
tragere ºi 10 ani perioada de rambursare. Municipiul Cãlãraºi, devine necesarã n ºedinþa extraordinarã din 12 noiembrie 
În expunerea de motive se aratã cã pentru contractarea unei finanþãri rambursabile curent, pe lista proiectelor de hotãrâre s-a Î realizarea obiectivelor de investiþii propuse interne în sumã de 25.000.000 lei pentru:aflat ºi cel privind contractarea unui 
pentru anul 2015, în afara veniturilor proprii 1.Modernizare strãzi Corniºei ºi Progresul împrumut în valoare de 25.000.000 lei, pe o 
estimate a se încasa în anul 2015 de cãtre 2.900 mii lei (inclusiv TVA)...perioada de 13 ani, din care 3 ani perioada de 

Ploi

n SPORT

SÂMBÃTÃ DUMINICÃ LUNI MARÞI MIERCURI

17°C 19°C 11°C 20°C18°C 6°C 8°C

VINERI JOI

n POLITICÃ

n POLITICÃ

n ACTUALITATE

240.000 de cãlãrãºeni 

Verde pentru 
promovare!

S ã p t ã m â n a l    d e    a n a l i z ã ,    i n f o r m a þ i e    þ i    c o m e n t a r i i

Anul VI, Nr. 311
20 - 26 noiembrie 2015
preþ: 2 lei

...afli ce se-ntâmplã

Fo
n

da
t 

 în
  2

0
0

8

>> pagina 4

Cotidian online

>> pagina 8

>> pagina 2

>> pagina 6>> pagina 6

>> pagina 3

>> pagina 5

Posibile ploi Posibile ploi Însorit ÎnsoritÎnsoritÎnsorit

inerea aceasta, la ora 19.30 cãlãrãºenii sunt Fondul Social European prin 
restaurantul Queen din aºteptaþi sã-i susþinã pe Programul Social European 

micii interpreþi dar ºi sã Dezvoltarea Resurselor VCãlãraºi, va avea loc 
cel de al treilea eveniment asiste la recitalul lui Marius Umane 2007-2013 
organizat de Positive Events Marin, finalist al concursului Investeºte în Oameni. 
care are ca scop Vocea României. Spectacolul Iatã ºi câteva repere în ceea 
promovarea tinerelor talente este organizat în cadrul ce priveºte 
din Cãlãraºi. Începând cu proiectului cofinanþat din tinerele... >> pagina 9
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contractarea unei finanþãri rambursabile Pentru împrumutul care se propune a fi n ºedinþa extraordinarã din 12 
interne în valoare de 25.000.000 lei nu contractat ar rezulta o ratã de credit noiembrie curent, pe lista 
s-a prezentat nici o instituþie de credit, lunarã de 208.333 lei, timp de 10 ani, 3 proiectelor de hotãrâre s-a aflat ºi Î
motivul fiind perioada de rambursare ani fiind perioada de graþie, perioadã în cel privind contractarea unui 
mare, adicã 20 ani cât s-a solicitat în care se plãteºte doar dobânda la soldul împrumut în valoare de 25.000.000 
caietul de sarcini, s-a propus reluarea creditului. Dobânda medie lunarã, în lei, pe o perioada de 13 ani, din care 3 
întregii proceduri, cu acceptarea perioada de tragere ar fi de aproximativ ani perioada de tragere ºi 10 ani perioadei de creditare de 13 ani, din 110.000 lei. Totalul datoriilor anuale ar 

perioada de rambursare. care 3 ani perioada de graþie ºi 10 ani fi de aproximativ 3.800.000 lei, 
perioada de rambursare. reprezentând 7-8 % din veniturile proprii 

În expunerea de motive se aratã cã anuale.Pe perioada derulãrii împrumutului 
pentru realizarea obiectivelor de bancar, obiectivele de investiþii finanþate 
investiþii propuse pentru anul 2015, în Este posibil ca în urma semnãrii actelor din împrumutul bancar pot suporta 
afara veniturilor proprii estimate a se adiþionale la contractele de finanþare modificãri de sume sau chiar înlocuirea 
încasa în anul 2015 de cãtre Municipiul prin care Primãria Cãlãraºi a obþinut lor, în funcþie de prioritãþi, cu aprobarea 
Cãlãraºi, devine necesarã contractarea fonduri, în cadrul Programului Naþional autoritãþilor deliberative ºi a Comisiei de 
unei finanþãri rambursabile interne în Autorizare a Împrumuturilor din cadrul de Dezvoltare Localã, pentru „ªcoala cu 
sumã de 25.000.000 lei pentru: Ministerului de Finanþe. 24 sãli de clasã + salã de sport zona vest 
1.Modernizare strãzi Corniºei ºi din Municipiul Cãlãraºi”, „Modernizare Datoria publicã angajatã de Municipiul 
Progresul 2.900 mii lei (inclusiv TVA) stradã Varianta Nord tronson DN 21- Cãlãraºi la 30.10.2015 este de 2.239.736 
2.Execuþie Hala Orizont 800 mii lei Strada Bucureºti, municipiul Cãlãraºi” ºi lei, reprezentând soldul creditului 
(inclusiv TVA) contractat în anul 2009 ºi pentru care se „Construcþie grãdiniþã cu 8 grupe, 
3.Construcþie Grãdiniþã cu 8 grupe plãteºte lunar o ratã de 131.749 lei. municipiul Cãlãraºi”, ca banii alocaþi 
1.800 mii lei (inclusiv TVA) pentru construcþia grãdiniþei din Primãria Municipiului Cãlãraºi are de 
4. Modernizare strãzi în municipiul rambursat lunar, o dobândã aferentã prezentul proiect de hotãrâre sã se 
Cãlãraºi 19.500 mii lei. creditului amintit, de aproximativ 3.700 redirecþioneze cãtre alt obiectiv, cel mai 

lei, dobânda care este variabilã ºi se Deoarece la licitaþia care a avut loc în probabil tot cãtre modernizarea de 
calculeazã la soldul creditului.data de 9 noiembrie 2015, referitoare la strãzi.

www.obiectiv-online.ro

finanþare din fonduri ale Uniunii fostului exerciþiu financiar european „Reabilitarea ºi amenajarea cu 
Europene cu destinaþie evidentã pe 2007-2013, dezvoltãm douã zone de tematicã piscicolã a zonei de recreere 
care Primãria Municipiului Cãlãraºi îl din Parcul Dumbrava din Municipiul recreere din Cãlãraºi. Proiecte pentru 
are în execuþie în acest moment, Cãlãraºi”, proiect cu finanþare reabilitarea strãzilor avem deja 
valoarea lui ridicându-se la circa europeanã în cadrul Programului pregãtite, în funcþie de evaluãrile din 
330.000 de euro. Sunt lucruri pe care Operaþional pentru Pescuit 2007-2013, cadrul Programelor Operaþionale pe 
noi le facem, pe care trebuie sã vi le va fi finalizat pânã la sfârºitul acestui care le vom accesa, vom obþine aducem la cunoºtinþã, fãrã sã uitãm, an, menþioneazã primarul Daniel 

finanþare europeanã ºi în alte aºa cum unii dintre dumneavoastrã ªtefan Drãgulin pe o reþea de 
domenii, în cursul anului viitor. Nu aþi insinuat, de infrastructura rutierã. socializare.
am uitat, aºadar, de infrastructura Cu aceºti bani europeni, obþinuþi nu 

„Este cel de-al doilea proiect cu rutierã!”uºor ºi pe ultima sutã de metri a 

Rodica Zaharia 

a Spitalul Judeþean de Urgenþã din municipiul 
Cãlãraºi s-au externalizat serviciile privind 
curãþenia. Potrivit informaþiilor furnizate, în cadrul L

unei conferinþe de presã, chiar de managerul spitalului, 
doctorul Dan Romulus ªerban, contractul ar fi trebuit 
încheiat de ceva timp, dar existenþa unei contestaþii, dupã 
licitaþia pe SEAP, a amânat începerea executãrii 
serviciilor.

„Dupã patru luni de zile în care s-au tot ºicanat 
firmele implicate, acest lucru este pe final. Noi 
fãceam curãþenia în spital cu peste 2,8 miliarde pe 
lunã, cu jumãtate din personal, cu o sumã mare pe 
metru pãtrat, avem 50.000 mp în spital, preþul fiind 
calculat la consumurile de materiale. În prezent, prin 
externalizare am ajuns la 1,3 miliarde. Astfel, 
costurile au fost reduse cu peste 50%. Acum licitaþia 
a fost câºtigatã pe SEAP de o firmã, cealaltã a 
contestat ºi de aia a durat atât. Se va stabili firma 
care rãmâne, pa baza dosarului ºi a situaþiei de pe 
SEAP”, a menþionat dr. ªerban.

ªi situaþia personalului care asigura curãþenia se schimbã, 
în sensul cã persoanele care asigurau acest serviciu, 
îngrijitoarele, aveau pregãtire ca infirmiere ºi au trecut pe 
posturile libere din spital, asta dupã ce au dat un examen 
intern.

„În ceea ce priveºte personalul, o parte a dat examen 
ºi a trecut pe posturile libere de infirmiere din spital, 
o parte a fost preluatã de firma care a câºtigat. 
Oricum, firma de curãþenie vine cu 106 persoane 
care va asigura acest serviciu dupã procedura legalã, 
potrivit standardelor impuse de Ministerul Sãnãtãþii. 
Noi, pânã în prezent, lucram cu 61 de persoane pe 
curãþenie”, a mai adãugat sursa citatã.

În ceea ce priveºte externalizarea serviciilor de bucãtãrie, 
momentan acest lucru nu este fazabil întrucât, în urma 
unei analize mâncarea iese mai scumpã decât este în 
prezent.

„Acum, costurile cu mâncarea din spital sunt mai 
mici decât am externaliza întrucât Consiliul 
Judeþean a dotat corespunzãtor bucãtãria”, a mai 
precizat managerul spitalului.

pitalul Judeþean Cãlãraºi suferã, ca 
de altfel majoritatea unitãþilor Sspitaliceºti din România, de lipsa 

medicilor ºi a asistenþilor medicali. 50 de 
medici lucreazã în prezent la Cãlãraºi 
însã deficitul este destul de mare, 31 de 
posturi ar trebui acoperite. Managerul 
spitalului, Romulus Dan ªerban, a 
explicat cã marea problemã cu care se 
confruntã în prezent este deficitul de 
medici, iar situaþia este cauzatã de douã 
motive – birocraþia ºi salariile foarte 
mici. 

O situaþie specialã o reprezintã secþia 
ATI (Anestezie, Terapie Intensivã) unde 
singurul medic care lucreazã în prezent 
este pensionar ºi nu poate asigura gãrzile 
ºi urgenþele. Managerul SJUC a declarat 
cã obþinut acordul unui medic tânãr, care 
ºi-a efectuat rezidenþiatul la Paris, însã 
acesta nu poate veni momentan pe post 
din cauza birocraþiei de la nivelul 
Ministerului Sãnãtãþii. „Am acordul 
acestui medic, avem nevoie urgentã de el 
pe ATI, însã ne lovim de birocraþia de la 
noi... E nevoie de o sumedenie de 
patalamale pentru a face angajarea”, a 
spus Romulus Dan ªerban. 

Întrebat care este salariul pe care va fi 
încadrat medicul respectiv, managerul ne-
a rãspuns sec: 1.500 lei. Singura 
motivaþie pentru care acest medic a 
acceptat sã pãrãseascã Franþa ºi sã vinã 
sã lucreze la Cãlãraºi este experienþa pe 
care o poate acumula ca ºef de secþie 
ATI. 

a Spitalul Judeþean de pentru executarea proiectului fãcute de managerul 
Urgenþã Cãlãraºi tehnic ºi a lucrãrilor pentru spitalului, Dan Romulus 
lucrãrile la intrarea din zona I, în vederea asigurãrii ªerban, autorizaþia de L

corpul A al unitãþii medicale accesului la UPU. Lucrãrile construcþi eeliberatã prevede 
sunt în plinã desfãºurare. aferente zonei II sunt strâns termen de finalizare anul 
Lucrãrile sunt structurate pe legate de lucrãrile de 2017, însã cel mai probabil 
trei zone de amenajare a Modernizare a sistemului de acestea vor fi încheiate la 
incintei Spitalului Judeþean alimentare cu energie termicã jumãtatea anului viitor.
de Urgenþã Cãlãraºi, lucrãri din cadrul Spitalului Judeþean „Existã autorizaþie de 
ce se fac etapizat: pânã la de Urgenþã Cãlãraºi, iar constucþie valabilã pânã în 
jumãtatea anului viitor se lucrãrile aferente zonei III anul 2017, dar noi credem cã 
terminã executarea lucrãrilor sunt strâns legate de lucrãrile pânã la mijlocul anului viitor 
aferente zonei I în paralel cu de consolidare, reabilitare, toate aceste lucrãri privind 
finalizarea lucrãrilor la refunctionalizare a corpurilor extinderea UPU ºi noul drum 
obiectivul de investiþie F, G, H din cadrul Spitalului pentru accesul ambulanþelor 
„Extindere UPU ºi Acces Judeþean de Urgenþã Cãlãraºi, sã fie terminate”, a declarat 
ambulanþe din cadrul documentaþie depusã la dr. Dan Romulus ªerban 
Spitalului Judeþean de COMPANIA NAÞIONALÃ DE ,managerul Spitalului 
Urgenþã Cãlãraºi”, prin INVESTIÞII S.A. Judeþean de Urgenþã din 
alocarea sumelor necesare Conform ultimelor declaraþii Cãlãraºi.

1807 locuri de muncã comunicate prin reþeaua EURES
n aceastã perioadã, 11 state Germania pune la dispoziþia gãsite pe  site-ul Agenþiei persoane, dintre care 87 femei, exact, suntem implicaþi ca ºi 

instituþie, în desfãºurarea unei ale Uniunii Europene pun la lucrãtorilor români 128 posturi Naþionale pentru Ocuparea s-au adresat consilierului 
dispoziþia lucrãtorilor vacante pentru Forþei de Muncã (ANOFM), la EURES al AJOFM Cãlãraºi Î campanii de comunicare la nivel 

români, prin reþeaua EURES, o meseriile/ocupaþiile: mecanic adresa www.eures.anofm.ro   pentru a ocupa un loc de muncã naþional desfãºuratã pe toate 
ofertã de 1807 de locuri de industrial, electrician, în strãinãtate. Din totalul canalele media ºi care are EURES este o reþea de muncã vacante. strungar/frezor, optician, acestora, 141 au învãþãmânt scopul de a contribui la cooperare între Comisia personal pentru curãþenie, primar, gimnazial sau demararea procesului de Cele mai multe posturi Europeanã, serviciile publice de mecanic industrial, agent profesional, 55 au absolvit liceul conºtientizare a importanþei disponiblile sunt in domeniul ocupare a forþei de muncã din securitate, agent de pazã, sau ºcoala postlicealã, iar 3 au prelungirii vieþii active în rândul agricol-Spania, pentru cules statele membre ale SEE (þãrile operator maºini ºi centrale, studii superioare. Cei mai mulþi persoanelor peste 55 de ani, dar cãpºuni,  posturi pentru a cãror UE plus Norvegia, Islanda,  ºofer de tir ºi asistent medical solicitanþi se încadreazã în ºi în rândul angajatorilor. ocupare se va organiza selecþie Liechtenstein ºi Elveþia) ºi alte generalist. grupele de vârstã 26-35 ani ºi Obiectivele acestui proiect sunt, în luna ianuarie 2016. instituþii cu preocupãri în 36-45 ani. pe de o parte conºtientizarea 116 locuri de muncã sunt ocuparea forþei de muncã, cum Tot în luna ianuarie 2016, va clienþilor Serviciului Public de disponibile în Suedia, Ungaria, Din totalul persoanelor mediate, sunt sindicatele ºi organizaþiile avea loc selecþia pentru Ocupare (ºomeri peste 55 de ani Belgia, Polonia, Norvegia ºi 46 au obþinut un contract de angajatorilor, reþea coordonatã ocuparea celor 400 locuri de ºi angajatori) cu privire la Irlanda. Se solicitã personal muncã în strãinãtate: 44 în de Comisia Europeanã. muncã din domeniul agricol – importanþa conceptului de pentru ocuparea urmãtoarelor domeniul agricol Spania, 1 în culegãtor zmeurã, din îmbãtrânire activã pe piaþa Agenþia Judeþeanã pentru posturi: tinichigiu auto, mecanic domeniul  agricol Danemarca, 1 Portugalia. muncii, iar pe de altã parte, Ocuparea Forþei de Muncã, în auto, vopsitor auto, femeie de în Marea Britanie, ca asistent 

oferirea de instrumente calitate de membru EURES din serviciu, operator la asamblarea Angajatorii din Marea Britanie medical. 
informative, necesare 2007, oferã servicii de panourilor electrice, proiectant au comunicat, prin reþeaua 

Directorul executiv al AJOFM structurilor teritoriale ale SPO informare, mediere, consiliere ºi construcþii metalice, director EURES, 180 de posturi 
Cãlãraºi, Nicolae Chirana a pentru a putea asigura servicii plasare/recrutare în beneficiul audit în servicii financiare, disponibile pentru asistenþi 
declarat: personalizate. lucrãtorilor ºi angajatorilor, lãcãtuº, sudor, specialist în medicali ºi îngrijitori 

precum ºi al oricãrui cetãþean vânzãri, doctorand inginerie persoane/infirmieri. „Aºa cum am mai precizat ºi cu Prin participarea la aceastã 
biomedicalã/biofizicã ºi care doreºte sã beneficieze de alte ocazii, AJOFM Cãlãraºi campanie de comunicare, dorim Republica Cehã oferã 182 locuri principiul liberei circulaþii a tehnician dentar. participã la implementarea sã facem ºi un prim pas în de muncã pentru ºoferi, persoanelor ºi a mobilitãþii proiectului strategic „Fii activ la schimbarea de mentalitate în Detalii cu privire la ofertele lucrãtori în prelucrarea forþei de muncã. orice vârstã!” al cãrui beneficiar angajatorilor din UE, precum ºi ceea ce priveºte fenomenul de lemnului ºi lucrãtori în 
modalitatea de aplicare pentru este Agenþia Naþionalã pentru îmbãtrânire activã, ºi implicit de De la început acestui an ºi pânã asamblarea aparatelor de aer 

Ocuparea Forþei de Muncã. Mai aceste locuri de muncã pot fi la 31 octombrie 2015, 199 condiþionat. prelungire a vieþii active.”

Gata cu mizeria din 
Spitalul Judeþean Cãlãraºi    

S-au externalizat   
serviciile de curãþenie

n Primãria Cãlãraºi

Zona de recreere din Parcul Dumbrava 
va fi gata pânã la finalul acestui an

Extinderea UPU ºi noua cale de acces în Spitalul Judeþean 
Cãlãraºi vor fi finalizate în 2016

Primãria Cãlãraºi vrea sã contracteze 
un împrumut de peste 5 milioane de 

euro pentru patru obiective de investiþii

Ce ar mai fi de 
spus... 1.500 de 

lei, salariul 
pentru viitorul 
medic ATI de la 

Cãlãraºi
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contractarea unei finanþãri rambursabile Pentru împrumutul care se propune a fi n ºedinþa extraordinarã din 12 
interne în valoare de 25.000.000 lei nu contractat ar rezulta o ratã de credit noiembrie curent, pe lista 
s-a prezentat nici o instituþie de credit, lunarã de 208.333 lei, timp de 10 ani, 3 proiectelor de hotãrâre s-a aflat ºi Î
motivul fiind perioada de rambursare ani fiind perioada de graþie, perioadã în cel privind contractarea unui 
mare, adicã 20 ani cât s-a solicitat în care se plãteºte doar dobânda la soldul împrumut în valoare de 25.000.000 
caietul de sarcini, s-a propus reluarea creditului. Dobânda medie lunarã, în lei, pe o perioada de 13 ani, din care 3 
întregii proceduri, cu acceptarea perioada de tragere ar fi de aproximativ ani perioada de tragere ºi 10 ani perioadei de creditare de 13 ani, din 110.000 lei. Totalul datoriilor anuale ar 

perioada de rambursare. care 3 ani perioada de graþie ºi 10 ani fi de aproximativ 3.800.000 lei, 
perioada de rambursare. reprezentând 7-8 % din veniturile proprii 

În expunerea de motive se aratã cã anuale.Pe perioada derulãrii împrumutului 
pentru realizarea obiectivelor de bancar, obiectivele de investiþii finanþate 
investiþii propuse pentru anul 2015, în Este posibil ca în urma semnãrii actelor din împrumutul bancar pot suporta 
afara veniturilor proprii estimate a se adiþionale la contractele de finanþare modificãri de sume sau chiar înlocuirea 
încasa în anul 2015 de cãtre Municipiul prin care Primãria Cãlãraºi a obþinut lor, în funcþie de prioritãþi, cu aprobarea 
Cãlãraºi, devine necesarã contractarea fonduri, în cadrul Programului Naþional autoritãþilor deliberative ºi a Comisiei de 
unei finanþãri rambursabile interne în Autorizare a Împrumuturilor din cadrul de Dezvoltare Localã, pentru „ªcoala cu 
sumã de 25.000.000 lei pentru: Ministerului de Finanþe. 24 sãli de clasã + salã de sport zona vest 
1.Modernizare strãzi Corniºei ºi din Municipiul Cãlãraºi”, „Modernizare Datoria publicã angajatã de Municipiul 
Progresul 2.900 mii lei (inclusiv TVA) stradã Varianta Nord tronson DN 21- Cãlãraºi la 30.10.2015 este de 2.239.736 
2.Execuþie Hala Orizont 800 mii lei Strada Bucureºti, municipiul Cãlãraºi” ºi lei, reprezentând soldul creditului 
(inclusiv TVA) contractat în anul 2009 ºi pentru care se „Construcþie grãdiniþã cu 8 grupe, 
3.Construcþie Grãdiniþã cu 8 grupe plãteºte lunar o ratã de 131.749 lei. municipiul Cãlãraºi”, ca banii alocaþi 
1.800 mii lei (inclusiv TVA) pentru construcþia grãdiniþei din Primãria Municipiului Cãlãraºi are de 
4. Modernizare strãzi în municipiul rambursat lunar, o dobândã aferentã prezentul proiect de hotãrâre sã se 
Cãlãraºi 19.500 mii lei. creditului amintit, de aproximativ 3.700 redirecþioneze cãtre alt obiectiv, cel mai 

lei, dobânda care este variabilã ºi se Deoarece la licitaþia care a avut loc în probabil tot cãtre modernizarea de 
calculeazã la soldul creditului.data de 9 noiembrie 2015, referitoare la strãzi.

www.obiectiv-online.ro

finanþare din fonduri ale Uniunii fostului exerciþiu financiar european „Reabilitarea ºi amenajarea cu 
Europene cu destinaþie evidentã pe 2007-2013, dezvoltãm douã zone de tematicã piscicolã a zonei de recreere 
care Primãria Municipiului Cãlãraºi îl din Parcul Dumbrava din Municipiul recreere din Cãlãraºi. Proiecte pentru 
are în execuþie în acest moment, Cãlãraºi”, proiect cu finanþare reabilitarea strãzilor avem deja 
valoarea lui ridicându-se la circa europeanã în cadrul Programului pregãtite, în funcþie de evaluãrile din 
330.000 de euro. Sunt lucruri pe care Operaþional pentru Pescuit 2007-2013, cadrul Programelor Operaþionale pe 
noi le facem, pe care trebuie sã vi le va fi finalizat pânã la sfârºitul acestui care le vom accesa, vom obþine aducem la cunoºtinþã, fãrã sã uitãm, an, menþioneazã primarul Daniel 

finanþare europeanã ºi în alte aºa cum unii dintre dumneavoastrã ªtefan Drãgulin pe o reþea de 
domenii, în cursul anului viitor. Nu aþi insinuat, de infrastructura rutierã. socializare.
am uitat, aºadar, de infrastructura Cu aceºti bani europeni, obþinuþi nu 

„Este cel de-al doilea proiect cu rutierã!”uºor ºi pe ultima sutã de metri a 

Rodica Zaharia 

a Spitalul Judeþean de Urgenþã din municipiul 
Cãlãraºi s-au externalizat serviciile privind 
curãþenia. Potrivit informaþiilor furnizate, în cadrul L

unei conferinþe de presã, chiar de managerul spitalului, 
doctorul Dan Romulus ªerban, contractul ar fi trebuit 
încheiat de ceva timp, dar existenþa unei contestaþii, dupã 
licitaþia pe SEAP, a amânat începerea executãrii 
serviciilor.

„Dupã patru luni de zile în care s-au tot ºicanat 
firmele implicate, acest lucru este pe final. Noi 
fãceam curãþenia în spital cu peste 2,8 miliarde pe 
lunã, cu jumãtate din personal, cu o sumã mare pe 
metru pãtrat, avem 50.000 mp în spital, preþul fiind 
calculat la consumurile de materiale. În prezent, prin 
externalizare am ajuns la 1,3 miliarde. Astfel, 
costurile au fost reduse cu peste 50%. Acum licitaþia 
a fost câºtigatã pe SEAP de o firmã, cealaltã a 
contestat ºi de aia a durat atât. Se va stabili firma 
care rãmâne, pa baza dosarului ºi a situaþiei de pe 
SEAP”, a menþionat dr. ªerban.

ªi situaþia personalului care asigura curãþenia se schimbã, 
în sensul cã persoanele care asigurau acest serviciu, 
îngrijitoarele, aveau pregãtire ca infirmiere ºi au trecut pe 
posturile libere din spital, asta dupã ce au dat un examen 
intern.

„În ceea ce priveºte personalul, o parte a dat examen 
ºi a trecut pe posturile libere de infirmiere din spital, 
o parte a fost preluatã de firma care a câºtigat. 
Oricum, firma de curãþenie vine cu 106 persoane 
care va asigura acest serviciu dupã procedura legalã, 
potrivit standardelor impuse de Ministerul Sãnãtãþii. 
Noi, pânã în prezent, lucram cu 61 de persoane pe 
curãþenie”, a mai adãugat sursa citatã.

În ceea ce priveºte externalizarea serviciilor de bucãtãrie, 
momentan acest lucru nu este fazabil întrucât, în urma 
unei analize mâncarea iese mai scumpã decât este în 
prezent.

„Acum, costurile cu mâncarea din spital sunt mai 
mici decât am externaliza întrucât Consiliul 
Judeþean a dotat corespunzãtor bucãtãria”, a mai 
precizat managerul spitalului.

pitalul Judeþean Cãlãraºi suferã, ca 
de altfel majoritatea unitãþilor Sspitaliceºti din România, de lipsa 

medicilor ºi a asistenþilor medicali. 50 de 
medici lucreazã în prezent la Cãlãraºi 
însã deficitul este destul de mare, 31 de 
posturi ar trebui acoperite. Managerul 
spitalului, Romulus Dan ªerban, a 
explicat cã marea problemã cu care se 
confruntã în prezent este deficitul de 
medici, iar situaþia este cauzatã de douã 
motive – birocraþia ºi salariile foarte 
mici. 

O situaþie specialã o reprezintã secþia 
ATI (Anestezie, Terapie Intensivã) unde 
singurul medic care lucreazã în prezent 
este pensionar ºi nu poate asigura gãrzile 
ºi urgenþele. Managerul SJUC a declarat 
cã obþinut acordul unui medic tânãr, care 
ºi-a efectuat rezidenþiatul la Paris, însã 
acesta nu poate veni momentan pe post 
din cauza birocraþiei de la nivelul 
Ministerului Sãnãtãþii. „Am acordul 
acestui medic, avem nevoie urgentã de el 
pe ATI, însã ne lovim de birocraþia de la 
noi... E nevoie de o sumedenie de 
patalamale pentru a face angajarea”, a 
spus Romulus Dan ªerban. 

Întrebat care este salariul pe care va fi 
încadrat medicul respectiv, managerul ne-
a rãspuns sec: 1.500 lei. Singura 
motivaþie pentru care acest medic a 
acceptat sã pãrãseascã Franþa ºi sã vinã 
sã lucreze la Cãlãraºi este experienþa pe 
care o poate acumula ca ºef de secþie 
ATI. 

a Spitalul Judeþean de pentru executarea proiectului fãcute de managerul 
Urgenþã Cãlãraºi tehnic ºi a lucrãrilor pentru spitalului, Dan Romulus 
lucrãrile la intrarea din zona I, în vederea asigurãrii ªerban, autorizaþia de L

corpul A al unitãþii medicale accesului la UPU. Lucrãrile construcþi eeliberatã prevede 
sunt în plinã desfãºurare. aferente zonei II sunt strâns termen de finalizare anul 
Lucrãrile sunt structurate pe legate de lucrãrile de 2017, însã cel mai probabil 
trei zone de amenajare a Modernizare a sistemului de acestea vor fi încheiate la 
incintei Spitalului Judeþean alimentare cu energie termicã jumãtatea anului viitor.
de Urgenþã Cãlãraºi, lucrãri din cadrul Spitalului Judeþean „Existã autorizaþie de 
ce se fac etapizat: pânã la de Urgenþã Cãlãraºi, iar constucþie valabilã pânã în 
jumãtatea anului viitor se lucrãrile aferente zonei III anul 2017, dar noi credem cã 
terminã executarea lucrãrilor sunt strâns legate de lucrãrile pânã la mijlocul anului viitor 
aferente zonei I în paralel cu de consolidare, reabilitare, toate aceste lucrãri privind 
finalizarea lucrãrilor la refunctionalizare a corpurilor extinderea UPU ºi noul drum 
obiectivul de investiþie F, G, H din cadrul Spitalului pentru accesul ambulanþelor 
„Extindere UPU ºi Acces Judeþean de Urgenþã Cãlãraºi, sã fie terminate”, a declarat 
ambulanþe din cadrul documentaþie depusã la dr. Dan Romulus ªerban 
Spitalului Judeþean de COMPANIA NAÞIONALÃ DE ,managerul Spitalului 
Urgenþã Cãlãraºi”, prin INVESTIÞII S.A. Judeþean de Urgenþã din 
alocarea sumelor necesare Conform ultimelor declaraþii Cãlãraºi.

1807 locuri de muncã comunicate prin reþeaua EURES
n aceastã perioadã, 11 state Germania pune la dispoziþia gãsite pe  site-ul Agenþiei persoane, dintre care 87 femei, exact, suntem implicaþi ca ºi 

instituþie, în desfãºurarea unei ale Uniunii Europene pun la lucrãtorilor români 128 posturi Naþionale pentru Ocuparea s-au adresat consilierului 
dispoziþia lucrãtorilor vacante pentru Forþei de Muncã (ANOFM), la EURES al AJOFM Cãlãraºi Î campanii de comunicare la nivel 

români, prin reþeaua EURES, o meseriile/ocupaþiile: mecanic adresa www.eures.anofm.ro   pentru a ocupa un loc de muncã naþional desfãºuratã pe toate 
ofertã de 1807 de locuri de industrial, electrician, în strãinãtate. Din totalul canalele media ºi care are EURES este o reþea de muncã vacante. strungar/frezor, optician, acestora, 141 au învãþãmânt scopul de a contribui la cooperare între Comisia personal pentru curãþenie, primar, gimnazial sau demararea procesului de Cele mai multe posturi Europeanã, serviciile publice de mecanic industrial, agent profesional, 55 au absolvit liceul conºtientizare a importanþei disponiblile sunt in domeniul ocupare a forþei de muncã din securitate, agent de pazã, sau ºcoala postlicealã, iar 3 au prelungirii vieþii active în rândul agricol-Spania, pentru cules statele membre ale SEE (þãrile operator maºini ºi centrale, studii superioare. Cei mai mulþi persoanelor peste 55 de ani, dar cãpºuni,  posturi pentru a cãror UE plus Norvegia, Islanda,  ºofer de tir ºi asistent medical solicitanþi se încadreazã în ºi în rândul angajatorilor. ocupare se va organiza selecþie Liechtenstein ºi Elveþia) ºi alte generalist. grupele de vârstã 26-35 ani ºi Obiectivele acestui proiect sunt, în luna ianuarie 2016. instituþii cu preocupãri în 36-45 ani. pe de o parte conºtientizarea 116 locuri de muncã sunt ocuparea forþei de muncã, cum Tot în luna ianuarie 2016, va clienþilor Serviciului Public de disponibile în Suedia, Ungaria, Din totalul persoanelor mediate, sunt sindicatele ºi organizaþiile avea loc selecþia pentru Ocupare (ºomeri peste 55 de ani Belgia, Polonia, Norvegia ºi 46 au obþinut un contract de angajatorilor, reþea coordonatã ocuparea celor 400 locuri de ºi angajatori) cu privire la Irlanda. Se solicitã personal muncã în strãinãtate: 44 în de Comisia Europeanã. muncã din domeniul agricol – importanþa conceptului de pentru ocuparea urmãtoarelor domeniul agricol Spania, 1 în culegãtor zmeurã, din îmbãtrânire activã pe piaþa Agenþia Judeþeanã pentru posturi: tinichigiu auto, mecanic domeniul  agricol Danemarca, 1 Portugalia. muncii, iar pe de altã parte, Ocuparea Forþei de Muncã, în auto, vopsitor auto, femeie de în Marea Britanie, ca asistent 

oferirea de instrumente calitate de membru EURES din serviciu, operator la asamblarea Angajatorii din Marea Britanie medical. 
informative, necesare 2007, oferã servicii de panourilor electrice, proiectant au comunicat, prin reþeaua 

Directorul executiv al AJOFM structurilor teritoriale ale SPO informare, mediere, consiliere ºi construcþii metalice, director EURES, 180 de posturi 
Cãlãraºi, Nicolae Chirana a pentru a putea asigura servicii plasare/recrutare în beneficiul audit în servicii financiare, disponibile pentru asistenþi 
declarat: personalizate. lucrãtorilor ºi angajatorilor, lãcãtuº, sudor, specialist în medicali ºi îngrijitori 

precum ºi al oricãrui cetãþean vânzãri, doctorand inginerie persoane/infirmieri. „Aºa cum am mai precizat ºi cu Prin participarea la aceastã 
biomedicalã/biofizicã ºi care doreºte sã beneficieze de alte ocazii, AJOFM Cãlãraºi campanie de comunicare, dorim Republica Cehã oferã 182 locuri principiul liberei circulaþii a tehnician dentar. participã la implementarea sã facem ºi un prim pas în de muncã pentru ºoferi, persoanelor ºi a mobilitãþii proiectului strategic „Fii activ la schimbarea de mentalitate în Detalii cu privire la ofertele lucrãtori în prelucrarea forþei de muncã. orice vârstã!” al cãrui beneficiar angajatorilor din UE, precum ºi ceea ce priveºte fenomenul de lemnului ºi lucrãtori în 
modalitatea de aplicare pentru este Agenþia Naþionalã pentru îmbãtrânire activã, ºi implicit de De la început acestui an ºi pânã asamblarea aparatelor de aer 

Ocuparea Forþei de Muncã. Mai aceste locuri de muncã pot fi la 31 octombrie 2015, 199 condiþionat. prelungire a vieþii active.”

Gata cu mizeria din 
Spitalul Judeþean Cãlãraºi    

S-au externalizat   
serviciile de curãþenie

n Primãria Cãlãraºi

Zona de recreere din Parcul Dumbrava 
va fi gata pânã la finalul acestui an

Extinderea UPU ºi noua cale de acces în Spitalul Judeþean 
Cãlãraºi vor fi finalizate în 2016

Primãria Cãlãraºi vrea sã contracteze 
un împrumut de peste 5 milioane de 

euro pentru patru obiective de investiþii

Ce ar mai fi de 
spus... 1.500 de 

lei, salariul 
pentru viitorul 
medic ATI de la 

Cãlãraºi



Mircea Brânduºã reciproc, eu pe alegãtori ºi ei pe Oferta electoralã a fost bogatã ºi Renaºterea, Podu Pitarului ºi HG nr 911/03.11.2015 privind 
mine, cã împreunã putem ispititoare având ca prim Cucuieþi. Modul de conlucrare repartizarea pe judeþe a sumelor 
construi un viitor mai bun obiectiv o viaþã mai bunã a între primãrie ºi oameni cred cã necesare pentru finanþarea n contextul economic actual, 
pentru noi toþi. Însã aceºti oamenilor de aici. Acest lucru poate fi un model ºi pentru alte cheltuielilor privind drumurile reprezentanþii unitãþilor 
oameni deosebiþi, locuitorii presupune grijã pentru ºcoli, comunitãþi. Eu îi privesc egal ºi comunale, am primit în data de Îadministrativ teritoriale iau în 
comunei Plãtãreºti, meritau ºi pentru sãnãtate, pentru cu aceeaºi grijã pe toþi. M-au 6.11.2015 suma de 107.000 lei 

calcul tot mai mult meritã mai mult. Sunt cinstiþi, pentru pietruirea DC 59 – 2 km 
implementarea strategiilor de gospodari ºi sãritori la nevoie. ºi D  60 – 4 km. Modernizarea 
dezvoltare pe termen mediu ºi Îþi este mai mare dragul sã Centrului medical de 
lung. Pentru a le putea pune în lucrezi cu ei. Pentru ei, uºa permanenþã care funcþioneazã 
practicã edilii se orienteazã biroului meu este în permanenþã cu 5 medici specialiºti.   
puternic spre sursele de deschisã, neexistând program de î Rep: Pentru viitor, ce 
finanþare care sã le ofere audienþã. Îi cunosc pe toþi cei obiective se aflã pe agenda 

aproximativ 4300 de locuitori ºi independenþã faþã de banii dvs de lucru?
vã spun sincer cã a-i privi pe toþi primiþi de la Consiliul Judeþean. F.D.: Nu m-aº lansa încã în 
senin, cu inima deschisã, mi se implementarea altor proiecte, Acest lucru se întâmplã ºi în 
pare a fi un lucru care þine de câtã vreme nu am încheiat comuna cãlãrãºeanã Plãtãreºti, 
bun simþ, dar, din punctul meu lucrãrile la apã ºi canalizare. unde am stat de vorbã cu Florin 
de vedere, ºi de o minimã Totuºi, gândul meu se îndreaptã Dumitrescu, un primar deschis 
recunoºtinþã faþã de cei care m- ºi cãtre viitor fiindcã avem la nou, dornic sã aducã au ales în fruntea lor ºi au multe în plan, printre prioritãþi modernizarea într-o comunã încredere în mine. numãrându-se înfiinþare alei care cândva era necunoscutã pe î Rep: Vã rog, spuneþi mai pietonale, lucrãri de decolmatãri harta judeþului. multe despre dialogul dvs cu ale lacurilor Lepedeu ºi Tãtaru, 

 locuitorii comunei, despre înfiinþare spaþii verzi cu locuri 
drumuri. Înseamnã sã acordãm ajutat în tot ce am întreprins ºi î Rep: De mai bine de 7 ani colaborarea dvs cu ei, despre de joacã pentru copii în toate 
o atenþie aparte turismului, sincer vã spun cã fãrã sprijinul ocupaþi fotoliul de primar al ce aþi pus în practicã cele 5 sate, modernizarea celor 
respectãrii mediului, crearea lor nu puteam sã fac ceea ce mi-comunei Plãtãreºti. Aþi ajuns împreunã cu ei. douã ºcoli din satele Dorobanþu 
unor condiþii de viaþã cât mai am propus, respectiv: greu în acest post, dle F.D.: Cu cãldura zâmbetului ºi ºi Renaºterea ºi, nu în ultimul 
apropiate de acelea de la oraº ºi Reabilitare, modernizare ºi Dumitrescu? seninul privirii s-a nãscut rând, racordarea comunei 
aºa mai departe. Dar n-aº vrea dotare cu centralã termicã a F.D.: Privind în urmã, aº putea dorinþa de a construi împreunã. Plãtãreºti la magistrala de gaze 
sã trec prea uºor peste ªcolii Gimnaziale cu clasele I-spune acum cã drumul spre Am realizat deja anumite naturale ce va face legãtura 
potenþialul turistic al locurilor, VIII din satul Plãtãreºti, proiect primãrie nu a fost foarte dificil, proiecte, dar mai avem foarte între Municipiul Olteniþa ºi 
în legãturã cu care doresc sã finanþat prin FEADR în valoare dar a presupus unele eforturi. A multe de fãcut împreunã. Nu capitala României, Bucureºti.
subliniez ca o parantezã, cã pe de 100.000 euro; Reparaþia fost nevoie de un dialog vreau sã-i dezamãgesc nicicum. î Rep: 2016 va fi un an 
raza comunei noastre se aflã capitalã a ªcolii Gimnaziale cu permanent, ca sã ne convingem electoral. Luaþi în calcul o 
Mânãstirea Plãtãreºti, ctitoritã casele I-IV din satul Cucuieþi, 

nouã candidaturã? De ce? Ce 
la 1646 de voievodul Matei modernizatã, proiect finanþat 

le transmiteþi adversarilor 
Basarab, al cãrui hram este Sf prin MDRT în valoare de 

dvs? Ce mesaj aveþi pentru 
Mercurie. Chiar duminicã, 100.000 euro; Reabilitare ºi 

concetãþenii dvs?
15.11.2015, s-a efectuat o slujbã extindere reþea alimentare cu 

F.D.: Da, voi candida pentru un de sfinþire a Trapezei din incinta apã ºi sistem canalizare pe o 
nou mandat. O fac pentru cã Mânãstirii, un eveniment lungime de 23 km ºi staþie de 
trebuie sã termin ceea ce am bisericesc deosebit pentru epurare a apelor uzate menajere, 
început. În caz de reuºitã, voi comunitate la care a participat proiecte finanþate prin PNDL. 
lucra în aceeaºi formulã, cu însuºi Înalt Preafinþitul Deºi avem proiect de asfaltare 
acelaºi viceprimar Nelu Lazãr, Vincenþiu, episcopul Sloboziei ºi pe o lungime de 5 km am luat 
cu aceeaºi echipã de consilieri. Cãlãraºilor. De asemenea, ne-a decizia cã vor fi asfaltate strãzile 
Viitorilor mei adversari le onorat cu prezenþa, preºedintele doar acolo unde s-au încheiat 
transmit cã trebuie sã þinã cont Consiliului Judeþean Cãlãraºi, lucrãrile de infrastructurã – 
de dorinþa de a face lucruri Rãducu Filipescu. finalizarea sistemului de 
benefice comunitãþii ºi nu de canalizare. Tot în acelaºi set al î Rep: Faptele mãrunte sau 
ambiþia personalã de a urca pe preocupãrilor noastre a intrat mari dau la un loc mãsura 
scaunul de primar. modernizarea iluminatului celor care le realizeazã. Care 
Concetãþenilor mei le doresc public stradal precum ºi lucrãri sunt acestea?
sãnãtate ºi sã petreacã de pietruire a drumurilor F.D.: Comuna este compusã din sãrbãtorile de iarnã cu pace în comunale. În acest sens, prin 5 sate: Plãtãreºti, Dorobanþu, suflet ºi multã fericire!

...afli ce se-ntâmplã4

www.obiectiv-online.ro

Comunitate 20 - 26 noiembrie 2015 Eveniment 5

www.obiectiv-online.ro

20 - 26 noiembrie 2015
...afli ce se-ntâmplã

Este interesantã istoria Vicinei… Atât 
ca ºi cetate, cât ºi ca Mitropolie. 
Faptul cã pãrerile istoricilor sunt 
controversate o face ºi mai 
interesantã, plinã de mister! Vã vom 
lãsa pe dumneavostrã sã concluzionaþi, 
þinânt cont de pãrerile avizate ale 
celor care au fãcut descoperiri 
arheologice atât pe Insula Pãcuiul lui 
Soare, dar ºi la Mãcin, Niculiþel, 
Mahmudia, Hârºova, Capidava, 
Cernavodã sau Isaccea, pentru cã nu 
putem afirma cu certitudine cã Vicina 
a fost aici, pe Insula Pãcuiul lui Soare. 
Paradoxal este cã vizitãm de atâtea ori 
insula sau cetatea ºi cu toate acestea 
ºtim atât de puþine despre ea! Aºa cã… 
sperãm sã o descoperim împreunã” - 
pr. Florian Alin Butoi.
Filmul este înscris în „Festivalul 
Filmului Anului Ortodox”- FAO 2015 – 
de film scurt, iar cãlãrãºenii ºi nu 
numai pot vota acest film pe site-ul 
http://filmulanuluiortodox.ro/film/du
pa-tip/documentar/367-vicina-cetate-si-
mitropolie.htmlelevii Alexandru Andrei, Larisa Rodica Zaharia 

Andreea Barbu, Alina Petre, Adriana 
Durac, Andreea Loredana Dumitru, ala de spectacole „Barbu ªtirbei” 
Dana Miu, regia ºi ºcenariul aparþine din municipiul Cãlãraºi a 
pr. Florian Alin Butoi, documentarist Sgãzduit marþi, 10 noiembrie 
pr.dr.Alin Doru Barz, imagine Andrei 

2015, premiera filmului documentar Fota, montaj Iuliana Luca, producþie 
istoric „Vicina. Cetate ºi Mitropolie”, Mihaela Prevenda (Original IMA).
realizat de un grup de elevi ai ªcolii „Am vrea sa-l promovãm cât mai mult, 
Gimnaziale „Tudor Vladimirescu” sub sã nu rãmânã doar o apariþie la un 
coordonarea preotului Florian Alin festival de film ºi atât. Aº vrea sã-l 
Butoi. cunoascã lumea toatã! Este important 
Filmul are o duratã de aproximativ 30 pentru noi sã arãtãm lumii valorile 
de minute, iar din distribuþie fac parte noastre culturale, istorice, ecleziastice. 

n prezenþa reprezentanþilor Inspectoratului pentru situaþii de Sud Muntenia)», valoarea totalã a 
Asociaþiei de Dezvoltare Urgenþã «Barbu ªtirbei» al proiectului fiind de 6.227.507,99 
Intercomunitarã Situaþii de Î judeþului Cãlãraºi. lei.      

Urgenþã Sud Muntenia. o nouã Asociaþia de Dezvoltare Autospeciala este construitã pe 
autospecialã a intrat în dotarea Intercomunitarã Situaþii de ºasiu de MAN, are 290 de cai 
pompierilor cãlãrãºeni. Urgenþã Sud Muntenia a putere ºi tracþiune 4X4, ceea ce îi 
Autospeciala multifuncþionalã are implementat prin Programul conferã o bunã fiabilitate de 
turbofrezã, cisternã cu apã ºi REGIO, Axa prioriotarã 3, deplasare în condiþii excepþionale 
motopompã: Domeniul Major de intervenþie de iarnã. 
- poate degaja 1000 de tone de 3.3, proiectul «Achiziþii Rolul acestei autospeciale 
zãpadã într-o orã, deplasându-se echipamente pentru Situaþii de multifuncþionale este foarte 
cu aproximativ 5 km pe orã în urgenþã în condiþii de iarnã important pentru capaciatea de 
sarcinã maximã; (autofrezã de zãpadã în regiunea intervenþie în situaþii de viscol, 
- poate transporta 5000 de litri de temperaturi foarte scãzute ºi de vicisitudinile naturii, 
apã potabilã, care poate fi zãpadã depusã pe carosabil în acþioneazã pentru salvarea vieþii 
distribuitã populaþiei în condiþii cantitãþi mari. ºi pentru protejarea bunurilor 
excepþionale ºi de asemenea comunitãþii.  Aceastã noua Turbofreza din partea frontalã a aceastã cantitate poate fi refulatã autospecialã va fi antemergãtor autospecialei poate degaja atunci cu ajutorul motopompei din pentru autospecialele de când este în sarcinã maximã dotarea sa;    intervenþie, sprijinind astfel aproximativ 1000 de tone de În prezenþa reprezentanþilor eforturile pompierilor de a ajunge zãpadã într-o orã, viteza de Asociaþiei de Dezvoltare în timp util acolo unde sunt deplasare fiind de circa 5 km / 60 Intercomunitarã Situaþii de solicitaþi, la cazuri medicale grave, de minute.     Urgenþã Sud Muntenia ºi a la femei gravide care sunt 
administratorului public din Este cunoscut faptul cã în zona aproape de momentul în care dau 
cadrul Consiuliului Judeþean noastrã, a Bãrãganului, iernile viaþã unor prunci, la persoane 
Cãlãraºi – Daniel ªtefan, cea mai sunt aspre ºi cu cantitaþi mari de nedeplasabile, la intervenþii de 
nouã autospecialã a pompierilor zãpadã, condiþii foarte dificile de stingere, la persoane blocate în 
militari din Cãlãraºi a intrat intervenþie pentru pompieri care trafic pe timp de viscol ºi în multe 
astãzi oficial în dotarea în lupta cu secundele indiferent alte cazuri asemãnãtoare.

onsiliul Judeþean secþiunea de concurs 
Cãlãraºi, prin începând, în fiecare searã, CCentrul Cultural cu orele 16:00.

Judeþean Cãlãraºi, Invitaþi în recital: Mircea 
continuã tradiþia Vintilã, Ovidiu Mihãilescu, 
organizãrii Festivalului Ioan Gyuri Pascu & The 
Naþional – Concurs de Blue Workers, Adi Beznã, 
Muzicã Folk „Chitara Walter Ghicolescu, Teo 
Dunãrii''. Ajuns la cea de-a Boar, Ticã Lumânare, 
VIII-a ediþie, festivalul se Trupa „Joi”, Vlady 
va desfãºura în perioada 27 Cnejevici.
– 29 Noiembrie  2015, în 

Juriu este format din: Dinu Sala de spectacole „Barbu 
Olaraºu, Ovidiu Mihailescu, ªtirbei”.
Clara Mãrgineanu, Mihai 

Datoritã aprecierilor Cosmin Popescu ºi Sorin 
publicului ºi Danciu.
colaboratorilor, iubitori de 

Prezentatori ºi muzicã folk, festivalul 
coordonatori: Emilia Tudor continuã ºi în ediþia din 
ºi Radu Tudor (TVR 1).acest an sã revigoreze acest 

gen muzical, sã-l susþinã ºi Preþul unui bilet de intrare 
sã-l promoveze pe baza este: 5 lei. Realizator:MIX 
unui sistem competitiv de MUSIC 
selecþie a interpreþilor ºi Bucureºti/Producãtor: 
compozitorilor de profil, Marius Gavrilã

Florian Dumitrescu: „Voi candida pentru un nou mandat. 
O fac pentru cã trebuie sã termin ceea ce am început”

O nouã autospecialã a intrat în 
dotarea pompierilor cãlãrãºeni 27-29 noiembrie a.c./Festivalul Naþional de Muzicã Folk 

„CHITARA DUNÃRII”

Premiera filmului „Vicina. 
Cetate ºi Mitropolie”, un succes

ilele trecute, plutonierul major Ionel 
Chesaru din cadrul Inspectoratului de 
Jandarmi Judeþean Cãlãraºi, aflat în Z

concediu de odihnã, în timp ce se deplasa pe 
Bulevardul Republicii din municipiul Cãlãraºi, a 
observat pe trotuar o borsetã.
Pentru a-l identifica pe propietar, jandarmul a 
deschis borseta ºi a constatat cã aceasta conþinea 
un telefon mobil, o carte de identitate, suma de 
262 lei ºi un breloc cu chei.

În scurt timp, subofiþerul a luat legãtura cu 
propietarul borsetei, ºi în prezenþa unui martor i-a 
înmânat acestuia bunurile gãsite. Bãrbatul a 
mulþumit jandarmului, fiind impresionat de 
cinstea ºi promtitudinea de care a dat dovadã.

Borsetã gãsitã de un 
jandarm cãlãrãºean ºi 

restituitã proprietarului

Urmãriþi internaþional, prinºi 
de poliþiºtii din Cãlãraºi
oliþiºtii din Cãlãraºi, cu sprijinul Biroului SIRENE 
din cadrul Centrului de Cooperare Poliþieneascã 
Internaþionalã – Inspectoratul General al Poliþiei P

Române, au depistat trei bãrbaþi urmãriþi de 
autoritãþile franceze pentru trafic de persoane. 

La data de 19 noiembrie 2015, poliþiºtii din cadrul 
Inspectoratului de Poliþie Judeþean Cãlãraºi au 
depistat trei bãrbaþi, cu vârste între 25 ºi 29 ani, 
toþi din municipiul Cãlãraºi, urmãriþi 
internaþional. 

Pe numele acestora, autoritãþile din Franþa au 
emis mandate europene de arestare, pentru 
sãvârºirea infracþiunilor de proxenetism ºi 
spãlarea banilor.

Pentru depistarea celor trei bãrbaþi, poliþiºtii au 
beneficiat de date ºi informaþii suplimentare, 
obþinute prin intermediul Biroului SIRENE din 
cadrul Centrului de Cooperare Poliþieneascã 
Internaþionalã – Inspectoratul General al Poliþiei 
Române.

Aceºtia au fost prezentaþi Parchetului de pe lângã 
Curtea de Apel Bucureºti ºi depuºi în arestul 
Direcþiei Generale de Poliþie a Municipiului 
Bucureºti, urmând a fi dispuse mãsuri pentru 
predarea cãtre autoritãþile din Franþa. 



Mircea Brânduºã reciproc, eu pe alegãtori ºi ei pe Oferta electoralã a fost bogatã ºi Renaºterea, Podu Pitarului ºi HG nr 911/03.11.2015 privind 
mine, cã împreunã putem ispititoare având ca prim Cucuieþi. Modul de conlucrare repartizarea pe judeþe a sumelor 
construi un viitor mai bun obiectiv o viaþã mai bunã a între primãrie ºi oameni cred cã necesare pentru finanþarea n contextul economic actual, 
pentru noi toþi. Însã aceºti oamenilor de aici. Acest lucru poate fi un model ºi pentru alte cheltuielilor privind drumurile reprezentanþii unitãþilor 
oameni deosebiþi, locuitorii presupune grijã pentru ºcoli, comunitãþi. Eu îi privesc egal ºi comunale, am primit în data de Îadministrativ teritoriale iau în 
comunei Plãtãreºti, meritau ºi pentru sãnãtate, pentru cu aceeaºi grijã pe toþi. M-au 6.11.2015 suma de 107.000 lei 

calcul tot mai mult meritã mai mult. Sunt cinstiþi, pentru pietruirea DC 59 – 2 km 
implementarea strategiilor de gospodari ºi sãritori la nevoie. ºi D  60 – 4 km. Modernizarea 
dezvoltare pe termen mediu ºi Îþi este mai mare dragul sã Centrului medical de 
lung. Pentru a le putea pune în lucrezi cu ei. Pentru ei, uºa permanenþã care funcþioneazã 
practicã edilii se orienteazã biroului meu este în permanenþã cu 5 medici specialiºti.   
puternic spre sursele de deschisã, neexistând program de î Rep: Pentru viitor, ce 
finanþare care sã le ofere audienþã. Îi cunosc pe toþi cei obiective se aflã pe agenda 

aproximativ 4300 de locuitori ºi independenþã faþã de banii dvs de lucru?
vã spun sincer cã a-i privi pe toþi primiþi de la Consiliul Judeþean. F.D.: Nu m-aº lansa încã în 
senin, cu inima deschisã, mi se implementarea altor proiecte, Acest lucru se întâmplã ºi în 
pare a fi un lucru care þine de câtã vreme nu am încheiat comuna cãlãrãºeanã Plãtãreºti, 
bun simþ, dar, din punctul meu lucrãrile la apã ºi canalizare. unde am stat de vorbã cu Florin 
de vedere, ºi de o minimã Totuºi, gândul meu se îndreaptã Dumitrescu, un primar deschis 
recunoºtinþã faþã de cei care m- ºi cãtre viitor fiindcã avem la nou, dornic sã aducã au ales în fruntea lor ºi au multe în plan, printre prioritãþi modernizarea într-o comunã încredere în mine. numãrându-se înfiinþare alei care cândva era necunoscutã pe î Rep: Vã rog, spuneþi mai pietonale, lucrãri de decolmatãri harta judeþului. multe despre dialogul dvs cu ale lacurilor Lepedeu ºi Tãtaru, 

 locuitorii comunei, despre înfiinþare spaþii verzi cu locuri 
drumuri. Înseamnã sã acordãm ajutat în tot ce am întreprins ºi î Rep: De mai bine de 7 ani colaborarea dvs cu ei, despre de joacã pentru copii în toate 
o atenþie aparte turismului, sincer vã spun cã fãrã sprijinul ocupaþi fotoliul de primar al ce aþi pus în practicã cele 5 sate, modernizarea celor 
respectãrii mediului, crearea lor nu puteam sã fac ceea ce mi-comunei Plãtãreºti. Aþi ajuns împreunã cu ei. douã ºcoli din satele Dorobanþu 
unor condiþii de viaþã cât mai am propus, respectiv: greu în acest post, dle F.D.: Cu cãldura zâmbetului ºi ºi Renaºterea ºi, nu în ultimul 
apropiate de acelea de la oraº ºi Reabilitare, modernizare ºi Dumitrescu? seninul privirii s-a nãscut rând, racordarea comunei 
aºa mai departe. Dar n-aº vrea dotare cu centralã termicã a F.D.: Privind în urmã, aº putea dorinþa de a construi împreunã. Plãtãreºti la magistrala de gaze 
sã trec prea uºor peste ªcolii Gimnaziale cu clasele I-spune acum cã drumul spre Am realizat deja anumite naturale ce va face legãtura 
potenþialul turistic al locurilor, VIII din satul Plãtãreºti, proiect primãrie nu a fost foarte dificil, proiecte, dar mai avem foarte între Municipiul Olteniþa ºi 
în legãturã cu care doresc sã finanþat prin FEADR în valoare dar a presupus unele eforturi. A multe de fãcut împreunã. Nu capitala României, Bucureºti.
subliniez ca o parantezã, cã pe de 100.000 euro; Reparaþia fost nevoie de un dialog vreau sã-i dezamãgesc nicicum. î Rep: 2016 va fi un an 
raza comunei noastre se aflã capitalã a ªcolii Gimnaziale cu permanent, ca sã ne convingem electoral. Luaþi în calcul o 
Mânãstirea Plãtãreºti, ctitoritã casele I-IV din satul Cucuieþi, 

nouã candidaturã? De ce? Ce 
la 1646 de voievodul Matei modernizatã, proiect finanþat 

le transmiteþi adversarilor 
Basarab, al cãrui hram este Sf prin MDRT în valoare de 

dvs? Ce mesaj aveþi pentru 
Mercurie. Chiar duminicã, 100.000 euro; Reabilitare ºi 

concetãþenii dvs?
15.11.2015, s-a efectuat o slujbã extindere reþea alimentare cu 

F.D.: Da, voi candida pentru un de sfinþire a Trapezei din incinta apã ºi sistem canalizare pe o 
nou mandat. O fac pentru cã Mânãstirii, un eveniment lungime de 23 km ºi staþie de 
trebuie sã termin ceea ce am bisericesc deosebit pentru epurare a apelor uzate menajere, 
început. În caz de reuºitã, voi comunitate la care a participat proiecte finanþate prin PNDL. 
lucra în aceeaºi formulã, cu însuºi Înalt Preafinþitul Deºi avem proiect de asfaltare 
acelaºi viceprimar Nelu Lazãr, Vincenþiu, episcopul Sloboziei ºi pe o lungime de 5 km am luat 
cu aceeaºi echipã de consilieri. Cãlãraºilor. De asemenea, ne-a decizia cã vor fi asfaltate strãzile 
Viitorilor mei adversari le onorat cu prezenþa, preºedintele doar acolo unde s-au încheiat 
transmit cã trebuie sã þinã cont Consiliului Judeþean Cãlãraºi, lucrãrile de infrastructurã – 
de dorinþa de a face lucruri Rãducu Filipescu. finalizarea sistemului de 
benefice comunitãþii ºi nu de canalizare. Tot în acelaºi set al î Rep: Faptele mãrunte sau 
ambiþia personalã de a urca pe preocupãrilor noastre a intrat mari dau la un loc mãsura 
scaunul de primar. modernizarea iluminatului celor care le realizeazã. Care 
Concetãþenilor mei le doresc public stradal precum ºi lucrãri sunt acestea?
sãnãtate ºi sã petreacã de pietruire a drumurilor F.D.: Comuna este compusã din sãrbãtorile de iarnã cu pace în comunale. În acest sens, prin 5 sate: Plãtãreºti, Dorobanþu, suflet ºi multã fericire!
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Este interesantã istoria Vicinei… Atât 
ca ºi cetate, cât ºi ca Mitropolie. 
Faptul cã pãrerile istoricilor sunt 
controversate o face ºi mai 
interesantã, plinã de mister! Vã vom 
lãsa pe dumneavostrã sã concluzionaþi, 
þinânt cont de pãrerile avizate ale 
celor care au fãcut descoperiri 
arheologice atât pe Insula Pãcuiul lui 
Soare, dar ºi la Mãcin, Niculiþel, 
Mahmudia, Hârºova, Capidava, 
Cernavodã sau Isaccea, pentru cã nu 
putem afirma cu certitudine cã Vicina 
a fost aici, pe Insula Pãcuiul lui Soare. 
Paradoxal este cã vizitãm de atâtea ori 
insula sau cetatea ºi cu toate acestea 
ºtim atât de puþine despre ea! Aºa cã… 
sperãm sã o descoperim împreunã” - 
pr. Florian Alin Butoi.
Filmul este înscris în „Festivalul 
Filmului Anului Ortodox”- FAO 2015 – 
de film scurt, iar cãlãrãºenii ºi nu 
numai pot vota acest film pe site-ul 
http://filmulanuluiortodox.ro/film/du
pa-tip/documentar/367-vicina-cetate-si-
mitropolie.htmlelevii Alexandru Andrei, Larisa Rodica Zaharia 

Andreea Barbu, Alina Petre, Adriana 
Durac, Andreea Loredana Dumitru, ala de spectacole „Barbu ªtirbei” 
Dana Miu, regia ºi ºcenariul aparþine din municipiul Cãlãraºi a 
pr. Florian Alin Butoi, documentarist Sgãzduit marþi, 10 noiembrie 
pr.dr.Alin Doru Barz, imagine Andrei 

2015, premiera filmului documentar Fota, montaj Iuliana Luca, producþie 
istoric „Vicina. Cetate ºi Mitropolie”, Mihaela Prevenda (Original IMA).
realizat de un grup de elevi ai ªcolii „Am vrea sa-l promovãm cât mai mult, 
Gimnaziale „Tudor Vladimirescu” sub sã nu rãmânã doar o apariþie la un 
coordonarea preotului Florian Alin festival de film ºi atât. Aº vrea sã-l 
Butoi. cunoascã lumea toatã! Este important 
Filmul are o duratã de aproximativ 30 pentru noi sã arãtãm lumii valorile 
de minute, iar din distribuþie fac parte noastre culturale, istorice, ecleziastice. 

n prezenþa reprezentanþilor Inspectoratului pentru situaþii de Sud Muntenia)», valoarea totalã a 
Asociaþiei de Dezvoltare Urgenþã «Barbu ªtirbei» al proiectului fiind de 6.227.507,99 
Intercomunitarã Situaþii de Î judeþului Cãlãraºi. lei.      

Urgenþã Sud Muntenia. o nouã Asociaþia de Dezvoltare Autospeciala este construitã pe 
autospecialã a intrat în dotarea Intercomunitarã Situaþii de ºasiu de MAN, are 290 de cai 
pompierilor cãlãrãºeni. Urgenþã Sud Muntenia a putere ºi tracþiune 4X4, ceea ce îi 
Autospeciala multifuncþionalã are implementat prin Programul conferã o bunã fiabilitate de 
turbofrezã, cisternã cu apã ºi REGIO, Axa prioriotarã 3, deplasare în condiþii excepþionale 
motopompã: Domeniul Major de intervenþie de iarnã. 
- poate degaja 1000 de tone de 3.3, proiectul «Achiziþii Rolul acestei autospeciale 
zãpadã într-o orã, deplasându-se echipamente pentru Situaþii de multifuncþionale este foarte 
cu aproximativ 5 km pe orã în urgenþã în condiþii de iarnã important pentru capaciatea de 
sarcinã maximã; (autofrezã de zãpadã în regiunea intervenþie în situaþii de viscol, 
- poate transporta 5000 de litri de temperaturi foarte scãzute ºi de vicisitudinile naturii, 
apã potabilã, care poate fi zãpadã depusã pe carosabil în acþioneazã pentru salvarea vieþii 
distribuitã populaþiei în condiþii cantitãþi mari. ºi pentru protejarea bunurilor 
excepþionale ºi de asemenea comunitãþii.  Aceastã noua Turbofreza din partea frontalã a aceastã cantitate poate fi refulatã autospecialã va fi antemergãtor autospecialei poate degaja atunci cu ajutorul motopompei din pentru autospecialele de când este în sarcinã maximã dotarea sa;    intervenþie, sprijinind astfel aproximativ 1000 de tone de În prezenþa reprezentanþilor eforturile pompierilor de a ajunge zãpadã într-o orã, viteza de Asociaþiei de Dezvoltare în timp util acolo unde sunt deplasare fiind de circa 5 km / 60 Intercomunitarã Situaþii de solicitaþi, la cazuri medicale grave, de minute.     Urgenþã Sud Muntenia ºi a la femei gravide care sunt 
administratorului public din Este cunoscut faptul cã în zona aproape de momentul în care dau 
cadrul Consiuliului Judeþean noastrã, a Bãrãganului, iernile viaþã unor prunci, la persoane 
Cãlãraºi – Daniel ªtefan, cea mai sunt aspre ºi cu cantitaþi mari de nedeplasabile, la intervenþii de 
nouã autospecialã a pompierilor zãpadã, condiþii foarte dificile de stingere, la persoane blocate în 
militari din Cãlãraºi a intrat intervenþie pentru pompieri care trafic pe timp de viscol ºi în multe 
astãzi oficial în dotarea în lupta cu secundele indiferent alte cazuri asemãnãtoare.

onsiliul Judeþean secþiunea de concurs 
Cãlãraºi, prin începând, în fiecare searã, CCentrul Cultural cu orele 16:00.

Judeþean Cãlãraºi, Invitaþi în recital: Mircea 
continuã tradiþia Vintilã, Ovidiu Mihãilescu, 
organizãrii Festivalului Ioan Gyuri Pascu & The 
Naþional – Concurs de Blue Workers, Adi Beznã, 
Muzicã Folk „Chitara Walter Ghicolescu, Teo 
Dunãrii''. Ajuns la cea de-a Boar, Ticã Lumânare, 
VIII-a ediþie, festivalul se Trupa „Joi”, Vlady 
va desfãºura în perioada 27 Cnejevici.
– 29 Noiembrie  2015, în 

Juriu este format din: Dinu Sala de spectacole „Barbu 
Olaraºu, Ovidiu Mihailescu, ªtirbei”.
Clara Mãrgineanu, Mihai 

Datoritã aprecierilor Cosmin Popescu ºi Sorin 
publicului ºi Danciu.
colaboratorilor, iubitori de 

Prezentatori ºi muzicã folk, festivalul 
coordonatori: Emilia Tudor continuã ºi în ediþia din 
ºi Radu Tudor (TVR 1).acest an sã revigoreze acest 

gen muzical, sã-l susþinã ºi Preþul unui bilet de intrare 
sã-l promoveze pe baza este: 5 lei. Realizator:MIX 
unui sistem competitiv de MUSIC 
selecþie a interpreþilor ºi Bucureºti/Producãtor: 
compozitorilor de profil, Marius Gavrilã

Florian Dumitrescu: „Voi candida pentru un nou mandat. 
O fac pentru cã trebuie sã termin ceea ce am început”

O nouã autospecialã a intrat în 
dotarea pompierilor cãlãrãºeni 27-29 noiembrie a.c./Festivalul Naþional de Muzicã Folk 

„CHITARA DUNÃRII”

Premiera filmului „Vicina. 
Cetate ºi Mitropolie”, un succes

ilele trecute, plutonierul major Ionel 
Chesaru din cadrul Inspectoratului de 
Jandarmi Judeþean Cãlãraºi, aflat în Z

concediu de odihnã, în timp ce se deplasa pe 
Bulevardul Republicii din municipiul Cãlãraºi, a 
observat pe trotuar o borsetã.
Pentru a-l identifica pe propietar, jandarmul a 
deschis borseta ºi a constatat cã aceasta conþinea 
un telefon mobil, o carte de identitate, suma de 
262 lei ºi un breloc cu chei.

În scurt timp, subofiþerul a luat legãtura cu 
propietarul borsetei, ºi în prezenþa unui martor i-a 
înmânat acestuia bunurile gãsite. Bãrbatul a 
mulþumit jandarmului, fiind impresionat de 
cinstea ºi promtitudinea de care a dat dovadã.

Borsetã gãsitã de un 
jandarm cãlãrãºean ºi 

restituitã proprietarului

Urmãriþi internaþional, prinºi 
de poliþiºtii din Cãlãraºi
oliþiºtii din Cãlãraºi, cu sprijinul Biroului SIRENE 
din cadrul Centrului de Cooperare Poliþieneascã 
Internaþionalã – Inspectoratul General al Poliþiei P

Române, au depistat trei bãrbaþi urmãriþi de 
autoritãþile franceze pentru trafic de persoane. 

La data de 19 noiembrie 2015, poliþiºtii din cadrul 
Inspectoratului de Poliþie Judeþean Cãlãraºi au 
depistat trei bãrbaþi, cu vârste între 25 ºi 29 ani, 
toþi din municipiul Cãlãraºi, urmãriþi 
internaþional. 

Pe numele acestora, autoritãþile din Franþa au 
emis mandate europene de arestare, pentru 
sãvârºirea infracþiunilor de proxenetism ºi 
spãlarea banilor.

Pentru depistarea celor trei bãrbaþi, poliþiºtii au 
beneficiat de date ºi informaþii suplimentare, 
obþinute prin intermediul Biroului SIRENE din 
cadrul Centrului de Cooperare Poliþieneascã 
Internaþionalã – Inspectoratul General al Poliþiei 
Române.

Aceºtia au fost prezentaþi Parchetului de pe lângã 
Curtea de Apel Bucureºti ºi depuºi în arestul 
Direcþiei Generale de Poliþie a Municipiului 
Bucureºti, urmând a fi dispuse mãsuri pentru 
predarea cãtre autoritãþile din Franþa. 
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Dervent, cu Crucea de leac, Izvorul 
Tãmãduirii, ºi, înãlþându-se spre 
ceruri, biserica Sfântului Ierarh 
Iachint al Vicinei, Rezervaþiile 

Macedoniei, Cleomene, a înebunit Istorie ºi Arheologie din Constanþa. Sfinþii d-a rândul, dar ºi jupânul de naturale Bugeac ºi mai încolo 
la plug, Gheorghe, „faptuitorul bun” bând în felul sciþilor. Mai târziu, Firesc, ar urma „repatrierea” lui. Esechioi, 9 km sud din DN 3), 

romanii au impus acestor locuri „Scaldã-se,/Bãiazã-se/Cu vin bun cetatea bizantinã Pãcuiul lui Soare La poarta intrãrii în Curtea dintre 
cursul unei vieþi dinamice. Mai boteazã-se” (Câte colinde-ntre coperþi (9 km în aval de com. Ostrov), Vii, acum douã veri s-a descoperit 
întâi, au construit un castru, unde de sate !). Mãnãstirea Sf. Ioan Botezãtorul (cu un mormânt bustum (incineraþie-
Traian, pe la 105 – 106, a transferat atelier de veºminte religioase ºi înhumaþie, sec.II d.Hr.). Acþionarii Curtea are douã vile: Heron (cu 4 Legiunea XI Claudiae. Ulterior, se broderii), Hotel Dionis (de trei stele, Societãþii Ostrovit SA gândesc camere familiale ºi 4 twin), eroul va înjgheba o aºezare de negustori, cu 8 apartamente ºi bucãtãrie sã te serios la valorificarea acestei tracic, protector al agriculturii ºi al meseriaºi ºi veterani (canabae descoperiri în folosul turiºtilor care gospodãreºti „în regie proprie”), casei, întemeietor de neamuri, Aeliae Leg. XI Claudiae; Antoninus viziteazã Domeniile Ostrov. movile misterioase, sate cu ciºmele cavaler de Danubiu ºi mai târziu, Pius, 138-161). Cunoscutã ºi ca de piatrã, case „bulgãreºti” cu olane, poate, Sfântul Gheorghe omorând  „Soarta” hermeneuticã a acestor Staþie vamalã sub Marc Aureliu, prispã cu balcon ºi beci, avicolã balaurul; Egreta (cu 8 „cuiburi”), enind în Dobrogea, la povestiri devine agitatã (folosesc Durostorum/ Dorostolon (Silistra domesticã ºi nuci la drum. „ªi-aici-e-pasãrea migratã dinspre baltã care Domeniile Ostrov, nenãscuþi doar cuvintele lui Andrei Pleºu, nu de azi), primeºte titlul ºi numele de 

aici, Crama Lipniþa, un reper în îºi lasã penele sã vã împodobiþi Vîntr-o podgorie, câþi dintre voi ºi înþelesul tâlcuirii lui la „Parabola Municipium Aurelium Durostorum, 
viticultura dobrogeanã, depozitara pãlãriile.nu ºi-ar dori o curte-ntre-vii ? Nu 169-176 d.Hr. Dupã 971, Durostorum lucrãtorilor nevrednici ai viei”). Se 
singurei instalaþii de desciorchinare doar la Cristov, nu doar la Crãciun, va deveni capitala Themei Paristrion adaugã ºi martirii care au primit Privesc spre apus dinspre terasa scãpatã de la topit în România.ci în fiecare anotimp, te sfãtuiesc sã (Paradunavon)” cununa muceniciei întru Hristos în . (Rãzvan Ciucã, restaurantului (o construcþie de 

dai ascultare colindelor ºi sã Cultivarea viþei de vie în Dobrogea. aceste locuiri (v. Sfinþii Mucenici La miezul nopþii veghez în Beciul cu lemn ºi piatrã, cu pereþii vitraþi) ºi 
pãtrunzi povestea Fãptuitorului bun. Rãzoare de istorie, în Obiectiv de Iuliu Veteranul ºi Emilian, amândoi poveºti. Susurã de nu ºtiu unde o mã întreb cum de Dunãrea, apã-

Cãlãraºi). apã ºi umbrele Brâncovenilor de la Durostorum). Treci Dunãrea dinspre Bãrãgan, pe vioarã, nu a amuþit umbritã de 
plutesc cu aripi de lilieci. În leatul ziduri cenuºii?la Chiciu, vii dinspre Mare sau treci Cercetãrile arheologice dovedesc cã Glumind, ºi doar atât, la Crama 
acela Vodã lãsase via sa de lângã frontierea cu bulgarii, puþin dupã atât Crama Ostrov, cât ºi Curtea Ostrov vinul se face deasupra unui Suntem doi la masã. Eu ºi cana cu Piteºti neculeasã. „Pe luciul Crama Ostrov ºi clãdirea dintre Vii se aflã în perimetrul cimitir, la Curtea dintre Vii se vin. În golul ei joacã pãmântul ºi Dunãrii,/Tare vine ºi-mi sosãºte/Di-Depozitului de fermentare a necropolei (cimitirului) anticului consumã... Nu este o poveste de cerul. „La mijloc de case/Sunt tot un caic negru, zmolit,/Cu catargul de tutunului (CAM) – ctitoritã pe când Durostorum. Într-un mormânt, groazã (Horrorgeschichte), ci o mese –ntinse,/Fãclii albe –aprinse”. argint,/Cu postav verde-nvelitã (...) Cadrilaterul (cu judeþul Durostor) dezvelit în vara anului trecut chiar realitate. Vorbim despre dragoste ºi mai mult Bãlãceanu cã-mi vedea/Caicu un-sã þinea de România Mare, viitor lângã viitorul Restaurant – vila despre prietenie. Culeg stele de pe oprea,/ La Brâncoveanu-m venea/Din Viile Dobrogei istorice, administrate Centru Transfrontalier de Oenologie Durostorum (proiect în execuþie), frunze de vie ºi mã gândesc la un guriþã cã-i spunea:/- Caicu mi s-a de Domeniile Ostrov, nu cunosc ºi Viticulturã „Terasele Dunãrii” – defunctul, orientat V-E, avea pe opritî /La un ostrov, la un prundî,/Pe vin, Doar azi...(încã!) ierarhia francezã pentru ieºi din DN 3 ºi urci liniºtit, de-o frunte un ban (Commodus, 180- pãmântul turcului, /Turcului, grands ºi premiers crus, dar nici nu Prietene, mâine poþi pleca oriunde. rãsuflare, la Curtea dintre Vii. 192?), dar ºi mãrgele cu care se hainului !” (Al. Amzulescu, Cântece ºi-au consumat primul capitol dintr- Cum ar fi: la Crama Ostrov (o împodobea ºi se apãra de rele. În bãtrâneºti, Ed. Minerva, Bucureºti,  „Ale cui sunt ceste curþi,/Ceste curþi, o istorie abia începutã (aici mã refer aruncãturã de bãþ, dar vezi staþia de mormânt erau ºi fragmente de ceste domenii,/De-aºa nalte, 1974, pp. 504-508).

la la conversia strugurilor de masã vinificare, staþia de îmbuteliere, amfore ºi cãni de lut folosite, minunate,/Cu stobor de busuioc,/Cu ªi dacã Brâncovenii au purces la în struguri de vin). laboratorul de analize, Taverna obiºnuit, la ospeþe dar ºi la stropirea streºini de siminoc?”(colind, Ostrov).
nemurire trecând prin Curtea dintre cadavrelor cu vin sau cu ocazia pentru degustãri, reuniuni Curtea „cestor domenii”, ocrotitã de Aflãm dintr-un pseudo-letopiseþ al Vii? administrative, mese festive ºi prestãrii jurãmântului de fidelitate coline cu struguri pe care Sfinþii fac Domeniilor Ostrov: „Pânã la venirea Rãzvan CiucãDacia înainte de evenimente folclorice ºi mondene, (v. Gr. C. Tocilescu, sobor pe trei drumuri ca „trei râuri, romanilor, sciþii, locuitorii locului ºi Romani, Bucureºti. 1877, p.499). expoziþia de etnologie „Semne ºi Domeniile Ostrov.trei pârâuri:/Un de vin,/Altul de ai întinderii de pãmânt pânã la Inventarul mormântului se simboluri din satele cu vii”, parcul de 2015 noiembrie,mir/ª-altul d-apã limpejoarã”, Marea Neagrã, erau mari bãutori de pãstreazã, interpretat ºi restaurat sculpturã ºi galeria de artã devine, parcã, vad de Iordan. pe când strugurii vin pur, neamestecat cu apã. ºtiinþific, la Muzeul Naþional de contemporanã º.a.), Mãnãstirea Bãtrânul Crãciun ºi Sf. Ioan ºi toþi se culegeau târziuHerodot povesteºte cã regele 

20 – 22 noiembrie 20 – 26 noiembrie Premierã în România: Ron Howard aduce din Ejiofor, Nicole Kidman
27.11.2015Vineri: orele 12,30 Orele: 17,00; 20,00 decembrie pe marile ecrane Gen film: Mister, Thriller
Podul la care face referire aventura „În Inima Mãrii”.Sâmbãtã, duminicã: orele Luni: orele 17,00 nu este Premiera in Romania: 
titlul filmului este unul real, 10,30 si 12,30 proiecþie În iarna anului 1820, 04.12.2015
ce face legãtura între periferia ambarcaþiunea Essex este O echipã strâns sudatã de Crãiasa Zãpezii – Infernul din fostului Berlin de Vest ºi atacatã ºi distrusã de o balenã investigatori FBI formatã din 3D Amazon -  2D centrul oraºului Postdam, uriaºã cu o voinþã Ray (Chiwetel Ejiofor) ºi Jess 
aflat anterior sub controlul distrugatoare parcã Regia: Maksim Sveshnikov, Regia: Eli Roth (Julia Roberts), alãturi de 
Germaniei de Est. A primit planificatã. „În Inima Mãrii” Vladlen Barbe Cu Magda Apanowicz, procurorul districtual care îi 
numele de „pod al spionilor” surprinde dezolanta imagine Cu: Elena Gheorghe – Gerda, Lorenza Izzo, Kirby Bliss supervizeazã, Claire (Nicole 
în ani '60, când serviciile de dupã asalt ºi lupta pentru Dan Cruceru – Regele, Blanton, Ariel Levy Kidman), e distrusã când 
secrete ale sovieticilor ºi ale salvare a echipajului captiv în Gen film: Horror, Thriller descoperã cã fiica adolescentã 
americanilor schimbau mijlocul vastei întinderi de a lui Jess a fost ucisã în mod Durata: 103 minute
prizonieri în numita locaþie. apã. Cei câþiva supravieþuitori brutal ºi fãrã vreun motiv Rating: IM18
„Bridge of Spies” spune dintr-o barcã ating limita aparent.Un grup de tineri activiºti din povestea lui James Donovan imposibilului pentru a rãmâne 

Acum, 13 ani mai târziu, dupã New York cãlãtoresc în jungla (Hanks), un avocat din în viaþã.
ce l-a cãutat obsesiv pe ucigaº, amazonianã pentru a milita sã Brooklyn care se trezeºte Trecând prin furtuni 
Ray descoperã, în sfârºit, un protejeze un trib aflat în aruncat în centrul Rãzboiului devastatoare, foamete, panicã 
nou indiciu despre care e pericol de dispariþie. În timpul Rece, când CIA îl trimite cu ºi disperare, oamenii vor pe care mama sa o învaþã cum 
convins cã îl va ajuta sã sarcina aproape imposibilã sã ajunge sã punã la îndoialã sã se poarte în lumea 
rezolve cazul, sã-l prindã pe negocieze eliberarea unui pilot adulþilor. În acest proces 
criminal ºi sã aducã liniºtea american, dupã ce avionul sãu intervine un vecin cumsecade, 
sufleteascã membrilor echipei a fost doborât pe teritoriul dar cam excentric, Aviatorul. 
sale. Dar nimeni nu e pregãtit Uniunii Sovietice. Aºadar, este Acesta îi prezintã micii sale 
pentru secretul ºocant pe care vorba despre un thriller prietene  o lume 
îl va aduce la ivealã efectul dramatic amplasat pe fundalul extraordinarã, în care totul 
distructiv al rãzbunãrii unei serii de evenimente este posibil. Este lumea pe 
personale asupra sufletului istorice care i-a prezentat-o, la rândul 
omenesc.

sãu, Micul prinþ .
Trecutul ºi prezentul se 4  – 6 decembrie Aici începe cãlãtoria magicã ºi 
întreþes pe mãsurã ce misterul Simona Pãtruleasa – Crãiasa emoþionantã a Fetiþei în Vineri: orele 12,30
îºi aratã profunzimi din ce în Zapezii, Claudia Pavel aka universul Micului prinþ. Iar Sâmbãtã, duminicã: orele ce mai sumbre, iar graniþele Cream – Negustoreasa Fetiþa îºi redescoperã copilãria 10,30 si 12,30 dintre dreptate ºi rãzbunare ºi învaþã cã cel mai important Gen film: Animaþie, Aventuri, 11 – 13 decembrie sunt tot mai neclare. Apare, lucru este sã ai prieteni ºi sã Familie 

Vineri: orele 12,30 aºadar, întrebarea: cât de înþelegi esenþialul vieþii prin Durata: 76 minute
Sâmbãtã, duminicã: orele departe ar merge cineva prisma inimii; cãci esenþialul Rating: AG 10,30 si 12,30 pentru a îndrepta un rãu nu poate fi vãzut cu ochiul Condusã de dorinþa de a inexplicabil?liber, ci poate fi cunoscut cu Micul prinþ – 3Dconstrui o nouã lume, în care 

zborului, avionul în care sunt adevãrat doar prin prisma Regia: Mark Osbornepuritatea albului sã 
tinerii are probleme ºi se sufletului. propria credinþã, moralitatea înlocuiascã emoþiile ºi gerul Cu: Rachel McAdams, Benicio Centrul Cultural 
prãbuºeºte, iar new-yorkezii ºi chiar valorile umane dupã polar sã îngheþe sufletele Del Toro, James Franco, ajung ostatici tocmai în Judeþean Cãlãraºi4 – 10 decembrie care se ghideazã. În tot acest oamenilor, Regina Zãpezii va Marion Cotillardmâinile celor pentru care au Orele: 20,00 timp, cãpitanul cautã o face orice pentru a-ºi pãstra Cinema 3D/2DGen film: Animaþievenit sã militeze.. modalitate de a se ghida în împãrãþia ºi a distruge toþi Luni: orele 17,00 nu este Durata: 108 minute Parcul central, Str. 

larg ºi de a-ºi duce la þãrm artiºtii care nu sunt de acord proiecþieRating: AG Independenþei, nr. 20. Preþul 27 noiembrie – 3 decembrie echipajul, pe când secundul cu viziunea ei. biletelor (acelaºi pt. filme 3D ºi Premierã în România: În inima mãrii – 3DOrele: 20,00 sãu devine obsedat de dorinþa Animaþia prezintã cãlãtoria 2D): 8 lei – copii cu vârste de 04.12.2015 Regia: Ron Howard de a captura fioroasa balenã.Luni: orele 17,00 nu este plinã de aventuri a micuþei maxim 14 ani; 12 lei – Redescoperiþi acum una Cu: Chris Hemsworth, Cillian proiecþieGerda care încearcã sã îºi persoane cu vârste peste 14 dintre cele mai îndrãgite Murphy, Brendan Gleesongãseascã fratele þinut 11 – 17 decembrie aniPodul spionilor – poveºti ale tuturor timpurilor. Gen film: Dramãprizonier undeva în vasta Orele: 20,00Regizorul Mark Osborne, vine Nu se efectueazã rezervãri.2Dîntindere albã din þinutul Durata: 121 minute Luni: orele 17,00 nu este acum cu prima adaptare Biletele pot fi cumpãrate cu o Regia: Steven Spielbergvrãjit de Regina Zãpezii. De-a Premierã în România: proiecþieanimatã a legendarei sãptãmânã înainte de data lungul cãlãtoriei sale, Gerda Cu: Tom Hanks, Amy Ryan 04.12.2015capodopere a lui Antoine de spectacolului.Secretul – 2Dse confruntã cu multe Gen film: Biografic, Dramã, Inspirat de bestseller-ul Saint-Exupéry, Micul prinþ.obstacole, dar cunoaºte ºi noi Informaþii: tel: 0242-312800; Regia: Billy RayThriller omonim semnat de Nathaniel Eroina povestirii este Fetiþa, site:  www.culturalcl.roprieteni de nãdejde. Cu: Julia Roberts, Chiwetel Durata: 135 minute Philbrick, apreciatul regizor 

17,00; 

17,00; 

17,00; 

n cadrul ºedinþei de consiliu Cãlãraºi ºi pe locuitorii lui doar administrativ Consiliului Judeþean 
judeþean de sãptãmâna trecutã, pentru cã el a plecat din PNL la un alt Cãlãraºi. E problema lor. Îi „felicit” pe Îconsilierii judeþeni au avut la mapã partid. În plus, acesta a mai spus cã cei de la PNL cã încã odatã se uitã cu 

o solicitare a municipiului Cãlãraºi Filipescu se aflã într-o mare eroare. faþa cãtre municipiul Cãlãraºi, sã 
privind acordarea sumei de 190.000 Cele 200 de miliarde de la PNDL sunt vedem cu ce vor ieºi ei atunci când vor 
de lei pentru reparaþiile strãzilor de fapt 105 iar împruutul de 250 de spune cã au sprijinit municipalitatea, 
Corniºei ºi Progresului. Înaintea miliarde se aflã încã în faza de îi mulþumesc foarte mult colegei mele 
supunerii la vot a solicitãrii, licitaþie. ºi celor de la PSD cã au fost alãturi de 
preºedintele CJ, Rãducu Filipescu a noi, de Primãria municipiului Cãlãraºi 

„Cu pãrere de rãu am auzi cã astãzi 
declarat cã municipalitatea se poate ºi de Consiliul Local.  

(n.r. 12 nov.) o propunere pe care am 
descurca ºi singurã, fãrã a mai avea 

trimis-o de foarte mult timp la CJ, ca Se adevereºte faptul cã atunci când 
nevoie de aceºti bani, deoarece a 

de obicei, a fost respinsã invocându-se spuneam cã banii pe care i-am primit 
primit de la Guvern, prin PNDL, 

cã am bani, cã am luat bani pe PNDL. nu i-am primit de la  CJ, cum se 
aproape 200 de miliarde de lei ºi va 

ªi celelalte localitãþi au luat bani pe lãudau unii, de fapt erau de la PNDL 
imprumuta alte 250 miliarde. Astfel, 

PNDL dar consider cã este o mare ºi le pun o întrebare, dacã toþi banii 
consilierii au respins în majoritate 

iresponsabilitate a celor care au fãcut aceºtia erau repartizaþi mai întâi 
proiectul de hotãrâre. 

aceste propuneri ºi ignorã cetãþenii Consiliului Judeþean cât aº fi primit 
În replicã, primarul Daniel Drãgulin l- din Cãlãraºi ºi faptul cã ºi noi facem eu acum? Vreau sã vã gândiþi la acest 
a acuzat pe preºedintele CJ cã parte din judeþul Cãlãraºi, ºi noi lucru.”, a concluzionat primarul 
boicoteazã financiar municipiul sunteþi „arondaþi” din punct de vedere municipiului. 

aºtepta, zeci de minute, într-o ºi cum poate fi realizatã, cât mai 
bãtaie de joc, într-adevãr, repede, o asemenea pasarelã, în 

condiþiile în care nu este vorba generalizatã!
despre cine ºtie ce mare Aceasta este situaþia ºi, repet, v-
investiþie, nu despre asta vorbim am prezentat-o în numele 
ci despre o biatã pasarelã care milioanelor de cetãþeni care 
sã fie realizatã în aceastã zonã!ajung, mãcar o datã pe an, într-o 
Mai mult decât atât, domnule aºteptare fãrã sfârºit!... toate judeþele din estul sute de mii, dacã nu milioane de 
ministru, ce aflu cu stupoare Aºteptam, la rândul meu, din români- în condiþiile în care îi României: "Barierea de la Domnule Ministru, dintr-un ziar local? Cã aceeaºi partea dumneavoastrã, domnule Drajna- o bãtaie de joc!...", 
problemã v-a fost ridicatã ºi de ministru, niºte precizãri foarte 

"Bariera de la Drajna este un Am primit rãspuns la Consiliul Judeþean Cãlãraºi, dar necesare ºi extrem de 
coºmar pentru participanþii în interpelarea pe care am ºi de Consiliul Judeþean importante pe care sã le adresaþi 
trafic!...", "Bariera de la Drajna- înregistrat-o la Departamentul Ialomiþa, iar rãspunsul CNADNR milioanelor de oameni interesaþi 
o nesimþire generalizatã!", "Pod pentru Relaþia cu Parlamentul a fost identic cu acela pe care mi de aceastã situaþie! Adicã niºte 
rutier peste calea feratã la cu numãrul 8175/DRP din data l-aþi trimis ºi mie! Rãspunsurile obiective concrete, cu niºte 
Drajna- la sfântul aºteaptã!...", de 22 septembrie 2015 ºi, vã astea le aveþi ºablon, undeva, în termene: Pânã la data... vom lua 
"Drajna... nesimþire fãrã mãrturisesc, am fost efectiv calculator ºi doar apãsaþi pe decizia dacã ne apucãm de lucru 
bariere!...", "Bariera Drajna- o ºocatã, dar ºi profund tastaturã ca sã scãpaþi de cei pentru o eventualã pasarelã... 
coadã micã... puþin cam mare!", dezamãgitã de modul în care care vã solicitã sã rezolvaþi între perioada ºi perioada sau 
"Circulaþia în zona Drajna, înþelegeþi dumneavoastrã sã probleme? Eu cred cã pânã la data... se va face studiul 
încurcatã de o barierã!", "ªoferii rãspundeþi la aceste interpelãri. atribuþiunile dumneavoastrã de fezabilitate... dupã care în 
sunt disperaþi!". Ajungându-se Domnule ministru, poate nu am sunt mult mai concrete ºi mai luãm în calcul ºi pe turiºtii care perioada dintre anul ºi anul vom 
pânã acolo încât, efectiv, cineva reuºit eu sã mã fac bine practice, cu atât mai mult cu cât vin din nordul þãrii ºi pentru a porni la alocarea de fonduri, 
a realizat o... ODÃ PENTRU înþeleasã, ori dumneavoastrã aþi dumneavoastrã luaþi decizii intra pe Autostrada Soarelui, eventual ºi în completare cu un 
BARIERA DE LA DRAJNA! Pe fãcut o uriaºã eroare crezând cã pentru prioritizãrile din faþa trebuie sã treacã pe la Drajna. proiect european, astfel încât 
Youtube sunt numeroase filmãri, v-am trimis, aºa, o scrisoare în CNADNR. Aºadar, în numele Dacã nu aveþi consilieri care sã pânã la data... sã avem gata 

nume personal la care aºteptam ale multor ºoferi care au ajuns milioanelor de cetãþeni ai trateze cu seriozitate aceastã aceastã pasarelã! Iar aici nu ne 
sã vãd dacã-mi rãspundeþi ºi în pragul disperãrii aºteptând României care au o problemã temã, vã invit la un experiment ducem pânã în… 2027, domnule 

pânã la 40 de minute sã treacã atât! Nu, domnule ministru, realã, vã solicit, în termen legal, foarte simplu- intraþi, domnule ministru, pentru cã situaþia este 
mesajul pe care vi l-am transmis acea cale feratã! Toate sunt un rãspuns real, un rãspuns ministru, pe Google! Scrieþi intolerabilã, incalificabilã, iar 
este profund legat de una dintre adevãrat, un rãspuns cu date acolo "barierã Drajna" ºi veþi extrase din titlurile unor articole oamenii nu mai pot aºtepta! 
cele mai dramatice situaþii concrete ºi cu termene, pentru avea impresia cã acesta este publicate de ziare din mai toatã Este o situaþie urgentã, asupra 
existente, la nivelul zona de est a României, deºi în cã oamenii s-au sãturat sã unul dintre obiectivele presei din cãreia dumneavoastrã ar trebui 
transportului rutier din aºtepte, nu numai la barierã!...toatã zona de est a României! (cã doar cu asta se ocupã timpul verii se întâlnesc cu acest 
România, în acest moment! O Vã citez eu, o serie de titluri, coºmar ºi cei care vin ºi din alte ministerul transporturilor, nu?) DEPUTAT PSRO CÃLÃRAªI
problemã care afecteazã, anual, aparþinând publicaþiilor din mai sã stabiliþi care sunt prioritãþile pãrþi, puºi în situaþia de a MARIA DRAGOMIR

espre o eventualã plecare a senatorului 
Iulian Dumitrescu în judeþul Prahova, de 
acolo de unde este de fapt, s-a tot vorbit D

de ceva vreme încoace. În mai multe rânduri, 
atât el, cât ºi preºedintele PNL Cãlaraºi, Rãducu 
Filipescu, au negat informaþia. Mai mult decât 
atât, Dumitrescu a afirmat cã este interesat 
chiar de preºedinþia Consiliului Judeþean 
Cãlãraºi.
Recent, în cadrul unei conferinþe de presã, 
deputatul UNPR Aurel Niculae, fost coleg al 
senatorului, a declarat, fãcând referire la 
renunþarea lui Filipescu la candidatura pentru 
ºefia CJ Cãlãraºi, cã urmaºul de desemnat al 
acestuia, Iulian Dumitrescu, va pãrãsi Cãlãraºiul 
pentru Prahova luni, 16 noiembrie a.c. „Se pare 
cã la Cãlãraºi împãraþii nu au urmaºi”, a 
concluzionat Aurel Niculae. 

Contactat de Obiectiv, senatorul Iulian 
Dumitrescu a recunoscut cã se discutã despre o 
plecare a sa la Prahova, dar în niciun caz de tot. 
Acesta va prelua preºedinþia interimarã a 
organizaþiei judeþene a PNL Prahova ºi doar 
atât.
Iulian Dumitrescu ne-a declarat cã va candida pe 
listele PNL Cãlãraºi, atît la locale cât ºi la 
parlamentare. „NU plec de la Cãlãraºi, deºi sunt 
din Prahova, la Cãlãraºi mã simt acasã!” 
În altã ordine de idei, Cristian Cãpraru a preluat 
sãptãmâna trecutã preºedinþia interimarã a PNL 
Olteniþa, funcþie deþinutã pânã acum de Iulian 
Dumitrescu. Cristian Cãpraru este propunerea 
PNL pentru Primãria Olteniþa.

PROGRAM CINEMA perioada 20 noiembrie - 17 decembrie 2015

DE VEGHE LA CURTEA DINTRE VII

INTERPELARE CÃTRE DOMNUL MINISTRU IULIAN MATACHE, MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Deputat, Maria Dragomir

BARIERA DE LA DRAJNA 
- interpelare reluatã pentru un rãspuns neconvingãtor!

Senatorul Iulian 
Dumitrescu 

NU pleacã de la 
Cãlãraºi

Primarul Drãgulin trage 
un semnal de alarmã: 
Municipiul este boicotat 
politic de Filipescu
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Dervent, cu Crucea de leac, Izvorul 
Tãmãduirii, ºi, înãlþându-se spre 
ceruri, biserica Sfântului Ierarh 
Iachint al Vicinei, Rezervaþiile 

Macedoniei, Cleomene, a înebunit Istorie ºi Arheologie din Constanþa. Sfinþii d-a rândul, dar ºi jupânul de naturale Bugeac ºi mai încolo 
la plug, Gheorghe, „faptuitorul bun” bând în felul sciþilor. Mai târziu, Firesc, ar urma „repatrierea” lui. Esechioi, 9 km sud din DN 3), 

romanii au impus acestor locuri „Scaldã-se,/Bãiazã-se/Cu vin bun cetatea bizantinã Pãcuiul lui Soare La poarta intrãrii în Curtea dintre 
cursul unei vieþi dinamice. Mai boteazã-se” (Câte colinde-ntre coperþi (9 km în aval de com. Ostrov), Vii, acum douã veri s-a descoperit 
întâi, au construit un castru, unde de sate !). Mãnãstirea Sf. Ioan Botezãtorul (cu un mormânt bustum (incineraþie-
Traian, pe la 105 – 106, a transferat atelier de veºminte religioase ºi înhumaþie, sec.II d.Hr.). Acþionarii Curtea are douã vile: Heron (cu 4 Legiunea XI Claudiae. Ulterior, se broderii), Hotel Dionis (de trei stele, Societãþii Ostrovit SA gândesc camere familiale ºi 4 twin), eroul va înjgheba o aºezare de negustori, cu 8 apartamente ºi bucãtãrie sã te serios la valorificarea acestei tracic, protector al agriculturii ºi al meseriaºi ºi veterani (canabae descoperiri în folosul turiºtilor care gospodãreºti „în regie proprie”), casei, întemeietor de neamuri, Aeliae Leg. XI Claudiae; Antoninus viziteazã Domeniile Ostrov. movile misterioase, sate cu ciºmele cavaler de Danubiu ºi mai târziu, Pius, 138-161). Cunoscutã ºi ca de piatrã, case „bulgãreºti” cu olane, poate, Sfântul Gheorghe omorând  „Soarta” hermeneuticã a acestor Staþie vamalã sub Marc Aureliu, prispã cu balcon ºi beci, avicolã balaurul; Egreta (cu 8 „cuiburi”), enind în Dobrogea, la povestiri devine agitatã (folosesc Durostorum/ Dorostolon (Silistra domesticã ºi nuci la drum. „ªi-aici-e-pasãrea migratã dinspre baltã care Domeniile Ostrov, nenãscuþi doar cuvintele lui Andrei Pleºu, nu de azi), primeºte titlul ºi numele de 

aici, Crama Lipniþa, un reper în îºi lasã penele sã vã împodobiþi Vîntr-o podgorie, câþi dintre voi ºi înþelesul tâlcuirii lui la „Parabola Municipium Aurelium Durostorum, 
viticultura dobrogeanã, depozitara pãlãriile.nu ºi-ar dori o curte-ntre-vii ? Nu 169-176 d.Hr. Dupã 971, Durostorum lucrãtorilor nevrednici ai viei”). Se 
singurei instalaþii de desciorchinare doar la Cristov, nu doar la Crãciun, va deveni capitala Themei Paristrion adaugã ºi martirii care au primit Privesc spre apus dinspre terasa scãpatã de la topit în România.ci în fiecare anotimp, te sfãtuiesc sã (Paradunavon)” cununa muceniciei întru Hristos în . (Rãzvan Ciucã, restaurantului (o construcþie de 

dai ascultare colindelor ºi sã Cultivarea viþei de vie în Dobrogea. aceste locuiri (v. Sfinþii Mucenici La miezul nopþii veghez în Beciul cu lemn ºi piatrã, cu pereþii vitraþi) ºi 
pãtrunzi povestea Fãptuitorului bun. Rãzoare de istorie, în Obiectiv de Iuliu Veteranul ºi Emilian, amândoi poveºti. Susurã de nu ºtiu unde o mã întreb cum de Dunãrea, apã-

Cãlãraºi). apã ºi umbrele Brâncovenilor de la Durostorum). Treci Dunãrea dinspre Bãrãgan, pe vioarã, nu a amuþit umbritã de 
plutesc cu aripi de lilieci. În leatul ziduri cenuºii?la Chiciu, vii dinspre Mare sau treci Cercetãrile arheologice dovedesc cã Glumind, ºi doar atât, la Crama 
acela Vodã lãsase via sa de lângã frontierea cu bulgarii, puþin dupã atât Crama Ostrov, cât ºi Curtea Ostrov vinul se face deasupra unui Suntem doi la masã. Eu ºi cana cu Piteºti neculeasã. „Pe luciul Crama Ostrov ºi clãdirea dintre Vii se aflã în perimetrul cimitir, la Curtea dintre Vii se vin. În golul ei joacã pãmântul ºi Dunãrii,/Tare vine ºi-mi sosãºte/Di-Depozitului de fermentare a necropolei (cimitirului) anticului consumã... Nu este o poveste de cerul. „La mijloc de case/Sunt tot un caic negru, zmolit,/Cu catargul de tutunului (CAM) – ctitoritã pe când Durostorum. Într-un mormânt, groazã (Horrorgeschichte), ci o mese –ntinse,/Fãclii albe –aprinse”. argint,/Cu postav verde-nvelitã (...) Cadrilaterul (cu judeþul Durostor) dezvelit în vara anului trecut chiar realitate. Vorbim despre dragoste ºi mai mult Bãlãceanu cã-mi vedea/Caicu un-sã þinea de România Mare, viitor lângã viitorul Restaurant – vila despre prietenie. Culeg stele de pe oprea,/ La Brâncoveanu-m venea/Din Viile Dobrogei istorice, administrate Centru Transfrontalier de Oenologie Durostorum (proiect în execuþie), frunze de vie ºi mã gândesc la un guriþã cã-i spunea:/- Caicu mi s-a de Domeniile Ostrov, nu cunosc ºi Viticulturã „Terasele Dunãrii” – defunctul, orientat V-E, avea pe opritî /La un ostrov, la un prundî,/Pe vin, Doar azi...(încã!) ierarhia francezã pentru ieºi din DN 3 ºi urci liniºtit, de-o frunte un ban (Commodus, 180- pãmântul turcului, /Turcului, grands ºi premiers crus, dar nici nu Prietene, mâine poþi pleca oriunde. rãsuflare, la Curtea dintre Vii. 192?), dar ºi mãrgele cu care se hainului !” (Al. Amzulescu, Cântece ºi-au consumat primul capitol dintr- Cum ar fi: la Crama Ostrov (o împodobea ºi se apãra de rele. În bãtrâneºti, Ed. Minerva, Bucureºti,  „Ale cui sunt ceste curþi,/Ceste curþi, o istorie abia începutã (aici mã refer aruncãturã de bãþ, dar vezi staþia de mormânt erau ºi fragmente de ceste domenii,/De-aºa nalte, 1974, pp. 504-508).

la la conversia strugurilor de masã vinificare, staþia de îmbuteliere, amfore ºi cãni de lut folosite, minunate,/Cu stobor de busuioc,/Cu ªi dacã Brâncovenii au purces la în struguri de vin). laboratorul de analize, Taverna obiºnuit, la ospeþe dar ºi la stropirea streºini de siminoc?”(colind, Ostrov).
nemurire trecând prin Curtea dintre cadavrelor cu vin sau cu ocazia pentru degustãri, reuniuni Curtea „cestor domenii”, ocrotitã de Aflãm dintr-un pseudo-letopiseþ al Vii? administrative, mese festive ºi prestãrii jurãmântului de fidelitate coline cu struguri pe care Sfinþii fac Domeniilor Ostrov: „Pânã la venirea Rãzvan CiucãDacia înainte de evenimente folclorice ºi mondene, (v. Gr. C. Tocilescu, sobor pe trei drumuri ca „trei râuri, romanilor, sciþii, locuitorii locului ºi Romani, Bucureºti. 1877, p.499). expoziþia de etnologie „Semne ºi Domeniile Ostrov.trei pârâuri:/Un de vin,/Altul de ai întinderii de pãmânt pânã la Inventarul mormântului se simboluri din satele cu vii”, parcul de 2015 noiembrie,mir/ª-altul d-apã limpejoarã”, Marea Neagrã, erau mari bãutori de pãstreazã, interpretat ºi restaurat sculpturã ºi galeria de artã devine, parcã, vad de Iordan. pe când strugurii vin pur, neamestecat cu apã. ºtiinþific, la Muzeul Naþional de contemporanã º.a.), Mãnãstirea Bãtrânul Crãciun ºi Sf. Ioan ºi toþi se culegeau târziuHerodot povesteºte cã regele 

20 – 22 noiembrie 20 – 26 noiembrie Premierã în România: Ron Howard aduce din Ejiofor, Nicole Kidman
27.11.2015Vineri: orele 12,30 Orele: 17,00; 20,00 decembrie pe marile ecrane Gen film: Mister, Thriller
Podul la care face referire aventura „În Inima Mãrii”.Sâmbãtã, duminicã: orele Luni: orele 17,00 nu este Premiera in Romania: 
titlul filmului este unul real, 10,30 si 12,30 proiecþie În iarna anului 1820, 04.12.2015
ce face legãtura între periferia ambarcaþiunea Essex este O echipã strâns sudatã de Crãiasa Zãpezii – Infernul din fostului Berlin de Vest ºi atacatã ºi distrusã de o balenã investigatori FBI formatã din 3D Amazon -  2D centrul oraºului Postdam, uriaºã cu o voinþã Ray (Chiwetel Ejiofor) ºi Jess 
aflat anterior sub controlul distrugatoare parcã Regia: Maksim Sveshnikov, Regia: Eli Roth (Julia Roberts), alãturi de 
Germaniei de Est. A primit planificatã. „În Inima Mãrii” Vladlen Barbe Cu Magda Apanowicz, procurorul districtual care îi 
numele de „pod al spionilor” surprinde dezolanta imagine Cu: Elena Gheorghe – Gerda, Lorenza Izzo, Kirby Bliss supervizeazã, Claire (Nicole 
în ani '60, când serviciile de dupã asalt ºi lupta pentru Dan Cruceru – Regele, Blanton, Ariel Levy Kidman), e distrusã când 
secrete ale sovieticilor ºi ale salvare a echipajului captiv în Gen film: Horror, Thriller descoperã cã fiica adolescentã 
americanilor schimbau mijlocul vastei întinderi de a lui Jess a fost ucisã în mod Durata: 103 minute
prizonieri în numita locaþie. apã. Cei câþiva supravieþuitori brutal ºi fãrã vreun motiv Rating: IM18
„Bridge of Spies” spune dintr-o barcã ating limita aparent.Un grup de tineri activiºti din povestea lui James Donovan imposibilului pentru a rãmâne 

Acum, 13 ani mai târziu, dupã New York cãlãtoresc în jungla (Hanks), un avocat din în viaþã.
ce l-a cãutat obsesiv pe ucigaº, amazonianã pentru a milita sã Brooklyn care se trezeºte Trecând prin furtuni 
Ray descoperã, în sfârºit, un protejeze un trib aflat în aruncat în centrul Rãzboiului devastatoare, foamete, panicã 
nou indiciu despre care e pericol de dispariþie. În timpul Rece, când CIA îl trimite cu ºi disperare, oamenii vor pe care mama sa o învaþã cum 
convins cã îl va ajuta sã sarcina aproape imposibilã sã ajunge sã punã la îndoialã sã se poarte în lumea 
rezolve cazul, sã-l prindã pe negocieze eliberarea unui pilot adulþilor. În acest proces 
criminal ºi sã aducã liniºtea american, dupã ce avionul sãu intervine un vecin cumsecade, 
sufleteascã membrilor echipei a fost doborât pe teritoriul dar cam excentric, Aviatorul. 
sale. Dar nimeni nu e pregãtit Uniunii Sovietice. Aºadar, este Acesta îi prezintã micii sale 
pentru secretul ºocant pe care vorba despre un thriller prietene  o lume 
îl va aduce la ivealã efectul dramatic amplasat pe fundalul extraordinarã, în care totul 
distructiv al rãzbunãrii unei serii de evenimente este posibil. Este lumea pe 
personale asupra sufletului istorice care i-a prezentat-o, la rândul 
omenesc.

sãu, Micul prinþ .
Trecutul ºi prezentul se 4  – 6 decembrie Aici începe cãlãtoria magicã ºi 
întreþes pe mãsurã ce misterul Simona Pãtruleasa – Crãiasa emoþionantã a Fetiþei în Vineri: orele 12,30
îºi aratã profunzimi din ce în Zapezii, Claudia Pavel aka universul Micului prinþ. Iar Sâmbãtã, duminicã: orele ce mai sumbre, iar graniþele Cream – Negustoreasa Fetiþa îºi redescoperã copilãria 10,30 si 12,30 dintre dreptate ºi rãzbunare ºi învaþã cã cel mai important Gen film: Animaþie, Aventuri, 11 – 13 decembrie sunt tot mai neclare. Apare, lucru este sã ai prieteni ºi sã Familie 

Vineri: orele 12,30 aºadar, întrebarea: cât de înþelegi esenþialul vieþii prin Durata: 76 minute
Sâmbãtã, duminicã: orele departe ar merge cineva prisma inimii; cãci esenþialul Rating: AG 10,30 si 12,30 pentru a îndrepta un rãu nu poate fi vãzut cu ochiul Condusã de dorinþa de a inexplicabil?liber, ci poate fi cunoscut cu Micul prinþ – 3Dconstrui o nouã lume, în care 

zborului, avionul în care sunt adevãrat doar prin prisma Regia: Mark Osbornepuritatea albului sã 
tinerii are probleme ºi se sufletului. propria credinþã, moralitatea înlocuiascã emoþiile ºi gerul Cu: Rachel McAdams, Benicio Centrul Cultural 
prãbuºeºte, iar new-yorkezii ºi chiar valorile umane dupã polar sã îngheþe sufletele Del Toro, James Franco, ajung ostatici tocmai în Judeþean Cãlãraºi4 – 10 decembrie care se ghideazã. În tot acest oamenilor, Regina Zãpezii va Marion Cotillardmâinile celor pentru care au Orele: 20,00 timp, cãpitanul cautã o face orice pentru a-ºi pãstra Cinema 3D/2DGen film: Animaþievenit sã militeze.. modalitate de a se ghida în împãrãþia ºi a distruge toþi Luni: orele 17,00 nu este Durata: 108 minute Parcul central, Str. 

larg ºi de a-ºi duce la þãrm artiºtii care nu sunt de acord proiecþieRating: AG Independenþei, nr. 20. Preþul 27 noiembrie – 3 decembrie echipajul, pe când secundul cu viziunea ei. biletelor (acelaºi pt. filme 3D ºi Premierã în România: În inima mãrii – 3DOrele: 20,00 sãu devine obsedat de dorinþa Animaþia prezintã cãlãtoria 2D): 8 lei – copii cu vârste de 04.12.2015 Regia: Ron Howard de a captura fioroasa balenã.Luni: orele 17,00 nu este plinã de aventuri a micuþei maxim 14 ani; 12 lei – Redescoperiþi acum una Cu: Chris Hemsworth, Cillian proiecþieGerda care încearcã sã îºi persoane cu vârste peste 14 dintre cele mai îndrãgite Murphy, Brendan Gleesongãseascã fratele þinut 11 – 17 decembrie aniPodul spionilor – poveºti ale tuturor timpurilor. Gen film: Dramãprizonier undeva în vasta Orele: 20,00Regizorul Mark Osborne, vine Nu se efectueazã rezervãri.2Dîntindere albã din þinutul Durata: 121 minute Luni: orele 17,00 nu este acum cu prima adaptare Biletele pot fi cumpãrate cu o Regia: Steven Spielbergvrãjit de Regina Zãpezii. De-a Premierã în România: proiecþieanimatã a legendarei sãptãmânã înainte de data lungul cãlãtoriei sale, Gerda Cu: Tom Hanks, Amy Ryan 04.12.2015capodopere a lui Antoine de spectacolului.Secretul – 2Dse confruntã cu multe Gen film: Biografic, Dramã, Inspirat de bestseller-ul Saint-Exupéry, Micul prinþ.obstacole, dar cunoaºte ºi noi Informaþii: tel: 0242-312800; Regia: Billy RayThriller omonim semnat de Nathaniel Eroina povestirii este Fetiþa, site:  www.culturalcl.roprieteni de nãdejde. Cu: Julia Roberts, Chiwetel Durata: 135 minute Philbrick, apreciatul regizor 

17,00; 

17,00; 

17,00; 

n cadrul ºedinþei de consiliu Cãlãraºi ºi pe locuitorii lui doar administrativ Consiliului Judeþean 
judeþean de sãptãmâna trecutã, pentru cã el a plecat din PNL la un alt Cãlãraºi. E problema lor. Îi „felicit” pe Îconsilierii judeþeni au avut la mapã partid. În plus, acesta a mai spus cã cei de la PNL cã încã odatã se uitã cu 

o solicitare a municipiului Cãlãraºi Filipescu se aflã într-o mare eroare. faþa cãtre municipiul Cãlãraºi, sã 
privind acordarea sumei de 190.000 Cele 200 de miliarde de la PNDL sunt vedem cu ce vor ieºi ei atunci când vor 
de lei pentru reparaþiile strãzilor de fapt 105 iar împruutul de 250 de spune cã au sprijinit municipalitatea, 
Corniºei ºi Progresului. Înaintea miliarde se aflã încã în faza de îi mulþumesc foarte mult colegei mele 
supunerii la vot a solicitãrii, licitaþie. ºi celor de la PSD cã au fost alãturi de 
preºedintele CJ, Rãducu Filipescu a noi, de Primãria municipiului Cãlãraºi 

„Cu pãrere de rãu am auzi cã astãzi 
declarat cã municipalitatea se poate ºi de Consiliul Local.  

(n.r. 12 nov.) o propunere pe care am 
descurca ºi singurã, fãrã a mai avea 

trimis-o de foarte mult timp la CJ, ca Se adevereºte faptul cã atunci când 
nevoie de aceºti bani, deoarece a 

de obicei, a fost respinsã invocându-se spuneam cã banii pe care i-am primit 
primit de la Guvern, prin PNDL, 

cã am bani, cã am luat bani pe PNDL. nu i-am primit de la  CJ, cum se 
aproape 200 de miliarde de lei ºi va 

ªi celelalte localitãþi au luat bani pe lãudau unii, de fapt erau de la PNDL 
imprumuta alte 250 miliarde. Astfel, 

PNDL dar consider cã este o mare ºi le pun o întrebare, dacã toþi banii 
consilierii au respins în majoritate 

iresponsabilitate a celor care au fãcut aceºtia erau repartizaþi mai întâi 
proiectul de hotãrâre. 

aceste propuneri ºi ignorã cetãþenii Consiliului Judeþean cât aº fi primit 
În replicã, primarul Daniel Drãgulin l- din Cãlãraºi ºi faptul cã ºi noi facem eu acum? Vreau sã vã gândiþi la acest 
a acuzat pe preºedintele CJ cã parte din judeþul Cãlãraºi, ºi noi lucru.”, a concluzionat primarul 
boicoteazã financiar municipiul sunteþi „arondaþi” din punct de vedere municipiului. 

aºtepta, zeci de minute, într-o ºi cum poate fi realizatã, cât mai 
bãtaie de joc, într-adevãr, repede, o asemenea pasarelã, în 

condiþiile în care nu este vorba generalizatã!
despre cine ºtie ce mare Aceasta este situaþia ºi, repet, v-
investiþie, nu despre asta vorbim am prezentat-o în numele 
ci despre o biatã pasarelã care milioanelor de cetãþeni care 
sã fie realizatã în aceastã zonã!ajung, mãcar o datã pe an, într-o 
Mai mult decât atât, domnule aºteptare fãrã sfârºit!... toate judeþele din estul sute de mii, dacã nu milioane de 
ministru, ce aflu cu stupoare Aºteptam, la rândul meu, din români- în condiþiile în care îi României: "Barierea de la Domnule Ministru, dintr-un ziar local? Cã aceeaºi partea dumneavoastrã, domnule Drajna- o bãtaie de joc!...", 
problemã v-a fost ridicatã ºi de ministru, niºte precizãri foarte 

"Bariera de la Drajna este un Am primit rãspuns la Consiliul Judeþean Cãlãraºi, dar necesare ºi extrem de 
coºmar pentru participanþii în interpelarea pe care am ºi de Consiliul Judeþean importante pe care sã le adresaþi 
trafic!...", "Bariera de la Drajna- înregistrat-o la Departamentul Ialomiþa, iar rãspunsul CNADNR milioanelor de oameni interesaþi 
o nesimþire generalizatã!", "Pod pentru Relaþia cu Parlamentul a fost identic cu acela pe care mi de aceastã situaþie! Adicã niºte 
rutier peste calea feratã la cu numãrul 8175/DRP din data l-aþi trimis ºi mie! Rãspunsurile obiective concrete, cu niºte 
Drajna- la sfântul aºteaptã!...", de 22 septembrie 2015 ºi, vã astea le aveþi ºablon, undeva, în termene: Pânã la data... vom lua 
"Drajna... nesimþire fãrã mãrturisesc, am fost efectiv calculator ºi doar apãsaþi pe decizia dacã ne apucãm de lucru 
bariere!...", "Bariera Drajna- o ºocatã, dar ºi profund tastaturã ca sã scãpaþi de cei pentru o eventualã pasarelã... 
coadã micã... puþin cam mare!", dezamãgitã de modul în care care vã solicitã sã rezolvaþi între perioada ºi perioada sau 
"Circulaþia în zona Drajna, înþelegeþi dumneavoastrã sã probleme? Eu cred cã pânã la data... se va face studiul 
încurcatã de o barierã!", "ªoferii rãspundeþi la aceste interpelãri. atribuþiunile dumneavoastrã de fezabilitate... dupã care în 
sunt disperaþi!". Ajungându-se Domnule ministru, poate nu am sunt mult mai concrete ºi mai luãm în calcul ºi pe turiºtii care perioada dintre anul ºi anul vom 
pânã acolo încât, efectiv, cineva reuºit eu sã mã fac bine practice, cu atât mai mult cu cât vin din nordul þãrii ºi pentru a porni la alocarea de fonduri, 
a realizat o... ODÃ PENTRU înþeleasã, ori dumneavoastrã aþi dumneavoastrã luaþi decizii intra pe Autostrada Soarelui, eventual ºi în completare cu un 
BARIERA DE LA DRAJNA! Pe fãcut o uriaºã eroare crezând cã pentru prioritizãrile din faþa trebuie sã treacã pe la Drajna. proiect european, astfel încât 
Youtube sunt numeroase filmãri, v-am trimis, aºa, o scrisoare în CNADNR. Aºadar, în numele Dacã nu aveþi consilieri care sã pânã la data... sã avem gata 

nume personal la care aºteptam ale multor ºoferi care au ajuns milioanelor de cetãþeni ai trateze cu seriozitate aceastã aceastã pasarelã! Iar aici nu ne 
sã vãd dacã-mi rãspundeþi ºi în pragul disperãrii aºteptând României care au o problemã temã, vã invit la un experiment ducem pânã în… 2027, domnule 

pânã la 40 de minute sã treacã atât! Nu, domnule ministru, realã, vã solicit, în termen legal, foarte simplu- intraþi, domnule ministru, pentru cã situaþia este 
mesajul pe care vi l-am transmis acea cale feratã! Toate sunt un rãspuns real, un rãspuns ministru, pe Google! Scrieþi intolerabilã, incalificabilã, iar 
este profund legat de una dintre adevãrat, un rãspuns cu date acolo "barierã Drajna" ºi veþi extrase din titlurile unor articole oamenii nu mai pot aºtepta! 
cele mai dramatice situaþii concrete ºi cu termene, pentru avea impresia cã acesta este publicate de ziare din mai toatã Este o situaþie urgentã, asupra 
existente, la nivelul zona de est a României, deºi în cã oamenii s-au sãturat sã unul dintre obiectivele presei din cãreia dumneavoastrã ar trebui 
transportului rutier din aºtepte, nu numai la barierã!...toatã zona de est a României! (cã doar cu asta se ocupã timpul verii se întâlnesc cu acest 
România, în acest moment! O Vã citez eu, o serie de titluri, coºmar ºi cei care vin ºi din alte ministerul transporturilor, nu?) DEPUTAT PSRO CÃLÃRAªI
problemã care afecteazã, anual, aparþinând publicaþiilor din mai sã stabiliþi care sunt prioritãþile pãrþi, puºi în situaþia de a MARIA DRAGOMIR

espre o eventualã plecare a senatorului 
Iulian Dumitrescu în judeþul Prahova, de 
acolo de unde este de fapt, s-a tot vorbit D

de ceva vreme încoace. În mai multe rânduri, 
atât el, cât ºi preºedintele PNL Cãlaraºi, Rãducu 
Filipescu, au negat informaþia. Mai mult decât 
atât, Dumitrescu a afirmat cã este interesat 
chiar de preºedinþia Consiliului Judeþean 
Cãlãraºi.
Recent, în cadrul unei conferinþe de presã, 
deputatul UNPR Aurel Niculae, fost coleg al 
senatorului, a declarat, fãcând referire la 
renunþarea lui Filipescu la candidatura pentru 
ºefia CJ Cãlãraºi, cã urmaºul de desemnat al 
acestuia, Iulian Dumitrescu, va pãrãsi Cãlãraºiul 
pentru Prahova luni, 16 noiembrie a.c. „Se pare 
cã la Cãlãraºi împãraþii nu au urmaºi”, a 
concluzionat Aurel Niculae. 

Contactat de Obiectiv, senatorul Iulian 
Dumitrescu a recunoscut cã se discutã despre o 
plecare a sa la Prahova, dar în niciun caz de tot. 
Acesta va prelua preºedinþia interimarã a 
organizaþiei judeþene a PNL Prahova ºi doar 
atât.
Iulian Dumitrescu ne-a declarat cã va candida pe 
listele PNL Cãlãraºi, atît la locale cât ºi la 
parlamentare. „NU plec de la Cãlãraºi, deºi sunt 
din Prahova, la Cãlãraºi mã simt acasã!” 
În altã ordine de idei, Cristian Cãpraru a preluat 
sãptãmâna trecutã preºedinþia interimarã a PNL 
Olteniþa, funcþie deþinutã pânã acum de Iulian 
Dumitrescu. Cristian Cãpraru este propunerea 
PNL pentru Primãria Olteniþa.

PROGRAM CINEMA perioada 20 noiembrie - 17 decembrie 2015

DE VEGHE LA CURTEA DINTRE VII

INTERPELARE CÃTRE DOMNUL MINISTRU IULIAN MATACHE, MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Deputat, Maria Dragomir

BARIERA DE LA DRAJNA 
- interpelare reluatã pentru un rãspuns neconvingãtor!

Senatorul Iulian 
Dumitrescu 

NU pleacã de la 
Cãlãraºi

Primarul Drãgulin trage 
un semnal de alarmã: 
Municipiul este boicotat 
politic de Filipescu



fotbal. Inclusiv propriu pe Oþelul Galaþi. 
antrenorul Ionel Ganea s- Gazdele pornesc cu 
a numãrat printre cei prima ºansã. Miercurea 
care au fãcut galerie. viitoare, cãlãrãºenii vor 

juca în deplasare, în Sâmbãtã, de la ora 11:00, 
nocturnã, cu ACS Dunãrea Cãlãraºi 
Berceni.întâlneºte pe teren 

ntuziasmul joacã 
un rol important 
în lumea sportului, E

iar Cãlãraºiul s-a obiºnuit 
sã profite de pe urma 
acestui fapt. Euforia 
promovãrii de anul 
trecut, de la echipa de 
handbal, se întâlneºte 
acum ºi la echipa de 
fotbal.
Dunãrea trãieºte pe cai 
mari în Liga a 2-a. Elevii 
lui Ionel Ganea au 
încheiat turul de 
campionat cu o remizã la 
Suceava, scor 1-1. A fost 
un meci al cãrui rezultat 
a fost considerat de 
tehnicianul cãlãrãºean ca 
fiind echitabil. Golul 
Dunãrii a venit cu mult 
noroc, dupã care gazdele 
au restabilit egalitatea la Marea probã de caracter Laurenþiu Buº, marcator urmat rezultate cu mult 
capãtului unei faze de s-a dat miercuri seara, la Suceava, a punctat ºi peste aºteptãri. Un mare 
manual. În repriza a atunci când echipa de în oraºul de pe Bistriþa merit îl are antrenorul 
doua, Valentin Alexandru futsal a jucat pe teren dintr-un penalty obþinut Ionel Ganea, cel care a 
a ratat ocazie dupã propriu cu City Uª Tg. de cãtre Valentin reuºit sã le insufle 
ocazie, pentru ca în Mureº, una dintre forþele Alexandru, cel care avea elevilor sãi mentalitate 
minutul 90 sucevenii sã din Liga I. S-a încheiat 5-sã facã 2-0 dintr-o fazã la de învingãtori. La 
trimitã mingea în barã. 5, dupã ce elevii lui care a fost servit ideal de Cãlãraºi nu se poate 
Sâmbãtã, la Bacãu, acelaºi Buº. discuta despre mercenari. Marian ªotârcã au 
Dunãrea a reuºit un nou Sunt jucãtori plãtiþi la condus cu 5-2. Partida s-a Dunãrea mai are de jucat 
rezultat spectaculos. timp, cu salarii bune, dar jucat în sala de sport a patru meciuri în acest 
Cãlãrãºenii au învins cu care au ales Dunãrea ªcolii Nr. 11 Tudor an. 2015 a fost un an 
2-0 la capãtul unui meci pentru cã le-a plãcut Vladimirescu. Atmosfera cum nimeni nu a visat. S-
în care jucãtorii s-au antrenorul ºi au fost a fost una incendiarã iar a reuºit o promovare ce 
dãruit cum rar s-a mai convinºi cã pot urca pe la asta au contribuit pãrea compromisã în 
întâmplat la echipa de pe scara profesionalã dacã juniorii clubului ºi prima jumãtate a 
Borcea în ultimii ani. vor da totul pe teren. jucãtorii de la echipa de returului, dupã care au 
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n Fotbal La Festivalul Euro Music a 
obþinut premiul 1; 
Concursul Music Factory 
premiul 2;
Steluþe pe Portativ premiul 3.

l Cosmin Andrian are 14 
ani ºi este elev în clasa a VIII-
a A la ªcoala Gimnazialã 
"Nicolae Titulescu" Cãlãraºi. A ºi sã asiste la recitalul lui persoane prin artã;
terminat clasele a 5-a, 6-a si a Marius Marin, finalist al Finalista „Mamaia Copiilor 
7-a cu media generalã 10.concursului Vocea României. 2012”;

Spectacolul este organizat în Cântã de la 6 ani în cadrul Premiul I – Festivalul „Flori 
cadrul proiectului cofinanþat grupului "Flores Campi". de Gheaþã” Bucureºti 2013;
din Fondul Social European Dintre premiile obþinute: Trofeul Opera Prima Cãlãraºi prin Programul Social Finalist – Finala de 2013;European Dezvoltarea Popularitate "Next Star" Trofeul Best Singer – Resurselor Umane 2007-2013 decembrie 201; Festivalul Star Melody Investeºte în Oameni. 

Trofeu la Concursul Bucureºti 2014;Iatã ºi câteva repere în ceea ce Internaþional "Music For Kids" Locul I – Festivalul Bucureºti priveºte tinerele talente 2015;  Kids Music 2014cãlãrãºene:
Trofeu "Mamaia Copiilor " Finalistã în Festivalul de 
2015, sectiunea show; creatie ºi interpretare Mamaia l Alina Georgiana Mareº 

Copiilor 2014; Trofeul "Flori de Mai" – 2014 
are 13 ani. Hobby-uri sale sunt 

– secþiunea "Floricele pe Trofeul „Vedeta Naþionalã” – muzica, dansul ºi înotul. Este 
Câmpii"; Gala Românilor Talentaþi o fire optimistã, veselã ºi 

Cãlãraºi 2014; Locul 1Concursul comunicativã. Studiazã muzica 
Internaþional "Delfinul de Concurentã emisiunea Next de la vârsta de 9 ani sub 
Aur"; Star – Sezonul 4 2014;îndrumarea doamnei 

profesoare Alexandrina Finalistã in Festivalul de Trofeul "Glasul Copiilor"; 
Boranda din cadrul Centrului creaþie ºi interpretare Mamaia Locul 1"Glasul Cetãþii"; 
Cultural Cãlãraºi. A participat Copiilor 2015; Trofeul "Bucharest Kids 
la multe festivaluri unde a Participare în spectacolul Music"; câºtigat numeroase premii. teatrului de revistã Constantin 

Trofeul "Magia Crãciunului"; Este elevã a ºcolii nr 8, Mircea Tãnase , alãturi de Vasile 
Locul 1 "Steaua Dunãrii"; Vodã, clasa a VII-a. Muraru ºi Valentina Fãtu - 
Locul 1 "Steluþele Pucioasei"; Astã searã chef de râs! 2015

l Denisa ªerban, în vârstã Trofeul "Steluþele Olteniei"; Participãri multiple la 
de 11 ani, a fost numitã de spectacolele organizate în aer Locul 1 "Batca".
presa cãlãraºeanã "COPILUL liber, fiind artist Mix Music Olimpic naþional clasa a 7-a, la 
NEXT STAR" al Cãlãraºiului. Biologie, Clasa de excelenþã la 
Este elevã în clasa a VI-a la l Valentin Buzatu, în vârstã Matematicã;
Liceul Teoretic Mihai de 13 ani, face parte din Coprezentator la emisiunea Eminescu. Are numeroase grupul "Flores Campi Cãlãraºi" pentru copii "Haideþi la Show" apariþii radio ºi tv în diferite se pregãteºte cu Alexandrina – TVH 2014;emisiuni ºi un palmaes foarte Boranda ºi Marius Þeicu, 

Coprezentator la "Academia bogat:inerea aceasta, la care are ca scop promovarea participând la numeroase 
restaurantul "La Sãlcii" Copiilor";tinerelor talente din Cãlãraºi. Premiul I în cadrul acþiunii concursuri ºi spectacole. În 
din Cãlãraºi, va avea loc V Începând cu ora 19.30 A participat la trei filme: „Arta la apus” – 10 2015 a reprezentat orasul 

cel de al treilea eveniment cãlãrãºenii sunt aºteptaþi sã-i septembrie 2011 – Lupta "Trupa de Show", "Pãdurea Cãlãraºi la festivalul din Bielsk 
organizat de Positive Events susþinã pe micii interpreþi dar împotriva traficului de albastrã" ºi "Dramaticus".Podlaski din Polonia. 

COMUNICAT DE PRESÃ

www.cbcromaniabulgaria.eu
Investim în viitorul tãu!

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

La Camera de Comerþ, Industrie ºi Agriculturã Stabilirea unei reþele de centre de video- Transfer Tehnologic ºi Inovare - ARoTT Craiova.
Cãlãraºi a fost livrat ºi instalat un sistem de conferinþã pentru conexiune interactivã ºi Prin înfiinþarea celor patru centre în Ruse, 
video-conferinþã. Ulterior, au fost organizate 5 cooperare în regiunea bulgaro-românã Vratsa, Craiova ºi Cãlãraºi, partenerii doresc sã 
evenimente-pilot, respectiv: transfrontalierã este obiectivul principal al îmbunãtãþeascã infrastructura de comunicare din 

proiectului „CBC LIVE – Cross Border l Bune practici de cooperare internaþionalã regiune pentru a depãºi o parte din problemele 
Cooperation Live Interaction Video legate de accesibilitate ºi izolare faþã de centrele l Job-uri si Cariere
Conferencing Network"/ „Împreunã în timp economice ale celor douã þãri.l B2B
real: Reþea de Centre de conferinþe – video Tehnologia de video-conferinþã permite schimbul l Programe de finanþare ºi proiecte
pentru realizarea de comunicare interactivã de informaþii de voce ºi video precum ºi date în l Investiþii realizate ºi proiecte de investiþii ºi cooperare în regiunea transfrontalierã" timp real. Utilizatorii viitori pot partaja transfrontaliere MIS ETC 325, în care Camera de Comerþ, prezentãri, discuþii ºi sã comunice în moduri care 
Industrie ºi Agriculturã Cãlãraºi acþioneazã în accelereazã ºi faciliteazã cooperarea economicã ºi 

Pentru informrea diverselor tipuri de beneficiari parteneriat cu Camera de Comerþ ºi Industrie socialã în regiune. Aplicarea tehnologiei de video-
au fost organizate zile deschise, în cadrul cãrora Ruse (lider), Asociaþia „Idein Society",Camera de conferinþe reduce nevoia de a cãlãtori ºi ca 
instalþia ºi facilitãþile pe care le oferã au fost Comerþ Vratsa ºi Asociaþia Românã pentru urmare reduce costurile de transport, efectele 
pezentate primarilor de comune, elevilor de la nocive asupra mediului, stres ºi accidente rutiere.
Colegiul Tehnic „?tefan Bãnulescu", precum ºi 
participanþilor la seminarul „Instrumente 
integrate pentru combaterea practicilor 
discriminatorii ºi promovarea incluziunii 
sociale a grupurilor vulnerabile" – gãzduit de 
CCIA Cãlãraºi.

Schimb de informaþii, prin CENTRUL DE VIDEOCONFERINÞÃ 
de la Camera de Comerþ, Industrie ºi Agriculturã Cãlãraºi

Un nou eveniment 
marca Positive Events

Etapa XIV-a/ Rezultate

l Farul Constanþa – Ceahãul P. Neamþ 5-0
l Oþelul Galaþi – Academica Clinceni 0-1
l Rapid CFR Suceava – Dacia Brãila 1-2
l Gloria Buzãu – Bucovina Pojorâta 4-0
l SC Bacãu – Dunãrea Cãlãraºi 0-2
l CS Baloteºti – Rapid Bucureºti 0-1

Clasament
1. Rapid Bucureºti 13 9 2 2 19-7 29
2. Academica Clinceni 13 8 2 3 27-14 26
3. Dunãrea Cãlãraºi 13 6 6 1 22-7 24
4. Farul Constanþa 13 7 3 3 24-12 24
5. Dacia Brãila 13 7 3 3 16-14 24
6. Rapid CFR Suceava 13 6 2 5 16-15 20
7. SC Bacãu 13 6 1 6 13-16 19
8. ACS Berceni 12 4 3 5 14-16 15
9. Gloria Buzãu 13 4 2 7 13-25 14
10. CS Baloteºti 13 3 3 7 12-18 12
11. Bucovina Pojorâta 13 2 4 7 16-23 10
12. Oþelul Galaþi 13 2 3 8 6-14 9
13. Ceahlãul P.  Neamþ 13 2 2   9 7-24 8

Etapa XV-a
l Sâmbãtã, 21 noiembrie
Bucovina Pojorâta – Rapid CFR Suceava
Dacia Unirea Brãila – SC Bacãu
Dunãrea Cãlãraºi – Oþelul Galaþi
Academica Clinceni – ACS Berceni
Rapid Bucureºti – Farul Constanþa
Ceahlãul P. Neamþ – Gloria Buzãu
CS Baloteºti va sta.

Asta înseamnã Dunãrea
Sorin Anghel

Clasament
1. CSM Bucureºti 11 9 0 2 311-270 27
2. Dinamo Bucureºti 11 8 2 1 351-299 26
3. Steaua Bucureºti 11 7 2 2 330-287 23
4. Poli Timiºoara 11 7 0 4 304-270 21
5. HC Odorhei 11 7 0 4 297-274 21
6. HC Adrian Petrea 11 6 1 4 278-276 19
7. HCM Minaur 11 5 2 4 300-282 17
8. Potaissa Turda 11 5 1 5 288-305 16
9. AHC Dunãrea 11 5 0 6 288-304 15
10. HC Vaslui 11 4 1 6 311-322 13
11. CSM Ploieºti 11 4 0 7 303-300 12
12. Energia Tg. Jiu 11 3 1 7 284-299 10
13. CSM Focºani 11 2 0 9 270-335 6
14. CSU Danubius 11 0 0 11 272-364 0

Etapa a XI-a / Rezultate
HC Adrian Petrea – Poli Timiºoara 20-19
Energia Tg. Jiu – CSM Ploieºti 27-22
HC Vaslui – Potaissa Turda 32-23
Dinamo – Steaua Alexandrion 26-25
HC Odorhei – CSM Bucureºti 27-28
CSU Danubius – CSM Focºani 24-26
AHC Dunãrea – Minaur Baia Mare 31-27

Etapa a XII-a
l Joi, 12 noiembrie
Ora 17.45 Poli Timiºoara – Dinamo Bucureºti (DGS)
l Vineri, 13 noiembrie
Ora 18.15 Steaua Alexandrion – HC Odorhei (DGS)
l Sâmbãtã, 14 noiembrie
Ora 11.30 CSM Ploieºti – HC Adrian Petrea (DGS)
Ora 16.00 Potaissa Turda – CSM Bucureºti (DGS)
Ora 18.00 HC Vaslui – CSU Danubius Galaþi
l Duminicã, 15 noiembrie
Ora 18.30 CSM Focºani - AHC Dunãrea
l Miercuri, 18 noiembrie
Minaur Baia Mare – Energia Tg. Jiu

a echipa lui Aihan 
Omer conteazã doar 
prima ºi ultima L

impresie. Startul sezonului 
a fost excelent din punct 
de vedere matematic. 
Numai cã, dupã ce 
cãlãrãºenii au adunat 9 
puncte în primele trei 
runde, totul s-a nãruit. 
Scandalurile au venit în 
valuri, pe fondul faptului 
cã echipa nu doar cã nu 
reuºea sã mai adune 
puncte, dar presta un 
handbal jenant. Ca de 
fiecare datã la Cãlãraºi, 
atunci când ceva nu merge 
bine, vina o poartã doar 
clima ºi relieful. ªefii 
clubului arãtau cu degetul 
spre Omer ºi Bota. Cei doi Dumitru ºi sã vinã un rezolvat. Dar nu prea. întregi dacã nu vor câºtiga 
împingeau profesionist care sã dea Acum a apãrut altã belea. ultimele trei partide din 
responsabilitatea spre cei "salamul" din trei în trei Sala Polivalenta nu are turul sezonului regulat. 
din vestiar, iar jucãtorii o luni, de fiecare datã când autorizaþie de la ISU ºi a Pânã acum, bãieþii sunt în 
întorceau spre conducere. se schimbã anotimpurile. fost închisã. Problema grafic. Au învins pe 
Care a dracului conducere Atunci echipa va zburda trebuie sã o rezolve Minaur Baia Mare, 
nu era profesionistã, pe teren, publicul va fi Consiliul Local. S-au alocat campioana României, ºi pe 
dedicatã ºi nici bãlþatã, extaz, iar participarea în 240.000 de lei pentru o CSM Focºani, echipa trasã 
dar plãtea salariile la timp. cupele europene va deveni trapã de fum ºi ceva ieºiri de Federaþia Românã de 
Lucru rar în handbalul o obiºnuitã. Hai cã se mai generoase. Dacã venea Handbal pe prima scenã a 
românesc. Doar Cãlãraºiul poate. vreo entitate sportivã sã handbalului românesc. 
ºi Odorheiul mai au Dunãrea a avut o pauzã în cearã un ban în plus, sigur Acum urmeazã ultimul 
prostul obicei sã nu Liga Naþionalã. Mare s-ar fi spus cã nu sunt hop, cu HC Vaslui. 
întârzie lefurile. Ceea ce noroc. În timpul ãsta, fonduri. Acum s-au gãsit. Întâlnirea cu moldovenii 
nu e bine. Se cheamã cã Consiliul Judeþean a va avea loc la Constanþa, Dupã reluarea Ligii 
nu eºti om de sport. Nu te schimbat suprafaþa de joc duminicã, de la ora 18:00. Naþionale, Dunãrea parcã 
pricepi la handbal. Eºti în Sala Polivalentã. Se Sala de sport a ªcolii nr. a renãscut. Asta nu 
pus pe criterii politice. plângeau diamantele lui 11 reprezintã o "destinaþie" înainte ca jucãtorilor sã li 
Gata! Eu vreau sã se facã Omer cã au probleme la agreatã doar de echipa de se aducã la cunoºtinþã cã 
dreptate. Sã plece membrele inferioare. S-a futsal.nu îºi vor mai lua salariile 

n Handbal

Sorin Anghel

HC Dunãrea Cãlãraºi începe sã îºi revinã



fotbal. Inclusiv propriu pe Oþelul Galaþi. 
antrenorul Ionel Ganea s- Gazdele pornesc cu 
a numãrat printre cei prima ºansã. Miercurea 
care au fãcut galerie. viitoare, cãlãrãºenii vor 

juca în deplasare, în Sâmbãtã, de la ora 11:00, 
nocturnã, cu ACS Dunãrea Cãlãraºi 
Berceni.întâlneºte pe teren 

ntuziasmul joacã 
un rol important 
în lumea sportului, E

iar Cãlãraºiul s-a obiºnuit 
sã profite de pe urma 
acestui fapt. Euforia 
promovãrii de anul 
trecut, de la echipa de 
handbal, se întâlneºte 
acum ºi la echipa de 
fotbal.
Dunãrea trãieºte pe cai 
mari în Liga a 2-a. Elevii 
lui Ionel Ganea au 
încheiat turul de 
campionat cu o remizã la 
Suceava, scor 1-1. A fost 
un meci al cãrui rezultat 
a fost considerat de 
tehnicianul cãlãrãºean ca 
fiind echitabil. Golul 
Dunãrii a venit cu mult 
noroc, dupã care gazdele 
au restabilit egalitatea la Marea probã de caracter Laurenþiu Buº, marcator urmat rezultate cu mult 
capãtului unei faze de s-a dat miercuri seara, la Suceava, a punctat ºi peste aºteptãri. Un mare 
manual. În repriza a atunci când echipa de în oraºul de pe Bistriþa merit îl are antrenorul 
doua, Valentin Alexandru futsal a jucat pe teren dintr-un penalty obþinut Ionel Ganea, cel care a 
a ratat ocazie dupã propriu cu City Uª Tg. de cãtre Valentin reuºit sã le insufle 
ocazie, pentru ca în Mureº, una dintre forþele Alexandru, cel care avea elevilor sãi mentalitate 
minutul 90 sucevenii sã din Liga I. S-a încheiat 5-sã facã 2-0 dintr-o fazã la de învingãtori. La 
trimitã mingea în barã. 5, dupã ce elevii lui care a fost servit ideal de Cãlãraºi nu se poate 
Sâmbãtã, la Bacãu, acelaºi Buº. discuta despre mercenari. Marian ªotârcã au 
Dunãrea a reuºit un nou Sunt jucãtori plãtiþi la condus cu 5-2. Partida s-a Dunãrea mai are de jucat 
rezultat spectaculos. timp, cu salarii bune, dar jucat în sala de sport a patru meciuri în acest 
Cãlãrãºenii au învins cu care au ales Dunãrea ªcolii Nr. 11 Tudor an. 2015 a fost un an 
2-0 la capãtul unui meci pentru cã le-a plãcut Vladimirescu. Atmosfera cum nimeni nu a visat. S-
în care jucãtorii s-au antrenorul ºi au fost a fost una incendiarã iar a reuºit o promovare ce 
dãruit cum rar s-a mai convinºi cã pot urca pe la asta au contribuit pãrea compromisã în 
întâmplat la echipa de pe scara profesionalã dacã juniorii clubului ºi prima jumãtate a 
Borcea în ultimii ani. vor da totul pe teren. jucãtorii de la echipa de returului, dupã care au 
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n Fotbal La Festivalul Euro Music a 
obþinut premiul 1; 
Concursul Music Factory 
premiul 2;
Steluþe pe Portativ premiul 3.

l Cosmin Andrian are 14 
ani ºi este elev în clasa a VIII-
a A la ªcoala Gimnazialã 
"Nicolae Titulescu" Cãlãraºi. A ºi sã asiste la recitalul lui persoane prin artã;
terminat clasele a 5-a, 6-a si a Marius Marin, finalist al Finalista „Mamaia Copiilor 
7-a cu media generalã 10.concursului Vocea României. 2012”;

Spectacolul este organizat în Cântã de la 6 ani în cadrul Premiul I – Festivalul „Flori 
cadrul proiectului cofinanþat grupului "Flores Campi". de Gheaþã” Bucureºti 2013;
din Fondul Social European Dintre premiile obþinute: Trofeul Opera Prima Cãlãraºi prin Programul Social Finalist – Finala de 2013;European Dezvoltarea Popularitate "Next Star" Trofeul Best Singer – Resurselor Umane 2007-2013 decembrie 201; Festivalul Star Melody Investeºte în Oameni. 

Trofeu la Concursul Bucureºti 2014;Iatã ºi câteva repere în ceea ce Internaþional "Music For Kids" Locul I – Festivalul Bucureºti priveºte tinerele talente 2015;  Kids Music 2014cãlãrãºene:
Trofeu "Mamaia Copiilor " Finalistã în Festivalul de 
2015, sectiunea show; creatie ºi interpretare Mamaia l Alina Georgiana Mareº 

Copiilor 2014; Trofeul "Flori de Mai" – 2014 
are 13 ani. Hobby-uri sale sunt 

– secþiunea "Floricele pe Trofeul „Vedeta Naþionalã” – muzica, dansul ºi înotul. Este 
Câmpii"; Gala Românilor Talentaþi o fire optimistã, veselã ºi 

Cãlãraºi 2014; Locul 1Concursul comunicativã. Studiazã muzica 
Internaþional "Delfinul de Concurentã emisiunea Next de la vârsta de 9 ani sub 
Aur"; Star – Sezonul 4 2014;îndrumarea doamnei 

profesoare Alexandrina Finalistã in Festivalul de Trofeul "Glasul Copiilor"; 
Boranda din cadrul Centrului creaþie ºi interpretare Mamaia Locul 1"Glasul Cetãþii"; 
Cultural Cãlãraºi. A participat Copiilor 2015; Trofeul "Bucharest Kids 
la multe festivaluri unde a Participare în spectacolul Music"; câºtigat numeroase premii. teatrului de revistã Constantin 

Trofeul "Magia Crãciunului"; Este elevã a ºcolii nr 8, Mircea Tãnase , alãturi de Vasile 
Locul 1 "Steaua Dunãrii"; Vodã, clasa a VII-a. Muraru ºi Valentina Fãtu - 
Locul 1 "Steluþele Pucioasei"; Astã searã chef de râs! 2015

l Denisa ªerban, în vârstã Trofeul "Steluþele Olteniei"; Participãri multiple la 
de 11 ani, a fost numitã de spectacolele organizate în aer Locul 1 "Batca".
presa cãlãraºeanã "COPILUL liber, fiind artist Mix Music Olimpic naþional clasa a 7-a, la 
NEXT STAR" al Cãlãraºiului. Biologie, Clasa de excelenþã la 
Este elevã în clasa a VI-a la l Valentin Buzatu, în vârstã Matematicã;
Liceul Teoretic Mihai de 13 ani, face parte din Coprezentator la emisiunea Eminescu. Are numeroase grupul "Flores Campi Cãlãraºi" pentru copii "Haideþi la Show" apariþii radio ºi tv în diferite se pregãteºte cu Alexandrina – TVH 2014;emisiuni ºi un palmaes foarte Boranda ºi Marius Þeicu, 

Coprezentator la "Academia bogat:inerea aceasta, la care are ca scop promovarea participând la numeroase 
restaurantul "La Sãlcii" Copiilor";tinerelor talente din Cãlãraºi. Premiul I în cadrul acþiunii concursuri ºi spectacole. În 
din Cãlãraºi, va avea loc V Începând cu ora 19.30 A participat la trei filme: „Arta la apus” – 10 2015 a reprezentat orasul 

cel de al treilea eveniment cãlãrãºenii sunt aºteptaþi sã-i septembrie 2011 – Lupta "Trupa de Show", "Pãdurea Cãlãraºi la festivalul din Bielsk 
organizat de Positive Events susþinã pe micii interpreþi dar împotriva traficului de albastrã" ºi "Dramaticus".Podlaski din Polonia. 

COMUNICAT DE PRESÃ

www.cbcromaniabulgaria.eu
Investim în viitorul tãu!

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

La Camera de Comerþ, Industrie ºi Agriculturã Stabilirea unei reþele de centre de video- Transfer Tehnologic ºi Inovare - ARoTT Craiova.
Cãlãraºi a fost livrat ºi instalat un sistem de conferinþã pentru conexiune interactivã ºi Prin înfiinþarea celor patru centre în Ruse, 
video-conferinþã. Ulterior, au fost organizate 5 cooperare în regiunea bulgaro-românã Vratsa, Craiova ºi Cãlãraºi, partenerii doresc sã 
evenimente-pilot, respectiv: transfrontalierã este obiectivul principal al îmbunãtãþeascã infrastructura de comunicare din 

proiectului „CBC LIVE – Cross Border l Bune practici de cooperare internaþionalã regiune pentru a depãºi o parte din problemele 
Cooperation Live Interaction Video legate de accesibilitate ºi izolare faþã de centrele l Job-uri si Cariere
Conferencing Network"/ „Împreunã în timp economice ale celor douã þãri.l B2B
real: Reþea de Centre de conferinþe – video Tehnologia de video-conferinþã permite schimbul l Programe de finanþare ºi proiecte
pentru realizarea de comunicare interactivã de informaþii de voce ºi video precum ºi date în l Investiþii realizate ºi proiecte de investiþii ºi cooperare în regiunea transfrontalierã" timp real. Utilizatorii viitori pot partaja transfrontaliere MIS ETC 325, în care Camera de Comerþ, prezentãri, discuþii ºi sã comunice în moduri care 
Industrie ºi Agriculturã Cãlãraºi acþioneazã în accelereazã ºi faciliteazã cooperarea economicã ºi 

Pentru informrea diverselor tipuri de beneficiari parteneriat cu Camera de Comerþ ºi Industrie socialã în regiune. Aplicarea tehnologiei de video-
au fost organizate zile deschise, în cadrul cãrora Ruse (lider), Asociaþia „Idein Society",Camera de conferinþe reduce nevoia de a cãlãtori ºi ca 
instalþia ºi facilitãþile pe care le oferã au fost Comerþ Vratsa ºi Asociaþia Românã pentru urmare reduce costurile de transport, efectele 
pezentate primarilor de comune, elevilor de la nocive asupra mediului, stres ºi accidente rutiere.
Colegiul Tehnic „?tefan Bãnulescu", precum ºi 
participanþilor la seminarul „Instrumente 
integrate pentru combaterea practicilor 
discriminatorii ºi promovarea incluziunii 
sociale a grupurilor vulnerabile" – gãzduit de 
CCIA Cãlãraºi.

Schimb de informaþii, prin CENTRUL DE VIDEOCONFERINÞÃ 
de la Camera de Comerþ, Industrie ºi Agriculturã Cãlãraºi

Un nou eveniment 
marca Positive Events

Etapa XIV-a/ Rezultate

l Farul Constanþa – Ceahãul P. Neamþ 5-0
l Oþelul Galaþi – Academica Clinceni 0-1
l Rapid CFR Suceava – Dacia Brãila 1-2
l Gloria Buzãu – Bucovina Pojorâta 4-0
l SC Bacãu – Dunãrea Cãlãraºi 0-2
l CS Baloteºti – Rapid Bucureºti 0-1

Clasament
1. Rapid Bucureºti 13 9 2 2 19-7 29
2. Academica Clinceni 13 8 2 3 27-14 26
3. Dunãrea Cãlãraºi 13 6 6 1 22-7 24
4. Farul Constanþa 13 7 3 3 24-12 24
5. Dacia Brãila 13 7 3 3 16-14 24
6. Rapid CFR Suceava 13 6 2 5 16-15 20
7. SC Bacãu 13 6 1 6 13-16 19
8. ACS Berceni 12 4 3 5 14-16 15
9. Gloria Buzãu 13 4 2 7 13-25 14
10. CS Baloteºti 13 3 3 7 12-18 12
11. Bucovina Pojorâta 13 2 4 7 16-23 10
12. Oþelul Galaþi 13 2 3 8 6-14 9
13. Ceahlãul P.  Neamþ 13 2 2   9 7-24 8

Etapa XV-a
l Sâmbãtã, 21 noiembrie
Bucovina Pojorâta – Rapid CFR Suceava
Dacia Unirea Brãila – SC Bacãu
Dunãrea Cãlãraºi – Oþelul Galaþi
Academica Clinceni – ACS Berceni
Rapid Bucureºti – Farul Constanþa
Ceahlãul P. Neamþ – Gloria Buzãu
CS Baloteºti va sta.

Asta înseamnã Dunãrea
Sorin Anghel

Clasament
1. CSM Bucureºti 11 9 0 2 311-270 27
2. Dinamo Bucureºti 11 8 2 1 351-299 26
3. Steaua Bucureºti 11 7 2 2 330-287 23
4. Poli Timiºoara 11 7 0 4 304-270 21
5. HC Odorhei 11 7 0 4 297-274 21
6. HC Adrian Petrea 11 6 1 4 278-276 19
7. HCM Minaur 11 5 2 4 300-282 17
8. Potaissa Turda 11 5 1 5 288-305 16
9. AHC Dunãrea 11 5 0 6 288-304 15
10. HC Vaslui 11 4 1 6 311-322 13
11. CSM Ploieºti 11 4 0 7 303-300 12
12. Energia Tg. Jiu 11 3 1 7 284-299 10
13. CSM Focºani 11 2 0 9 270-335 6
14. CSU Danubius 11 0 0 11 272-364 0

Etapa a XI-a / Rezultate
HC Adrian Petrea – Poli Timiºoara 20-19
Energia Tg. Jiu – CSM Ploieºti 27-22
HC Vaslui – Potaissa Turda 32-23
Dinamo – Steaua Alexandrion 26-25
HC Odorhei – CSM Bucureºti 27-28
CSU Danubius – CSM Focºani 24-26
AHC Dunãrea – Minaur Baia Mare 31-27

Etapa a XII-a
l Joi, 12 noiembrie
Ora 17.45 Poli Timiºoara – Dinamo Bucureºti (DGS)
l Vineri, 13 noiembrie
Ora 18.15 Steaua Alexandrion – HC Odorhei (DGS)
l Sâmbãtã, 14 noiembrie
Ora 11.30 CSM Ploieºti – HC Adrian Petrea (DGS)
Ora 16.00 Potaissa Turda – CSM Bucureºti (DGS)
Ora 18.00 HC Vaslui – CSU Danubius Galaþi
l Duminicã, 15 noiembrie
Ora 18.30 CSM Focºani - AHC Dunãrea
l Miercuri, 18 noiembrie
Minaur Baia Mare – Energia Tg. Jiu

a echipa lui Aihan 
Omer conteazã doar 
prima ºi ultima L

impresie. Startul sezonului 
a fost excelent din punct 
de vedere matematic. 
Numai cã, dupã ce 
cãlãrãºenii au adunat 9 
puncte în primele trei 
runde, totul s-a nãruit. 
Scandalurile au venit în 
valuri, pe fondul faptului 
cã echipa nu doar cã nu 
reuºea sã mai adune 
puncte, dar presta un 
handbal jenant. Ca de 
fiecare datã la Cãlãraºi, 
atunci când ceva nu merge 
bine, vina o poartã doar 
clima ºi relieful. ªefii 
clubului arãtau cu degetul 
spre Omer ºi Bota. Cei doi Dumitru ºi sã vinã un rezolvat. Dar nu prea. întregi dacã nu vor câºtiga 
împingeau profesionist care sã dea Acum a apãrut altã belea. ultimele trei partide din 
responsabilitatea spre cei "salamul" din trei în trei Sala Polivalenta nu are turul sezonului regulat. 
din vestiar, iar jucãtorii o luni, de fiecare datã când autorizaþie de la ISU ºi a Pânã acum, bãieþii sunt în 
întorceau spre conducere. se schimbã anotimpurile. fost închisã. Problema grafic. Au învins pe 
Care a dracului conducere Atunci echipa va zburda trebuie sã o rezolve Minaur Baia Mare, 
nu era profesionistã, pe teren, publicul va fi Consiliul Local. S-au alocat campioana României, ºi pe 
dedicatã ºi nici bãlþatã, extaz, iar participarea în 240.000 de lei pentru o CSM Focºani, echipa trasã 
dar plãtea salariile la timp. cupele europene va deveni trapã de fum ºi ceva ieºiri de Federaþia Românã de 
Lucru rar în handbalul o obiºnuitã. Hai cã se mai generoase. Dacã venea Handbal pe prima scenã a 
românesc. Doar Cãlãraºiul poate. vreo entitate sportivã sã handbalului românesc. 
ºi Odorheiul mai au Dunãrea a avut o pauzã în cearã un ban în plus, sigur Acum urmeazã ultimul 
prostul obicei sã nu Liga Naþionalã. Mare s-ar fi spus cã nu sunt hop, cu HC Vaslui. 
întârzie lefurile. Ceea ce noroc. În timpul ãsta, fonduri. Acum s-au gãsit. Întâlnirea cu moldovenii 
nu e bine. Se cheamã cã Consiliul Judeþean a va avea loc la Constanþa, Dupã reluarea Ligii 
nu eºti om de sport. Nu te schimbat suprafaþa de joc duminicã, de la ora 18:00. Naþionale, Dunãrea parcã 
pricepi la handbal. Eºti în Sala Polivalentã. Se Sala de sport a ªcolii nr. a renãscut. Asta nu 
pus pe criterii politice. plângeau diamantele lui 11 reprezintã o "destinaþie" înainte ca jucãtorilor sã li 
Gata! Eu vreau sã se facã Omer cã au probleme la agreatã doar de echipa de se aducã la cunoºtinþã cã 
dreptate. Sã plece membrele inferioare. S-a futsal.nu îºi vor mai lua salariile 

n Handbal

Sorin Anghel

HC Dunãrea Cãlãraºi începe sã îºi revinã
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ECOAQUA SA, SUCURSALA CÃLÃRAªI, face apel cãtre locuitorii mai jos menþionaþi sã-ºi achite datoriile faþã de unitatea 
noastrã pentru a evita repercusiunile ce derivã din acþiunile viitoare care vor fi întreprinse pentru recuperarea acestora 
(plãþi suplimentare pentru acþionarea în judecatã, taxe executori judecãtoreºti ºi în ultimã instanþã executarea silitã).

ANUNÞ

BLOC J21, ALEEA CONSTRUCTORULUI

În atenþia chiriaºilor I38, I39 (Prel.Bucureºti), J21, J23 (Aleea Constructorului), 8, 9, 10 (strada Corniºei) Serviciul Public Centrale 
Termice ºi Administrare Fond Locativ Cãlãraºi înstiinþeazã chiriaºii ansamblului de locuinþe I38, I39 (Prel.Bucureºti) J21, J23 

(Aleea Constructorului) ºi bloc 8, 9, 10 (strada Corniºei) sã îºi achite sumele restante la facturile de energie termicã.

SPCTAFL Cãlãraºi

Situaþia debitelor restante la energie 
termicã la data de 09.11.2015

BLOC J23, ALEEA CONSTRUCTORULUI

BLOC I38, I39, STRADA PRELUNGIREA BUCUREªTI

BLOC 8, 9 10, STRADA CORNIªEI
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În atenþia chiriaºilor I38, I39 (Prel.Bucureºti), J21, J23 (Aleea Constructorului), 8, 9, 10 (strada Corniºei) Serviciul Public Centrale 
Termice ºi Administrare Fond Locativ Cãlãraºi înstiinþeazã chiriaºii ansamblului de locuinþe I38, I39 (Prel.Bucureºti) J21, J23 

(Aleea Constructorului) ºi bloc 8, 9, 10 (strada Corniºei) sã îºi achite sumele restante la facturile de energie termicã.

SPCTAFL Cãlãraºi

Situaþia debitelor restante la energie 
termicã la data de 09.11.2015

BLOC J23, ALEEA CONSTRUCTORULUI

BLOC I38, I39, STRADA PRELUNGIREA BUCUREªTI

BLOC 8, 9 10, STRADA CORNIªEI



UAT MUNICIPIUL CÃLÃRAªI

Anunþ de presã

www.inforegio.ro

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

...afli ce se-ntâmplã12 20 - 26 noiembrie 2015Publicitate

www.cbcromaniabulgaria.eu

Investim în viitorul tãu!

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

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