
Programul Operaþional Regional, în judeþul Cãlãraºiul a obþinut finanþare europeanã. iercuri, 30 septembrie a.c., la sediul 
Cãlãraºi, în exerciþiul financiar 2007-2013. Ulterior, jurnaliºtii au vizitat ambulatoriul ADR Sud Muntenia, a avut loc o 

conferinþã de presã care a avut ca M Directorul ADR, Liviu Muºat, a trecut în revistã Spitalului de psihiatrie din Sãpunari, ce a fost 
proiectele, axele ºi domeniile pentru care reabilitat cu fonduri ...scop evaluarea proiectelor depuse pe 
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obþinerii unei locuinþe sociale, n ºedinþa Consiliului Local 
se fac de cãtre Comisia de Cãlãraºi din 30 septembrie Î analizã a cererilor de locuinþã. a.c., executivul Primãriei a 
Ordinea de înscriere a familiilor supus aprobãrii un proiect de 
ºi persoanelor îndreptãþite sã hotãrâre prin care doreºte sã 
primeascã o locuinþã socialã în reglementeze criteriile de 
listele de prioritate este prioritate privind acordarea de 
urmãtoarea:locuinþe sociale. 
- persoanele ºi Propunerile pentru înscrierea în 
familiile evacuate...listele de prioritate în vederea >> pagina 2
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282 de milioane de lei, valoarea 
proiectelor finanþate pe POR 
la nivelul judeþului Cãlãraºi

n ADR Sud Muntenia

Executivul Primãriei 

locuinþelor sociale

a stabilit noi 
criterii privind ordinea de prioritate 

la acordarea 

prin Grãdiºtea 
- tradiþii, 

culturã ºi 
naturã!

 a fost realeasã în 
funcþia de 

preºedinte al 
OFSD Cãlãraºi

 a fost reconfirmat 
în funcþia de 

preºedinte al PSD 
Cãlãraºi

Sandu Manea: „Dupã primii 
3 ani de la încredinþarea 
mandatului ies cu fruntea 
sus în faþa locuitorilor ºi le 
cer votul pentru încã 4 ani”

PROGRAM CINEMA 
perioada 2 – 29 octombrie 2015

Consiliul Judeþean vrea 
sã modernizeze Muzeul 
„Dunãrii de Jos”

Baza Navrom va deveni 
complex sportiv 
multifuncþional

Sosirea lui 
, 

previzibilã ca un 
rãsãrit

Bogatu 
la Dunãrea



Notã: Criteriile de ierarhizare prevãzute prin Notã:
punctaj au în vedere titularul cererii ºi 

În cazul înregistrãrii unor punctaje * În cazul celor toleraþi în spaþiu, suprafaþa implicit rezolvarea situaþiei locative a 
egale, solicitanþii vor fi departajaþi în locuibilã este a întregului  apartament/locuinþã acestuia. În consecinþã se puncteazã 
funcþie de  prevederile art. 21 din HG ºi se raporteazã la toþi locatarii acestuia care numai titularul cererii.
1275/2000  unde sunt  stipulate gospodãresc împreunã, atât membrii familiei 
urmãtoarele: Lista de repartizare a locuinþelor se solicitantului de locuinþã cat ºi ceilalþi locatari 

întocmeºte prin preluarea solicitanþilor – proprietarii locuinþei, alte persoane tolerate a) condiþiile de locuit ale înscriºi în lista de prioritate, urmãrindu-se în spaþiu.solicitanþilor; asigurarea spaþiului locativ la care au 
b) numãrul copiilor ºi al celorlalte dreptul solicitanþii de locuinþã ºi evitându-** Venitul mediu net lunar pe persoanã, 
persoane care gospodãresc împreunã se repartizarea unor spaþii excedentare. realizat in ultimele 12 luni, sub nivelul 
cu solicitanþii; 

câºtigului salarial mediu net lunar pe c) starea sãnãtãþii solicitanþilor sau a Notã: - Solicitanþii care au depus dosar 
economie, comunicat de Institutul Naþional de unor membri ai familiilor acestora; individual, dar se regãsesc simultan în 
Statisticã in ultimul buletin statistic anterior d) vechimea cererilor  (luându-se în dosare de pãrinþi, copii nu vor mai 
lunii in care se analizeazã cererea, precum ºi considerare data efectivã a benefica de punctaj corelativ în acele 
anterior lunii in care se repartizeazã locuinþa.înregistrãrii cererii ziua/luna/anul). dosare.

...afli ce se-ntâmplã 3Administraþie

www.obiectiv-online.ro

2 - 8 octombrie 20152 Local

www.obiectiv-online.ro

2 - 8 octombrie 2015
...afli ce se-ntâmplã

entru a se realiza Sportive „NAVROM” imobil 
acest proiect, conform –teren situat în mun. 
cerinþelor CNI, Cãlãraºi, str. Dobrogei, nr. 2, P

Municipiul Cãlãraºi trebuie jud. Cãlãraºi, cãtre Asociaþia 
sã punã la dispoziþie întregul Judeþeanã de Fotbal 
imobil care este constituit Cãlãraºi, precum ºi 
din teren ºi construcþii aprobarea predãrii 
(teren în suprafaþã din 3255 amplasamentului descris 
mp ºi construcþii în mai sus Ministerului 
suprafaþã construita de Dezvoltãrii Regionale ºi 
902,75 mp), situat în Administraþiei Publice prin 
municipiul Cãlãraºi, str. Compania Naþionalã de 
Dobrogei, nr.2, imobil aflat Investiþii – CNI S.A. în 
în administrarea Consiliului vederea executãrii 
Local Cãlãraºi, având obiectivului propus.
urmãtoarea structurã: teren Ulterior, Municipiul Cãlãraºi 
intravilan în suprafaþã de va asigura, în condiþiile legii, 
3255 mp ºi urmãtoarele suprafeþele de teren 
construcþii: C1 - cabinã necesare pentru depozitare 
poartã + casã bilete în ºi pentru organizarea 
suprafaþã utilã de 7,30 ºantierului. De asemenea, 
mp/C2 – cabinã afiºier scor Consiliul Local Cãlãraºi se 
în suprafaþã utilã de 22,30 angajeazã sã asigurare 
mp/C3 – birou + vestiar în finanþarea cheltuielilor 
suprafaþã utilã de 81,30 pentru racordurile la utilitãþi 
mp/C4 – scenã spectacol în (electricã, apã, canal, gaz 
suprafaþã utilã de 103,10 sau alt tip de combustibil 
mp/C5 – tribunã în utilizat etc.).
suprafaþã utilã de 688,70mp.

Conform cerinþelor CNI, 
Municipiul Cãlãraºi se obligã Astfel, în ºedinþa de Consiliu 
ca, dupã predarea Local de miercuri, 30 
amplasamentului ºi a septembrie 2015, pe ordinea 
obiectivului realizat, sã de zi s-au aflat douã proiecte 
menþinã destinaþia acestuia în acest sens: unul care viza 
ºi sã-l întreþinã pe o revocarea Hotãrârii nr. 
perioadã de  minimum 15 67/28.05.2009 privind darea 
ani.în folosinþã gratuitã a Bazei 

n ºedinþa Consiliului Local Cãlãraºi 
din 30 septembrie a.c., executivul 
Primãriei a supus aprobãrii un Î

proiect de hotãrâre prin care doreºte sã 
reglementeze criteriile de prioritate 
privind acordarea de locuinþe sociale. 
Propunerile pentru înscrierea în listele 
de prioritate în vederea obþinerii unei 
locuinþe sociale, se fac de cãtre Comisia 
de analizã a cererilor de locuinþã. 
Ordinea de înscriere a familiilor ºi 
persoanelor îndreptãþite sã primeascã o 
locuinþã socialã în listele de prioritate 
este urmãtoarea:
- persoanele ºi familiile evacuate sau 
care urmeazã a fi evacuate din 
locuinþele retrocedate foºtilor 
proprietari;
- tinerii care au vârsta de pânã la 35 de 
ani;
- tinerii proveniþi din instituþii de 
ocrotire socialã ºi care au împlinit jertfit viaþa sau au avut de suferit în precum ºi celor deportate în 
vârsta de 18 ani; urma revoltei muncitoreºti strãinãtate ori constituite în prizonieri, 
- invalizii de gradul I ºi II, persoanele anticomuniste de la Braºov din republicat, cu modificãrile ºi 
cu handicap; noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu completãrile ulterioare
- pensionarii, veteranii ºi vãduvele de modificãrile ºi completãrile ulterioare, - alte persoane sau familii îndreptãþite.
rãzboi, beneficiarii prevederilor Legii ºi ai prevederilor Decretului-lege nr. 

Înscrierea în lista de prioritãþi a recunoºtinþei faþã de eroii-martiri ºi 118/1990 privind acordarea unor 
categoriilor de persoane se va face în luptãtorii care au contribuit la victoria drepturi persoanelor persecutate din 
ordinea descrescãtoare a punctajului Revoluþiei române din decembrie 1989, motive politice de dictatura instauratã 
calculat conform Anexei nr. 4.precum ºi faþã de persoanele care ºi-au cu începere de la 6 martie 1945, 

asa Corpului Didactic, în parteneriat 
cu Inspectoratul ªcolar al Judeþului CCãlãraºi, organizeazã Luni,  5 

octombrie 2015, ora 09.00, la sala de 
ºedinþe a I.ª.J., o serie de manifestãri 
dedicate Zilei Educaþiei. Evenimentul va fi 
structurat pe douã secþiuni, una dedicatã 
elevilor, sub forma unui mini-spectacol,  iar 
cealaltã cadrelor didactice, sub forma unei 
dezbateri. La acest eveniment vor participa 
reprezentanþi ai unitãþilor de învãþãmânt din 
tot judeþul, iar premiile vor consta în cãrþi ºi 
diplome.

n Cãlãraºi

Casa Corpului Didactic 
se pregãteºte de Ziua 

Educaþiei

a finele sãptãmânii trecute, Agenþia 
Judeþeanã pentru Ocuparea Forþei de 
Muncã din Cãlãraºi a organizat Bursa L

locurilor de muncã pentru absolvenþii promoþiei 
2015. Acþiunea s-a desfãºurat simultan la sediul 
CRFPA Cãlãraºi ºi la sediul Agenþiei Locale 
Olteniþa. Pentru organizarea acestui eveniment 
au fost contactaþi 421 agenþi economici care au 
oferit  un numãr de 460 de locuri de muncã, cele 
mai multe dintre acestea fiind disponibile în 
domenii de activitate precum: industrie, 
construcþii/confecþii metalice, transporturi ºi 
confecþii textile. Din totalul posturilor vacante, 
265 se adresau persoanelor fãrã experinþã în 
muncã.

La cele douã acþiuni au participat 21 angajatori, 
16 la bursa organizatã în Cãlãraºi ºi 5 la bursa 
de la Olteniþa, precum ºi 254 persoane aflate în 
cãutarea unui loc de muncã (144 la Cãlãraºi ºi 
110 la Olteniþa), dintre care 142  absolvenþi 
promoþia 2015. În urma desfãºurãrii 
interviurilor cu agenþii economici, 20 de tineri 
au fost selectaþi pentru a ocupa un loc de muncã, 
aceºtia urmând a se prezenta în zilele urmãtoare 
la sediile angajatorilor pentru a-ºi dovedi 
abilitãþile. 

Alþi 7 tineri absolvenþi au fost încadraþi pe loc în 
meserii/ocupaþii precum: lucrãtor comercial, 
vânzãtor, zugrav, ºofer autoturism, mecanic auto 
ºi îngrijitor clãdiri.    

Persoanele participante la Bursã care nu 
deþineau nicio calificare au avut posibilitatea de 
a se înscrie la unul dintre programele de 
formare profesionalã oferite gratuit de AJOFM 
Cãlãraºi. La acþiunea organizatã la Cãlãraºi au 
fost prezenþi reprentanþi ai Centrului de 
Prevenire, Evaluare ºi Consiliere Antidrog 
Cãlãraºi, precum ºi ai Direcþiei Generale de  
Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Cãlãraºi,  
cei din urmã fiind însoþiþi de tineri proveniþi din 
centrele de plasament, solicitanþi ai unui loc de 
muncã.  

n AJOFM CÃLÃRAªI

27 de tineri absolvenþi 
selectaþi pentru a 
ocupa un loc de 
muncã, la bursa 

pentru absolvenþi

Executivul Primãriei a stabilit noi 
criterii privind ordinea de prioritate 

la acordarea locuinþelor sociale

ANEXA nr. 4

CRITERII DE SELECÞIE stabilite prin punctaj, pentru stabilirea 
ordinii în vederea înscrierii în Listele de prioritãþi ºi repartizare

planului cât ºi din punct de onsilierii judeþeni au 
vedere volumetric ºi votat în ºedinþa de 
arhitectural.Cmarþi, 29 septembrie 

2015, un proiect de hotãrâre În urma lucrãrilor propuse, de 
reabilitare ºi consolidare cât ºi ce vizeazã un obiectiv 
de extindere, construcþia important de investiþii ºi 
simbol a “Muzeului Dunãrii de anume „Reabilitarea, 
Jos” îºi va menþine aspectul 

modernizarea ºi extinderea iniþial de secol XX, cu o bogatã 
clãdirii Muzeului Dunãrii de valoare arhitecturã ºi istoricã 
Jos”, faza – studiu de ºi se va încadra în peisajul 

urban al zonei centrale a fezabilitate.
municipiului. Câºtigul 

Practic, proiectul constã în comunitãþii nu se va rezuma la 
realizarea lucrãrilor de menþinerea ºi amenajarea unui 
reabilitare ºi modernizare a obiectiv cultural ci ºi în 
corpurilor existente ºi obþinerea unui centru modem, 
extinderea acestora cu un corp în care istoria devine accesibilã 
de clãdire cu regimul de ºi interactivã, în care 
înãlþime Sp+P+1E destinat vizitatorul prin mijloace 
activitãþilor muzeale. Corpul modeme de expunere ºi 
nou de clãdire se va realiza în prezentare va decoperi 
cadre de beton armat ºi evoluþia, tradiþiile ºi culturilor 
ºarpantã din lemn ce va prelua din regiunea Dunãrii de Jos.
elemente de arhitecturã 

Astfel criteriile pentru care comune (registre de ferestre, 
proiectantul împreunã cu finisaje, încadramente, etc) ale 
beneficiarul au optat sunt corpului existent, durata 
urmãtoarele: menþinerea ºi estimatã de realizare a 
reabilitarea unei construcþii investiþiei fiind de 24 de luni.
simbol de început de secol XX 

Iatã care este soluþia propusã cu bogatã valoare arhitecturã 
în expertiza tehnicã: ºi istoricã pentru comunitate, 

încadrarea propunerii prin -având în vedere încadrarea în pereþilor exteriori de faþadã continuu, compuse din talpã ºi cu gips carton cu zone vitrate menþinerea stilului iniþial în clasa de risc seismic RsII a care se vor pãstra, dupã elevaþie din beton armat. pentru birouri realizate din fondul construit existent, fiind corpului existent, cât ºi faptul desfacerea ºarpantei, sticla securizatã. o legãturã între cele douã -compartimentãrile la nivelul cã o consolidare a tuturor planºeelor ºi pereþilor interiori. monumente existente, lucrãrile subsolului se vor realiza din -acoperiºul se va realiza cu elementelor structurale 
pentru corpul existent nu vor -pentru corpul propus diafragme din beton armat de existente (fundaþii, pereþi, elemente din lemn de 
avea un impact semnificativ structura de rezistenþã a fi planºee, ºarpanta) ar necesita 30 cm, zidãrie cu blocuri rãºinoase în sistemul de 
asupra vecinãtãþilor (lucrãrile realizatã în sistem spaþial de un efort financiar deosebit, ceramice cu goluri vericale în ºarpanta pe scaune cu 
de construire se vor realiza în cadre din beton armat dispuse mai mare decât pentru grosime de 30 cm ºi 15 cm. învelitoare din tabla fãlþuitã 
interiorul unor ziduri dupã douã direcþii principale realizarea unei construcþii noi, Planºeele se vor executa culoare gri-închis; se va realiza 
existente), sistemul constructiv ortogonale cu diafragme din ºi în care ar rãmâne înglobate integral din beton armat. termosistemul exterior prin 
ºi materialele utilizate duc la beton armat pentru zona de elemente uzate fizic ºi moral, placãri cu polistiren expandat -compartimentãrile pentru un costuri reduse de realizare subsol parþial - 30 cm grosime se propune ca soluþie de ºi polistiren extrudat.parter se vor realiza din fata de scenariul 2, folosirea ºi închideri din zidãrie cu consolidare crearea unei 

zidãrie ºi cu pereþi zidãriei din cãrãmidã prezintã Dupã realizarea lucrãrilor blocuri ceramice cu goluri structuri noi, în cadre din 
o izolare termicã, fonica ºi o autoportanþi placaþi cu gips propuse obiectivul propus va vericale în grosime de 30 cm beton armat, dispusã pe douã 
protecþie contra incendiilor carton iar pentru etaj cu pereþi pentru parter ºi etaj. forma o construcþie unitarã direcþii principale. Structura 
optimã.Fundaþiile se vor executa autoportanþi cu dubla placare atât din punct de vedere al nouã se va realiza în interiorul 

Consiliul Judeþean vrea sã modernizeze 
Muzeul „Dunãrii de Jos”

entru actuala bazã sportivã NAVROM, unde în prezent funcþioneazã Asociaþia Judeþeanã de Fotbal 
Cãlãraºi, Primãria Cãlãraºi doreºte sã obþinã finanþare de la C.N.I. S.A., prin subprogramul „Complexuri 
sportive”, pentru promovarea unui proiect de amenajare a unui complex sportiv multifuncþional care P

sã conþinã un teren de tenis ºi un teren de sport multifuncþional (teren de handbal, baschet, fotbal, volei).

Baza Navrom va deveni 
complex sportiv 
multifuncþional

Baza Navrom va deveni 
complex sportiv 
multifuncþional



Notã: Criteriile de ierarhizare prevãzute prin Notã:
punctaj au în vedere titularul cererii ºi 

În cazul înregistrãrii unor punctaje * În cazul celor toleraþi în spaþiu, suprafaþa implicit rezolvarea situaþiei locative a 
egale, solicitanþii vor fi departajaþi în locuibilã este a întregului  apartament/locuinþã acestuia. În consecinþã se puncteazã 
funcþie de  prevederile art. 21 din HG ºi se raporteazã la toþi locatarii acestuia care numai titularul cererii.
1275/2000  unde sunt  stipulate gospodãresc împreunã, atât membrii familiei 
urmãtoarele: Lista de repartizare a locuinþelor se solicitantului de locuinþã cat ºi ceilalþi locatari 

întocmeºte prin preluarea solicitanþilor – proprietarii locuinþei, alte persoane tolerate a) condiþiile de locuit ale înscriºi în lista de prioritate, urmãrindu-se în spaþiu.solicitanþilor; asigurarea spaþiului locativ la care au 
b) numãrul copiilor ºi al celorlalte dreptul solicitanþii de locuinþã ºi evitându-** Venitul mediu net lunar pe persoanã, 
persoane care gospodãresc împreunã se repartizarea unor spaþii excedentare. realizat in ultimele 12 luni, sub nivelul 
cu solicitanþii; 

câºtigului salarial mediu net lunar pe c) starea sãnãtãþii solicitanþilor sau a Notã: - Solicitanþii care au depus dosar 
economie, comunicat de Institutul Naþional de unor membri ai familiilor acestora; individual, dar se regãsesc simultan în 
Statisticã in ultimul buletin statistic anterior d) vechimea cererilor  (luându-se în dosare de pãrinþi, copii nu vor mai 
lunii in care se analizeazã cererea, precum ºi considerare data efectivã a benefica de punctaj corelativ în acele 
anterior lunii in care se repartizeazã locuinþa.înregistrãrii cererii ziua/luna/anul). dosare.
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entru a se realiza Sportive „NAVROM” imobil 
acest proiect, conform –teren situat în mun. 
cerinþelor CNI, Cãlãraºi, str. Dobrogei, nr. 2, P

Municipiul Cãlãraºi trebuie jud. Cãlãraºi, cãtre Asociaþia 
sã punã la dispoziþie întregul Judeþeanã de Fotbal 
imobil care este constituit Cãlãraºi, precum ºi 
din teren ºi construcþii aprobarea predãrii 
(teren în suprafaþã din 3255 amplasamentului descris 
mp ºi construcþii în mai sus Ministerului 
suprafaþã construita de Dezvoltãrii Regionale ºi 
902,75 mp), situat în Administraþiei Publice prin 
municipiul Cãlãraºi, str. Compania Naþionalã de 
Dobrogei, nr.2, imobil aflat Investiþii – CNI S.A. în 
în administrarea Consiliului vederea executãrii 
Local Cãlãraºi, având obiectivului propus.
urmãtoarea structurã: teren Ulterior, Municipiul Cãlãraºi 
intravilan în suprafaþã de va asigura, în condiþiile legii, 
3255 mp ºi urmãtoarele suprafeþele de teren 
construcþii: C1 - cabinã necesare pentru depozitare 
poartã + casã bilete în ºi pentru organizarea 
suprafaþã utilã de 7,30 ºantierului. De asemenea, 
mp/C2 – cabinã afiºier scor Consiliul Local Cãlãraºi se 
în suprafaþã utilã de 22,30 angajeazã sã asigurare 
mp/C3 – birou + vestiar în finanþarea cheltuielilor 
suprafaþã utilã de 81,30 pentru racordurile la utilitãþi 
mp/C4 – scenã spectacol în (electricã, apã, canal, gaz 
suprafaþã utilã de 103,10 sau alt tip de combustibil 
mp/C5 – tribunã în utilizat etc.).
suprafaþã utilã de 688,70mp.

Conform cerinþelor CNI, 
Municipiul Cãlãraºi se obligã Astfel, în ºedinþa de Consiliu 
ca, dupã predarea Local de miercuri, 30 
amplasamentului ºi a septembrie 2015, pe ordinea 
obiectivului realizat, sã de zi s-au aflat douã proiecte 
menþinã destinaþia acestuia în acest sens: unul care viza 
ºi sã-l întreþinã pe o revocarea Hotãrârii nr. 
perioadã de  minimum 15 67/28.05.2009 privind darea 
ani.în folosinþã gratuitã a Bazei 

n ºedinþa Consiliului Local Cãlãraºi 
din 30 septembrie a.c., executivul 
Primãriei a supus aprobãrii un Î

proiect de hotãrâre prin care doreºte sã 
reglementeze criteriile de prioritate 
privind acordarea de locuinþe sociale. 
Propunerile pentru înscrierea în listele 
de prioritate în vederea obþinerii unei 
locuinþe sociale, se fac de cãtre Comisia 
de analizã a cererilor de locuinþã. 
Ordinea de înscriere a familiilor ºi 
persoanelor îndreptãþite sã primeascã o 
locuinþã socialã în listele de prioritate 
este urmãtoarea:
- persoanele ºi familiile evacuate sau 
care urmeazã a fi evacuate din 
locuinþele retrocedate foºtilor 
proprietari;
- tinerii care au vârsta de pânã la 35 de 
ani;
- tinerii proveniþi din instituþii de 
ocrotire socialã ºi care au împlinit jertfit viaþa sau au avut de suferit în precum ºi celor deportate în 
vârsta de 18 ani; urma revoltei muncitoreºti strãinãtate ori constituite în prizonieri, 
- invalizii de gradul I ºi II, persoanele anticomuniste de la Braºov din republicat, cu modificãrile ºi 
cu handicap; noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu completãrile ulterioare
- pensionarii, veteranii ºi vãduvele de modificãrile ºi completãrile ulterioare, - alte persoane sau familii îndreptãþite.
rãzboi, beneficiarii prevederilor Legii ºi ai prevederilor Decretului-lege nr. 

Înscrierea în lista de prioritãþi a recunoºtinþei faþã de eroii-martiri ºi 118/1990 privind acordarea unor 
categoriilor de persoane se va face în luptãtorii care au contribuit la victoria drepturi persoanelor persecutate din 
ordinea descrescãtoare a punctajului Revoluþiei române din decembrie 1989, motive politice de dictatura instauratã 
calculat conform Anexei nr. 4.precum ºi faþã de persoanele care ºi-au cu începere de la 6 martie 1945, 

asa Corpului Didactic, în parteneriat 
cu Inspectoratul ªcolar al Judeþului CCãlãraºi, organizeazã Luni,  5 

octombrie 2015, ora 09.00, la sala de 
ºedinþe a I.ª.J., o serie de manifestãri 
dedicate Zilei Educaþiei. Evenimentul va fi 
structurat pe douã secþiuni, una dedicatã 
elevilor, sub forma unui mini-spectacol,  iar 
cealaltã cadrelor didactice, sub forma unei 
dezbateri. La acest eveniment vor participa 
reprezentanþi ai unitãþilor de învãþãmânt din 
tot judeþul, iar premiile vor consta în cãrþi ºi 
diplome.

n Cãlãraºi

Casa Corpului Didactic 
se pregãteºte de Ziua 

Educaþiei

a finele sãptãmânii trecute, Agenþia 
Judeþeanã pentru Ocuparea Forþei de 
Muncã din Cãlãraºi a organizat Bursa L

locurilor de muncã pentru absolvenþii promoþiei 
2015. Acþiunea s-a desfãºurat simultan la sediul 
CRFPA Cãlãraºi ºi la sediul Agenþiei Locale 
Olteniþa. Pentru organizarea acestui eveniment 
au fost contactaþi 421 agenþi economici care au 
oferit  un numãr de 460 de locuri de muncã, cele 
mai multe dintre acestea fiind disponibile în 
domenii de activitate precum: industrie, 
construcþii/confecþii metalice, transporturi ºi 
confecþii textile. Din totalul posturilor vacante, 
265 se adresau persoanelor fãrã experinþã în 
muncã.

La cele douã acþiuni au participat 21 angajatori, 
16 la bursa organizatã în Cãlãraºi ºi 5 la bursa 
de la Olteniþa, precum ºi 254 persoane aflate în 
cãutarea unui loc de muncã (144 la Cãlãraºi ºi 
110 la Olteniþa), dintre care 142  absolvenþi 
promoþia 2015. În urma desfãºurãrii 
interviurilor cu agenþii economici, 20 de tineri 
au fost selectaþi pentru a ocupa un loc de muncã, 
aceºtia urmând a se prezenta în zilele urmãtoare 
la sediile angajatorilor pentru a-ºi dovedi 
abilitãþile. 

Alþi 7 tineri absolvenþi au fost încadraþi pe loc în 
meserii/ocupaþii precum: lucrãtor comercial, 
vânzãtor, zugrav, ºofer autoturism, mecanic auto 
ºi îngrijitor clãdiri.    

Persoanele participante la Bursã care nu 
deþineau nicio calificare au avut posibilitatea de 
a se înscrie la unul dintre programele de 
formare profesionalã oferite gratuit de AJOFM 
Cãlãraºi. La acþiunea organizatã la Cãlãraºi au 
fost prezenþi reprentanþi ai Centrului de 
Prevenire, Evaluare ºi Consiliere Antidrog 
Cãlãraºi, precum ºi ai Direcþiei Generale de  
Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Cãlãraºi,  
cei din urmã fiind însoþiþi de tineri proveniþi din 
centrele de plasament, solicitanþi ai unui loc de 
muncã.  

n AJOFM CÃLÃRAªI

27 de tineri absolvenþi 
selectaþi pentru a 
ocupa un loc de 
muncã, la bursa 

pentru absolvenþi

Executivul Primãriei a stabilit noi 
criterii privind ordinea de prioritate 

la acordarea locuinþelor sociale

ANEXA nr. 4

CRITERII DE SELECÞIE stabilite prin punctaj, pentru stabilirea 
ordinii în vederea înscrierii în Listele de prioritãþi ºi repartizare

planului cât ºi din punct de onsilierii judeþeni au 
vedere volumetric ºi votat în ºedinþa de 
arhitectural.Cmarþi, 29 septembrie 

2015, un proiect de hotãrâre În urma lucrãrilor propuse, de 
reabilitare ºi consolidare cât ºi ce vizeazã un obiectiv 
de extindere, construcþia important de investiþii ºi 
simbol a “Muzeului Dunãrii de anume „Reabilitarea, 
Jos” îºi va menþine aspectul 

modernizarea ºi extinderea iniþial de secol XX, cu o bogatã 
clãdirii Muzeului Dunãrii de valoare arhitecturã ºi istoricã 
Jos”, faza – studiu de ºi se va încadra în peisajul 

urban al zonei centrale a fezabilitate.
municipiului. Câºtigul 

Practic, proiectul constã în comunitãþii nu se va rezuma la 
realizarea lucrãrilor de menþinerea ºi amenajarea unui 
reabilitare ºi modernizare a obiectiv cultural ci ºi în 
corpurilor existente ºi obþinerea unui centru modem, 
extinderea acestora cu un corp în care istoria devine accesibilã 
de clãdire cu regimul de ºi interactivã, în care 
înãlþime Sp+P+1E destinat vizitatorul prin mijloace 
activitãþilor muzeale. Corpul modeme de expunere ºi 
nou de clãdire se va realiza în prezentare va decoperi 
cadre de beton armat ºi evoluþia, tradiþiile ºi culturilor 
ºarpantã din lemn ce va prelua din regiunea Dunãrii de Jos.
elemente de arhitecturã 

Astfel criteriile pentru care comune (registre de ferestre, 
proiectantul împreunã cu finisaje, încadramente, etc) ale 
beneficiarul au optat sunt corpului existent, durata 
urmãtoarele: menþinerea ºi estimatã de realizare a 
reabilitarea unei construcþii investiþiei fiind de 24 de luni.
simbol de început de secol XX 

Iatã care este soluþia propusã cu bogatã valoare arhitecturã 
în expertiza tehnicã: ºi istoricã pentru comunitate, 

încadrarea propunerii prin -având în vedere încadrarea în pereþilor exteriori de faþadã continuu, compuse din talpã ºi cu gips carton cu zone vitrate menþinerea stilului iniþial în clasa de risc seismic RsII a care se vor pãstra, dupã elevaþie din beton armat. pentru birouri realizate din fondul construit existent, fiind corpului existent, cât ºi faptul desfacerea ºarpantei, sticla securizatã. o legãturã între cele douã -compartimentãrile la nivelul cã o consolidare a tuturor planºeelor ºi pereþilor interiori. monumente existente, lucrãrile subsolului se vor realiza din -acoperiºul se va realiza cu elementelor structurale 
pentru corpul existent nu vor -pentru corpul propus diafragme din beton armat de existente (fundaþii, pereþi, elemente din lemn de 
avea un impact semnificativ structura de rezistenþã a fi planºee, ºarpanta) ar necesita 30 cm, zidãrie cu blocuri rãºinoase în sistemul de 
asupra vecinãtãþilor (lucrãrile realizatã în sistem spaþial de un efort financiar deosebit, ceramice cu goluri vericale în ºarpanta pe scaune cu 
de construire se vor realiza în cadre din beton armat dispuse mai mare decât pentru grosime de 30 cm ºi 15 cm. învelitoare din tabla fãlþuitã 
interiorul unor ziduri dupã douã direcþii principale realizarea unei construcþii noi, Planºeele se vor executa culoare gri-închis; se va realiza 
existente), sistemul constructiv ortogonale cu diafragme din ºi în care ar rãmâne înglobate integral din beton armat. termosistemul exterior prin 
ºi materialele utilizate duc la beton armat pentru zona de elemente uzate fizic ºi moral, placãri cu polistiren expandat -compartimentãrile pentru un costuri reduse de realizare subsol parþial - 30 cm grosime se propune ca soluþie de ºi polistiren extrudat.parter se vor realiza din fata de scenariul 2, folosirea ºi închideri din zidãrie cu consolidare crearea unei 

zidãrie ºi cu pereþi zidãriei din cãrãmidã prezintã Dupã realizarea lucrãrilor blocuri ceramice cu goluri structuri noi, în cadre din 
o izolare termicã, fonica ºi o autoportanþi placaþi cu gips propuse obiectivul propus va vericale în grosime de 30 cm beton armat, dispusã pe douã 
protecþie contra incendiilor carton iar pentru etaj cu pereþi pentru parter ºi etaj. forma o construcþie unitarã direcþii principale. Structura 
optimã.Fundaþiile se vor executa autoportanþi cu dubla placare atât din punct de vedere al nouã se va realiza în interiorul 

Consiliul Judeþean vrea sã modernizeze 
Muzeul „Dunãrii de Jos”

entru actuala bazã sportivã NAVROM, unde în prezent funcþioneazã Asociaþia Judeþeanã de Fotbal 
Cãlãraºi, Primãria Cãlãraºi doreºte sã obþinã finanþare de la C.N.I. S.A., prin subprogramul „Complexuri 
sportive”, pentru promovarea unui proiect de amenajare a unui complex sportiv multifuncþional care P

sã conþinã un teren de tenis ºi un teren de sport multifuncþional (teren de handbal, baschet, fotbal, volei).

Baza Navrom va deveni 
complex sportiv 
multifuncþional

Baza Navrom va deveni 
complex sportiv 
multifuncþional



Mircea Brânduºã de maximã siguranþã. Nu în valorifica de cãtre producãtorii 
ultimul rând, vreau sã mulþumesc locali roadele grãdinilor de legume, 
autoritãþilor judeþene ºi în mod apicultorii vor veni cu produsele n data de 26 septembrie 2015, 
special Consiliului Judeþean din acest an, iar fructele ºi la Grãdiºtea, au avut loc douã 
Cãlãraºi pentru sprijinul acordat în strugurii vor fi oferiþi copiilor. În Îevenimente extrem de 
derularea proiectelor în comuna acest fel, sper din tot sufletul ca importante pentru comunitate, 
noastrã”, a precizat Constantin zona comunei noastre sã devinã ambele derulate prin programul 
Corbu. La ora 12, pe platoul din cunoscutã celor din imediata ei finanþat de Uniunea Europeanã ºi 
faþa Cãminului Cultural, a avut loc vecinãtate ca un rezervor de Guvernul României prin FONDUL 
cel de-al doilea eveniment intitulat produse agricole de calitate EUROPEAN AGRICOL PENTRU 
sugestiv: „Sãrbãtoarea Toamnei”, superioarã cu preþuri accesibile de DEZVOLTARE RURALÃ, 
derulat prin programul producãtor. Astfel, activitãþile „CICLISM PRIN GRÃDIªTEA – 
„Conservarea specificului local realizate prin acest proiect sã TRADIÞII, CULTURÃ ªI 
prin organizarea de târguri conducã la dezvoltarea durabilã a NATURÃ”. La ora 10:30, în 
tradiþionale ºi evenimente comunei Grãdiºtea ºi la ridicarea apropierea lacului Gãlãþui, 
culturale, utilizarea mijloacelor de calitãþii vieþii locuitorilor”, a primarul Constantin Corbu a dat 
prezentare on-line a patrimoniului adãugat, în încheiere, primarul startul primei ediþii a Festivalului 
natural ºi cultural al comunei Corbu. Bicicletelor (au luat parte 25 de 

încruciºare cu lungimea de 8 metri Marian Toader ºi Marian Oancea, Grãdiºtea”. Au fost realizate La acest târg au fost prezenþi cicliºti, cel mai tânãr 4 ani, cel mai 
ºi lãþimea de 1 metru, amplasate la dupã care primarul Constantin standuri cu roadele muncii Tonea Ion – producãtor fructe în vârstã 17 ani), eveniment 
circa 200 metri una de alta. „Prin Corbu a inaugurat oficial pista. oamenilor harnici cu gospodãrii (cãpºuni bio); Gheorghe ªerban -  implementat prin proiectul „Piste 
aceastã investiþie se încearcã „Mulþumesc Preacinstitelor feþe bogate din comuna Grãdiºtea. producãtor cereale (porumb, pentru cicliºti – cale de 
revitalizarea spiritualã ºi culturalã bisericeºti pentru aceastã pioasã „Noi, locuitorii comunei Grãdiºtea floarea soarelui, grâu, orz, soia, valorificare a tradiþiilor ºi 
a comunei, dezvoltarea spiritului slujbã, mulþumesc proiectantului, numim luna lui septembrie rapiþã); Petre Aron – producãtor potenþialului economico-social al 
civic al locuitorilor, prin d-lui Lucian Cuprinsu, mulþumesc Rãpciune, înþelegând prin aceasta legume bio (roºii, cartofi, vinete, comunei Grãdiºtea”, în cadrul 
promovarea tradiþiilor culturale firmei Nico Construct care a începutul perioadei de timp rece, ardei capia); Paul Ardeleanu – cãruia a avut loc inaugurarea 
locale, cu ocazia fiecãrei finalizat acest proiect. Mulþumesc dar ºi Viniceriu, cãci, la urma producãtor struguri. De asemenea, oficialã a pistei de biciclete care se 
manifestaþii cultural-artistice. Sper poliþiei locale, pompierilor, urmei, septembrie rãmâne luna la acest târg au fost promovate desfãºoarã de-a lungul DN 31 
ca acest Festival al Bicicletelor sã consilierilor locali ºi funcþionarilor strugurilor. Pentru noi, septembrie produsele culinare (zacuscã, Cãlãraºi – Olteniþa, pe partea 
devinã o tradiþie în comuna din primãrie pentru aportul pe este tradiþional considerat a fi dulceþuri, gemuri, compoturi) stângã, cu o lungime de 5.641 
Grãdiºtea”, a punctat, înainte de care ºi l-au adus azi la inaugurarea luna recoltãrii produselor, a locale tradiþionale ºi produsele de metri. Pista începe de la lacul 
startul cursei, primarul Constantin acestui proiect. Sper ca aceastã culegerii viilor ºi a livezilor. Acum artizanat. Ziua s-a încheiat cu Gãlãþui din satul Rasa, la km 10 pe 
Corbu. La finalul cursei a urmat o pistã sã fie utilã tuturor celor care se retrag albinele în stupine ºi se spectacole de folclor, tombole DN 31 ºi se terminã în satul 
slujbã de sfinþire a pistei de practicã ciclismul ºi nu numai, face un prim bilanþ al muncii organizate de sponsori cu premii Grãdiºtea, în dreptul strãzii 
biciclete oficiatã de un sobor de 3 astfel încât deplasarea cu bicicleta agricultorului de peste an. La în naturã ºi concursuri pentru Buzeºti. Pista are o lãþime de 1 
preoþi – Marian Frumuºelu, prin comunã sã se facã în condiþii târgul nostru de azi se vor elevi.metru ºi 29 platforme de 
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Mircea Brânduºã reciproc, eu pe alegãtori ºi ei pe documentele terenurilor pe care 
mine, cã împreunã putem le are în posesie; Identificarea 
construi un „mâine” mai bun conform legii 165 a tarlalelor andu Manea se aflã la 
pentru noi toþi. Un lucru vã spun pentru punerea în posesie primul mandat de primar 
sigur: aceºti oameni deosebiþi, conform cererilor depuse la al comunei Gurbãneºti, are S
locuitorii comunei Gurbãneºti, primãrie de locuitori. o bogatã experienþã profesionalã 
meritau ºi meritã mai mult. Sunt n Rep: Care sunt prioritãþile în domeniul agricol, este familist 
oameni cinstiþi, sãritori la nevoie pe care le aveþi pe masa de convins, tatãl a doi copii cu care 
ºi foarte gospodari. Îþi este mai se mândreºte foarte mult. Adept lucru pentru ultimul an de 
mare dragul sã lucrezi cu ei. al pragmatismului, dinamic ºi mandat?
n Rep: D-le primar, cum este dornic sã acumuleze cunoºtinþe S.M.: În primul rând, accesarea 
sã conduci administraþia permanent, întreprinzãtor, în continuare a banilor europeni, 

deschis spre nou, un om cu un publicã din Gurbãneºti? iar ca direcþii de investiþii: 
pronunþat spirit civic, binele Înfiinþare reþea apã potabilã sat S.M.: La început a fost un pic 
semenilor sãi fiindu-i devizã de Coþofanca, proiect la care în greu, pentru cã mai tot timpul 
muncã în administraþia publicã prima etapã s-a introdus 4,5 km trebuia sã depinzi de ceva. 
din Gurbãneºti - „o localitate în de þeavã din poliester ºi prin Sistemul un pic învechit, 
care intri numai dacã ai treabã”, PNDR, proiect de modernizare a birocraþia la ea acasã, lipsa 
aºa cum îi place sã spunã, însãºi strãzilor comunale de interes personalului evidentã (fãrã 
domnia sa. local prin asfaltarea a 8 km în specialiºti, concediaþi de fostul 
n Rep: De mai bine de 3 ani cele 3 sate ale comunei – Valea primar), salarii mici la nivelul 
ocupaþi fotoliul de primar al Presnei, Coþofanca ºi Gurbãneºti. volumului de muncã extrem de 

ce aþi realizat? din lumea afacerilor în mare. Datorii mari (care în timp comunei Gurbãneºti. Aþi ajuns n Rep: Susþinerea oamenilor 
domeniul agricol, cunoaºteþi ºi cu eforturi deosebite s-au S.M.: Obiectivul central l-a greu în acest post? este importantã ºi pentru 
nevoile ºi dificultãþile pe care stins), organigrama deficitarã. reprezentat îmbunãtãþirea S.M.: Privind în urmã, azi aº dvs.! Datoraþi cuiva, ceva? 
le întâmpinã oamenii de Azi, totul a reintrat în condiþiilor de viaþã ale putea spune cã drumul spre Luaþi în calcul un nou 
afaceri din comunã. Daþi-ne normalitate din punct de vedere locuitorilor. Acest lucru a fost primãrie nu a fost foarte dificil, mandat? De ce? Ce mesaj le 
câteva exemple de mãsuri pe administrativ ºi economic. posibil prin absorbþia fondurilor dar a presupus unele eforturi. A transmiteþi?
care dvs., ca primar, le-aþi europene în vederea derulãrii n Rep: Care au fost fost nevoie de un dialog S.M.: Am sã vã rãspund pe rând: 
putut lua pentru a contribui la urmãtoarelor proiecte finalizate obiectivele mandatului dvs. ºi permanent, ca sã ne lãmurim fãrã oameni nu poþi face 
eliminarea acestor dificultãþi.în aceºti 3 ani: Modernizare, niciodatã nimic într-o 

reabilitare ºi dotare cãmin S.M.: În perioada imediat comunitate. Nu datorez nimic, 
cultural; înlocuire acoperiº urmãtoare instalãrii mele în nimãnui! Am avut o ofertã 
ªcoalã sat Gurbãneºti; construire funcþia de primar, am avut în electoralã pe care o consider 
gard împrejmuitor ªcoalã sat vedere mai multe mãsuri: promisiune fermã fãcutã 
Gurbãneºti; reabilitare, Primãria a pus la dispoziþia cetãþenilor care m-au ales. Dupã 
modernizare iluminat public fermierilor datele tehnice pentru primii 3 ani de la încredinþarea 
stradal; instalare tehnicã eliberarea adeverinþelor APIA, mandatului ies cu fruntea sus în 
informaþionalã ªcoalã sat fapt ce a condus la îmbunãtãþirea faþa locuitorilor ºi le cer votul 
Gurbãneºti; extindere 1 km reþea accesului la finanþare, mai ales pentru încã 4 ani. Timp necesar 
apã menajerã sat Gurbãneºti; pentru cofinanþarea proiectelor finalizãrii proiectelor aflate în 
contorizare apã potabilã în cu fonduri UE, cel mai elocvent derulare ºi demararea altora care 
gospodãriile cetãþenilor; lucrãri exemplu fiind acela al unui sã le îmbunãtãþeascã viaþa ºi care 
pietruire drumuri sat Coþofanca; investitor care a înfiinþat în satul sã aducã în prim plan imaginea 
modernizare aºezãminte Gurbãneºti o fermã legumicolã comunei Gurbãneºti la nivel 
bisericeºti; construire gard cu 12 sere, înfiinþând 15 noi judeþean, naþional ºi european. 
împrejmuitor cimitir ºi bisericã locuri de muncã pentru locuitori; Mesajul meu sper sã fie destul de 
(inaugurare oficiatã de Înalt Prea Reaºezarea ºi mãsurarea tuturor elocvent: sã aibã încredere în 
Sfinþitul Vincenþiu, episcopul suprafeþelor de teren arabil mine ºi sã nu þinã cont de 
Cãlãraºilor ºi Sloboziei); instalare disponibile; Verificarea anumite informaþii, lansate de 
centralã termicã sediu primãrie. contractelor de arendã astfel rãuvoitori care denatureazã 

încât, toþi cetãþenii sã deþinã n Rep: Pentru cã proveniþi adevãrul. 

octombrie 2015, ora 10.00 la sediul Vânzator: PRIMARIA VASILATI
Primariei Vasilati, str. Garii, nr.79, Cod fiscal: 3796918
comuna Vasilati, judetul Calarasi.Sediul: str. Garii nr.79, Vasilati, jud. 
Documentatia de atribuire:Calarasi
Caietul de sarcini poate fi achizitionat Tel/fax: 0242532532 / 0242532555
de la sediul Primariei Vasilati, contra 

E-mail: primariavasilati@yahoo.com sumei de 10 lei.
Ofertele:

Obiectul vânzarii: Ofertele se depun la registratura 
Teren intravilan in suprafata de 1.400 generala a Primariei Vasilati, intr-un 
mp situat in tarlaua 20, parcela 517, singur exemplar, pana cel mai tarziu la 
sat Popesti, comuna Vasilati, judetul data de 22 octombrie 2015 ora 9,00.
Calarasi, aflat in domeniul privat al  Pentru informatii suplimentare va 
com. Vasilati, jud. Calarasi. puteti adresa la telefon 
Data si locul desfãsurarii licitatiei: 0242/532532, persoana de contact - 

d-nul Tepes Marian.Licitatia va avea loc la data de 22 

depinde de obiectivele de 
carierã ale fiecãruia, ele 
fiind diferite de la o Obiectivul proiectului face România” ºi Fundaþia 
persoanã la alta. Cum 

România de Mâine, a referire la dezvoltarea 
procedãm însã atunci când 

organizat joi, 24 resurselor umane pentru nu ºtim ce paºi trebuie sã 
septembrie 2015, la sala integrarea durabilã pe facem pentru a ne atinge 
de conferinþe a piaþa muncii, care se obiectivele profesionale? 
Complexului Albatros realizeazã prin Sau ce decizii trebuie sã 
Podul 4, un eveniment de promovarea mãsurilor de luãm? Care sunt 
informare ºi conºtientizare ocupare cu caracter activ, oportunitãþile pe care le 
pentru încurajarea oferã piaþa muncii? preventiv, inovativ ºi 
dezvoltãrii profesionale, 

flexibil, ºi prin În acest sens, Institutul manifestare organizatã în 
promovarea învãþãrii pe Naþional de Cercetare cadrul proiectului 
tot parcursul vieþii.Dezvoltare pentru "Abordarea Tri-Regionalã 
Seminarul a avut drept Bioresurse Alimentare- a zonelor industrializate 
scop creºterea IBA Bucureºti în privind combaterea 
oportunitãþilor de parteneriat cu SC Kubert ºomajului ºi îmbunãtãþirea 

HPS SRL, Asociaþia uccesul profesional angajare prin participarea Unii oameni pot fi mai profesionalã cu viaþa ocupãrii pe cont propriu - 
Operatorilor din reprezintã obiectivul la serviciile integrate preocupaþi de cât de personalã, decât de o VOM REUªI!", finanþat 
Agriculturã Ecologicã „Bio multora dintre noi. S eficient pot împãca viaþa avansare în post. Totul prin POSDRU 2007-2013. oferite prin proiect.
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ANUNT
privind scoaterea la licitatie, in vederea

vânzarii, a unui teren intravilan de 1.400 mp

ANUNT
privind scoaterea la licitatie, in vederea

vânzarii, a unui teren intravilan de 2.293 mp

Primariei Vasilati, str. Garii, nr.79, Vânzator: PRIMARIA VASILATI
comuna Vasilati, judetul Calarasi.Cod fiscal: 3796918

Sediul: str. Garii nr.79, Vasilati, jud. Documentatia de atribuire:
Calarasi Caietul de sarcini poate fi achizitionat de 

Tel/fax: 0242532532 / 0242532555 la sediul Primariei Vasilati, contra sumei 
E-mail: primariavasilati@yahoo.com de 10 lei.

Ofertele:
Obiectul vânzarii:

Ofertele se depun la registratura Teren intravilan in suprafata de 2.293 mp 
generala a Primariei Vasilati, intr-un situat in tarlaua 11, parcela 340/4, sat 
singur exemplar, pana cel mai tarziu la Popesti, comuna Vasilati, judetul 
data de 22 octombrie 2015 ora 9,00.Calarasi, aflat in domeniul privat al com. 
Pentru informatii suplimentare va Vasilati, jud. Calarasi.

Data si locul desfãsurarii licitatiei: puteti adresa la telefon 0242/532532, 
Licitatia va avea loc la data de 22 persoana de contact - d-nul Tepes 
octombrie 2015, ora 12,00 la sediul Marian.

Ciclism prin Grãdiºtea - tradiþii, culturã ºi naturã!

Sandu Manea: „Dupã primii 3 ani de la 
încredinþarea mandatului ies cu fruntea sus în 

faþa locuitorilor ºi le cer votul pentru încã 4 ani”

Seminar de informare: „Abordarea Tri-
Regionalã a zonelor industrializate privind 

combaterea ºomajului ºi îmbunãtãþirea 
ocupãrii pe cont propriu - VOM REUªI!“



Mircea Brânduºã de maximã siguranþã. Nu în valorifica de cãtre producãtorii 
ultimul rând, vreau sã mulþumesc locali roadele grãdinilor de legume, 
autoritãþilor judeþene ºi în mod apicultorii vor veni cu produsele n data de 26 septembrie 2015, 
special Consiliului Judeþean din acest an, iar fructele ºi la Grãdiºtea, au avut loc douã 
Cãlãraºi pentru sprijinul acordat în strugurii vor fi oferiþi copiilor. În Îevenimente extrem de 
derularea proiectelor în comuna acest fel, sper din tot sufletul ca importante pentru comunitate, 
noastrã”, a precizat Constantin zona comunei noastre sã devinã ambele derulate prin programul 
Corbu. La ora 12, pe platoul din cunoscutã celor din imediata ei finanþat de Uniunea Europeanã ºi 
faþa Cãminului Cultural, a avut loc vecinãtate ca un rezervor de Guvernul României prin FONDUL 
cel de-al doilea eveniment intitulat produse agricole de calitate EUROPEAN AGRICOL PENTRU 
sugestiv: „Sãrbãtoarea Toamnei”, superioarã cu preþuri accesibile de DEZVOLTARE RURALÃ, 
derulat prin programul producãtor. Astfel, activitãþile „CICLISM PRIN GRÃDIªTEA – 
„Conservarea specificului local realizate prin acest proiect sã TRADIÞII, CULTURÃ ªI 
prin organizarea de târguri conducã la dezvoltarea durabilã a NATURÃ”. La ora 10:30, în 
tradiþionale ºi evenimente comunei Grãdiºtea ºi la ridicarea apropierea lacului Gãlãþui, 
culturale, utilizarea mijloacelor de calitãþii vieþii locuitorilor”, a primarul Constantin Corbu a dat 
prezentare on-line a patrimoniului adãugat, în încheiere, primarul startul primei ediþii a Festivalului 
natural ºi cultural al comunei Corbu. Bicicletelor (au luat parte 25 de 

încruciºare cu lungimea de 8 metri Marian Toader ºi Marian Oancea, Grãdiºtea”. Au fost realizate La acest târg au fost prezenþi cicliºti, cel mai tânãr 4 ani, cel mai 
ºi lãþimea de 1 metru, amplasate la dupã care primarul Constantin standuri cu roadele muncii Tonea Ion – producãtor fructe în vârstã 17 ani), eveniment 
circa 200 metri una de alta. „Prin Corbu a inaugurat oficial pista. oamenilor harnici cu gospodãrii (cãpºuni bio); Gheorghe ªerban -  implementat prin proiectul „Piste 
aceastã investiþie se încearcã „Mulþumesc Preacinstitelor feþe bogate din comuna Grãdiºtea. producãtor cereale (porumb, pentru cicliºti – cale de 
revitalizarea spiritualã ºi culturalã bisericeºti pentru aceastã pioasã „Noi, locuitorii comunei Grãdiºtea floarea soarelui, grâu, orz, soia, valorificare a tradiþiilor ºi 
a comunei, dezvoltarea spiritului slujbã, mulþumesc proiectantului, numim luna lui septembrie rapiþã); Petre Aron – producãtor potenþialului economico-social al 
civic al locuitorilor, prin d-lui Lucian Cuprinsu, mulþumesc Rãpciune, înþelegând prin aceasta legume bio (roºii, cartofi, vinete, comunei Grãdiºtea”, în cadrul 
promovarea tradiþiilor culturale firmei Nico Construct care a începutul perioadei de timp rece, ardei capia); Paul Ardeleanu – cãruia a avut loc inaugurarea 
locale, cu ocazia fiecãrei finalizat acest proiect. Mulþumesc dar ºi Viniceriu, cãci, la urma producãtor struguri. De asemenea, oficialã a pistei de biciclete care se 
manifestaþii cultural-artistice. Sper poliþiei locale, pompierilor, urmei, septembrie rãmâne luna la acest târg au fost promovate desfãºoarã de-a lungul DN 31 
ca acest Festival al Bicicletelor sã consilierilor locali ºi funcþionarilor strugurilor. Pentru noi, septembrie produsele culinare (zacuscã, Cãlãraºi – Olteniþa, pe partea 
devinã o tradiþie în comuna din primãrie pentru aportul pe este tradiþional considerat a fi dulceþuri, gemuri, compoturi) stângã, cu o lungime de 5.641 
Grãdiºtea”, a punctat, înainte de care ºi l-au adus azi la inaugurarea luna recoltãrii produselor, a locale tradiþionale ºi produsele de metri. Pista începe de la lacul 
startul cursei, primarul Constantin acestui proiect. Sper ca aceastã culegerii viilor ºi a livezilor. Acum artizanat. Ziua s-a încheiat cu Gãlãþui din satul Rasa, la km 10 pe 
Corbu. La finalul cursei a urmat o pistã sã fie utilã tuturor celor care se retrag albinele în stupine ºi se spectacole de folclor, tombole DN 31 ºi se terminã în satul 
slujbã de sfinþire a pistei de practicã ciclismul ºi nu numai, face un prim bilanþ al muncii organizate de sponsori cu premii Grãdiºtea, în dreptul strãzii 
biciclete oficiatã de un sobor de 3 astfel încât deplasarea cu bicicleta agricultorului de peste an. La în naturã ºi concursuri pentru Buzeºti. Pista are o lãþime de 1 
preoþi – Marian Frumuºelu, prin comunã sã se facã în condiþii târgul nostru de azi se vor elevi.metru ºi 29 platforme de 
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Mircea Brânduºã reciproc, eu pe alegãtori ºi ei pe documentele terenurilor pe care 
mine, cã împreunã putem le are în posesie; Identificarea 
construi un „mâine” mai bun conform legii 165 a tarlalelor andu Manea se aflã la 
pentru noi toþi. Un lucru vã spun pentru punerea în posesie primul mandat de primar 
sigur: aceºti oameni deosebiþi, conform cererilor depuse la al comunei Gurbãneºti, are S
locuitorii comunei Gurbãneºti, primãrie de locuitori. o bogatã experienþã profesionalã 
meritau ºi meritã mai mult. Sunt n Rep: Care sunt prioritãþile în domeniul agricol, este familist 
oameni cinstiþi, sãritori la nevoie pe care le aveþi pe masa de convins, tatãl a doi copii cu care 
ºi foarte gospodari. Îþi este mai se mândreºte foarte mult. Adept lucru pentru ultimul an de 
mare dragul sã lucrezi cu ei. al pragmatismului, dinamic ºi mandat?
n Rep: D-le primar, cum este dornic sã acumuleze cunoºtinþe S.M.: În primul rând, accesarea 
sã conduci administraþia permanent, întreprinzãtor, în continuare a banilor europeni, 

deschis spre nou, un om cu un publicã din Gurbãneºti? iar ca direcþii de investiþii: 
pronunþat spirit civic, binele Înfiinþare reþea apã potabilã sat S.M.: La început a fost un pic 
semenilor sãi fiindu-i devizã de Coþofanca, proiect la care în greu, pentru cã mai tot timpul 
muncã în administraþia publicã prima etapã s-a introdus 4,5 km trebuia sã depinzi de ceva. 
din Gurbãneºti - „o localitate în de þeavã din poliester ºi prin Sistemul un pic învechit, 
care intri numai dacã ai treabã”, PNDR, proiect de modernizare a birocraþia la ea acasã, lipsa 
aºa cum îi place sã spunã, însãºi strãzilor comunale de interes personalului evidentã (fãrã 
domnia sa. local prin asfaltarea a 8 km în specialiºti, concediaþi de fostul 
n Rep: De mai bine de 3 ani cele 3 sate ale comunei – Valea primar), salarii mici la nivelul 
ocupaþi fotoliul de primar al Presnei, Coþofanca ºi Gurbãneºti. volumului de muncã extrem de 

ce aþi realizat? din lumea afacerilor în mare. Datorii mari (care în timp comunei Gurbãneºti. Aþi ajuns n Rep: Susþinerea oamenilor 
domeniul agricol, cunoaºteþi ºi cu eforturi deosebite s-au S.M.: Obiectivul central l-a greu în acest post? este importantã ºi pentru 
nevoile ºi dificultãþile pe care stins), organigrama deficitarã. reprezentat îmbunãtãþirea S.M.: Privind în urmã, azi aº dvs.! Datoraþi cuiva, ceva? 
le întâmpinã oamenii de Azi, totul a reintrat în condiþiilor de viaþã ale putea spune cã drumul spre Luaþi în calcul un nou 
afaceri din comunã. Daþi-ne normalitate din punct de vedere locuitorilor. Acest lucru a fost primãrie nu a fost foarte dificil, mandat? De ce? Ce mesaj le 
câteva exemple de mãsuri pe administrativ ºi economic. posibil prin absorbþia fondurilor dar a presupus unele eforturi. A transmiteþi?
care dvs., ca primar, le-aþi europene în vederea derulãrii n Rep: Care au fost fost nevoie de un dialog S.M.: Am sã vã rãspund pe rând: 
putut lua pentru a contribui la urmãtoarelor proiecte finalizate obiectivele mandatului dvs. ºi permanent, ca sã ne lãmurim fãrã oameni nu poþi face 
eliminarea acestor dificultãþi.în aceºti 3 ani: Modernizare, niciodatã nimic într-o 

reabilitare ºi dotare cãmin S.M.: În perioada imediat comunitate. Nu datorez nimic, 
cultural; înlocuire acoperiº urmãtoare instalãrii mele în nimãnui! Am avut o ofertã 
ªcoalã sat Gurbãneºti; construire funcþia de primar, am avut în electoralã pe care o consider 
gard împrejmuitor ªcoalã sat vedere mai multe mãsuri: promisiune fermã fãcutã 
Gurbãneºti; reabilitare, Primãria a pus la dispoziþia cetãþenilor care m-au ales. Dupã 
modernizare iluminat public fermierilor datele tehnice pentru primii 3 ani de la încredinþarea 
stradal; instalare tehnicã eliberarea adeverinþelor APIA, mandatului ies cu fruntea sus în 
informaþionalã ªcoalã sat fapt ce a condus la îmbunãtãþirea faþa locuitorilor ºi le cer votul 
Gurbãneºti; extindere 1 km reþea accesului la finanþare, mai ales pentru încã 4 ani. Timp necesar 
apã menajerã sat Gurbãneºti; pentru cofinanþarea proiectelor finalizãrii proiectelor aflate în 
contorizare apã potabilã în cu fonduri UE, cel mai elocvent derulare ºi demararea altora care 
gospodãriile cetãþenilor; lucrãri exemplu fiind acela al unui sã le îmbunãtãþeascã viaþa ºi care 
pietruire drumuri sat Coþofanca; investitor care a înfiinþat în satul sã aducã în prim plan imaginea 
modernizare aºezãminte Gurbãneºti o fermã legumicolã comunei Gurbãneºti la nivel 
bisericeºti; construire gard cu 12 sere, înfiinþând 15 noi judeþean, naþional ºi european. 
împrejmuitor cimitir ºi bisericã locuri de muncã pentru locuitori; Mesajul meu sper sã fie destul de 
(inaugurare oficiatã de Înalt Prea Reaºezarea ºi mãsurarea tuturor elocvent: sã aibã încredere în 
Sfinþitul Vincenþiu, episcopul suprafeþelor de teren arabil mine ºi sã nu þinã cont de 
Cãlãraºilor ºi Sloboziei); instalare disponibile; Verificarea anumite informaþii, lansate de 
centralã termicã sediu primãrie. contractelor de arendã astfel rãuvoitori care denatureazã 

încât, toþi cetãþenii sã deþinã n Rep: Pentru cã proveniþi adevãrul. 

octombrie 2015, ora 10.00 la sediul Vânzator: PRIMARIA VASILATI
Primariei Vasilati, str. Garii, nr.79, Cod fiscal: 3796918
comuna Vasilati, judetul Calarasi.Sediul: str. Garii nr.79, Vasilati, jud. 
Documentatia de atribuire:Calarasi
Caietul de sarcini poate fi achizitionat Tel/fax: 0242532532 / 0242532555
de la sediul Primariei Vasilati, contra 

E-mail: primariavasilati@yahoo.com sumei de 10 lei.
Ofertele:

Obiectul vânzarii: Ofertele se depun la registratura 
Teren intravilan in suprafata de 1.400 generala a Primariei Vasilati, intr-un 
mp situat in tarlaua 20, parcela 517, singur exemplar, pana cel mai tarziu la 
sat Popesti, comuna Vasilati, judetul data de 22 octombrie 2015 ora 9,00.
Calarasi, aflat in domeniul privat al  Pentru informatii suplimentare va 
com. Vasilati, jud. Calarasi. puteti adresa la telefon 
Data si locul desfãsurarii licitatiei: 0242/532532, persoana de contact - 

d-nul Tepes Marian.Licitatia va avea loc la data de 22 

depinde de obiectivele de 
carierã ale fiecãruia, ele 
fiind diferite de la o Obiectivul proiectului face România” ºi Fundaþia 
persoanã la alta. Cum 

România de Mâine, a referire la dezvoltarea 
procedãm însã atunci când 

organizat joi, 24 resurselor umane pentru nu ºtim ce paºi trebuie sã 
septembrie 2015, la sala integrarea durabilã pe facem pentru a ne atinge 
de conferinþe a piaþa muncii, care se obiectivele profesionale? 
Complexului Albatros realizeazã prin Sau ce decizii trebuie sã 
Podul 4, un eveniment de promovarea mãsurilor de luãm? Care sunt 
informare ºi conºtientizare ocupare cu caracter activ, oportunitãþile pe care le 
pentru încurajarea oferã piaþa muncii? preventiv, inovativ ºi 
dezvoltãrii profesionale, 

flexibil, ºi prin În acest sens, Institutul manifestare organizatã în 
promovarea învãþãrii pe Naþional de Cercetare cadrul proiectului 
tot parcursul vieþii.Dezvoltare pentru "Abordarea Tri-Regionalã 
Seminarul a avut drept Bioresurse Alimentare- a zonelor industrializate 
scop creºterea IBA Bucureºti în privind combaterea 
oportunitãþilor de parteneriat cu SC Kubert ºomajului ºi îmbunãtãþirea 

HPS SRL, Asociaþia uccesul profesional angajare prin participarea Unii oameni pot fi mai profesionalã cu viaþa ocupãrii pe cont propriu - 
Operatorilor din reprezintã obiectivul la serviciile integrate preocupaþi de cât de personalã, decât de o VOM REUªI!", finanþat 
Agriculturã Ecologicã „Bio multora dintre noi. S eficient pot împãca viaþa avansare în post. Totul prin POSDRU 2007-2013. oferite prin proiect.
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vânzarii, a unui teren intravilan de 1.400 mp
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vânzarii, a unui teren intravilan de 2.293 mp

Primariei Vasilati, str. Garii, nr.79, Vânzator: PRIMARIA VASILATI
comuna Vasilati, judetul Calarasi.Cod fiscal: 3796918

Sediul: str. Garii nr.79, Vasilati, jud. Documentatia de atribuire:
Calarasi Caietul de sarcini poate fi achizitionat de 

Tel/fax: 0242532532 / 0242532555 la sediul Primariei Vasilati, contra sumei 
E-mail: primariavasilati@yahoo.com de 10 lei.

Ofertele:
Obiectul vânzarii:

Ofertele se depun la registratura Teren intravilan in suprafata de 2.293 mp 
generala a Primariei Vasilati, intr-un situat in tarlaua 11, parcela 340/4, sat 
singur exemplar, pana cel mai tarziu la Popesti, comuna Vasilati, judetul 
data de 22 octombrie 2015 ora 9,00.Calarasi, aflat in domeniul privat al com. 
Pentru informatii suplimentare va Vasilati, jud. Calarasi.

Data si locul desfãsurarii licitatiei: puteti adresa la telefon 0242/532532, 
Licitatia va avea loc la data de 22 persoana de contact - d-nul Tepes 
octombrie 2015, ora 12,00 la sediul Marian.

Ciclism prin Grãdiºtea - tradiþii, culturã ºi naturã!

Sandu Manea: „Dupã primii 3 ani de la 
încredinþarea mandatului ies cu fruntea sus în 

faþa locuitorilor ºi le cer votul pentru încã 4 ani”

Seminar de informare: „Abordarea Tri-
Regionalã a zonelor industrializate privind 

combaterea ºomajului ºi îmbunãtãþirea 
ocupãrii pe cont propriu - VOM REUªI!“
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ºi os („os din mine galben Nãscut la prãznuirea Sf. Cuvios de la o fereastrã, a plonjat în sfârºitul roºu ºi un (re)început 
os/undeva uitat pe mal/ prins la Mucenic ªtefan cel Nou, Vadim stradã ºi plin de sânge a nãvãlit bizantin.
gâtul unui cal/unui cal cu gâtul va adormi în ziua Înãlþãrii Sfintei în cantina studenþeascã de lângã * 
roz…/") mi-a publicat-o Ana Cruci. Peste 3 zile, televizat, va cãminul „Carpaþi": „Mã omoarã Dintr-un sac de amintiri cu 
Blandiana în revista Amfiteatru. pleca, dupã un spectacol ca-n securitatea. Sãriþi, fraþilor!" Vadim, ultima. La un an dupã ce 
Am fost luat la ochi. Redactorul filmele neorealiste italiene: ºi-a * terminase liceul (1968), i-am 
numãrului revistei de atunci fãcut greu loc într-un cavou „- Tovarãºu…". – „Puteþi sã-mi ascultat la difuzor Colindul 
uitase de aniversarea Republicii strâmt (nu e doar vorba de cel al spuneþi domnu…" Apoi tovaraºul puiului de cerb, piesã de teatru 
(30 Decembrie), dar a umplut pãrinþilor…), între aplauzele scriitor Zincã mi-a lãudat talentul, radiofonic, scrisã cu nespusã 
paginile cu teorie ºi exemplificãri mulþimii, ipocrizia ºi bãdãrãnia conduita de la Facultate („dacã n- candoare. Tot la radio, peste o 
despre onirism. Revista a fost senatorilor, Moartea pãcãlitã cu aþi fi semnat memoriul lui vreme, Seceriºul de iarnã.
scoasã de pe piaþã. Apucasem sã ºoricioaicã în cafea, Tricolor, Munteanu..."), m-a întrebat de Într-o varã, dupã seceriº, m-a cumpãr câteva exemplare pe care fanfarã militarã ºi salve de puºcã.sãnãtatea tatãlui (de mama, nu). sunat la Muzeul din Slobozia, sã-i le-am împãrþit la vecini, la Cu adevãrat, Vadim a murit parcã Conspirativ, trecând printr-o gãsesc un loc de filmat pentru facultate ºi la gagici. citind Jung, (era un excelent perdea diafanã, soarele de poemul TV Colindul bobului de Seara, la Cenaclul „George vorbitor de englezã), în „dupã-septembrie îi decolora pãrul roºu, grâu. Am urcat deasupra platoului Bacovia", unde mã afiºam de-o amiaza vieþii", când omul trebuie de afarã rãzbãtea sirena unei Hagieni, la movila Catea, un vreme, am fost primit cu sã caute înlãuntru (C. G. Jung, ambulanþe sanitare, întrebãrile mormânt (tumul) princiar uriaº. aplauze… Dincolo de Patriarhie, Psychology of the Spirit. Guild of aproape ºoptite îmi ocoleau auzul. Cai albi ºi negri se înºirau pe nainte de amiazã am fost pe linia tramvaiului 12, spre Pastoral Psychology, Londra.)Bãusem noaptea ºi îmi era somn. drumul unduind ca un ºarpe de invitat (sau convocat, chemat, parcul Libertãþii, Cenaclul pe Dupã ce a pierdut alegerile Mi-am revenit când Zincã m-a aramã. În jurul movilei, miriºtea Îaudiat? Ce cuvânt s-ar fi care-l frecventam era înainte de prezidenþiale în 2000, pentru el ºi-întrebat dacã-l ºtiu pe Vadim. pãrea o tipsie ca un dar fermecat potrivit în septembrie 1968, puþin toate o lume de inºi frustraþi, a fãcut vizibilã prezenþa amurgul. într-o comoarã.M-a condus pânã la scãri, m-a dupã primãvara de la Praga?) la obosiþi, cu speranþele înghesuite-n Instinctul morþii îl împingea sã-l 

asigurat cã voi ajunge „mare", dar Casa Scriitorilor, de Haralamb La întoarcere ne-am oprit la buzunarul de la piept. Pe lângã reciteascã ºi pe Freud, Beyond the 
mi-a cerut confidenþialitate ºi m-a Zincã, directorul aºezãmântului. Bucu, la popasul „Rustic", unde aceºtia, se adãugau invitaþi de Principle of Pleasure. Încã de 
rugat sã mã „abþin" (?!)Omul era evreu cu pãr roºcat: gãseai ce nu gãseai niciunde. Toþi ocazie ºi o mânã de aspiranþi la atunci se situa între eros ºi 

Hary Isac Zilberman. Fusese douãzeci aveam diurne, dar Am auzit cã fiul lui Zilberman, masa muzelor. thanatos (v. ºi Pr. Filoteu Faros, 
chiar pe front în cel de-al doilea Vadim a plãtit masa la care toatã Andrei/Abraham Zincã, e regizor Un tânãr cenaclist, veritabil George Sigalos, Nici prea devreme, 
rãzboi mondial, apoi, pe timp de lumea a tãcut. De bine ce-i de telenovele in SUA…playboy, m-a rugat sã-i scriu pe un nici prea târziu. Experienþa 
pace, bibliotecar la ARLUS, mergea poporului, la un an * carneþel un colind. Sigur mã necesarã pentru o mai profundã 
asociaþia care ne învãþa limba gestionarul a fost bãgat în înþelegere a vieþii, Ed. Sophia, vãzuse într-o seara de ajun de - „Cornele, nu mergem la Savoy? 
rusã cântând, ºi cazacioc la puºcãrie…2015, Bucureºti). Crãciun, pe Bd. 6 Martie, printre fetele au premierã în seara asta". 
nuntã. Am citit undeva cã a scris –„Nu pot, Rãzvan, am mâine douã La hotelul „Muntenia" din studenþi, lumânãri, colinde ºi I-a rãmas pânã la plecare firea 
50 de cãrþi poliþiste ºi de spionaj. seminarii grele". Studentul de la Slobozia, l-am condus pe Vadim la miliþieni. Apoi mi-a întins mâna: din care nu-l puteai scoate. 
Pentru best-seller-ul operei lui, Filozofie îºi respecta condiþia. Îºi „Vadim camerã. Tãceam amândoi de se  (nici o altã completare, Oriunde s-ar fi aflat, se socotea 
„ªi-a fost ora H" (o carte despre va da licenþa cu teza „Despre auzea cum se aprind becurile. Pe de parcã era singur pe de fiecare datã mai în vârstã, mai 
23 august, patrioþi români ºi sociologia religiei". Þin minte cã l-Mai ºtii ceva de Dan scãri, se opreºte ºi mã priveºte ca mapamond). înþelept decât ceilalþi din jur pe 
germani puºi pe fugã), Zincã a am sunat de la o primãrie, sã vãd plecare „- Rãzvane, tu ºtii cine a Munteanu?" de Pentru câteva clipe care îi tutuia ca un bunic pe 
luat Premiul Uniunii Scriitorilor, ce notã a luat. Eram în Prahova, nenorocit þara asta?" am avut senzaþia cã s-au stins nepoþi. De aici ºi excesele lui în 
parcã în 1971. Cu un asemnenea la Budureasca, pe un mare „?!"…„Comuniºtii".toate luminile din salã. Am limbaj ºi manifestãri fizice. 
palmares, tovarãºul avea în plus o ºantier arheologic. „În rai ajungi, obercãit dupã un rãspuns. Dan „Rãzvane, ºtiu cã exagerez, cum sã Rãzvan Ciucã„sarcinã": supraveghea, atent la Vadime!". Râdea. Convertit la Munteanu, student la Drept, conduci Þara cu mitraliera? Miopul Domeniile Ostrov,        devieri. trebuie operat. Îi trebuie mãcar ortodoxism, va pleca la Tismana fusese anchetat ºi bãtut într-un Septembrie 2015Nu ºtiu cum ºi de ce am început ochelari de aproape." ºi se va roti sub cerurile Oltului.amfiteatru de jos al Universitãþii. 

Cal Înainte de Pescuirea minunatãsã scriu poezii. Prima poezie, Puþini din România realizau Era în ´71. A trecut prin geamul * 

VADIM

sã-ºi refacã viaþa dupã un 
eveniment tragic. Eroina se lasã 
cuceritã de un misterios ºi 
ºarmant gentleman, Thomas 
Sharpe, care o duce în lugubrul 
sãu conac, Crimson Peak. Aici 
Edith va trebui sã o înfrunte pe 
Lucille, geloasa sorã a lui ºi hotãrãºte sã porneascã în cea de salvare. Pe mãsurã ce aceste 2 – 4 octombrie
Thomas, ºi curând îºi va da mai mare ºi periculoasã aventurã poveºti, mostre incredibile de Vineri: ora 12,30
seama cã imensa reºedinþã a vieþii sale. De-a lungul drumului curaj, se desfãºoarã, voci din Sâmbãtã, duminicã: orele 10,30 ºi „respirã, sângereazã ºi... îºi se va împrieteni cu cele mai lumea întreagã se unesc pentru a 12,30 aminteºte".neobiºnuite personaje: Nutsy –un încuraja revenirea acasã, în 9 – 11 octombrie

koala crescut la zoo ºi Jacko –o siguranþã, a lui Watney.
Vineri: ora 12,30 23 – 29 octombrieºopârlã ameþitã ºi foarte energicã.

Sâmbãtã, duminicã: orele 10,30 ºi Orele: 17,00; 20,00Urmãriþi neîncetat de o pisicã 9 – 15 octombrie12,30
Luni ora: 20,00sãlbaticã rãzbunãtoare, cei trei Orele: 17,00;  20,00

curajoºi amici trebuie sã înveþe sã Blinky Bill: Koala cel Luni ora: 20,00 Ultimul vânãtor de se ajute reciproc pentru a poznaº -  2D Pan: Aventuri în Þara vrãjitoare – 2Dsupravieþui prin þinuturile 
necunoscute ale Australiei ºi sã îl Regia: Breck Eisnerde Nicãieri – 3D Gen film: Animaþie, Aventuri, 
gãseascã pe tatãl lui Blinky. Cu: Vin Diesel, Elijah WoodFamilie, FantasticRegia: Joe Wright

Gen film: Acþiune, Aventuri, În þinutul Alterei s-a observat o Cu: Hugh Jackman, Garrett 
2 – 8 octombrie Fantasticpace incomodã de ani de zile între Hedlund, Levi Miller

Orele: 17,00;  20,00 The Last Witch Hunter spune oameni, elfi ºi bestii, ce îi sunt Gen film: Aventuri, Familie, 
loiale legendarului Dragon Negru. Luni ora: 20,00 povestea unui nemuritor vânãtor Fantastic

de vrãjitoare (Diesel), nevoit sã Când acesta începe sã iasã din Joe Wright se inspirã din celebrul Marþianul – 3D facã echipã cu una din inamicele hibernarea sa, trimite bestiile sã roman al lui J.M. Barrie, dar îi Regia: Ridley Scott sale, o vrãjitoare, pentru a mãrºãluiascã spre Altera. În timp reinventeazã micului Peter Pan 
Cu: Matt Damon, Kristen Wiig, împiedica întrunirea sacrã a ce se apropie o cucerire biografia. În timpul celui de-Al 
Kate Mara, Jessica Chastain vrãjitoarelor - ce urmeazã sã aibã periculoasã a bestiilor, un mic Doilea Rãzboi Mondial, bãiatul 
Gen film: Acþiune, Aventuri, SF loc în New York-ul zilelor noastre grup de oameni ºi elfi se unesc este rãpit de piraþi ºi dus în 

- ºi a evita astfel condamnarea pe pentru a încerca sã gãseascã un În timpul unei misiuni pe Marte Neverland, unde va descoperi 
vecie a umanitãþii.drum secret cãtre peºtera cu echipaj uman, astronautul curând cã destinul sãu este sã 

Dragonului Negru ºi a-l distruge. Mark Watney este considerat salveze întregul tãrâm fermecat 
mort, victimã a unei furtuni Dar soarta tuturor stã în mâinile Centrul Cultural Judeþean de planurile malefice ale piratului 
puternice. Însã Watney tânãrului rãzboinic Lambert, care CãlãraºiBarbã Neagrã.
supravieþuieºte urgiei ºi atunci când toate pãreau pierdute Cinema 3D/2D 
descoperã cã a fost lãsat singur trebuie sã aibã încredere ºi Parcul central, Str. 16 – 18 octombrieRegia: Noel Cleary, Alex Weight, pe ostila planetã. Cu provizii abilitate pentru a face faþã Independenþei, nr. 20Vineri: ora 12,30Deane Taylor insuficiente, este nevoit sã-ºi Dragonului Negru...

Preþul biletelor (acelaºi pt. filme Sâmbãtã, duminicã: orele 10,30 ºi foloseascã la maxim Cu: Toni Collette, Ryan Kwanten
3D ºi 2D):12,30ingeniozitatea, inteligenþa ºi forþa Gen film: Animaþie 16 – 22 octombrie w 8 lei – copii cu vârste de 23 – 25 octombrieinterioarã pentru a râmâne în Blinky Bill este un koala cu multã Orele: 17,00; 20,00 maxim 14 aniVineri: ora 12,30viaþã ºi a gãsi o cale prin care imaginaþie. Inimã de aventurier, Luni ora: 20,00 w 12 lei – persoane cu vârste mesajul sãu de ajutor sã ajungã Sâmbãtã, duminicã: orele 10,30 ºi el viseazã sã plece din orãºelul 
peste 14 anipe Pãmânt. La milioane de mile 12,30 Crimson Peak - 2DGreen Patch ºi sã devinã mare 

distanþã, NASA ºi echipa Nu se efectueazã rezervãri.Regia: Guillermo del Toroexplorator, exact ca tatãl sãu. Cuibul Dragonului – internaþionalã de oameni de Biletele pot fi cumpãrate cu o Domnul Bill a dispãrut cu ceva Cu: Charlie Hunnam, Tom INCEPUTUL EREI ºtiinþã cautã neîncetat soluþia sãptãmânã înainte de data timp în urmã, iar Blinky este Hiddleston, Mia Wasikowska, 
prin care sã îl aducã pe „marþian" spectacolului.singurul care crede cã acesta încã Jessica ChastainRAZBOINICILOR - 3D
acasã, în vreme ce colegii sãi de mai trãieºte. Informaþii: Gen film: HorrorRegia: Yuefeng Songechipã pun ºi ei la cale o misiune Într-o zi, micul Blinky dã peste - tel: 0242-312800Edith, o tânãrã scriitoare Cu: Jiao Xu, Guanlin Ji, Dawei îndrãzneaþã, dacã nu imposibilã, indicii despre locaþia tatãlui sãu aspirantã din secolul 19, încearcã Shen, Ying Huang - site: www.culturalcl.ro.

ineri, 25 septembrie 2015, 530 
de delegaþi din tot judeþul ºi-au Vreales liderul dar ºi echipa cu 

care acesta va conduce organizaþia 
social democratã de la Cãlãraºi. Noul 
Birou Permanent Judeþean are în 
componenþã un nou preºedinte 
executiv (Ion Samoilã), 13 
vicepreºedinþi (George Chiriþã, 
Marian Sbîrcea, Dumitru Boabeº, 
Marius Dulce, Marcel Nuþu, Ciprian 
Pandea, Sorin Vrãjitoru, Sergiu 
Manole, Petre Þone, Stefania Moga, 
Stefan Marin, Nicolae Râjnoveanu ºi 
Anghel Olteanu), un secretar executiv 
(Virgil Diaconu) ºi un trezorier 
(Ionelia Ene). 
Conferinþa de alegeri a fost prezidatã 
de reprezentanþi ai conducerii 
centrale a partidului: Liviu Dragnea - 
preºedinte interimar PSD, Ecaterina 

îl susþine pe domnul Liviu Dragnea la organizatoricã ºi de relaþia foarte Andronescu - vicepreºedinte BPN al 
ºefia Partidului Social Democrat. bunã cu organizaþia PSD de la PSD, Nicolae Bãdãlau - preºedinte al 
Delegaþii prezenþi au considerat cã Cãlãraºi. organizaþiei Giurgiu, Viorica Dãncilã - 
domnul Liviu Dragnea este persoana Tot vineri au avut loc alegeri  la preºedinta OFSD, Victor Negrescu - 
cea mai potrivitã pentru a conduce OFSD ºi TSD Cãlãraºi. Roxana preºedinte PES Activists, Claudia 
partidul în bãtãliile electorale care vor Natalia Paþurcã ºi Marius Sbîrcea ºi-Þapardel - europarlamentar PSD. 
urma. au reluat mandatele de preºedinti În cadrul lucrãrilor conferinþei a fost 
Adoptarea acestei Rezoluþii este pentru urmãtorii patru ºi respectiv adoptatã o Rezoluþie potrivit cãreia 
legatã de experienþa politicã, doi ani. Organizaþia Judeþeanã a PSD Cãlãraºi 

„Avem în faþa noastrã noi Claudia Þapardel, a secretarului 
provocãri ºi în principal datoria de general al TSD, Gabriel Petrea, a 
a nu dezamãgi electoratul care ne-a preºedintelui PSD Cãlãraºi, Dan 
acordat încrederea. Avem datoria Eugen Cristodor dar ºi a preºedintelui 
de a intensifica munca politicã, de Organizaþiei Municipale, Marius Dulce, 
a consolida organizaþiile noastre tinerii social democraþi din judeþ ºi-au 
de tineret sub aspectul organizãrii ales liderul. Prezenþi la eveniment 
ºi mai ales al militantismului. Avem invitaþii: Florin Manole - Preºedinte 
datoria de a fi mai aproape de LMTSD, Adrian Rândunicã  - 
oameni, de a discuta mai mult cu Preºedinte TSD Brãila, Doru Iamandi  
cei care ne-au dat votul ºi de - TSD sector 1, Bogdan Bãnuþ – 
explica mult mai mult situaþia Preºedinte executiv Organizaþia 

Judeþeanã Tulcea au vorbit tinerilor dificilã în care partidul nostru ºi-a 
despre rolul important al TSD la Conferinþa de alegeri care a avut loc asumat guvernarea”,  aºa ºi-a 
nivelul întregii structuri politice a vineri, 25 septembrie 2015. început discursul preºedintele reales al 
Partidului Social Democrat.TSD Cãlãraºi, Marius Sbârcea, la În prezenþa europarlamentarului PSD, 

venimentul a avut loc lucrãrilor conferinþei, lidera facilitarea accesului la factorii de 
vineri, 25 septembrie femeilor social democrate a dat decizie locali - stimularea 
2015, la sala de ºedinþe a E citire raportului de activitate voluntariatului în rândul 

Primãriei municipiului, în cadrul pentru perioada urmãtoare: membrelor noastre pentru cazuri 
conferinþei judeþene a OFSD ºi la sociale sau acþiuni colective „Avem în vedere creºterea 
care au participat  preºedintele locale, acestea sunt prioritãþile vizibilitãþii OFSD în spaþiul 
organizaþiei la nivel naþional, femeilor social democrate de la politic ºi public prin creºterea 
europarlamentarul Viorica Cãlãraºi”, a declarat Roxana numãrului de femei membre ºi 
Dãncilã,  Emilia Arcan, Paþurcã. Lidera femeilor social simpatizante în fiecare 
preºedintele OFSD Neamþ ºi democrate de la Cãlãraºi a organizaþie comunalã, 
Claudia Þapardel, primit cuvinte încurajatoare ºi orãºeneascã, municipalã; 
europarlamentar PSD. din partea Emiliei Arcan, participarea ºi susþinerea 
„O felicit pe Roxana Paþurcã care preºedintele OFSD Neamþ, ºi acþiunilor cu tradiþie anualã de 
a fost realeasã în funcþia de singura femeie social democratã tip: Boboteazã, Mãrþisor, Ziua 
preºedinte al Organizaþiei vicepreºedinte de Consiliu Femeii, Ziua Copilului, Zilele 
Femeilor Social Democrate Judeþean. „Am venit la Cãlãraºi comunelor ºi ale oraºelor din 
Cãlãraºi. ªtiu cã este iubitã ºi pentru a o susþine pe Roxana. judeþul Cãlãraºi, sãrbãtorile de 
respectatã de toate colegele din Un model de femeie, de lider, de iarnã. Participarea activã a 
judeþ ºi mai ºtiu cã marea echipã om. Ne leagã atât carierea Roxana Paþurcã, împreunã cu consolida aceastã structurã din femeilor la viaþa comunitãþilor - 
pe care o are aici este unitã ºi politicã cât ºi locurile natale, Biroul Organizaþiei Judeþene ºi interiorul partidului, pentru ca cunoaºterea problemelor cu care 
determinatã sã lupte pentru judeþul Neamþ fiind prima casã a cu cel Biroul Municipal, a reuºit femeile social democrate sã îºi se confruntã comunitãþile din 
drepturile femeilor. Felicitãri!”, a preºedintei dumneavostrã. Vã sã consolideze atât organizaþia aducã astfel un aport substanþial care facem parte - implicarea în 
declarat Viorica Dãncilã. asigur cã „aþi adoptat” un om de judeþeanã, cât ºi marea în eficientizarea întregului rezolvarea problemelor cu care 

valoare, responsabil ºi corect.”, a Obiectivul principal al OFSD majoritate a organizaþiilor din demers politic al Partidului se confruntã cetãþenii, familiile 
subliniat Arcan. Cãlãraºi este acela de a localitãþile judeþului. În cadrul Social Democrat. ºi copiii unei comunitãþi prin 

SRO susþine depolitizarea Televiziunii 
Publice, numirea unui profesionist în 
funcþia de conducere ºi face un apel P

pentru ca TVR ºi RRA sã devinã douã servicii 
publice puternice

Partidul Social Românesc se declarã împotriva 
unei noi numiri politice la conducerea 
Televiziunii Române, odatã cu demiterea lui 
Stelian Tãnase, ºi susþine ca noul ºef al TVR sã 
fie numit în baza criteriilor de performanþã. 
Depolitizarea instituþiilor statului este 
principalul criteriu pentru dezvoltarea societãþii, 
iar românii trebuie sã primeascã servicii publice 
de calitate. PSRO face un apel pentru ca atât 
Televiziunea Românã, cât ºi Radiul public sã 
devinã o media puternicã, având principal 
obiectiv o informare corectã ºi profesionistã a 
românilor, cei care, prin contribuþiile lor, asigurã 
funcþionarea acestor servicii.

Partidul Social Românesc, aºa cum a fost 
enunþat în Declaraþia Conferinþei Naþionale  
PSRO, susþine renunþarea la algoritmul politic 
de numire în funcþiile de conducere în 
instituþiile care au de-a face cu banul public, 
justiþia ºi controlul democratic asupra vieþii 
politice. Acesta reprezintã un prim pas în 
direcþia asanãrii vieþii politice. Aºadar, PSRO 
susþine cu fermitate ca membrii Curþii de 
Conturi, ai Curþii Constituþionale, ASF, CNA, 
Televiziunea ºi Radioul public sã fie aleºi în mod 
independent, exclusiv din rândul breslei 
profesionale de profil.

Poziþia Partidului Social Românesc este aceea cã 
sinecurile politice ºi numirea de apropiaþi, 
membri de familie sau ai clanurilor aparþinând 
puterii momentului afecteazã calitatea, 
imparþialitatea ºi corectitudinea activitãþii 
acestor instituþii ºi a întregului mediu economic 
ºi social.

În acest sens, PSRO nu mai doreºte ca viitorul 
ºef al TVR sã fie numit politic, ci pe baza 
criteriilor de performanþã, pentru ca cetãþenii sã 
beneficieze de servicii de calitate, de o presã 
puternicã ºi echidistantã fãcutã de jurnaliºtii din 
serviciile publice de televiziune ºi radio. Partidul 
Social Românesc face, aºadar, un apel la 
celelalte formaþiuni politice sã ia în considerare 
faptul cã românii trebuie sã primeascã servicii 
de calitate, care pot fi asigurate numai de cãtre 
un profesionist aºezat la conducerea TVR ºi care 
poate scoate Televiziunea din colapsul financiar 
în care este în acest moment. O presã puternicã 
este un barometru pentru o societate dezvoltatã. 

Biroul de presã al PSRO

n Comunicat de presã
PSRO susþine depolitizarea Televiziunii 

Publice, numirea unui profesionist în 
funcþia de conducere ºi face un apel 
pentru ca TVR ºi RRA sã devinã douã 

servicii publice puternice

Roxana Natalia Paþurcã a fost realeasã în
funcþia de preºedinte al OFSD Cãlãraºi

n TSD Cãlãraºi

Marius Sbârcea: „Avem datoria 
de a fi mai aproape de oameni”

Dan Eugen Cristodor a fost 
reconfirmat în funcþia de 

preºedinte al PSD Cãlãraºi

PROGRAM CINEMA 
perioada 2 octombrie-29 octombrie 2015
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ºi os („os din mine galben Nãscut la prãznuirea Sf. Cuvios de la o fereastrã, a plonjat în sfârºitul roºu ºi un (re)început 
os/undeva uitat pe mal/ prins la Mucenic ªtefan cel Nou, Vadim stradã ºi plin de sânge a nãvãlit bizantin.
gâtul unui cal/unui cal cu gâtul va adormi în ziua Înãlþãrii Sfintei în cantina studenþeascã de lângã * 
roz…/") mi-a publicat-o Ana Cruci. Peste 3 zile, televizat, va cãminul „Carpaþi": „Mã omoarã Dintr-un sac de amintiri cu 
Blandiana în revista Amfiteatru. pleca, dupã un spectacol ca-n securitatea. Sãriþi, fraþilor!" Vadim, ultima. La un an dupã ce 
Am fost luat la ochi. Redactorul filmele neorealiste italiene: ºi-a * terminase liceul (1968), i-am 
numãrului revistei de atunci fãcut greu loc într-un cavou „- Tovarãºu…". – „Puteþi sã-mi ascultat la difuzor Colindul 
uitase de aniversarea Republicii strâmt (nu e doar vorba de cel al spuneþi domnu…" Apoi tovaraºul puiului de cerb, piesã de teatru 
(30 Decembrie), dar a umplut pãrinþilor…), între aplauzele scriitor Zincã mi-a lãudat talentul, radiofonic, scrisã cu nespusã 
paginile cu teorie ºi exemplificãri mulþimii, ipocrizia ºi bãdãrãnia conduita de la Facultate („dacã n- candoare. Tot la radio, peste o 
despre onirism. Revista a fost senatorilor, Moartea pãcãlitã cu aþi fi semnat memoriul lui vreme, Seceriºul de iarnã.
scoasã de pe piaþã. Apucasem sã ºoricioaicã în cafea, Tricolor, Munteanu..."), m-a întrebat de Într-o varã, dupã seceriº, m-a cumpãr câteva exemplare pe care fanfarã militarã ºi salve de puºcã.sãnãtatea tatãlui (de mama, nu). sunat la Muzeul din Slobozia, sã-i le-am împãrþit la vecini, la Cu adevãrat, Vadim a murit parcã Conspirativ, trecând printr-o gãsesc un loc de filmat pentru facultate ºi la gagici. citind Jung, (era un excelent perdea diafanã, soarele de poemul TV Colindul bobului de Seara, la Cenaclul „George vorbitor de englezã), în „dupã-septembrie îi decolora pãrul roºu, grâu. Am urcat deasupra platoului Bacovia", unde mã afiºam de-o amiaza vieþii", când omul trebuie de afarã rãzbãtea sirena unei Hagieni, la movila Catea, un vreme, am fost primit cu sã caute înlãuntru (C. G. Jung, ambulanþe sanitare, întrebãrile mormânt (tumul) princiar uriaº. aplauze… Dincolo de Patriarhie, Psychology of the Spirit. Guild of aproape ºoptite îmi ocoleau auzul. Cai albi ºi negri se înºirau pe nainte de amiazã am fost pe linia tramvaiului 12, spre Pastoral Psychology, Londra.)Bãusem noaptea ºi îmi era somn. drumul unduind ca un ºarpe de invitat (sau convocat, chemat, parcul Libertãþii, Cenaclul pe Dupã ce a pierdut alegerile Mi-am revenit când Zincã m-a aramã. În jurul movilei, miriºtea Îaudiat? Ce cuvânt s-ar fi care-l frecventam era înainte de prezidenþiale în 2000, pentru el ºi-întrebat dacã-l ºtiu pe Vadim. pãrea o tipsie ca un dar fermecat potrivit în septembrie 1968, puþin toate o lume de inºi frustraþi, a fãcut vizibilã prezenþa amurgul. într-o comoarã.M-a condus pânã la scãri, m-a dupã primãvara de la Praga?) la obosiþi, cu speranþele înghesuite-n Instinctul morþii îl împingea sã-l 

asigurat cã voi ajunge „mare", dar Casa Scriitorilor, de Haralamb La întoarcere ne-am oprit la buzunarul de la piept. Pe lângã reciteascã ºi pe Freud, Beyond the 
mi-a cerut confidenþialitate ºi m-a Zincã, directorul aºezãmântului. Bucu, la popasul „Rustic", unde aceºtia, se adãugau invitaþi de Principle of Pleasure. Încã de 
rugat sã mã „abþin" (?!)Omul era evreu cu pãr roºcat: gãseai ce nu gãseai niciunde. Toþi ocazie ºi o mânã de aspiranþi la atunci se situa între eros ºi 

Hary Isac Zilberman. Fusese douãzeci aveam diurne, dar Am auzit cã fiul lui Zilberman, masa muzelor. thanatos (v. ºi Pr. Filoteu Faros, 
chiar pe front în cel de-al doilea Vadim a plãtit masa la care toatã Andrei/Abraham Zincã, e regizor Un tânãr cenaclist, veritabil George Sigalos, Nici prea devreme, 
rãzboi mondial, apoi, pe timp de lumea a tãcut. De bine ce-i de telenovele in SUA…playboy, m-a rugat sã-i scriu pe un nici prea târziu. Experienþa 
pace, bibliotecar la ARLUS, mergea poporului, la un an * carneþel un colind. Sigur mã necesarã pentru o mai profundã 
asociaþia care ne învãþa limba gestionarul a fost bãgat în înþelegere a vieþii, Ed. Sophia, vãzuse într-o seara de ajun de - „Cornele, nu mergem la Savoy? 
rusã cântând, ºi cazacioc la puºcãrie…2015, Bucureºti). Crãciun, pe Bd. 6 Martie, printre fetele au premierã în seara asta". 
nuntã. Am citit undeva cã a scris –„Nu pot, Rãzvan, am mâine douã La hotelul „Muntenia" din studenþi, lumânãri, colinde ºi I-a rãmas pânã la plecare firea 
50 de cãrþi poliþiste ºi de spionaj. seminarii grele". Studentul de la Slobozia, l-am condus pe Vadim la miliþieni. Apoi mi-a întins mâna: din care nu-l puteai scoate. 
Pentru best-seller-ul operei lui, Filozofie îºi respecta condiþia. Îºi „Vadim camerã. Tãceam amândoi de se  (nici o altã completare, Oriunde s-ar fi aflat, se socotea 
„ªi-a fost ora H" (o carte despre va da licenþa cu teza „Despre auzea cum se aprind becurile. Pe de parcã era singur pe de fiecare datã mai în vârstã, mai 
23 august, patrioþi români ºi sociologia religiei". Þin minte cã l-Mai ºtii ceva de Dan scãri, se opreºte ºi mã priveºte ca mapamond). înþelept decât ceilalþi din jur pe 
germani puºi pe fugã), Zincã a am sunat de la o primãrie, sã vãd plecare „- Rãzvane, tu ºtii cine a Munteanu?" de Pentru câteva clipe care îi tutuia ca un bunic pe 
luat Premiul Uniunii Scriitorilor, ce notã a luat. Eram în Prahova, nenorocit þara asta?" am avut senzaþia cã s-au stins nepoþi. De aici ºi excesele lui în 
parcã în 1971. Cu un asemnenea la Budureasca, pe un mare „?!"…„Comuniºtii".toate luminile din salã. Am limbaj ºi manifestãri fizice. 
palmares, tovarãºul avea în plus o ºantier arheologic. „În rai ajungi, obercãit dupã un rãspuns. Dan „Rãzvane, ºtiu cã exagerez, cum sã Rãzvan Ciucã„sarcinã": supraveghea, atent la Vadime!". Râdea. Convertit la Munteanu, student la Drept, conduci Þara cu mitraliera? Miopul Domeniile Ostrov,        devieri. trebuie operat. Îi trebuie mãcar ortodoxism, va pleca la Tismana fusese anchetat ºi bãtut într-un Septembrie 2015Nu ºtiu cum ºi de ce am început ochelari de aproape." ºi se va roti sub cerurile Oltului.amfiteatru de jos al Universitãþii. 

Cal Înainte de Pescuirea minunatãsã scriu poezii. Prima poezie, Puþini din România realizau Era în ´71. A trecut prin geamul * 

VADIM

sã-ºi refacã viaþa dupã un 
eveniment tragic. Eroina se lasã 
cuceritã de un misterios ºi 
ºarmant gentleman, Thomas 
Sharpe, care o duce în lugubrul 
sãu conac, Crimson Peak. Aici 
Edith va trebui sã o înfrunte pe 
Lucille, geloasa sorã a lui ºi hotãrãºte sã porneascã în cea de salvare. Pe mãsurã ce aceste 2 – 4 octombrie
Thomas, ºi curând îºi va da mai mare ºi periculoasã aventurã poveºti, mostre incredibile de Vineri: ora 12,30
seama cã imensa reºedinþã a vieþii sale. De-a lungul drumului curaj, se desfãºoarã, voci din Sâmbãtã, duminicã: orele 10,30 ºi „respirã, sângereazã ºi... îºi se va împrieteni cu cele mai lumea întreagã se unesc pentru a 12,30 aminteºte".neobiºnuite personaje: Nutsy –un încuraja revenirea acasã, în 9 – 11 octombrie

koala crescut la zoo ºi Jacko –o siguranþã, a lui Watney.
Vineri: ora 12,30 23 – 29 octombrieºopârlã ameþitã ºi foarte energicã.

Sâmbãtã, duminicã: orele 10,30 ºi Orele: 17,00; 20,00Urmãriþi neîncetat de o pisicã 9 – 15 octombrie12,30
Luni ora: 20,00sãlbaticã rãzbunãtoare, cei trei Orele: 17,00;  20,00

curajoºi amici trebuie sã înveþe sã Blinky Bill: Koala cel Luni ora: 20,00 Ultimul vânãtor de se ajute reciproc pentru a poznaº -  2D Pan: Aventuri în Þara vrãjitoare – 2Dsupravieþui prin þinuturile 
necunoscute ale Australiei ºi sã îl Regia: Breck Eisnerde Nicãieri – 3D Gen film: Animaþie, Aventuri, 
gãseascã pe tatãl lui Blinky. Cu: Vin Diesel, Elijah WoodFamilie, FantasticRegia: Joe Wright

Gen film: Acþiune, Aventuri, În þinutul Alterei s-a observat o Cu: Hugh Jackman, Garrett 
2 – 8 octombrie Fantasticpace incomodã de ani de zile între Hedlund, Levi Miller

Orele: 17,00;  20,00 The Last Witch Hunter spune oameni, elfi ºi bestii, ce îi sunt Gen film: Aventuri, Familie, 
loiale legendarului Dragon Negru. Luni ora: 20,00 povestea unui nemuritor vânãtor Fantastic

de vrãjitoare (Diesel), nevoit sã Când acesta începe sã iasã din Joe Wright se inspirã din celebrul Marþianul – 3D facã echipã cu una din inamicele hibernarea sa, trimite bestiile sã roman al lui J.M. Barrie, dar îi Regia: Ridley Scott sale, o vrãjitoare, pentru a mãrºãluiascã spre Altera. În timp reinventeazã micului Peter Pan 
Cu: Matt Damon, Kristen Wiig, împiedica întrunirea sacrã a ce se apropie o cucerire biografia. În timpul celui de-Al 
Kate Mara, Jessica Chastain vrãjitoarelor - ce urmeazã sã aibã periculoasã a bestiilor, un mic Doilea Rãzboi Mondial, bãiatul 
Gen film: Acþiune, Aventuri, SF loc în New York-ul zilelor noastre grup de oameni ºi elfi se unesc este rãpit de piraþi ºi dus în 

- ºi a evita astfel condamnarea pe pentru a încerca sã gãseascã un În timpul unei misiuni pe Marte Neverland, unde va descoperi 
vecie a umanitãþii.drum secret cãtre peºtera cu echipaj uman, astronautul curând cã destinul sãu este sã 

Dragonului Negru ºi a-l distruge. Mark Watney este considerat salveze întregul tãrâm fermecat 
mort, victimã a unei furtuni Dar soarta tuturor stã în mâinile Centrul Cultural Judeþean de planurile malefice ale piratului 
puternice. Însã Watney tânãrului rãzboinic Lambert, care CãlãraºiBarbã Neagrã.
supravieþuieºte urgiei ºi atunci când toate pãreau pierdute Cinema 3D/2D 
descoperã cã a fost lãsat singur trebuie sã aibã încredere ºi Parcul central, Str. 16 – 18 octombrieRegia: Noel Cleary, Alex Weight, pe ostila planetã. Cu provizii abilitate pentru a face faþã Independenþei, nr. 20Vineri: ora 12,30Deane Taylor insuficiente, este nevoit sã-ºi Dragonului Negru...

Preþul biletelor (acelaºi pt. filme Sâmbãtã, duminicã: orele 10,30 ºi foloseascã la maxim Cu: Toni Collette, Ryan Kwanten
3D ºi 2D):12,30ingeniozitatea, inteligenþa ºi forþa Gen film: Animaþie 16 – 22 octombrie w 8 lei – copii cu vârste de 23 – 25 octombrieinterioarã pentru a râmâne în Blinky Bill este un koala cu multã Orele: 17,00; 20,00 maxim 14 aniVineri: ora 12,30viaþã ºi a gãsi o cale prin care imaginaþie. Inimã de aventurier, Luni ora: 20,00 w 12 lei – persoane cu vârste mesajul sãu de ajutor sã ajungã Sâmbãtã, duminicã: orele 10,30 ºi el viseazã sã plece din orãºelul 
peste 14 anipe Pãmânt. La milioane de mile 12,30 Crimson Peak - 2DGreen Patch ºi sã devinã mare 

distanþã, NASA ºi echipa Nu se efectueazã rezervãri.Regia: Guillermo del Toroexplorator, exact ca tatãl sãu. Cuibul Dragonului – internaþionalã de oameni de Biletele pot fi cumpãrate cu o Domnul Bill a dispãrut cu ceva Cu: Charlie Hunnam, Tom INCEPUTUL EREI ºtiinþã cautã neîncetat soluþia sãptãmânã înainte de data timp în urmã, iar Blinky este Hiddleston, Mia Wasikowska, 
prin care sã îl aducã pe „marþian" spectacolului.singurul care crede cã acesta încã Jessica ChastainRAZBOINICILOR - 3D
acasã, în vreme ce colegii sãi de mai trãieºte. Informaþii: Gen film: HorrorRegia: Yuefeng Songechipã pun ºi ei la cale o misiune Într-o zi, micul Blinky dã peste - tel: 0242-312800Edith, o tânãrã scriitoare Cu: Jiao Xu, Guanlin Ji, Dawei îndrãzneaþã, dacã nu imposibilã, indicii despre locaþia tatãlui sãu aspirantã din secolul 19, încearcã Shen, Ying Huang - site: www.culturalcl.ro.

ineri, 25 septembrie 2015, 530 
de delegaþi din tot judeþul ºi-au Vreales liderul dar ºi echipa cu 

care acesta va conduce organizaþia 
social democratã de la Cãlãraºi. Noul 
Birou Permanent Judeþean are în 
componenþã un nou preºedinte 
executiv (Ion Samoilã), 13 
vicepreºedinþi (George Chiriþã, 
Marian Sbîrcea, Dumitru Boabeº, 
Marius Dulce, Marcel Nuþu, Ciprian 
Pandea, Sorin Vrãjitoru, Sergiu 
Manole, Petre Þone, Stefania Moga, 
Stefan Marin, Nicolae Râjnoveanu ºi 
Anghel Olteanu), un secretar executiv 
(Virgil Diaconu) ºi un trezorier 
(Ionelia Ene). 
Conferinþa de alegeri a fost prezidatã 
de reprezentanþi ai conducerii 
centrale a partidului: Liviu Dragnea - 
preºedinte interimar PSD, Ecaterina 

îl susþine pe domnul Liviu Dragnea la organizatoricã ºi de relaþia foarte Andronescu - vicepreºedinte BPN al 
ºefia Partidului Social Democrat. bunã cu organizaþia PSD de la PSD, Nicolae Bãdãlau - preºedinte al 
Delegaþii prezenþi au considerat cã Cãlãraºi. organizaþiei Giurgiu, Viorica Dãncilã - 
domnul Liviu Dragnea este persoana Tot vineri au avut loc alegeri  la preºedinta OFSD, Victor Negrescu - 
cea mai potrivitã pentru a conduce OFSD ºi TSD Cãlãraºi. Roxana preºedinte PES Activists, Claudia 
partidul în bãtãliile electorale care vor Natalia Paþurcã ºi Marius Sbîrcea ºi-Þapardel - europarlamentar PSD. 
urma. au reluat mandatele de preºedinti În cadrul lucrãrilor conferinþei a fost 
Adoptarea acestei Rezoluþii este pentru urmãtorii patru ºi respectiv adoptatã o Rezoluþie potrivit cãreia 
legatã de experienþa politicã, doi ani. Organizaþia Judeþeanã a PSD Cãlãraºi 

„Avem în faþa noastrã noi Claudia Þapardel, a secretarului 
provocãri ºi în principal datoria de general al TSD, Gabriel Petrea, a 
a nu dezamãgi electoratul care ne-a preºedintelui PSD Cãlãraºi, Dan 
acordat încrederea. Avem datoria Eugen Cristodor dar ºi a preºedintelui 
de a intensifica munca politicã, de Organizaþiei Municipale, Marius Dulce, 
a consolida organizaþiile noastre tinerii social democraþi din judeþ ºi-au 
de tineret sub aspectul organizãrii ales liderul. Prezenþi la eveniment 
ºi mai ales al militantismului. Avem invitaþii: Florin Manole - Preºedinte 
datoria de a fi mai aproape de LMTSD, Adrian Rândunicã  - 
oameni, de a discuta mai mult cu Preºedinte TSD Brãila, Doru Iamandi  
cei care ne-au dat votul ºi de - TSD sector 1, Bogdan Bãnuþ – 
explica mult mai mult situaþia Preºedinte executiv Organizaþia 

Judeþeanã Tulcea au vorbit tinerilor dificilã în care partidul nostru ºi-a 
despre rolul important al TSD la Conferinþa de alegeri care a avut loc asumat guvernarea”,  aºa ºi-a 
nivelul întregii structuri politice a vineri, 25 septembrie 2015. început discursul preºedintele reales al 
Partidului Social Democrat.TSD Cãlãraºi, Marius Sbârcea, la În prezenþa europarlamentarului PSD, 

venimentul a avut loc lucrãrilor conferinþei, lidera facilitarea accesului la factorii de 
vineri, 25 septembrie femeilor social democrate a dat decizie locali - stimularea 
2015, la sala de ºedinþe a E citire raportului de activitate voluntariatului în rândul 

Primãriei municipiului, în cadrul pentru perioada urmãtoare: membrelor noastre pentru cazuri 
conferinþei judeþene a OFSD ºi la sociale sau acþiuni colective „Avem în vedere creºterea 
care au participat  preºedintele locale, acestea sunt prioritãþile vizibilitãþii OFSD în spaþiul 
organizaþiei la nivel naþional, femeilor social democrate de la politic ºi public prin creºterea 
europarlamentarul Viorica Cãlãraºi”, a declarat Roxana numãrului de femei membre ºi 
Dãncilã,  Emilia Arcan, Paþurcã. Lidera femeilor social simpatizante în fiecare 
preºedintele OFSD Neamþ ºi democrate de la Cãlãraºi a organizaþie comunalã, 
Claudia Þapardel, primit cuvinte încurajatoare ºi orãºeneascã, municipalã; 
europarlamentar PSD. din partea Emiliei Arcan, participarea ºi susþinerea 
„O felicit pe Roxana Paþurcã care preºedintele OFSD Neamþ, ºi acþiunilor cu tradiþie anualã de 
a fost realeasã în funcþia de singura femeie social democratã tip: Boboteazã, Mãrþisor, Ziua 
preºedinte al Organizaþiei vicepreºedinte de Consiliu Femeii, Ziua Copilului, Zilele 
Femeilor Social Democrate Judeþean. „Am venit la Cãlãraºi comunelor ºi ale oraºelor din 
Cãlãraºi. ªtiu cã este iubitã ºi pentru a o susþine pe Roxana. judeþul Cãlãraºi, sãrbãtorile de 
respectatã de toate colegele din Un model de femeie, de lider, de iarnã. Participarea activã a 
judeþ ºi mai ºtiu cã marea echipã om. Ne leagã atât carierea Roxana Paþurcã, împreunã cu consolida aceastã structurã din femeilor la viaþa comunitãþilor - 
pe care o are aici este unitã ºi politicã cât ºi locurile natale, Biroul Organizaþiei Judeþene ºi interiorul partidului, pentru ca cunoaºterea problemelor cu care 
determinatã sã lupte pentru judeþul Neamþ fiind prima casã a cu cel Biroul Municipal, a reuºit femeile social democrate sã îºi se confruntã comunitãþile din 
drepturile femeilor. Felicitãri!”, a preºedintei dumneavostrã. Vã sã consolideze atât organizaþia aducã astfel un aport substanþial care facem parte - implicarea în 
declarat Viorica Dãncilã. asigur cã „aþi adoptat” un om de judeþeanã, cât ºi marea în eficientizarea întregului rezolvarea problemelor cu care 

valoare, responsabil ºi corect.”, a Obiectivul principal al OFSD majoritate a organizaþiilor din demers politic al Partidului se confruntã cetãþenii, familiile 
subliniat Arcan. Cãlãraºi este acela de a localitãþile judeþului. În cadrul Social Democrat. ºi copiii unei comunitãþi prin 

SRO susþine depolitizarea Televiziunii 
Publice, numirea unui profesionist în 
funcþia de conducere ºi face un apel P

pentru ca TVR ºi RRA sã devinã douã servicii 
publice puternice

Partidul Social Românesc se declarã împotriva 
unei noi numiri politice la conducerea 
Televiziunii Române, odatã cu demiterea lui 
Stelian Tãnase, ºi susþine ca noul ºef al TVR sã 
fie numit în baza criteriilor de performanþã. 
Depolitizarea instituþiilor statului este 
principalul criteriu pentru dezvoltarea societãþii, 
iar românii trebuie sã primeascã servicii publice 
de calitate. PSRO face un apel pentru ca atât 
Televiziunea Românã, cât ºi Radiul public sã 
devinã o media puternicã, având principal 
obiectiv o informare corectã ºi profesionistã a 
românilor, cei care, prin contribuþiile lor, asigurã 
funcþionarea acestor servicii.

Partidul Social Românesc, aºa cum a fost 
enunþat în Declaraþia Conferinþei Naþionale  
PSRO, susþine renunþarea la algoritmul politic 
de numire în funcþiile de conducere în 
instituþiile care au de-a face cu banul public, 
justiþia ºi controlul democratic asupra vieþii 
politice. Acesta reprezintã un prim pas în 
direcþia asanãrii vieþii politice. Aºadar, PSRO 
susþine cu fermitate ca membrii Curþii de 
Conturi, ai Curþii Constituþionale, ASF, CNA, 
Televiziunea ºi Radioul public sã fie aleºi în mod 
independent, exclusiv din rândul breslei 
profesionale de profil.

Poziþia Partidului Social Românesc este aceea cã 
sinecurile politice ºi numirea de apropiaþi, 
membri de familie sau ai clanurilor aparþinând 
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Biroul de presã al PSRO

n Comunicat de presã
PSRO susþine depolitizarea Televiziunii 
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Roxana Natalia Paþurcã a fost realeasã în
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Marius Sbârcea: „Avem datoria 
de a fi mai aproape de oameni”
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preºedinte al PSD Cãlãraºi

PROGRAM CINEMA 
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Nota: Rugãm insistent ca locatarii sa 
fie prezenþi la domiciliu începand cu ora 

30 16 ºi sã permitã accesul în vederea 
efectuãrii citirii repartitoarelor 
(apometrelor) din apartamente ºi sã-ºi 
delege un reprezentant pentru fiecare 
scarã de bloc pentru a participa la 
citirea apometrului de scarã.

ANUNÞ CÃTRE LOCATARII DIN APARTAMENTELE 
MUNICIPIULUI CÃLÃRAªI ªI ORAªUL LEHLIU GARÃ

n cursul zilei de miercuri, 24 
septembrie 2015, în sala de 
ºedinþe a Consiliului Judeþean Î

Cãlãraºi a avut loc conferinþa de 
presã privind proiectul „Sistem 
integrat de management al 
deºeurilor solide în judeþul 
Cãlãraºi”.

Valoarea totalã a proiectului 
(fãrã TVA) este de 136.657.510 
lei, din care 99.510.096 lei, 
finanþare nerambursabilã din 
Fondul European de Dezvoltare 
Regionalã, 22.389.772 lei 
contribuþia Guvernului 
României, 2.487.752 lei 
contribuþia proprie a CJ Cãlãraºi 
la cheltuielile eligibile ºi 
12.269.890 lei alte cheltuieli 
decât cele eligibile conform POS 
Mediu.

Cu privire la stadiul de 
implementare al proiectului, 
managerul de proiect Mihai 
Poteacã a relatat cã  în ceea ce 
priveºte construcþia depozitului 
de la Ciocãneºti, judeþul Cãlãraºi 
s-a realizat prima celulã ºi 
instalaþiile auxiliare, 
finalizândusu-se ºi proiectarea, 
construcþia ºi punerea în 
funcþiune a staþiei de sortare ºi 
compostare ºi a staþiei de tratare 
a levigatului în judeþul Cãlãraºi.

Construcþia depozitului ecologic 
(celula 1) a cuprins:

w Construcþia sistemului de 
etanºare a bazei depozitului

w Construcþia sistemului de w w w levigat ce va rezulta va fi  Amenajarea zonei din afara  Motostivuitor  Plastic ºi metal
drenare pentru baza depozitului colectatã ºi tratatã în staþia de depozitului ºi a infrastructurii w Sitã vibratoare pentru w PET necolorat(levigat) tratare a levigatului situatã în corespunzãtoare separarea deºeurilor mãrunte w PET colorat apropierea amplasamentului w Construcþia instalaþiilor w Amenajarea zonei din w Separator magnetic pentru depozitului de la Ciocãneºti.pentru evacuarea apelor scurse w Alte ambalaje de plasticinteriorul depozitului ºi a separarea materialului ferosde pe suprafaþã Menþiuni s-au fãcut ºi pe infrastructurii corespunzãtoare w Ambalaje compozite pentru 

w Presã de balotare marginea proiectãrii ºi execuþia w Construcþia unei instalaþii lichide, ex Tetra Pakw Instalarea sistemului de 
staþiei de tratare a levigatului pentru stingerea incendiilor Acestã staþie va avea ca material iluminat pentru zonele w Metale feromagnetice (lichid generat în urma de intrare tot ceea ce se amplasamentului ºi drumuriw Execuþia unui sistem de 

w Alte metale (aluminiu) depozitãrii ºi descompunerii colecteazã în containere de extracþie a gazului de depozit w Instalarea unui gard, inclusiv deºeurilor) ºi anume cã tratarea colectare a deºeurilor reciclabile, w Materiale fibroasea unei porþiwConstrucþia zonei de dotãri ºi levigatului se va realiza prin dupã cum urmeazã:
Sortarea va fi fãcutã în mare instalaþii (clãdire administrativã, metoda osmozei inverse, cea mai wProiectarea ºi execuþia staþiei Hârtie ºi carton care va fi parte manual. Conform cântar pod-basculantã, centru de modernã soluþie aplicatã la ora de sortare a deºeurilor sortatã pe urmãtoarele fracþii: estimãrilor, instalaþia va fi utilitate publicã etc.) a bifat actualã. Apa tratatã în urma reciclabile cuprinde urmãtoarele 
deservitã de 26 de persoane. urmãtoarele: w Hârtie mixtã ºi carton mixt acestui proces va alimenta dotãri:
Cantitatea maximã asiguratã bazinul de incendiu, iar în w Realizarea clãdirii w Hârtie ºi carton ondulat de la w Conveiere de transport ºi este de 8.500 tone/an hârtie ºi situaþia în care capacitatea administrative supermarketurisortare, recipiente ºi benzi carton ºi 7000 tone/an plastic ºi bazinului este depãºitã, prin 

rulante pentru sortarew Realizarea sistemului de w metal. Reziduurile de la sortare  Hârtie folositã la imprimare, pompare, aceasta va fi evacuata 
alimentare cu apã, inclusiv a (9 % din hârtie ºi 20% fracþii pentru a se elimina cerneala w Utilaje de ridicat – volã cu roþi în bazinul de retenþie.
reþelei de distribuþie uºoare) vor fi depozitate. Staþia imprimatã

Din echipamentele de laborator de sortare va fi situatã în 
ºi monitorizare a mediului vor perimetrul amplasamentului 
face parte urmãtoarele:Ciocãneºti ºi va fi operatã de 

acelaºi operator cã ºi staþiile de w Puþuri de monitorizare
transfer ºi depozitul. Materialele 

w Puncte pentru prelevarea sortate vor fi direcþionate cãtre 
mostrelor de levigatindustria reciclatoare, iar 

reziduurile de la sortare vor fi w Staþie meteorologicã (unitate 
depozitate. de monitorizare a condiþiilor 

climatice): monitorizarea Cu privire la proiectarea ºi 
execuþia staþiei de compostare a precipitaþiilor, a temperaturii, a 

vântului ºi mãsurarea evaporãrii deºeurilor biodegradabile 
specialiºtii din cadrul proiectului apei.
spun cã aceasta are o capacitate 

w Unitate de monitorizare a de 10.000 tone pe an (perioada 
calitãþii gazuluide lucru: 270 zile lucrãtoare). 

Vor fi compostate: deºeurile w Echipamente de monitorizare 
biodegradabile din parcuri ºi a tasãrilor
grãdini, cele biodegradabile din 

“SISTEM INTEGRAT DE pieþe, cele stradale 
MANAGEMENT AL biodegradabile, precum ºi 
DEªEURILOR SOLIDE ÎN fracþiile biodegradabile din 
JUDEÞUL CÃLÃRAªI” este un deºeurile similare. La intrarea în 
proiect derulat de Consiliul staþie se va face o verificare 
Judeþean Cãlãraºi cofinanþat din pentru determinarea 
FONDUL EUROPEAN DE impuritãþilor. Biodeºeurile vor fi 
DEZVOLTARE REGIONALÃ aºezate în cordoane, pe o 
prin Programul Operaþional platformã sau într-o zonã 
Sectorial “Mediu”.deschisã. Cantitatea (redusã) de 

S-au încheiat lucrãrile depozitului 
ecologic de la Ciocãneºti

ECOAQUA SA, Sucursala Cãlãraºi, anunþã locatarii din apartamentele la care se emite facturã cu coeficient 
de repartiþie a consumului de apã înregistrat de apometrul de branºament, Planificarea citirilor în aceeaºi 

zi pentru apometrul de branºament ºi apometrele din apartamente aferente lunii OCTOMBRIE 2015.

30 OCTOMBRIE - Bl 75 garsoniere
31 OCTOMBRIE  - Bloc1, Bloc 2, 
Bloc 3, Bloc 4, Bloc 5, Bloc 6, Bloc 7, 
Bloc 8, Bloc 9, Bloc 10, Bloc 11, Bloc 
12, Bloc 12 AS, Bloc 12MI, Bloc 16,  
Bloc 20, Bloc 32 Sc A, Bloc 32 Sc B, 
Blocul 40 sc A si Bloc 40 sc B 

ORAªUL LEHLIU GARÃ
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Seminar ”Economia Socialã pentru Toþi”

Proiect cofinanþat din Fondul Social European prin Progamul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeºte în oameni!

octombrie 2015, Cãlãraºi

Clasament
1. CSM Bucureºti 8 7 0 1 233-194 21
2. HC Odorhei 7 6 0 1 198-170 18
3. Dinamo Bucureºti 7 5 1 1 237-193 16
4. Steaua Bucureºti 7 5 1 1 218-185 16
5. HC Adrian Petrea 7 5 1 1 194-180 16
6. Poli Timiºoara 7 4 0 3 184-177 12
7. AHC Dunãrea 7 4 0 3 182-184 12
8. Potaissa Turda 7 3 0 4 176-190 9
9. HCM Minaur 7 2 2 3 180-178 8
10. HC Vaslui 7 2 1 4 199-207 7
10. Energia Tg. Jiu 8 2 0 6 202-219 6
12. CSM Ploieºti 7 1 0 6 184-196 3
13. CSM Focºani 7 1 0 6 168-225 3
14. CSU Danubius 7 0 0 7 175-232 0

Etapa a VII-a / Rezultate
AHC Dunãrea – CSM Bucureºti 29-27
Energia Tg. Jiu – HC Odorhei 26-22
HC Adrian Petrea – Dinamo Bucureºti 35-34
HC Vaslui – Poli Timiºoara 23-27
CSU Danubius – Steaua Bucureºti 30-37
CSM Focºani – CSM Ploieºti 27-25
HCM Minaur – Potaissa Turda 32-25

Etapa a VIII-a
CSM Bucureºti – Energia Tg. Jiu 30-22
l Vineri, 2 octombrie
Ora 17.30 Steaua Bucureºti – AHC Dunãrea (DGS)
l Sâmbãtã, 3 octombrie
Ora 14.30 Potaissa Turda – Dinamo Bucureºti (DGS)
Ora 17.00 Poli Timiºoara – Danubius Galaþi
l Duminicã, 4 octombrie
HC Odorhei – HC Adrian Petrea
Ora 11.00 CSM Ploieºti – HC Vaslui (DGS)
l Miercuri, 7 octombrie
Ora 18.00 HCM Minaur – CSM Focºani (DGS)
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locul de muncã („job l doilea proiect Erasmus 
shadowing”) într-o organizaþie de al judeþului Cãlãraºi a fost A educaþie ºi formare profesionalã câºtigat anul acesta de 
având posibilitatea de a învãþa Liceul Tehnologic „Duiliu 
noi metode de predare ºi Zamfirescu” cu un punctaj de 
formare în strãinãtate  în 88,5 puncte. Proiectul se 
vederea construirii unei oferte numeºte „ERASMUS - ªanse pe 
educaþionale moderne ºi piaþa europeanã a muncii pentru 
diversificate, centrat atât pe elevii din Cãlãraºi” cu nr. de 
nevoile de dezvoltare ale elevilor, identificare 2015-1-RO01-KA102-
care sã corespundã standardelor 014385. 
naþionale ºi europene de calitate 

Agenþia Naþionalã pentru în educaþie ºi însoþitori ai 
Programe Comunitare în elevilor.
domeniul educaþiei ºi Formãrii 

Echipa de proiect este formatã profesionale prin programul 
din doamna director adjunct, ERASMUS a aprobat un grant 

de 109.525 euro pentru ca elevii profesor de specialitate Colþea 
Cristina responsabil cu acestui liceu sã-ºi desfãºoare 

activitãþile practice din clasa a X- planificarea, organizarea ºi 
a ºi a XI-a la standarde europene supravegherea stagiilor de 
în restaurante de mare clasã pregãtire practicã la nivel de 
prin intermediul partenerului ºcoalã. În acest proiect  va 
portughez, Agrupamento de rãspunde de  calitatea ºi 
Escolas de Alcochete este un conþinutul plasamentelor de 
consorþiu ºcolar localizat în formare ale participanþilor la 
apropierea Lisabonei cu o nivel de ºcoalã. Responsabil 
puternicã componentã de financiar , doamna contabil 
învãþãmânt vocaþional ºi tehnic. Mareº Georgeta- Gina, este 
Este o ºcoalã din sistemul public 

contabilul ºef al unitãþii ºcolare, de învãþãmânt aflatã sub 
cu o experienþã în practicã patronajul Ministerului Educaþiei 
economico – financiarã ºi fiscala din Portugalia, o ºcoalã cu o 
de peste 20 ani,  rãspunde în reputaþie excelentã prin 
proiect de managementul activitãþile educative pe care le 
financiar al acestuia.desfãºoarã.

Responsabili cu monitorizarea ºi Acest proiect s-a nãscut din 
valorizarea rezultatelor nevoia de formare de competenþe 
proiectului sunt doamna director la standarde europene  ale Proiectul se deruleazã pe practicã (15 zile x 6h/zi) care vor acestora ºi îmbunãtãþirea 
adjunct prof. Tudor Sidonia ºi elevilor de liceu, în domeniul parcursul  a doi ani ºcolari 2015- acumula cunoºtinþe lingvistice de competenþelor sociale ºi 4 cadre 
domnul director prof. Stoica turismului ºi alimentaþiei 2016 ºi 2016-2017 ºi se adreseazã specialitate, termeni specifici didactice participante la stagii de 
Gheorghe. Activitãþile proiectului publice, având specializarea unui numãr de 36 de elevi, domeniului alimentaþie din þara formare de la aria curricularã 
sunt coordonate de cãtre prof. „Tehnician în gastronomie”, nivel durata mobilitãþilor: 3 partenerã, informaþii despre Tehnologii sub forma unei 
Cojocaru Gina.de calificare 4. sãptãmâni, 21 zile, 90h pregãtire specificul culturii ºi tradiþiei perioade de observare directã la 

antrenorului cu care CSM Olteniþa a 
câºtigat campionatul judeþean, dar 
n-a strâns nici un punct în Liga a 3-
a. Gãsiþi ce am spus la 25 august 
într-un comentariu pe Facebook. 
Gura pãcãtosului adevãr grãieºte. 
Bogatu a fost numit ºef peste 
Centrul de Copii ºi Juniori. 
Deocamdatã! Nu sunt puþini care 
vãd prin aceastã mutare un 
avertisment dat lui Ganea. Numai La Cãlãraºi e încã liniºte la cheamã cã eºti fotbalist. Se poate sã 
cã schimbarea tehnicianului este suprafaþã, dar încep tot mai mult sã nu îþi iasã jocul un meci, o lunã, un 
greu de fãcut în condiþiile în care transpire informaþii din interior. an, dar lui Himcinschi nu îi iese de unãrea Cãlãraºi continuã sã fie 
acesta are de partea sa nu doar Ganea a fost nemulþumit de arbitraj când s-a apucat de fotbal. Însã nu-i singura echipã din Seria B1 ce n-
rezultatele ºi vestiarul, lucruri care la Baloteºti. I-a reproºat acest lucru D timpul trecut. Mereu când prind a pierdut niciun meci în actuala 
nu au contat niciodatã la Cãlãraºi, dupã meci preºedintelui Costicã câte vreun jucãtor ce nu joacã nimic ediþie de campionat. Nu e cazul sã ne 
ci ºi câþiva oameni cu un cuvânt ºi ºterg cu el pe jos, imediat îºi bucurãm foarte tare. Trebuie sã ªtefan ºi s-a rãzbunat pe un geam. 
greu de spus în cadrul clubului. Cel A cerut arbitraje precum cel de care rãmânem cu picioarele pe pãmânt. Se revine ºi începe sã dea goluri. Ãsta 
mai important este Marian e "bulanul" meu. Mâine, dacã va poate întâmpla oricând ca echipa sã a avut parte formaþia ilfoveanã. 
Dinulescu, cel care l-a adus pe piardã. Mâine se joacã la Piatra Neamþ, Antrenorul ºtie cã în tur punctele se intra pe teren, Himcinschi va 
Ganez la Dunãrea. În linia a douã cu Ceahlãul, iar miercuri Rapidul va fi câºtigã mai uºor ºi vrea sã profite înscrie. Nu unul, ci douã goluri! Aºa 
sunt Iliuþã ºi Prevenda, care ajutã oaspetele cãlãrãºenilor. Sunt douã de lucrul ãsta. Însã conducerea am pãþit ºi cu Mircea ªtefan acum 
clubul dupã promovarea în Liga a 2-partide în care trupa lui Ionel Ganea joacã prudent. Cãlãraºiul nu îºi un an ºi jumãtate, s-a supãrat cã m-
a. Mai conteazã ºi opinia publicã, porneºte cu ºansa a doua. permite sã se lupte pentru am luat de el ºi de tatãl sau dupã un 
spectatorii, adicã aia de voteazã. promovarea. Aºa motiveazã cei din rezultat prost al echipei, m-a jignit 
Schimbarea antrenorului ar produce pe Facebook, dar i-am tras-o elegant. Adversarii au jucat în prima ligã în birouri. Dar aici nu e vorba despre a 
dezamãgire în tribune. Nu sunt fan I-am cerut sã îmi dea un drept la stagiunea precedentã. Au tradiþie, promova în Liga I, lucru pe care 
Ganea. Unii ar spune cã nu e un tip replicã pe teren, nu pe internet. ªi au trofee în vitrinã, sunt obligaþi sã Ganea ºi-l doreºte ºi pentru a-i 
bun pentru presã pentru cã vorbeºte nu ºtiu cum s-a întâmplat cã la îºi doreascã mai mult decât ºi-a creºte cota ca antrenor, ci despre a 

Mircea ªtefan nu prinde echipã. puþin. La interviuri, întrebãrile ce i meciul imediat urmãtor, jucat la propus Dunãrea în aceastã stagiune. prinde play-off-ul. Pânã acum, la fel 
Alþii spun cã Mircea ªtefan nu se pun sunt mai lungi decât Cernica, a dat gol ºi echipa a Meciul de sâmbãta trecutã, cu Farul, cum s-a întâmplat ºi anul trecut cu 
prinde echipa doar pentru cã este rãspunsurile pe care le dã. Nici o câºtigat. Aºadar, dacã aveþi vreun s-a încheiat la egalitate, scor 0-0. echipa de handbal, nu toþi 
fiul preºedintelui. În locul problemã. Pentru presã, cele mai prieten, vreun coleg, vreo rudã sau Oaspeþii au evoluat în inferioritate adversarii au acordat o atenþie 
"cãpitanului" de anul trecut, la bune sunt rezultatele pozitive. un vecin care nu joacã nimic de ceva numericã timp de 40 de minute, sporitã Dunãrii. Deja s-a ajuns în 
meciul cu Farul a fost în lot Fabian Ganea le are. Scandalurile nu vreme, apelaþi la mine ca la un lucru de care elevii lui Ionel Ganea situaþia ca jocul echipei sã fie citit. 
Himcinschi. N-am nimic cu bãiatul produc altceva decât supãrãri, iar vraci. Îi spun câteva lucruri într-un nu au putut profita. Alami ºi Kanda Benzile trebuiesc blocate, lui Alami 
ãsta, poate cã e bun, poate cã când ai o astfel de stare nu îþi mai text, îl urc pe garduri ºi îºi revine. au fost autorii celor mai mari ratãri. nu trebuie sã i se permitã sã joace 
Mircea e trompetã, dar mã uit un vine sã citeºti presa. Aºadar, lãsaþi-l La mine e mai greu cu laudele. Mi Tehnicianul cãlãrãºean reclama cu faþa la poartã, iar apãrarea 
pic pe CV-urile lor. Fiul pe Ganea în pace, lãsaþi-l sã facã ce se pare mai corect sã-þi spun cã eºti faptul cã echipa sa ar fi trebuit sã începe sã se sufoce dacã în faþa ei 
preºedintelui a dat peste 100 de vrea mãcar pentru noi, ãºtia care o pârnaie declaratã sau cã nu ai primeascã un penalty, dar arbitrul a adversarul face presing. S-ar fi 
goluri pentru Dunãrea, a jucat ºi mai scriem câte ceva despre vreo treabã cu fotbalul, cã eºti refuzat sã indice punctul cu var. A putut mai mult din aceste prime 
prost, am ºi scris lucrul ãsta de Dunãrea. Uitaþi-vã numai la cât e de schior, la fel ca mine, decât sã te fost prima partidã în care Dunãrea cinci etape, dar totuºi nu e rãu cã 
fiecare datã când am avut ocazia, lung textul ãsta! Dacã era alt mint ºi sã crezi cã din ghetele tale nu a marcat ºi tot prima în care Dunãrea este pe zero în clasamentul 
poate cã acum nu e în formã, poate antrenor, dacã erau alte rezultate, se nasc opere de artã ce vor rãmâne Mircea ªtefan nu a prins nici mãcar adevãrului. Cãlãrãºenii nu trebuie 
cã nu face faþã în Liga a 2-a, dar eu dacã echipã era tot în Liga a 3-a, de pe vecie în memoria minunatului banca de rezerve. Nici mâine, cu sã se victimizeze pentru cã nu au 
cred cã Himcinschi nu e altceva unde a scãpat numai dupã ce l-a public cãlãrãºean ce nu mai doarme Ceahlãul, Mircea ªtefan nu va juca. primit un penalty. Putem sã privim 
decât turist. Joacã de ºase ani la adus Dinulescu pe Ganea la noaptea de focul Dunãrii.A fost exclus din lotul echipei mari lucrurile ºi altfel. La fiecare joc de 
seniori, acum a început sezonul cu Cãlãraºi, aº fi dat "send" dupã în urma unui conflict cu antrenorul acasã al Cãlãraºiului, oaspeþii au Sunt nemulþumiri la Cãlãraºi, dar numãrul ºapte ºi a reuºit sã dea numai trei rânduri, dupã care ar fi ºi în cursul acestei sãptãmâni s-a încheiat meciul în inferioritate scopul ambelor tabere este acelaºi. numai cinci goluri. Am înþeles ca urmat de un val de înjurãturi ºi pregãtit separat. "Cãpitanul" din numericã. Pentru asta cine trebuie Echipa trebuie sã continue sã adune fotbalul s-a schimbat, ca atacantul comentarii din partea mea ºi a celor Liga a 3-a a stat în tribunã la meciul "certat"? puncte. Virgil Bogatu a fost adus la central are acum mai mult rolul de câteva sute de cititori pe care îi am cu Farul, acolo unde s-au mai gãsit Relaþiile dintre preºedintele Costicã Dunãrea. Am anticipat lucrul acesta a face spaþii pentru oamenii care în fiecare zi. Când Dunãrea câºtigã, ºi alþi oameni de bazã din sezonul ªtefan ºi antrenorul Ionel Ganea nu de la sfârºitul lunii august. Am spus vin din linia a doua, dar când dai sunt chiar mai mulþi de o mie, cam trecut. Botea, Andrei ºi Petre au sunt cele mai bune. Unii spun cã cã la 1 octombrie, gruparea "galben-cinci goluri în ºase ani nu se câþi vin ºi la meciuri.fost ºi ei spectatori. supãrarea a plecat de la faptul cã albastrã" va apela la serviciile 

upã Dunãrea, la 
Reºita a pierdut ºi DDinamo. Nimeni de 

la echipa condusã de cãtre 
Dan Georgescu nu ºi-a dat 
demisia. Ciudatã 
atitudine. S-a scurs 
jumãtate din turul 
sezonului regulat, 
Cãlãraºiul a adunat 12 
puncte ºi se aflã pe loc de 
play-off. Ediþia din acest 
an a Ligii Naþionale este 
mai slabã decât 
precedenta. Cu toate 
acestea, pentru cãlãrãºeni 
se anunþã un sezon mai 
greu. Conducerea clubului 
a vrut sã întinereascã 
lotul de jucãtori, iar lipsa 
de experienþã a celor aduºi 
în vara acestui an se 
cunoaºte. Handbalul este 
un sport de luptã, unde 
forþa joacã un rol 
important, însã cel mai lucrurile nu doar în transmisã în direct de gratuitã a suporterilor la 
mult conteazã sã dai vestiar, ci ºi la nivelul cãtre Digisport. Clubul meciul de vineri, de la 
dovadã de maturitate. Nu conducerii. Echipa s-a condus de cãtre Ion Chiajna, în limita a 40 de 
e loc sã te pierzi cu firea regãsit, iar spectatorilor Dumitru a anunþat iniþial locuri. Abonaþii au 
pe teren. le-a plãcut modul în care cã nu poate organiza prioritate la ocuparea 
Dunãrea Cãlãraºi a jucãtorii s-au dãruit deplasarea pentru locurilor. Confirmarea 
câºtigat la sfârºitul pentru culorile clubului. suporteri. Situaþia s-a prezenþei se face astãzi, 
sãptãmânii trecute, scor Victoria este importantã schimbat ieri dupã-amiazã, pânã la ora 16:00, ºi 
29-27, meciul cu CSM ºi pentru linia din atunci când pe contul de mâine pânã la ora 13:00 la 
Bucureºti. Elevii lui Aihan clasament. Facebook al echipei de sediul clubului de la Hotel 
Omer au jucat mai bine, handbal s-a anunþat cã 40 Cãlãraºi. Plecarea spre Astãzi, de la ora 17:30, 
ºi-au dominat adversarul de suporteri vor putea Chiajna este la ora 13:30 Dunãrea joacã din nou. 
ºi au obþinut trei puncte merge la jocul cu Steaua. din parcarea Hotel Cãlãrãºenii întâlnesc, la 
care au urcat echipa în „Clubul AHC Dunãrea Cãlãraºi”, a anunþat HC Chiajna, pe Steaua 
clasament ºi au liniºtit organizeazã deplasarea Dunãrea.Bucureºti. Partida va fi 

Suporterii vor fi alãturi de echipã la Chiajna 
n Handbal

n Fotbal

Sorin Anghel

Sorin Anghel

Sosirea lui Bogatu la Dunãrea, 
previzibilã ca un rãsãrit

Liceul Tehnologic „Duiliu Zamfirescu” 
Dragalina, câºtigãtor al proiectului ERASMUS

Asociaþia KULT-ART, în parteneriat cu Seminarul intitulat "Economia socialã urmãtoarele subiecte: 5.Ce tip de întreprinderi sociale ni se 
Fundaþia ECOTOP pentru Culturã ºi pentru toþi " este un eveniment potrivesc ºi cum pot fi acestea 
Educaþie Ecologistã Oradea, Institutul destinat tuturor persoanelor, dezvoltate în mod sustenabil?1.Ce este economia socialã ºi cine 
pentru Parteneriat Social Bucovina ºi organizaþiilor ºi instituþiilor cu activitate sunt actorii acestui domeniu?
Die Querdenker Austria organizeazã în municipiul Cãlãraºi ºi din împrejurimi. 2.Cu cine pot colabora proaspãt Persoanele interesate sã participe la 
luni, 5 octombrie 2015, în Sala de Acestea vor afla aspecte generale înfiinþatele SES-uri (Structuri de acest seminar sunt rugate sã 
videoconferinþã din cadrul Palatului referitoare la economia socialã ºi vor Economie Socialã) pentru a-ºi completeze  formularul de înscriere, 
Administrativ (Instituþia Prefectului), descoperi în mod practic cum pot promova serviciile ºi produsele cãtre accesând pagina web 
mun. Cãlãraºi, jud. Cãlãraºi, un dezvolta ºi implementa activitãþi de comunitate ºi cum se vor identifica www.socialeconomy4all.ro 
Seminar privind economia socialã ºi economie socialã, dupã modelul clienþii pentru viitoarele structuri de Locurile sunt limitate!
structurile aferente acesteia, în austriac. economie socialã înfiinþate în 
cadrul proiectului Social Economy 4 România? Pentru informaþii suplimentare legate de 
All (POSDRU/173/6.1/S/148302) Participanþii vor putea studia modelele 3.Cum evolueazã implementarea activitãþile proiectului puteþi sã ne 
cofinanþat de Uniunea Europeanã din de structuri de economie socialã deja proiectului Social Economy 4 All în 

contactaþi prin e-mail: Fondul Social European prin Programul înfiinþate în România în zonele de Nord România ºi ce ºanse de 
socialeconomy4all@gmail.com, telefon: Operaþional Sectorial Dezvoltarea Est ºi Nord Vest ºi vor beneficia de sustenabilitate au cooperativele deja 
0744472090, persoanã de contact - Resurselor Umane 2007-2013, Axa expertiza specialiºtilor austrieci în create? 
Niculina Doina Daneliuc, manager de Prioritarã nr. 6 „Promovarea incluziunii economia socialã. Specialiºtii austrieci 4.Cum putem corela scopul unei 
proiect sau accesaþi sociale”, Domeniul major de intervenþie ºi români vor facilita desfãºurarea organizaþii cu desfãºurarea de 
www.socialeconomy4all.ro 6.1: „Dezvoltarea economiei sociale“. acestui eveniment abordând activitãþi economice?



Seminar ”Economia Socialã pentru Toþi”

Proiect cofinanþat din Fondul Social European prin Progamul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeºte în oameni!

octombrie 2015, Cãlãraºi

Clasament
1. CSM Bucureºti 8 7 0 1 233-194 21
2. HC Odorhei 7 6 0 1 198-170 18
3. Dinamo Bucureºti 7 5 1 1 237-193 16
4. Steaua Bucureºti 7 5 1 1 218-185 16
5. HC Adrian Petrea 7 5 1 1 194-180 16
6. Poli Timiºoara 7 4 0 3 184-177 12
7. AHC Dunãrea 7 4 0 3 182-184 12
8. Potaissa Turda 7 3 0 4 176-190 9
9. HCM Minaur 7 2 2 3 180-178 8
10. HC Vaslui 7 2 1 4 199-207 7
10. Energia Tg. Jiu 8 2 0 6 202-219 6
12. CSM Ploieºti 7 1 0 6 184-196 3
13. CSM Focºani 7 1 0 6 168-225 3
14. CSU Danubius 7 0 0 7 175-232 0

Etapa a VII-a / Rezultate
AHC Dunãrea – CSM Bucureºti 29-27
Energia Tg. Jiu – HC Odorhei 26-22
HC Adrian Petrea – Dinamo Bucureºti 35-34
HC Vaslui – Poli Timiºoara 23-27
CSU Danubius – Steaua Bucureºti 30-37
CSM Focºani – CSM Ploieºti 27-25
HCM Minaur – Potaissa Turda 32-25

Etapa a VIII-a
CSM Bucureºti – Energia Tg. Jiu 30-22
l Vineri, 2 octombrie
Ora 17.30 Steaua Bucureºti – AHC Dunãrea (DGS)
l Sâmbãtã, 3 octombrie
Ora 14.30 Potaissa Turda – Dinamo Bucureºti (DGS)
Ora 17.00 Poli Timiºoara – Danubius Galaþi
l Duminicã, 4 octombrie
HC Odorhei – HC Adrian Petrea
Ora 11.00 CSM Ploieºti – HC Vaslui (DGS)
l Miercuri, 7 octombrie
Ora 18.00 HCM Minaur – CSM Focºani (DGS)
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locul de muncã („job l doilea proiect Erasmus 
shadowing”) într-o organizaþie de al judeþului Cãlãraºi a fost A educaþie ºi formare profesionalã câºtigat anul acesta de 
având posibilitatea de a învãþa Liceul Tehnologic „Duiliu 
noi metode de predare ºi Zamfirescu” cu un punctaj de 
formare în strãinãtate  în 88,5 puncte. Proiectul se 
vederea construirii unei oferte numeºte „ERASMUS - ªanse pe 
educaþionale moderne ºi piaþa europeanã a muncii pentru 
diversificate, centrat atât pe elevii din Cãlãraºi” cu nr. de 
nevoile de dezvoltare ale elevilor, identificare 2015-1-RO01-KA102-
care sã corespundã standardelor 014385. 
naþionale ºi europene de calitate 

Agenþia Naþionalã pentru în educaþie ºi însoþitori ai 
Programe Comunitare în elevilor.
domeniul educaþiei ºi Formãrii 

Echipa de proiect este formatã profesionale prin programul 
din doamna director adjunct, ERASMUS a aprobat un grant 

de 109.525 euro pentru ca elevii profesor de specialitate Colþea 
Cristina responsabil cu acestui liceu sã-ºi desfãºoare 

activitãþile practice din clasa a X- planificarea, organizarea ºi 
a ºi a XI-a la standarde europene supravegherea stagiilor de 
în restaurante de mare clasã pregãtire practicã la nivel de 
prin intermediul partenerului ºcoalã. În acest proiect  va 
portughez, Agrupamento de rãspunde de  calitatea ºi 
Escolas de Alcochete este un conþinutul plasamentelor de 
consorþiu ºcolar localizat în formare ale participanþilor la 
apropierea Lisabonei cu o nivel de ºcoalã. Responsabil 
puternicã componentã de financiar , doamna contabil 
învãþãmânt vocaþional ºi tehnic. Mareº Georgeta- Gina, este 
Este o ºcoalã din sistemul public 

contabilul ºef al unitãþii ºcolare, de învãþãmânt aflatã sub 
cu o experienþã în practicã patronajul Ministerului Educaþiei 
economico – financiarã ºi fiscala din Portugalia, o ºcoalã cu o 
de peste 20 ani,  rãspunde în reputaþie excelentã prin 
proiect de managementul activitãþile educative pe care le 
financiar al acestuia.desfãºoarã.

Responsabili cu monitorizarea ºi Acest proiect s-a nãscut din 
valorizarea rezultatelor nevoia de formare de competenþe 
proiectului sunt doamna director la standarde europene  ale Proiectul se deruleazã pe practicã (15 zile x 6h/zi) care vor acestora ºi îmbunãtãþirea 
adjunct prof. Tudor Sidonia ºi elevilor de liceu, în domeniul parcursul  a doi ani ºcolari 2015- acumula cunoºtinþe lingvistice de competenþelor sociale ºi 4 cadre 
domnul director prof. Stoica turismului ºi alimentaþiei 2016 ºi 2016-2017 ºi se adreseazã specialitate, termeni specifici didactice participante la stagii de 
Gheorghe. Activitãþile proiectului publice, având specializarea unui numãr de 36 de elevi, domeniului alimentaþie din þara formare de la aria curricularã 
sunt coordonate de cãtre prof. „Tehnician în gastronomie”, nivel durata mobilitãþilor: 3 partenerã, informaþii despre Tehnologii sub forma unei 
Cojocaru Gina.de calificare 4. sãptãmâni, 21 zile, 90h pregãtire specificul culturii ºi tradiþiei perioade de observare directã la 

antrenorului cu care CSM Olteniþa a 
câºtigat campionatul judeþean, dar 
n-a strâns nici un punct în Liga a 3-
a. Gãsiþi ce am spus la 25 august 
într-un comentariu pe Facebook. 
Gura pãcãtosului adevãr grãieºte. 
Bogatu a fost numit ºef peste 
Centrul de Copii ºi Juniori. 
Deocamdatã! Nu sunt puþini care 
vãd prin aceastã mutare un 
avertisment dat lui Ganea. Numai La Cãlãraºi e încã liniºte la cheamã cã eºti fotbalist. Se poate sã 
cã schimbarea tehnicianului este suprafaþã, dar încep tot mai mult sã nu îþi iasã jocul un meci, o lunã, un 
greu de fãcut în condiþiile în care transpire informaþii din interior. an, dar lui Himcinschi nu îi iese de unãrea Cãlãraºi continuã sã fie 
acesta are de partea sa nu doar Ganea a fost nemulþumit de arbitraj când s-a apucat de fotbal. Însã nu-i singura echipã din Seria B1 ce n-
rezultatele ºi vestiarul, lucruri care la Baloteºti. I-a reproºat acest lucru D timpul trecut. Mereu când prind a pierdut niciun meci în actuala 
nu au contat niciodatã la Cãlãraºi, dupã meci preºedintelui Costicã câte vreun jucãtor ce nu joacã nimic ediþie de campionat. Nu e cazul sã ne 
ci ºi câþiva oameni cu un cuvânt ºi ºterg cu el pe jos, imediat îºi bucurãm foarte tare. Trebuie sã ªtefan ºi s-a rãzbunat pe un geam. 
greu de spus în cadrul clubului. Cel A cerut arbitraje precum cel de care rãmânem cu picioarele pe pãmânt. Se revine ºi începe sã dea goluri. Ãsta 
mai important este Marian e "bulanul" meu. Mâine, dacã va poate întâmpla oricând ca echipa sã a avut parte formaþia ilfoveanã. 
Dinulescu, cel care l-a adus pe piardã. Mâine se joacã la Piatra Neamþ, Antrenorul ºtie cã în tur punctele se intra pe teren, Himcinschi va 
Ganez la Dunãrea. În linia a douã cu Ceahlãul, iar miercuri Rapidul va fi câºtigã mai uºor ºi vrea sã profite înscrie. Nu unul, ci douã goluri! Aºa 
sunt Iliuþã ºi Prevenda, care ajutã oaspetele cãlãrãºenilor. Sunt douã de lucrul ãsta. Însã conducerea am pãþit ºi cu Mircea ªtefan acum 
clubul dupã promovarea în Liga a 2-partide în care trupa lui Ionel Ganea joacã prudent. Cãlãraºiul nu îºi un an ºi jumãtate, s-a supãrat cã m-
a. Mai conteazã ºi opinia publicã, porneºte cu ºansa a doua. permite sã se lupte pentru am luat de el ºi de tatãl sau dupã un 
spectatorii, adicã aia de voteazã. promovarea. Aºa motiveazã cei din rezultat prost al echipei, m-a jignit 
Schimbarea antrenorului ar produce pe Facebook, dar i-am tras-o elegant. Adversarii au jucat în prima ligã în birouri. Dar aici nu e vorba despre a 
dezamãgire în tribune. Nu sunt fan I-am cerut sã îmi dea un drept la stagiunea precedentã. Au tradiþie, promova în Liga I, lucru pe care 
Ganea. Unii ar spune cã nu e un tip replicã pe teren, nu pe internet. ªi au trofee în vitrinã, sunt obligaþi sã Ganea ºi-l doreºte ºi pentru a-i 
bun pentru presã pentru cã vorbeºte nu ºtiu cum s-a întâmplat cã la îºi doreascã mai mult decât ºi-a creºte cota ca antrenor, ci despre a 

Mircea ªtefan nu prinde echipã. puþin. La interviuri, întrebãrile ce i meciul imediat urmãtor, jucat la propus Dunãrea în aceastã stagiune. prinde play-off-ul. Pânã acum, la fel 
Alþii spun cã Mircea ªtefan nu se pun sunt mai lungi decât Cernica, a dat gol ºi echipa a Meciul de sâmbãta trecutã, cu Farul, cum s-a întâmplat ºi anul trecut cu 
prinde echipa doar pentru cã este rãspunsurile pe care le dã. Nici o câºtigat. Aºadar, dacã aveþi vreun s-a încheiat la egalitate, scor 0-0. echipa de handbal, nu toþi 
fiul preºedintelui. În locul problemã. Pentru presã, cele mai prieten, vreun coleg, vreo rudã sau Oaspeþii au evoluat în inferioritate adversarii au acordat o atenþie 
"cãpitanului" de anul trecut, la bune sunt rezultatele pozitive. un vecin care nu joacã nimic de ceva numericã timp de 40 de minute, sporitã Dunãrii. Deja s-a ajuns în 
meciul cu Farul a fost în lot Fabian Ganea le are. Scandalurile nu vreme, apelaþi la mine ca la un lucru de care elevii lui Ionel Ganea situaþia ca jocul echipei sã fie citit. 
Himcinschi. N-am nimic cu bãiatul produc altceva decât supãrãri, iar vraci. Îi spun câteva lucruri într-un nu au putut profita. Alami ºi Kanda Benzile trebuiesc blocate, lui Alami 
ãsta, poate cã e bun, poate cã când ai o astfel de stare nu îþi mai text, îl urc pe garduri ºi îºi revine. au fost autorii celor mai mari ratãri. nu trebuie sã i se permitã sã joace 
Mircea e trompetã, dar mã uit un vine sã citeºti presa. Aºadar, lãsaþi-l La mine e mai greu cu laudele. Mi Tehnicianul cãlãrãºean reclama cu faþa la poartã, iar apãrarea 
pic pe CV-urile lor. Fiul pe Ganea în pace, lãsaþi-l sã facã ce se pare mai corect sã-þi spun cã eºti faptul cã echipa sa ar fi trebuit sã începe sã se sufoce dacã în faþa ei 
preºedintelui a dat peste 100 de vrea mãcar pentru noi, ãºtia care o pârnaie declaratã sau cã nu ai primeascã un penalty, dar arbitrul a adversarul face presing. S-ar fi 
goluri pentru Dunãrea, a jucat ºi mai scriem câte ceva despre vreo treabã cu fotbalul, cã eºti refuzat sã indice punctul cu var. A putut mai mult din aceste prime 
prost, am ºi scris lucrul ãsta de Dunãrea. Uitaþi-vã numai la cât e de schior, la fel ca mine, decât sã te fost prima partidã în care Dunãrea cinci etape, dar totuºi nu e rãu cã 
fiecare datã când am avut ocazia, lung textul ãsta! Dacã era alt mint ºi sã crezi cã din ghetele tale nu a marcat ºi tot prima în care Dunãrea este pe zero în clasamentul 
poate cã acum nu e în formã, poate antrenor, dacã erau alte rezultate, se nasc opere de artã ce vor rãmâne Mircea ªtefan nu a prins nici mãcar adevãrului. Cãlãrãºenii nu trebuie 
cã nu face faþã în Liga a 2-a, dar eu dacã echipã era tot în Liga a 3-a, de pe vecie în memoria minunatului banca de rezerve. Nici mâine, cu sã se victimizeze pentru cã nu au 
cred cã Himcinschi nu e altceva unde a scãpat numai dupã ce l-a public cãlãrãºean ce nu mai doarme Ceahlãul, Mircea ªtefan nu va juca. primit un penalty. Putem sã privim 
decât turist. Joacã de ºase ani la adus Dinulescu pe Ganea la noaptea de focul Dunãrii.A fost exclus din lotul echipei mari lucrurile ºi altfel. La fiecare joc de 
seniori, acum a început sezonul cu Cãlãraºi, aº fi dat "send" dupã în urma unui conflict cu antrenorul acasã al Cãlãraºiului, oaspeþii au Sunt nemulþumiri la Cãlãraºi, dar numãrul ºapte ºi a reuºit sã dea numai trei rânduri, dupã care ar fi ºi în cursul acestei sãptãmâni s-a încheiat meciul în inferioritate scopul ambelor tabere este acelaºi. numai cinci goluri. Am înþeles ca urmat de un val de înjurãturi ºi pregãtit separat. "Cãpitanul" din numericã. Pentru asta cine trebuie Echipa trebuie sã continue sã adune fotbalul s-a schimbat, ca atacantul comentarii din partea mea ºi a celor Liga a 3-a a stat în tribunã la meciul "certat"? puncte. Virgil Bogatu a fost adus la central are acum mai mult rolul de câteva sute de cititori pe care îi am cu Farul, acolo unde s-au mai gãsit Relaþiile dintre preºedintele Costicã Dunãrea. Am anticipat lucrul acesta a face spaþii pentru oamenii care în fiecare zi. Când Dunãrea câºtigã, ºi alþi oameni de bazã din sezonul ªtefan ºi antrenorul Ionel Ganea nu de la sfârºitul lunii august. Am spus vin din linia a doua, dar când dai sunt chiar mai mulþi de o mie, cam trecut. Botea, Andrei ºi Petre au sunt cele mai bune. Unii spun cã cã la 1 octombrie, gruparea "galben-cinci goluri în ºase ani nu se câþi vin ºi la meciuri.fost ºi ei spectatori. supãrarea a plecat de la faptul cã albastrã" va apela la serviciile 

upã Dunãrea, la 
Reºita a pierdut ºi DDinamo. Nimeni de 

la echipa condusã de cãtre 
Dan Georgescu nu ºi-a dat 
demisia. Ciudatã 
atitudine. S-a scurs 
jumãtate din turul 
sezonului regulat, 
Cãlãraºiul a adunat 12 
puncte ºi se aflã pe loc de 
play-off. Ediþia din acest 
an a Ligii Naþionale este 
mai slabã decât 
precedenta. Cu toate 
acestea, pentru cãlãrãºeni 
se anunþã un sezon mai 
greu. Conducerea clubului 
a vrut sã întinereascã 
lotul de jucãtori, iar lipsa 
de experienþã a celor aduºi 
în vara acestui an se 
cunoaºte. Handbalul este 
un sport de luptã, unde 
forþa joacã un rol 
important, însã cel mai lucrurile nu doar în transmisã în direct de gratuitã a suporterilor la 
mult conteazã sã dai vestiar, ci ºi la nivelul cãtre Digisport. Clubul meciul de vineri, de la 
dovadã de maturitate. Nu conducerii. Echipa s-a condus de cãtre Ion Chiajna, în limita a 40 de 
e loc sã te pierzi cu firea regãsit, iar spectatorilor Dumitru a anunþat iniþial locuri. Abonaþii au 
pe teren. le-a plãcut modul în care cã nu poate organiza prioritate la ocuparea 
Dunãrea Cãlãraºi a jucãtorii s-au dãruit deplasarea pentru locurilor. Confirmarea 
câºtigat la sfârºitul pentru culorile clubului. suporteri. Situaþia s-a prezenþei se face astãzi, 
sãptãmânii trecute, scor Victoria este importantã schimbat ieri dupã-amiazã, pânã la ora 16:00, ºi 
29-27, meciul cu CSM ºi pentru linia din atunci când pe contul de mâine pânã la ora 13:00 la 
Bucureºti. Elevii lui Aihan clasament. Facebook al echipei de sediul clubului de la Hotel 
Omer au jucat mai bine, handbal s-a anunþat cã 40 Cãlãraºi. Plecarea spre Astãzi, de la ora 17:30, 
ºi-au dominat adversarul de suporteri vor putea Chiajna este la ora 13:30 Dunãrea joacã din nou. 
ºi au obþinut trei puncte merge la jocul cu Steaua. din parcarea Hotel Cãlãrãºenii întâlnesc, la 
care au urcat echipa în „Clubul AHC Dunãrea Cãlãraºi”, a anunþat HC Chiajna, pe Steaua 
clasament ºi au liniºtit organizeazã deplasarea Dunãrea.Bucureºti. Partida va fi 

Suporterii vor fi alãturi de echipã la Chiajna 
n Handbal

n Fotbal

Sorin Anghel

Sorin Anghel

Sosirea lui Bogatu la Dunãrea, 
previzibilã ca un rãsãrit

Liceul Tehnologic „Duiliu Zamfirescu” 
Dragalina, câºtigãtor al proiectului ERASMUS

Asociaþia KULT-ART, în parteneriat cu Seminarul intitulat "Economia socialã urmãtoarele subiecte: 5.Ce tip de întreprinderi sociale ni se 
Fundaþia ECOTOP pentru Culturã ºi pentru toþi " este un eveniment potrivesc ºi cum pot fi acestea 
Educaþie Ecologistã Oradea, Institutul destinat tuturor persoanelor, dezvoltate în mod sustenabil?1.Ce este economia socialã ºi cine 
pentru Parteneriat Social Bucovina ºi organizaþiilor ºi instituþiilor cu activitate sunt actorii acestui domeniu?
Die Querdenker Austria organizeazã în municipiul Cãlãraºi ºi din împrejurimi. 2.Cu cine pot colabora proaspãt Persoanele interesate sã participe la 
luni, 5 octombrie 2015, în Sala de Acestea vor afla aspecte generale înfiinþatele SES-uri (Structuri de acest seminar sunt rugate sã 
videoconferinþã din cadrul Palatului referitoare la economia socialã ºi vor Economie Socialã) pentru a-ºi completeze  formularul de înscriere, 
Administrativ (Instituþia Prefectului), descoperi în mod practic cum pot promova serviciile ºi produsele cãtre accesând pagina web 
mun. Cãlãraºi, jud. Cãlãraºi, un dezvolta ºi implementa activitãþi de comunitate ºi cum se vor identifica www.socialeconomy4all.ro 
Seminar privind economia socialã ºi economie socialã, dupã modelul clienþii pentru viitoarele structuri de Locurile sunt limitate!
structurile aferente acesteia, în austriac. economie socialã înfiinþate în 
cadrul proiectului Social Economy 4 România? Pentru informaþii suplimentare legate de 
All (POSDRU/173/6.1/S/148302) Participanþii vor putea studia modelele 3.Cum evolueazã implementarea activitãþile proiectului puteþi sã ne 
cofinanþat de Uniunea Europeanã din de structuri de economie socialã deja proiectului Social Economy 4 All în 

contactaþi prin e-mail: Fondul Social European prin Programul înfiinþate în România în zonele de Nord România ºi ce ºanse de 
socialeconomy4all@gmail.com, telefon: Operaþional Sectorial Dezvoltarea Est ºi Nord Vest ºi vor beneficia de sustenabilitate au cooperativele deja 
0744472090, persoanã de contact - Resurselor Umane 2007-2013, Axa expertiza specialiºtilor austrieci în create? 
Niculina Doina Daneliuc, manager de Prioritarã nr. 6 „Promovarea incluziunii economia socialã. Specialiºtii austrieci 4.Cum putem corela scopul unei 
proiect sau accesaþi sociale”, Domeniul major de intervenþie ºi români vor facilita desfãºurarea organizaþii cu desfãºurarea de 
www.socialeconomy4all.ro 6.1: „Dezvoltarea economiei sociale“. acestui eveniment abordând activitãþi economice?
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Cuza Vodã, ªtefan cel Mare, pentru care pun punct aici listei iercuri, 30 septembrie a.c., la 
Coslogeni, Nicolae Bãlcescu, Nana, de proiecte.sediul ADR Sud Muntenia, a Mavut loc o conferinþã de presã Luica, Curcani, Mãnãstirea, Aceasta este o fotografie succintã 

care a avut ca scop evaluarea Fundeni, Gâldãu, Tãmãdãu Mare, a programelor din judeþul Cãlãraºi proiectelor depuse pe Programul Crivãþ, Plãtãreºti, Gãlbinaºi, ºi aº dori sã remarc, la proiectele Operaþional Regional, în judeþul Chirnogi, Spanþov, Belciugatele, mari, chiar dacã nu au fost multe, Cãlãraºi, în exerciþiul financiar 2007- Chiselet ºi Modelu). cã este foarte important cã ele au 2013. Directorul ADR, Liviu Muºat, a 
La capitolul microintreprinderi, fost duse pânã la capãt ºi asta de trecut în revistã proiectele, axele ºi 
Domeniul de Intervenþie 4.3 sunt ceva vreme. Avem în judeþele domeniile pentru care Cãlãraºiul a 
75 de aplicaþii depuse, peste regiunii o serie de proiecte mari obþinut finanþare europeanã. Ulterior, 
jumãtate contractate, respectiv 46, care întâmpinã dificultãþi, existã jurnaliºtii au vizitat ambulatoriul 
cu o valoare de peste 32.000.000 serioase semne de întrebare vizavi Spitalului de psihiatrie din Sãpunari, 
lei de la bugetul programului. de finalizarea acestora, o situaþie ce a fost reabilitat cu fonduri 
Marea majoritate a acestora sunt care, în judeþul Cãlãraºi, nu s-a nerambursabile Regio.
finalizate la acest moment, ele întâlnit, drept pentru care sunt 

Suntem într-o perioadã de aduc, în prezent, câteva locuri de convins cã programul urmãtor va 
finalizare a proiectelor 2007 – muncã în judeþul Cãlãraºi ºi chiar aduce noi ºi noi proiecte în judeþ 
2013, moment în care vedem ce s-a le pãstreazã. ªi acest domeniu va care sã fie finalizate, la fel, în 
fãcut bine, mai puþin bine, ce avea o prelungire în 2014 – 2020, timp ºi fãrã emoþii.
putem prelua pentru urmãtorul pentru acest segment deja fiind Vizita la Ambulatoriul program din aceastã etapã ºi cu aprobate criteriile de eligibilitate, 

Spitalului Sãpunarisiguranþã vizitele cu reprezentanþii finalizate în prezent. Valoarea fost contractate, ambele în Autoritatea de Management -  
mass-media cãlãrãºene, pentru a celor trei proiecte de de municipiul Cãlãraºi. Una este a Proiectul „Reabilitarea, Ministerul Dezvoltãrii Regionale ºi 
se vedea efectiv realizãrile. 130.471.595,27 lei din care sumã Consiliului Local Cãlãraºi, alta a Administraþiei Publice aºteptând modernizarea ºi echiparea 

nerambursabilã 103.029.108,43 lei. Consiliului Judeþean Cãlãraºi. doar avizul de la Consiliul ambulatoriului Spitalului de Conform datelor prezentate, Proiectele sunt finalizate, valoarea Concurenþei pentru schema de Contractele semnate s-au Psihiatrie Sãpunari, judeþul la nivelul Regiunii Sud nerambursabilã a acestora fiind de ajutor de stat, astfel încât sã Cãlãraºi" a primit finanþare derulat pentru urmãtoarele Muntenia au existat 1285 de 1.563.098,19 lei. porneascã din aceastã toamnã. europeanã în cadrul Axei proiecte: modernizarea ºi proiecte depuse, 757 este 
Unul din proiecte face referire prioritare 3 „Îmbunãtãþirea reabilitarea DJ303, tronsonul numãrul proiectelor ªi în programul urmãtor, aici, pe 
la Modernzarea ºi Extinderea infrastructurii sociale", Domeniul Cãlãreþi – Valea Argovei, contractate, doar 509 fiind parte de IMM-uri, grantul va fi, în 
Centrului de Zi pentru major de intervenþie 3.1 reabilitarea ºi modernizarea continuare, de 100%, contribuþia finalizate.

„Reabilitarea/ modernizarea/ persoane cu handicap, iar cel beneficiarului zero, proiectele DJ 201B, km 19+000 – km La nivelul judeþului Cãlãraºi s-au echiparea infrastructurii de-al doilea la Modernizarea fiind tot la o valoare de 200.000 39-95,0 pe traseul limitã de depus în cadrul întregului serviciilor de sãnãtate". Contractul Centrului de Asistenþã de euro. Tot la acest capitol, dacã judeþ Ialomiþa ºi DJ303, km program 123 de proiecte dintr-un de finanþare s-a derulat pe o vorbim de cauzele care au dus la Medico-Socialã Cãlãraºi.26+294 – km 48+278 pe total de 1285 la nivelul întregii 
traseul Valea Argovei – regiuni, din care s-au semnat 80 Pe Domeniul Major de Intervenþie 
Mãnãstirea ºi modernizarea de contracte. Numãrul proiectelor 3.3 – proiectul integrat Smurd – 
ºi reabilitarea DJ301, cãlãrãºene nu este foarte mare, infrastructurã pentru intervenþii 
tronsonul Fundeni – Budeºti, undeva la o zecime din proiectele în situaþii de urgenþã putem spune 
km 13+000 – km 36+578.depuse la nivelul regiunii, însã, în cã este un program reuºit la 

comparaþie cu alte judeþe, nivelul întregii regiuni, un proiect 
ªi aici putem sã remarcãm 

mergând pe parte de eficienþã, vã care, dupã pãrerea noastrã, ar 
comportamentul judeþului Cãlãraºi 

pot spune cã judeþul Cãlãraºi, cu putea sta la baza dezvoltãrii ºi 
care a depus trei aplicaþii, spuns 

80 de contracte semnate din 123 altor proiecte în viitoarele 
asta pentru cã sunt judeþe cu mai 

au fost materializate în contracte parteneriate dintre judeþele 
multe aºteptãri decât judeþul 

de finanþare, atât în domeniul regiunii, bineînþeles la nivelul de 
Cãlãraºi unde nu s-au depus atâtea 

administraþiei, cât ºi în domeniul maxim ºapte judeþe. Aici putem 
proiecte ºi mai mult decât atât, 

privat. Cele 80 de contracte au o evidenþia cele trei contracte cu o 
faptul cã au fost finalizate 

valoare de finanþare de valoare nerambursabilã de 
înseamnã un punct important 

282.000.000 lei, 212.944.842 lei 68.512.200,20 lei. Utilajele, 
pentru judeþul Cãlãraºi ºi o 

reprezentând contribuþia POR. echipamentele, autospecialele deja 
speranþã cã programul 2014 – 

sunt în serviciul Inspectoratului Mergând pe cele cinci Axe ale 2020 va aduce ºi alte proiecte de 
pentru Situaþii de Urgenþã ºi programului, în Axa 1 s-au depus acest gen. Proiectele sunt 
suntem convinºi cã ºi datoritã patru aplicaþii, anvelopãri ale finalizate, ele deja aduc beneficii 
acestor echipamente pierderile de locuinþelor rezidenþiale din judeþului Cãlãraºi, cât ºi altor 
vieþi omeneºti, pagubele suferite ºi municipiul Cãlãraºi, patru aplicaþii beneficiari.
calamitãþile sau mai puþine sau perioadã de 22 de luni, începând neacceptarea unor proiecte putem cu o valoare de 7.000.000 lei, din În ceea ce priveºte domeniul de mai mici. din aprilie 2013 pânã în februarie sã spunem cã unele motive au fost care sumã nerambursabilã intervenþie 3.1 – infrastructurã de neîncadrarea solicitanþilor în 2015. Proiectul a avut o valoare aproximativ 4.000.000 lei. Este de Pe segmentul infrastructurii 

sãnãtate este domeniul în care s-a criteriile de eligibilitate, apoi totalã de 2.095.922,76 lei, din care apreciat aceastã preocupare a educaþionale, Domeniul de 
desfãºurat ºi proiectul care evaluarea tehnicã ºi financiarã, 1.566.660,92 lei a reprezentat municipalitãþii cãlãrãºene Intervenþie 3.4 au fost depuse 24 
primeºte vizita presei cãlãrãºene. dar a mai fost ºi cauza renunþãrii asistenþa financiarã deoarece la nivelul regiunii nu de proiecte, numai 21 obþinând 
Pe acest capitol s-au depus trei la finanþare, spun asta pentru cã nerambursabilã solicitatã de avem foarte multe proiecte contracte de finanþare. Este de 
proiecte, toate contractate ºi au fost beneficiari care au  Consiliul Judeþean Cãlãraºi, în depuse, mai sunt decât în Giurgiu apreciat acest lucru, în contextul 
finalizate. Este vorba de câºtigat proiecte, dar care au în care pânã anul trecut nu erau calitate de beneficiar. Aceastã 

renunþat din varii cauze, ori cã investiþie face parte din portofoliul foarte multe depuse din judeþul 
evaluarea s-a fãcut mai târziu sau de proiecte al CJ Cãlãraºi, ce Cãlãraºi, nu a existat o foarte 
din cauza unor situaþii financiare.mare preocupare, dar când a venit vizeazã îmbunãtãþirea calitãþii 

acea suplimentare de bani din serviciilor medicale oferite unei Pe domeniul patrimoniului istoric 
transport ºi mediu, din judeþul categorii vulnerabile a populaþiei ºi cultural, aici a fost un singur 
Cãlãraºi au fost depuse cele mai (persoane cu probleme de sãnãtate proiect depus din judeþul Cãlãraºi, 
multe dintre proiecte astfel încât mintalã) ºi pentru creºterea este vorba de Mãnãstirea de la 
contractele semnate sunt în accesibilitãþii ºi calitãþii serviciilor Negoeºti.
numãr de 21, cu o valoare totalã de sãnãtate mintalã din judeþul Dup cum ºtiþi, proiectul a avut o de 56.525.655,66 lei, cu sumã Cãlãraºi.micã problemã vizavi de nerambursabilã de peste 

Singura unitate medicalã de profil asigurarea cofinanþãrii care nu a Ambulatoriul de la Cãlãraºi, ºi Ploieºti. 42.000.000 lei. Unele dintre aceste 
fost deloc micã, dar se pare cã din zonã, Spitalul de Psihiatrie Ambulatoriul de la Lehliu Garã ºi proiecte au ºi mici deficienþe, dar, Aici se pot menþiona eforturile conjugate ale Eparhiei ºi Sãpunari are rolul de a deservi Ambulatoriul Spitalului de la cu siguranþã, oricât am acorda reabilitarea termicã a Consiliului Judeþean Cãlãraºi, dar locuitorii judeþelor Cãlãraºi ºi Sãpunari, valoarea nerambursabilã corecþii, sumele oricum vin în plus 

blocurilor A9, A20, A21, A23, ºi ale altor instituþii, au dus ºi Ialomiþa, respectiv peste jumãtate a acestor contracte fiind de ºi contribuie la finalizarea unor 
K17, L1, M1, L51 ºi N34 din acest proiect în pragul de a fi de milion de persoane. 24.184.251,71 lei. La fel ca ºi obiective destul de importante. Se 

finalizat ºi de a fi un reper municipiul Cãlãraºi. Capacitatea spitalului este de 170 domeniul de drumuri ºi pe acest remarcã aici, ca ºi valoare, 
important în circuitul turistic, în de locuri, cinci medici de segment se vor putea continua proiectul de la Fundulea cu o În ceea ce priveºte Domeniul 
special pentru zona de vest a proiecte în programul 2014 – specialitate asigurând gãrzile în valoare de peste 22.000.000 lei ºi Major de Intervenþie 2.1 din Axa 2 
judeþului Cãlãraºi.2020. spital ºi având în supraveghere în proiectul de la Cãlãraºi (Dan – infrastructurã de transport 

prezent aproximativ 130 de Mateescu) de peste 7.000.000 lei, Pe Domeniul de Intervenþie 5.2, rutier, aici au fost depuse ºapte Pe Domeniul Major de Intervenþie 
pacienþi cronici ºi acuþi aflaþi în restul fiind cu o valoare mai micã din pãcate, nu a existat nici un aplicaþii din care au fost 3.2 – infrastructurã socialã au fost 
tratament.(n.r. unitãþi de învãþãmânt din proiect depus din Cãlãraºi, drept contractate decât trei, ele fiind depuse patru aplicaþii, douã au 

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).

ANUNÞ
n ADR Sud Muntenia

282 de milioane de lei, valoarea proiectelor 
finanþate pe POR la nivelul judeþului Cãlãraºi
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Cuza Vodã, ªtefan cel Mare, pentru care pun punct aici listei iercuri, 30 septembrie a.c., la 
Coslogeni, Nicolae Bãlcescu, Nana, de proiecte.sediul ADR Sud Muntenia, a Mavut loc o conferinþã de presã Luica, Curcani, Mãnãstirea, Aceasta este o fotografie succintã 

care a avut ca scop evaluarea Fundeni, Gâldãu, Tãmãdãu Mare, a programelor din judeþul Cãlãraºi proiectelor depuse pe Programul Crivãþ, Plãtãreºti, Gãlbinaºi, ºi aº dori sã remarc, la proiectele Operaþional Regional, în judeþul Chirnogi, Spanþov, Belciugatele, mari, chiar dacã nu au fost multe, Cãlãraºi, în exerciþiul financiar 2007- Chiselet ºi Modelu). cã este foarte important cã ele au 2013. Directorul ADR, Liviu Muºat, a 
La capitolul microintreprinderi, fost duse pânã la capãt ºi asta de trecut în revistã proiectele, axele ºi 
Domeniul de Intervenþie 4.3 sunt ceva vreme. Avem în judeþele domeniile pentru care Cãlãraºiul a 
75 de aplicaþii depuse, peste regiunii o serie de proiecte mari obþinut finanþare europeanã. Ulterior, 
jumãtate contractate, respectiv 46, care întâmpinã dificultãþi, existã jurnaliºtii au vizitat ambulatoriul 
cu o valoare de peste 32.000.000 serioase semne de întrebare vizavi Spitalului de psihiatrie din Sãpunari, 
lei de la bugetul programului. de finalizarea acestora, o situaþie ce a fost reabilitat cu fonduri 
Marea majoritate a acestora sunt care, în judeþul Cãlãraºi, nu s-a nerambursabile Regio.
finalizate la acest moment, ele întâlnit, drept pentru care sunt 

Suntem într-o perioadã de aduc, în prezent, câteva locuri de convins cã programul urmãtor va 
finalizare a proiectelor 2007 – muncã în judeþul Cãlãraºi ºi chiar aduce noi ºi noi proiecte în judeþ 
2013, moment în care vedem ce s-a le pãstreazã. ªi acest domeniu va care sã fie finalizate, la fel, în 
fãcut bine, mai puþin bine, ce avea o prelungire în 2014 – 2020, timp ºi fãrã emoþii.
putem prelua pentru urmãtorul pentru acest segment deja fiind Vizita la Ambulatoriul program din aceastã etapã ºi cu aprobate criteriile de eligibilitate, 

Spitalului Sãpunarisiguranþã vizitele cu reprezentanþii finalizate în prezent. Valoarea fost contractate, ambele în Autoritatea de Management -  
mass-media cãlãrãºene, pentru a celor trei proiecte de de municipiul Cãlãraºi. Una este a Proiectul „Reabilitarea, Ministerul Dezvoltãrii Regionale ºi 
se vedea efectiv realizãrile. 130.471.595,27 lei din care sumã Consiliului Local Cãlãraºi, alta a Administraþiei Publice aºteptând modernizarea ºi echiparea 

nerambursabilã 103.029.108,43 lei. Consiliului Judeþean Cãlãraºi. doar avizul de la Consiliul ambulatoriului Spitalului de Conform datelor prezentate, Proiectele sunt finalizate, valoarea Concurenþei pentru schema de Contractele semnate s-au Psihiatrie Sãpunari, judeþul la nivelul Regiunii Sud nerambursabilã a acestora fiind de ajutor de stat, astfel încât sã Cãlãraºi" a primit finanþare derulat pentru urmãtoarele Muntenia au existat 1285 de 1.563.098,19 lei. porneascã din aceastã toamnã. europeanã în cadrul Axei proiecte: modernizarea ºi proiecte depuse, 757 este 
Unul din proiecte face referire prioritare 3 „Îmbunãtãþirea reabilitarea DJ303, tronsonul numãrul proiectelor ªi în programul urmãtor, aici, pe 
la Modernzarea ºi Extinderea infrastructurii sociale", Domeniul Cãlãreþi – Valea Argovei, contractate, doar 509 fiind parte de IMM-uri, grantul va fi, în 
Centrului de Zi pentru major de intervenþie 3.1 reabilitarea ºi modernizarea continuare, de 100%, contribuþia finalizate.

„Reabilitarea/ modernizarea/ persoane cu handicap, iar cel beneficiarului zero, proiectele DJ 201B, km 19+000 – km La nivelul judeþului Cãlãraºi s-au echiparea infrastructurii de-al doilea la Modernizarea fiind tot la o valoare de 200.000 39-95,0 pe traseul limitã de depus în cadrul întregului serviciilor de sãnãtate". Contractul Centrului de Asistenþã de euro. Tot la acest capitol, dacã judeþ Ialomiþa ºi DJ303, km program 123 de proiecte dintr-un de finanþare s-a derulat pe o vorbim de cauzele care au dus la Medico-Socialã Cãlãraºi.26+294 – km 48+278 pe total de 1285 la nivelul întregii 
traseul Valea Argovei – regiuni, din care s-au semnat 80 Pe Domeniul Major de Intervenþie 
Mãnãstirea ºi modernizarea de contracte. Numãrul proiectelor 3.3 – proiectul integrat Smurd – 
ºi reabilitarea DJ301, cãlãrãºene nu este foarte mare, infrastructurã pentru intervenþii 
tronsonul Fundeni – Budeºti, undeva la o zecime din proiectele în situaþii de urgenþã putem spune 
km 13+000 – km 36+578.depuse la nivelul regiunii, însã, în cã este un program reuºit la 

comparaþie cu alte judeþe, nivelul întregii regiuni, un proiect 
ªi aici putem sã remarcãm 

mergând pe parte de eficienþã, vã care, dupã pãrerea noastrã, ar 
comportamentul judeþului Cãlãraºi 

pot spune cã judeþul Cãlãraºi, cu putea sta la baza dezvoltãrii ºi 
care a depus trei aplicaþii, spuns 

80 de contracte semnate din 123 altor proiecte în viitoarele 
asta pentru cã sunt judeþe cu mai 

au fost materializate în contracte parteneriate dintre judeþele 
multe aºteptãri decât judeþul 

de finanþare, atât în domeniul regiunii, bineînþeles la nivelul de 
Cãlãraºi unde nu s-au depus atâtea 

administraþiei, cât ºi în domeniul maxim ºapte judeþe. Aici putem 
proiecte ºi mai mult decât atât, 

privat. Cele 80 de contracte au o evidenþia cele trei contracte cu o 
faptul cã au fost finalizate 

valoare de finanþare de valoare nerambursabilã de 
înseamnã un punct important 

282.000.000 lei, 212.944.842 lei 68.512.200,20 lei. Utilajele, 
pentru judeþul Cãlãraºi ºi o 

reprezentând contribuþia POR. echipamentele, autospecialele deja 
speranþã cã programul 2014 – 

sunt în serviciul Inspectoratului Mergând pe cele cinci Axe ale 2020 va aduce ºi alte proiecte de 
pentru Situaþii de Urgenþã ºi programului, în Axa 1 s-au depus acest gen. Proiectele sunt 
suntem convinºi cã ºi datoritã patru aplicaþii, anvelopãri ale finalizate, ele deja aduc beneficii 
acestor echipamente pierderile de locuinþelor rezidenþiale din judeþului Cãlãraºi, cât ºi altor 
vieþi omeneºti, pagubele suferite ºi municipiul Cãlãraºi, patru aplicaþii beneficiari.
calamitãþile sau mai puþine sau perioadã de 22 de luni, începând neacceptarea unor proiecte putem cu o valoare de 7.000.000 lei, din În ceea ce priveºte domeniul de mai mici. din aprilie 2013 pânã în februarie sã spunem cã unele motive au fost care sumã nerambursabilã intervenþie 3.1 – infrastructurã de neîncadrarea solicitanþilor în 2015. Proiectul a avut o valoare aproximativ 4.000.000 lei. Este de Pe segmentul infrastructurii 

sãnãtate este domeniul în care s-a criteriile de eligibilitate, apoi totalã de 2.095.922,76 lei, din care apreciat aceastã preocupare a educaþionale, Domeniul de 
desfãºurat ºi proiectul care evaluarea tehnicã ºi financiarã, 1.566.660,92 lei a reprezentat municipalitãþii cãlãrãºene Intervenþie 3.4 au fost depuse 24 
primeºte vizita presei cãlãrãºene. dar a mai fost ºi cauza renunþãrii asistenþa financiarã deoarece la nivelul regiunii nu de proiecte, numai 21 obþinând 
Pe acest capitol s-au depus trei la finanþare, spun asta pentru cã nerambursabilã solicitatã de avem foarte multe proiecte contracte de finanþare. Este de 
proiecte, toate contractate ºi au fost beneficiari care au  Consiliul Judeþean Cãlãraºi, în depuse, mai sunt decât în Giurgiu apreciat acest lucru, în contextul 
finalizate. Este vorba de câºtigat proiecte, dar care au în care pânã anul trecut nu erau calitate de beneficiar. Aceastã 

renunþat din varii cauze, ori cã investiþie face parte din portofoliul foarte multe depuse din judeþul 
evaluarea s-a fãcut mai târziu sau de proiecte al CJ Cãlãraºi, ce Cãlãraºi, nu a existat o foarte 
din cauza unor situaþii financiare.mare preocupare, dar când a venit vizeazã îmbunãtãþirea calitãþii 

acea suplimentare de bani din serviciilor medicale oferite unei Pe domeniul patrimoniului istoric 
transport ºi mediu, din judeþul categorii vulnerabile a populaþiei ºi cultural, aici a fost un singur 
Cãlãraºi au fost depuse cele mai (persoane cu probleme de sãnãtate proiect depus din judeþul Cãlãraºi, 
multe dintre proiecte astfel încât mintalã) ºi pentru creºterea este vorba de Mãnãstirea de la 
contractele semnate sunt în accesibilitãþii ºi calitãþii serviciilor Negoeºti.
numãr de 21, cu o valoare totalã de sãnãtate mintalã din judeþul Dup cum ºtiþi, proiectul a avut o de 56.525.655,66 lei, cu sumã Cãlãraºi.micã problemã vizavi de nerambursabilã de peste 

Singura unitate medicalã de profil asigurarea cofinanþãrii care nu a Ambulatoriul de la Cãlãraºi, ºi Ploieºti. 42.000.000 lei. Unele dintre aceste 
fost deloc micã, dar se pare cã din zonã, Spitalul de Psihiatrie Ambulatoriul de la Lehliu Garã ºi proiecte au ºi mici deficienþe, dar, Aici se pot menþiona eforturile conjugate ale Eparhiei ºi Sãpunari are rolul de a deservi Ambulatoriul Spitalului de la cu siguranþã, oricât am acorda reabilitarea termicã a Consiliului Judeþean Cãlãraºi, dar locuitorii judeþelor Cãlãraºi ºi Sãpunari, valoarea nerambursabilã corecþii, sumele oricum vin în plus 

blocurilor A9, A20, A21, A23, ºi ale altor instituþii, au dus ºi Ialomiþa, respectiv peste jumãtate a acestor contracte fiind de ºi contribuie la finalizarea unor 
K17, L1, M1, L51 ºi N34 din acest proiect în pragul de a fi de milion de persoane. 24.184.251,71 lei. La fel ca ºi obiective destul de importante. Se 

finalizat ºi de a fi un reper municipiul Cãlãraºi. Capacitatea spitalului este de 170 domeniul de drumuri ºi pe acest remarcã aici, ca ºi valoare, 
important în circuitul turistic, în de locuri, cinci medici de segment se vor putea continua proiectul de la Fundulea cu o În ceea ce priveºte Domeniul 
special pentru zona de vest a proiecte în programul 2014 – specialitate asigurând gãrzile în valoare de peste 22.000.000 lei ºi Major de Intervenþie 2.1 din Axa 2 
judeþului Cãlãraºi.2020. spital ºi având în supraveghere în proiectul de la Cãlãraºi (Dan – infrastructurã de transport 

prezent aproximativ 130 de Mateescu) de peste 7.000.000 lei, Pe Domeniul de Intervenþie 5.2, rutier, aici au fost depuse ºapte Pe Domeniul Major de Intervenþie 
pacienþi cronici ºi acuþi aflaþi în restul fiind cu o valoare mai micã din pãcate, nu a existat nici un aplicaþii din care au fost 3.2 – infrastructurã socialã au fost 
tratament.(n.r. unitãþi de învãþãmânt din proiect depus din Cãlãraºi, drept contractate decât trei, ele fiind depuse patru aplicaþii, douã au 

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).

ANUNÞ
n ADR Sud Muntenia

282 de milioane de lei, valoarea proiectelor 
finanþate pe POR la nivelul judeþului Cãlãraºi
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Programul de Cooperare Transfrontalierã România-Bulgaria 2007-2013 este cofinanþat de Uniunea Europeanã prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionalã

Anunþ de presã privind finalizarea proiectului cu titlul
„Reabilitarea termicã a blocurilor A9, A20, A21 ºi A23 din Municipiul Cãlãraºi"

w Centrul de conferinþe video de pe lângã Videoconferinþa "JOB-uri ºi 
Camera de Comerþ ºi Industrie RuseCARIERE", cu participarea 

reprezentanþilor ministerelor muncii si Ruse, bd. Tsar Ferdinand 3A, et. 2
protectiei sociale, insitutiilor 

w Centrul de conferinþe video de pe lângã responsabile cu inregistrarea agentilor 
Camera de Comerþ ºi Industrie Vratsaeconomici  si ai furnizorilor de formare 

profesionala din Ruse, Vratsa Craiova ºi Vratsa, piaþa Hristo Botev, Casa 
Culturii, et. 2Cãlãraºi, este cea de-a doua actiune din 

cadrul seriei de evenimente w Centrul de conferinþe video de pe lângã 
demonstrative organizate in cadrul Asociaþia Românã pentru Transfer 
proiectului "Împreunã în timp real", Tehnologic ºi Inovare - Craiova
implementat de Camera de Comerþ ºi 

Craiova, str. ªtefan cel Mare, nr. 12Industrie Ruse, cu parteneri Asociaþia 
w Centru de conferinþe video de pe lângã "Societatea "Idein", Camera de Comerþ ºi 
Camera de Comerþ, Industrie ºi Industrie Vratsa, Asociaþia Românã 
Agriculturã - Cãlãraºipentru Transfer Tehnologic ºi Inovare -  

ARoTT - Craiova, Camera de Comerþ, Cãlãraºi, str. Progresului 23, bloc BBB, 
Industrie si Agricultura Cãlãraºi si et. 5.
finanþat prin Programul de cooperare 

Crearea unei reþele de centre de transfrontalierã România-Bulgaria 2007-
videoconferinþe este rezultatul principal 2013.
al proiectului "Împreunã în timp real" 
prin care partenerii urmãresc Reprezentanþi de la Centrul Regional de 

Formare Profesionala a Adultilor îmbunãtãþirea infrastructurii de 
comunicare din regiunea Calarasi, Agentia Judeteana pentru 
transfrontalierã Bulgaria-România ºi, Ocuparea Fortei de Munca Calarasi, 
prin urmare, rezolvarea problemelor cu Oficiul Registrului Comertului Calarasi, 
accesibilitatea ºi locaþia izolatã a au avut  ocazia unui schimb de 
regiunii.experienþã cu colegi de la instituþiile 

similare din Ruse, Craiova si Vratsa. Reþeaua este bazatã pe cele mai noi 
Participanþii au împãrtãºit  propriile soluþii tehnologice ce oferã sentimentul 
experiente si au discutat despre posibile de prezenþã realã a participanþilor ºi 
viitoare colaborari. realizeazã un mediu de comunicare vie, 

cu imagine cristalinã ºi sunet perfect. Conferinþa a avut loc joi, 24 
Proiectul "Împreunã în timp real" este Septembrie 2015, la orele 10.30.
finanþat prin Programul de cooperare 

Participanþii s-au aflat  în urmãtoarele transfrontalierã România-Bulgaria 2007-
centre: 2013.

Cea de-a treia videoconferinþã, având tema 
"PROGRAME DE FINANÞARE ºi 
PROIECTE", se încadreazã în seria de 
evenimente demonstrative organizate în 
cadrul proiectului „Împreunã în timp 
real”/„CBC LIVE – Cross Border 
Cooperation Live Interaction Video 
Conferencing Network”, implementat de 
Camera de Comerþ ºi Industrie Ruse, cu 
parteneri Asociaþia "Societatea „Idein”, 
Camera de Comerþ ºi Industrie Vratsa, 
Asociaþia Românã pentru Transfer 
Tehnologic ºi Inovare - ARoTT - Craiova, Vratsa, piaþa Hristo Botev, Casa Culturii, 
Camera de Comerþ, Industrie ºi et. 2
Agriculturã Cãlãraºi ºi finanþat prin 

- Centrul de conferinþe video de pe lângã Programul de cooperare transfrontalierã 
Asociaþia Românã pentru Transfer 

România-Bulgaria 2007-2013. Tehnologic ºi Inovare - Craiova
Cu acest prilej, s-au prezentat proiecte de Craiova, str. ªtefan cel Mare, nr. 12
succes implementate de diferite organizaþii - Centru de conferinþe video de pe lângã 
(de la Cãlãraºi au fost prezentate Camera de Comerþ, Industrie ºi Agriculturã - 
proiectele MedPlaNet – implementat de Cãlãraºi
Institutul Naþional de Cercetare-Dezvoltare Cãlãraºi, str. Progresului 23, bloc BBB, et. 
pentru ªtiinþe Biologice ºi RINNO - 5.
implementat de Autoritatea Naþionalã 

Crearea unei reþele de centre de pentru Cercetare ªtiinþificã ºi Inovare). De 
videoconferinþe este rezultatul principal al asemenea, au fost prezentate programe de 
proiectului "Împreunã în timp real" prin finanþare active în actuala perioada (cu 
care partenerii urmãresc îmbunãtãþirea accente pe INTERREG ºi DUNÃREA) ºi 
infrastructurii de comunicare din regiunea identificate o serie de idei de proiecte ºi 
transfrontalierã Bulgaria-România ºi, prin parteneriate posibile.
urmare, rezolvarea problemelor cu 

Conferinþa a avut loc marþi, 29 accesibilitatea ºi locaþia izolatã a regiunii.
Septembrie 2015, cu începere de la ora 

Reþeaua este bazatã pe cele mai noi soluþii 11.00.
tehnologice ce oferã sentimentul de Participanþii s-au aflat în urmãtoarele 
prezenþã realã a participanþilor ºi centre:
realizeazã un mediu de comunicare vie, cu - Centrul de conferinþe video de pe lângã 
imagine cristalinã ºi sunet perfect. Camera de Comerþ ºi Industrie Ruse
Proiectul "Împreunã în timp real" este Ruse, bd. Tsar Ferdinand 3A, et. 2
finanþat prin Programul de cooperare 

- Centrul de conferinþe video de pe lângã transfrontalierã România-Bulgaria 2007-
Camera de Comerþ ºi Industrie Vratsa 2013.

A doua VIDEOCONFERINÞÃ ROMÂNO-BULGARÃ în cadrul 
proiectului  “CBC LIVE – Cross Border Cooperation Live 

Interaction Video Conferencing Network”

Despre PROGRAME DE FINANÞARE ºi PROIECTE în 
cadrul unei videoconferinþe româno-bulgare
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