinand I, prin reforma agrarã primul rãzboi mondial a devenit gazdã primitoare într-una dintre 
din 1921, a decis sã dea celor o comunã modernã ºi mândrã dupã-amiezi. Ne-a purtat paºii 
care au luptat în rãzboi câte 4 ha care-ºi cinsteºte tradiþia ºi prin sat ºi ne-a condus tocmai pe 
de teren, un milion ºi jumãtate înaintaºii.izlazul comunei, acolo unde 

Comuna Periºoru, istorie de peste 100 de ani
Alina Stanciu
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