
ºedinþei Consiliului Local din 26 noiembrie, Contractul de Concesiune a serviciului de entru desfãºurarea activitãþilor de 
„Programul de acþiune pentru deszãpezirea salubrizare, privind curãþirea ºi transportul deszãpezire ºi eliminare a efectelor P ºi combaterea poleiului pe raza zãpezii de pe cãile publice ºi menþinerea în situaþiilor de urgenþã (ninsori 
municipiului Cãlãraºi 2015 - 2016”, în funcþiune a acestora pe timp de polei sau abundente, îngheþ, polei, viscol), Primãria 
conformitate cu prevederile cuprinse în îngheþ.municipiului Cãlãraºi a adoptat, în cadrul 
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onfruntatã cu o cerere foarte cãrui apartamente trebuiau iniþial 
mare de locuinþe sociale, sã fie în regim de cumpãrare, îºi va Caproximativ trei mii, schimba destinaþia în bloc de 

Primãria Cãlãraºi cautã soluþii locuinþe sociale. 
pentru suplimentarea numãrului de Pentru acest lucru va fi alocatã 
apartamente ce vor fi oferite în suma de 50.000 de lei pentru 
regim de locuinþe sociale. În acest actualizarea 
sens, o altã fundaþie de bloc, ale documentaþiei... >> pagina 3
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Vasile Nedelcu 
îºi face pârtie 
pentru o nouã 
candidaturã!?

în funcþie de vreme, 
va mai fi opritã apa 

în Cãlãraºi, 
anul ãsta!

A fost adoptat „Programul de 
acþiune pentru  ºi 

pe raza 
municipiului Cãlãraºi 2015 - 2016”

deszãpezirea
combaterea poleiului 

Municipalitatea vrea sã 
construiascã încã un bloc de 

locuinþe sociale

Bazarul Big Orizont 
NU se închide

Centrul Medico Social 
Cãlãraºi funcþioneazã 
la capacitate 
maximã

1.073 de lei

Antim Ivireanul 

 va fi suma 
plãtitã lunar de bãtrânii 
de la 
din 2016
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Sud 3 au fost începute în anul 1985 ºi general a fost aprobat prin HCL onfruntatã cu o cerere foarte 
continuate pânã în anul 1989 când au 117/2010, cu sursa de finanþare mare de locuinþe sociale, 
fost sistate din lipsã de fonduri. În conform art.7 din Legea 114/1996. În Caproximativ trei mii, Primãria 
prezent este realizatã parþial acest sens, prin HCL 49/2011, a fost Cãlãraºi cautã soluþii pentru 
infrastructura pentru cele douã aprobatã lista de prioritãþi pentru suplimentarea numãrului de 
tronsoane. obþinerea unei locuinþe în regim de apartamente ce vor fi oferite în 

cumpãrare construitã pentru tineri cu Pentru reluarea lucrãrilor la acest regim de locuinþe sociale. În acest credit din partea statului, dar aceastã obiectiv de investiþii a fost întocmit în sens, o altã fundaþie de bloc, ale hotãrâre nu a fost dusã la îndeplinire anul 2010  Studiul de fezabilitate, PT 
cãrui apartamente trebuiau iniþial deoarece nu s-au prezentat pentru ºi DDE de cãtre colectivul de 
sã fie în regim de cumpãrare, îºi va încheierea contractelor de vânzare - proiectare a societãþii comerciale 
schimba destinaþia în bloc de cumparare ºi plata avansului peste Arhitect Studio CN SRL Bucureºti, de 
locuinþe sociale. 70% din numãrul total al locuinþelor asemenea a fost necesar ca în 

conform art.13 din Legea 114/1996.conformitate cu prevederile Legii 
Pentru acest lucru va fi alocatã suma 10/1995, privind calitatea în În conformitate cu OUG 26/2012 art. 
de 50.000 de lei pentru actualizarea construcþii, art.18, sã se efectueze 5 se va actualiza documentaþia pentru 
documentaþiei tehnice, dupã cum expertizã tehnicã autorizatã asupra obiectivul de investiþii sus menþionat, 
reiese din proiectul de hotãrâre supus stadiilor fizice realizate ºi adaptarea pentru destinaþia de locuinþe sociale 
aprobãrii Consiliului Local. proiectului de rezistenþã la cerinþele în vederea accesãri de fonduri de la 

tehnice actuale (Normativul P - bugetul de stat prin MDRAP - „Lucrãrile pentru obiectivul de 
100/1992 cu modificãrile ºi Programul construcþiei de locuinþe investiþii „Bloc 15 tronson A+B din 
completãrile ulterioare). Devizul sociale conform Legii 114/1996.“Ansamblul de locuinþe Mircea Vodã 
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n urma incendiului de la clubul Town”. cã au fost extinse cãile de acces cãtre 
Colectiv, soldat cu 60 de morþi ºi hidrant, s-au realizat încã douã porþi 

Cunoscut cu multiple deficienþe Îfoarte mulþi rãniþi, Guvernul de evacuare, au fost demontate 
privind o eventualã intervenþie la României a schimbat legea în ceea ce acoperiºurile improvizate din folii de 
incendiu (lipsa cãilor de acces, a priveºte securitatea la incendii ºi plastic, au fost lãrgite aleile principale 
porþilor de evacuare ºi a instalaþiilor modul de obþinere a avizelor ºi ºi va fi montat un nou tablou electric 
electrice improprii etc.) ºi sancþionat autorizaþiilor ISU pentru funcþionarea care sã corespundã normelor PSI iar 
în mai multe rânduri de ISU Cãlãraºi, spaþiilor comerciale, de culturã ºi fiecare agent economic va beneficia 
Bazarul Big Cãlãraºi nu a intrat în turism, astfel cã, în toatã aceastã de o instalaþie electricã nouã cu 
atenþia pompierilor deoarece acesta perioadã, inspectoratele de pompieri contorizare individualã.
„nu se supune autorizãrii pentru din þarã desfãºoarã controale în 
securitatea la incendii, nefiind Vasile Manea a afirmat cã în urma locurile vizate pentru verificarea 
necesarã autorizarea în acest sens”, realizãrii acestor îmbunãtãþiri bazarul respectãrii noilor norme.
dupã cum se aratã în rãspunsul dat va putea funcþiona în continuare, în 

În urma solicitãrii ziarului Obiectiv, de ISU Cãlãraºi, deoarece spaþiul nu forma actualã, eliminându-se 
ISU Cãlãraºi ne-a comunicat cã ºi pe este unul închis. eventualele pericole. 
raza judeþului au fost demarate 

Cu toate astea, pentru a preîntâmpina Acesta ne-a mai spus cã încã se acþiuni de verificare. Deja au apãrut ºi 
eventualele probleme, conducerea doreºte modernizarea spaþiului primele „victime” - Sala Polivalentã, 
Serviciului Public Pieþe ºi Oboare a comercial respectiv prin construcþia Muzeul Municipiului Cãlãraºi, 
dispus realizarea unor lucrãri care sã unei hale, investiþie ce va fi realizatã, Biblioteca Judeþeanã (sediul din 
asigure condiþii mai bune pentru cel mai probabil, din banii pe care parcul central) precum ºi un spaþiu 
securitatea la incendii. Directorul Primãria Cãlãraºi doreºte sã îi obþinã comercial din zona Mircea Vodã 
instituþiei, Vasile Manea, ne-a declarat sub forma unui împrumut.   cunoscut cãlãrãºenilor ca „China 

n aceastã sãptãmânã, în evidenþa Agenþiei 
Judeþene pentru Ocuparea Forþei de Muncã din 
Cãlãraºi sunt înregistrate 558 de locuri de Î

muncã vacante, astfel:

l pentru studii superioare – 26 posturi în 
meseriile/ocupaþiile: consilier administraþie publicã, 
medic veterinar, inginer zootehnist, inspector 
asigurãri, inginer geodez, educator principal, 
asistent social, director tehnic, economist, 
farmacist, specialist marketing, agent vânzãri ºi 
inginer mecanic;

l pentru studii medii – 48 locuri de muncã, pentru 
meseriile/ocupaþiile: asistent veterinar, agent 
asigurãri, educator, asistent medical generalist, ºef 
coloanã auto, agent servicii client ºi casier;

l 399 locuri de muncã pot fi ocupate de persoanele 
care au sub un nivel mediu de pregãtire ºi deþin 
calificare sau experienþã în una din meseriile: 
electromecanic, electrician, marinar, agent 
hidrotehnic, lucrãtor comercial, vânzãtoare, 
confecþioner îmbrãcãminte, strungar, instalator, 
sudor, fierar betonist, dulgher, ºofer, mecanic auto, 
tinichigiu auto, mecanic utilaj, confecþioner cablaje 
auto, tipograf, tãietor silvic, bucãtar, infirmierã, 
femeie de serviciu etc.

l 115 locuri de muncã pot fi ocupate în domeniile: 
comerþ, confecþii textile, confecþii metalice ºi 
construcþii  sau  alte activitãþi de servicii, de cãtre 
solicitanþii care nu deþin nicio calificare.  

Persoanele aflate în cãutarea unui loc de muncã se 
pot adresa AJOFM Cãlãraºi, str. 13 Decembrie nr. 
12, telefon 0242/318376 sau pot accesa site-ul 
Agenþiei - www.calarasi.accesibilitateajofm.ro 
pentru a vizualiza ofertele de locuri de muncã în 
detaliu. 

onducerea Cãminului de bãtrâni a prezentat 
Consiliului Local un raport prin care a calculat Ccostul gãzduirii bãtrânilor în instituþia 

amintitã care sã fie adoptat pentru anul viitor. 
Costul mediu lunar de întreþinere se stabileºte anual 
de cãtre Consiliile Locale, înainte de adoptarea 
bugetelor proprii avându-se în vedere urmãtoarele 
cheltuieli:
l hranã ºi gospodãrie
l obiecte de inventar
l echipament ºi cazarmament
l materiale sanitare
l alte cheltuieli
Conform situaþiei prezentate de coordonatorul 
Cãminului pentru Persoane Vârstnice „Sf. Antim 
Ivireanul” Cãlãraºi în urma estimãrii costului mediu 
de întreþinere pe anul 2015 ºi raportãrii acestuia la 
numãrul mediu de beneficiari, a rezultat valoarea de 
1.073 lei.
Consiliile Locale sau Judeþene hotãrãsc cu privire la 
cuantumul contribuþiei lunare de întreþinere 
datorate de persoanele vârstnice îngrijite în cãmine 
ºi/sau susþinãtorii legali, în situaþia în care 
veniturile acestor persoane sunt insuficiente pentru 
acoperirea costului mediu lunar de întreþinere.
Acoperirea valorii integrale a contribuþiei lunare, se 
stabileºte astfel:
- persoanele vârstnice care au venituri ºi sunt 
îngrijite în cãmin, datoreazã contribuþia lunarã de 
întreþinere de pânã la 60% din valoarea veniturilor 
personale lunare, fãrã a se depãºi costul mediu lunar 
de întreþinere. 
- diferenþa pânã la concurenþa valorii integrale a 
contribuþiei lunare de întreþinere se va plãti de cãtre 
susþinãtorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite 
în cãmin, dacã realizeazã un venit pe membru de 
familie mai mare decât salariul minim brut pe þara.
Persoanele vârstnice care nu au venituri ºi nici 
susþinãtori legali nu datoreazã contribuþia lunarã de 
întreþinere, aceasta fiind asiguratã de la bugetul 
local în conformitate cu art. 24, alin. 2 din Legea nr. 
17/2000 privind asistenþa socialã a persoanelor 
vârstnice, republicatã.
În baza acestor date Consiliul Local a stabilit costul 
mediu lunar de întreþinere a persoanelor asistate în 
Cãminul pentru Persoane Vârstnice „Sf Antim 
Ivireanul” Cãlãraºi la valoarea de 1.073 lei/lunã 
începând cu data de 01.01.2016 ºi cuprinde cheltuieli 
de întreþinere, pentru hranã ºi gospodãrire, obiecte 
de inventar, echipament ºi cazarmament, materiale 
sanitare ºi dezinfectanþi.
Obligaþia de platã a contribuþiei lunare de întreþinere 
în sarcina persoanei vârstnice ºi/sau a susþinãtorilor 
legali se stabileºte printr-un angajament de platã, 
semnat de persoana vârstnicã, de reprezentantul sãu 
legal, dupã caz ºi/sau de susþinãtorul legal. 
Angajamentul de platã constituie titlu executoriu. 
Obligaþia de platã a contribuþiei lunare în sarcina 
susþinãtorilor legali se poate stabili ºi prin hotãrâre 
judecãtoreascã.

culturalã a localitãþii.

Administratorul public este o 
persoanã cu funcþie de 
coordonare a Aparatului de 
specialitate al Primarului aflat 
în directa subordine a 
Primarului municipiului 

rin Hotãrârea Consiliului îndeplini anumite atribuþii Cãlãraºi.
Local nr. 207/28.12.2011 destinate derulãrii în condiþii 

Numirea ºi eliberarea din funcþie 
privind modificarea optime a activitãþii de realizare a P a administratorului public se fac 

organigramei, a numãrului de cadrului administrativ public 
cu respectarea prezentei hotãrâri 

personal ºi a statului de funcþii general la nivelul municipiului, 
de cãtre Primarul municipiului 

din Aparatul de specialitate al de implicare activã în procesul 
Cãlãraºi.

Primarului municipiului Cãlãraºi de rezolvare a problemelor 
Procedura de angajare va fi în s-a înfiinþat funcþia de publice, preîntâmpinare si/sau 
conformitate cu prevederile administrator public, ceea ce de reducere a cauzelor si/sau 
Legii nr. 52/2003 privind Codul conduce la realizarea unui efectelor evenimentelor care pot 
muncii, iar organizarea management strategic în perturba, limita sau afecta 
concursului în vederea ocupãrii administraþie. dezvoltarea economicã, socialã ºi 
funcþiei de administrator public culturalã a localitãþii.Principala responsabilitate a de coordonare a Aparatului de îndeplineascã anumite atribuþii 
va fi conform legislaþiei în administratorului public va Un management unitar va specialitate sau a serviciilor destinate derulãrii în condiþii 
vigoare.consta în intensificarea, crearea permite luarea deciziilor ºi publice de interes local. optime a activitãþii de realizare a 

ºi folosirea tuturor punerea lor în aplicare într-un Primarul poate delega cãtre cadrului administrativ public Principala responsabilitate a 
oportunitãþilor la nivelul timp mai scurt ºi cu efecte administratorul public, în general la nivelul municipiului, administratorului public va 
comunitãþii locale, în scopul benefice pentru cetãþeni. condiþiile legii, calitatea de de implicare activã în procesul consta în intensificarea, crearea 
eficientizãrii la nivel maxim a Numirea în funcþie se face pe ordonator principal de credite. de rezolvare a problemelor ºi folosirea tuturor 
folosirii surselor ºi diminuãrii bazã de concurs. publice, preîntâmpinare si/sau oportunitãþilor la nivelul Administratorul public va fi 
costurilor. Administratorul public poate de reducere a cauzelor si/sau comunitãþii locale, în scopul persoana care în baza unui 

eficientizãrii la nivel maxim a Administratorul public va fi îndeplini, în baza unui contract efectelor evenimentelor care pot contract de management 
folosirii surselor ºi diminuãrii persoana care în baza unui de management, încheiat în perturba, limita sau afecta încheiat cu primarul 
costurilor.contract de management va acest sens cu primarul, atribuþii dezvoltarea economicã, socialã ºi municipiului, poate sã 

rintre victimele recuperãrii.
incendiului din 30 Plata sumelor se va face prin 
octombrie a.c., din P dispoziþia primarului, la 

clubul bucureºtean Colectiv, solicitarea persoanei afectate 
s-au aflat ºi trei cãlãrãºeni - de incendiu sau de membrii 
Alice Ioniþã, Vlad ªtefan familiei, respectiv pãrinþi, 
ªerban ºi Irina Popa. Dintre fraþi sau soþi ºi va fi însoþitã 
cei trei, Irina Popa a avut cel de documente justificative ºi 
mai mult de suferit, însã 

anchetã socialã din care situaþia sa se îmbunãtãþeºte 
rezultã aprobarea pe zi ce trece. Pentru aceºtia, 
cuantumului ajutorului Primãria Cãlãraºi, prin 
financiar în funcþie de Consiliul Local, va acorda un 
gravitatea stãrii de sãnãtate sprijin financiar în cuantum 
survenitã ca urmare a de pânã la 4.000 de lei 
accidentului suferit. pentru continuarea 

n data de 17.11.2015, 
caravana 
educaþionalã Î

„Guerilla verde” a 
poposit, începând cu ora 
13.00, la ªcoala 
Gimnazialã „Mircea 
Vodã”. În luna 
noiembrie se desfãºoarã 
a XII-a ediþie a acestui 
proiect. Doamnele Adina 
Magsi (General Manager 
Alucro-Every Can 
Counts România) ºi 
Nicoleta Talpeº 
(Managing Director, 
Media Image Factory) 
le-au prezentat elevilor 
scurte filme educative 
cu mesaj ecologic. 
Obiectivul general al 
proiectului este acela de 
a determina tinerii sã se 
implice în acþiuni 
concrete de protecþie a aluminiu ºi au aflat cât responsabilizarea celor Diana. „Dorim sã 
mediului. Elevii clasei a de importantã pentru mici. La nivelul unitãþii promovãm reciclarea 
VI-a A au învãþat lucruri mediu este aceastã ºcolare proiectul a fost selectivã ºi protejarea 
interesante despre activitate. Sesiunea de coordonat de consilierul resurselor ºi sã 
colectarea ºi reciclarea informare a avut ca educativ -prof. Nicoleta contribuim la pãstrarea 
selectivã a dozelor de rezultat Sârbu ºi prof. Anghel unui mediu mai curat!”

Peste 500 locuri de 
muncã vacante în aceastã 

sãptãmânã, oferite prin 
AJOFM Cãlãraºi

Bazarul Big Orizont 
NU se închide

Programul educaþional „Guerilla 
Verde” la ºcoala „Mircea Vodã”

Sprijin financiar pentru cãlãrãºenii - 
victime ale incendiului de la Colectiv 

din partea Consiliului Local

Municipalitatea vrea sã 
construiascã încã un bloc 

de locuinþe sociale

1.073 de lei va fi suma 
plãtitã lunar de bãtrânii de 
la Antim Ivireanul din 2016

Primãria Cãlãraºi scoate la concurs 
postul de administrator public
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Sud 3 au fost începute în anul 1985 ºi general a fost aprobat prin HCL onfruntatã cu o cerere foarte 
continuate pânã în anul 1989 când au 117/2010, cu sursa de finanþare mare de locuinþe sociale, 
fost sistate din lipsã de fonduri. În conform art.7 din Legea 114/1996. În Caproximativ trei mii, Primãria 
prezent este realizatã parþial acest sens, prin HCL 49/2011, a fost Cãlãraºi cautã soluþii pentru 
infrastructura pentru cele douã aprobatã lista de prioritãþi pentru suplimentarea numãrului de 
tronsoane. obþinerea unei locuinþe în regim de apartamente ce vor fi oferite în 

cumpãrare construitã pentru tineri cu Pentru reluarea lucrãrilor la acest regim de locuinþe sociale. În acest credit din partea statului, dar aceastã obiectiv de investiþii a fost întocmit în sens, o altã fundaþie de bloc, ale hotãrâre nu a fost dusã la îndeplinire anul 2010  Studiul de fezabilitate, PT 
cãrui apartamente trebuiau iniþial deoarece nu s-au prezentat pentru ºi DDE de cãtre colectivul de 
sã fie în regim de cumpãrare, îºi va încheierea contractelor de vânzare - proiectare a societãþii comerciale 
schimba destinaþia în bloc de cumparare ºi plata avansului peste Arhitect Studio CN SRL Bucureºti, de 
locuinþe sociale. 70% din numãrul total al locuinþelor asemenea a fost necesar ca în 

conform art.13 din Legea 114/1996.conformitate cu prevederile Legii 
Pentru acest lucru va fi alocatã suma 10/1995, privind calitatea în În conformitate cu OUG 26/2012 art. 
de 50.000 de lei pentru actualizarea construcþii, art.18, sã se efectueze 5 se va actualiza documentaþia pentru 
documentaþiei tehnice, dupã cum expertizã tehnicã autorizatã asupra obiectivul de investiþii sus menþionat, 
reiese din proiectul de hotãrâre supus stadiilor fizice realizate ºi adaptarea pentru destinaþia de locuinþe sociale 
aprobãrii Consiliului Local. proiectului de rezistenþã la cerinþele în vederea accesãri de fonduri de la 

tehnice actuale (Normativul P - bugetul de stat prin MDRAP - „Lucrãrile pentru obiectivul de 
100/1992 cu modificãrile ºi Programul construcþiei de locuinþe investiþii „Bloc 15 tronson A+B din 
completãrile ulterioare). Devizul sociale conform Legii 114/1996.“Ansamblul de locuinþe Mircea Vodã 
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n urma incendiului de la clubul Town”. cã au fost extinse cãile de acces cãtre 
Colectiv, soldat cu 60 de morþi ºi hidrant, s-au realizat încã douã porþi 

Cunoscut cu multiple deficienþe Îfoarte mulþi rãniþi, Guvernul de evacuare, au fost demontate 
privind o eventualã intervenþie la României a schimbat legea în ceea ce acoperiºurile improvizate din folii de 
incendiu (lipsa cãilor de acces, a priveºte securitatea la incendii ºi plastic, au fost lãrgite aleile principale 
porþilor de evacuare ºi a instalaþiilor modul de obþinere a avizelor ºi ºi va fi montat un nou tablou electric 
electrice improprii etc.) ºi sancþionat autorizaþiilor ISU pentru funcþionarea care sã corespundã normelor PSI iar 
în mai multe rânduri de ISU Cãlãraºi, spaþiilor comerciale, de culturã ºi fiecare agent economic va beneficia 
Bazarul Big Cãlãraºi nu a intrat în turism, astfel cã, în toatã aceastã de o instalaþie electricã nouã cu 
atenþia pompierilor deoarece acesta perioadã, inspectoratele de pompieri contorizare individualã.
„nu se supune autorizãrii pentru din þarã desfãºoarã controale în 
securitatea la incendii, nefiind Vasile Manea a afirmat cã în urma locurile vizate pentru verificarea 
necesarã autorizarea în acest sens”, realizãrii acestor îmbunãtãþiri bazarul respectãrii noilor norme.
dupã cum se aratã în rãspunsul dat va putea funcþiona în continuare, în 

În urma solicitãrii ziarului Obiectiv, de ISU Cãlãraºi, deoarece spaþiul nu forma actualã, eliminându-se 
ISU Cãlãraºi ne-a comunicat cã ºi pe este unul închis. eventualele pericole. 
raza judeþului au fost demarate 

Cu toate astea, pentru a preîntâmpina Acesta ne-a mai spus cã încã se acþiuni de verificare. Deja au apãrut ºi 
eventualele probleme, conducerea doreºte modernizarea spaþiului primele „victime” - Sala Polivalentã, 
Serviciului Public Pieþe ºi Oboare a comercial respectiv prin construcþia Muzeul Municipiului Cãlãraºi, 
dispus realizarea unor lucrãri care sã unei hale, investiþie ce va fi realizatã, Biblioteca Judeþeanã (sediul din 
asigure condiþii mai bune pentru cel mai probabil, din banii pe care parcul central) precum ºi un spaþiu 
securitatea la incendii. Directorul Primãria Cãlãraºi doreºte sã îi obþinã comercial din zona Mircea Vodã 
instituþiei, Vasile Manea, ne-a declarat sub forma unui împrumut.   cunoscut cãlãrãºenilor ca „China 

n aceastã sãptãmânã, în evidenþa Agenþiei 
Judeþene pentru Ocuparea Forþei de Muncã din 
Cãlãraºi sunt înregistrate 558 de locuri de Î

muncã vacante, astfel:

l pentru studii superioare – 26 posturi în 
meseriile/ocupaþiile: consilier administraþie publicã, 
medic veterinar, inginer zootehnist, inspector 
asigurãri, inginer geodez, educator principal, 
asistent social, director tehnic, economist, 
farmacist, specialist marketing, agent vânzãri ºi 
inginer mecanic;

l pentru studii medii – 48 locuri de muncã, pentru 
meseriile/ocupaþiile: asistent veterinar, agent 
asigurãri, educator, asistent medical generalist, ºef 
coloanã auto, agent servicii client ºi casier;

l 399 locuri de muncã pot fi ocupate de persoanele 
care au sub un nivel mediu de pregãtire ºi deþin 
calificare sau experienþã în una din meseriile: 
electromecanic, electrician, marinar, agent 
hidrotehnic, lucrãtor comercial, vânzãtoare, 
confecþioner îmbrãcãminte, strungar, instalator, 
sudor, fierar betonist, dulgher, ºofer, mecanic auto, 
tinichigiu auto, mecanic utilaj, confecþioner cablaje 
auto, tipograf, tãietor silvic, bucãtar, infirmierã, 
femeie de serviciu etc.

l 115 locuri de muncã pot fi ocupate în domeniile: 
comerþ, confecþii textile, confecþii metalice ºi 
construcþii  sau  alte activitãþi de servicii, de cãtre 
solicitanþii care nu deþin nicio calificare.  

Persoanele aflate în cãutarea unui loc de muncã se 
pot adresa AJOFM Cãlãraºi, str. 13 Decembrie nr. 
12, telefon 0242/318376 sau pot accesa site-ul 
Agenþiei - www.calarasi.accesibilitateajofm.ro 
pentru a vizualiza ofertele de locuri de muncã în 
detaliu. 

onducerea Cãminului de bãtrâni a prezentat 
Consiliului Local un raport prin care a calculat Ccostul gãzduirii bãtrânilor în instituþia 

amintitã care sã fie adoptat pentru anul viitor. 
Costul mediu lunar de întreþinere se stabileºte anual 
de cãtre Consiliile Locale, înainte de adoptarea 
bugetelor proprii avându-se în vedere urmãtoarele 
cheltuieli:
l hranã ºi gospodãrie
l obiecte de inventar
l echipament ºi cazarmament
l materiale sanitare
l alte cheltuieli
Conform situaþiei prezentate de coordonatorul 
Cãminului pentru Persoane Vârstnice „Sf. Antim 
Ivireanul” Cãlãraºi în urma estimãrii costului mediu 
de întreþinere pe anul 2015 ºi raportãrii acestuia la 
numãrul mediu de beneficiari, a rezultat valoarea de 
1.073 lei.
Consiliile Locale sau Judeþene hotãrãsc cu privire la 
cuantumul contribuþiei lunare de întreþinere 
datorate de persoanele vârstnice îngrijite în cãmine 
ºi/sau susþinãtorii legali, în situaþia în care 
veniturile acestor persoane sunt insuficiente pentru 
acoperirea costului mediu lunar de întreþinere.
Acoperirea valorii integrale a contribuþiei lunare, se 
stabileºte astfel:
- persoanele vârstnice care au venituri ºi sunt 
îngrijite în cãmin, datoreazã contribuþia lunarã de 
întreþinere de pânã la 60% din valoarea veniturilor 
personale lunare, fãrã a se depãºi costul mediu lunar 
de întreþinere. 
- diferenþa pânã la concurenþa valorii integrale a 
contribuþiei lunare de întreþinere se va plãti de cãtre 
susþinãtorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite 
în cãmin, dacã realizeazã un venit pe membru de 
familie mai mare decât salariul minim brut pe þara.
Persoanele vârstnice care nu au venituri ºi nici 
susþinãtori legali nu datoreazã contribuþia lunarã de 
întreþinere, aceasta fiind asiguratã de la bugetul 
local în conformitate cu art. 24, alin. 2 din Legea nr. 
17/2000 privind asistenþa socialã a persoanelor 
vârstnice, republicatã.
În baza acestor date Consiliul Local a stabilit costul 
mediu lunar de întreþinere a persoanelor asistate în 
Cãminul pentru Persoane Vârstnice „Sf Antim 
Ivireanul” Cãlãraºi la valoarea de 1.073 lei/lunã 
începând cu data de 01.01.2016 ºi cuprinde cheltuieli 
de întreþinere, pentru hranã ºi gospodãrire, obiecte 
de inventar, echipament ºi cazarmament, materiale 
sanitare ºi dezinfectanþi.
Obligaþia de platã a contribuþiei lunare de întreþinere 
în sarcina persoanei vârstnice ºi/sau a susþinãtorilor 
legali se stabileºte printr-un angajament de platã, 
semnat de persoana vârstnicã, de reprezentantul sãu 
legal, dupã caz ºi/sau de susþinãtorul legal. 
Angajamentul de platã constituie titlu executoriu. 
Obligaþia de platã a contribuþiei lunare în sarcina 
susþinãtorilor legali se poate stabili ºi prin hotãrâre 
judecãtoreascã.

culturalã a localitãþii.

Administratorul public este o 
persoanã cu funcþie de 
coordonare a Aparatului de 
specialitate al Primarului aflat 
în directa subordine a 
Primarului municipiului 

rin Hotãrârea Consiliului îndeplini anumite atribuþii Cãlãraºi.
Local nr. 207/28.12.2011 destinate derulãrii în condiþii 

Numirea ºi eliberarea din funcþie 
privind modificarea optime a activitãþii de realizare a P a administratorului public se fac 

organigramei, a numãrului de cadrului administrativ public 
cu respectarea prezentei hotãrâri 

personal ºi a statului de funcþii general la nivelul municipiului, 
de cãtre Primarul municipiului 

din Aparatul de specialitate al de implicare activã în procesul 
Cãlãraºi.

Primarului municipiului Cãlãraºi de rezolvare a problemelor 
Procedura de angajare va fi în s-a înfiinþat funcþia de publice, preîntâmpinare si/sau 
conformitate cu prevederile administrator public, ceea ce de reducere a cauzelor si/sau 
Legii nr. 52/2003 privind Codul conduce la realizarea unui efectelor evenimentelor care pot 
muncii, iar organizarea management strategic în perturba, limita sau afecta 
concursului în vederea ocupãrii administraþie. dezvoltarea economicã, socialã ºi 
funcþiei de administrator public culturalã a localitãþii.Principala responsabilitate a de coordonare a Aparatului de îndeplineascã anumite atribuþii 
va fi conform legislaþiei în administratorului public va Un management unitar va specialitate sau a serviciilor destinate derulãrii în condiþii 
vigoare.consta în intensificarea, crearea permite luarea deciziilor ºi publice de interes local. optime a activitãþii de realizare a 

ºi folosirea tuturor punerea lor în aplicare într-un Primarul poate delega cãtre cadrului administrativ public Principala responsabilitate a 
oportunitãþilor la nivelul timp mai scurt ºi cu efecte administratorul public, în general la nivelul municipiului, administratorului public va 
comunitãþii locale, în scopul benefice pentru cetãþeni. condiþiile legii, calitatea de de implicare activã în procesul consta în intensificarea, crearea 
eficientizãrii la nivel maxim a Numirea în funcþie se face pe ordonator principal de credite. de rezolvare a problemelor ºi folosirea tuturor 
folosirii surselor ºi diminuãrii bazã de concurs. publice, preîntâmpinare si/sau oportunitãþilor la nivelul Administratorul public va fi 
costurilor. Administratorul public poate de reducere a cauzelor si/sau comunitãþii locale, în scopul persoana care în baza unui 

eficientizãrii la nivel maxim a Administratorul public va fi îndeplini, în baza unui contract efectelor evenimentelor care pot contract de management 
folosirii surselor ºi diminuãrii persoana care în baza unui de management, încheiat în perturba, limita sau afecta încheiat cu primarul 
costurilor.contract de management va acest sens cu primarul, atribuþii dezvoltarea economicã, socialã ºi municipiului, poate sã 

rintre victimele recuperãrii.
incendiului din 30 Plata sumelor se va face prin 
octombrie a.c., din P dispoziþia primarului, la 

clubul bucureºtean Colectiv, solicitarea persoanei afectate 
s-au aflat ºi trei cãlãrãºeni - de incendiu sau de membrii 
Alice Ioniþã, Vlad ªtefan familiei, respectiv pãrinþi, 
ªerban ºi Irina Popa. Dintre fraþi sau soþi ºi va fi însoþitã 
cei trei, Irina Popa a avut cel de documente justificative ºi 
mai mult de suferit, însã 

anchetã socialã din care situaþia sa se îmbunãtãþeºte 
rezultã aprobarea pe zi ce trece. Pentru aceºtia, 
cuantumului ajutorului Primãria Cãlãraºi, prin 
financiar în funcþie de Consiliul Local, va acorda un 
gravitatea stãrii de sãnãtate sprijin financiar în cuantum 
survenitã ca urmare a de pânã la 4.000 de lei 
accidentului suferit. pentru continuarea 

n data de 17.11.2015, 
caravana 
educaþionalã Î

„Guerilla verde” a 
poposit, începând cu ora 
13.00, la ªcoala 
Gimnazialã „Mircea 
Vodã”. În luna 
noiembrie se desfãºoarã 
a XII-a ediþie a acestui 
proiect. Doamnele Adina 
Magsi (General Manager 
Alucro-Every Can 
Counts România) ºi 
Nicoleta Talpeº 
(Managing Director, 
Media Image Factory) 
le-au prezentat elevilor 
scurte filme educative 
cu mesaj ecologic. 
Obiectivul general al 
proiectului este acela de 
a determina tinerii sã se 
implice în acþiuni 
concrete de protecþie a aluminiu ºi au aflat cât responsabilizarea celor Diana. „Dorim sã 
mediului. Elevii clasei a de importantã pentru mici. La nivelul unitãþii promovãm reciclarea 
VI-a A au învãþat lucruri mediu este aceastã ºcolare proiectul a fost selectivã ºi protejarea 
interesante despre activitate. Sesiunea de coordonat de consilierul resurselor ºi sã 
colectarea ºi reciclarea informare a avut ca educativ -prof. Nicoleta contribuim la pãstrarea 
selectivã a dozelor de rezultat Sârbu ºi prof. Anghel unui mediu mai curat!”

Peste 500 locuri de 
muncã vacante în aceastã 

sãptãmânã, oferite prin 
AJOFM Cãlãraºi

Bazarul Big Orizont 
NU se închide

Programul educaþional „Guerilla 
Verde” la ºcoala „Mircea Vodã”

Sprijin financiar pentru cãlãrãºenii - 
victime ale incendiului de la Colectiv 

din partea Consiliului Local

Municipalitatea vrea sã 
construiascã încã un bloc 

de locuinþe sociale

1.073 de lei va fi suma 
plãtitã lunar de bãtrânii de 
la Antim Ivireanul din 2016

Primãria Cãlãraºi scoate la concurs 
postul de administrator public



infrastructurã ºi a unui centru 
filantropic creºtin. Toate acestea 
se pot materializa la Chirnogi 
întrucât oamenii pun suflet în 
tot ceea ce fac ºi cu siguranþã îi 
vor acorda încrederea lor pentru 
încã un mandat. Pentru 
perioada urmãtoare, primarul 
Roman are visuri îndrãzneþe ºi 
gânduri mari pentru 
comunitate. De asemenea este 
optimist cã alãturi de semenii 
sãi, cu ajutorul lui Dumnezeu ºi 
sprijinul autoritãþilor locale ºi 
judeþene, se vor înfãptui multe 
lucruri bune la Chirnogi. ªi ca 
sã dovedeascã acest lucru, în 
cursul acestei sãptãmâni au 
demarat lucrãrile la reþeaua de 
canalizare: mai întâi într-o 
primã etapã, se vor realiza 23 
km din cei 50 cât mãsoarã 
întreaga reþea ºi la asfaltarea a 
15 km de drumuri comunale de 
interes public. Nu în ultimul 
rând, Irinel Roman a rãspuns 
prezent invitaþiei omologului 
sãu de la Plãtãreºti, particind 
duminicã, 14.11.2015 la un festive, etc) ºi pe malul celãlalt Tutrakan, doctorul Dimiter aºa este la modã.  Are acest Mircea Brânduºã
eveniment un cultural- al Dunãrii atât la Tutrakan, Stefanov, lasã impresia cã s-a „drept” pentru cã vreme de trei 
bisericesc, alãturi de Sumenþi, Varnenþi, Nova Cerna creat o legãturã de suflet, ani,  necondiþionat ºi fãrã bani, rimarul de la Chirnogi,  
preºedintele Consiliului (unde au avut loc acþiuni amândoi având un singur þel a investit în aceastã prietenie ing.Irinel Roman, tace ºi 

comune ca: Dunãrea de Foc, comun: sã realizeze un progres Pface. În sãptãmâna ce s-a 
Ziua Tutrakanului, ceremonii de pentru comunitãþile locale din încheiat, prietenia de trei ani 
cinstire a eroilor comuni de la care provin ºi pe care le dintre locuitorii din Chirnogi ºi 
Memorialul de la Daidar - locul administreazã, sã transforme în cei din  zona administrativã a 
marii bãtãlii din 1916 etc) – s-au bine condiþiile de viaþã ale municipalitãþii Tutrakan 
implicat sute de oameni ce au oamenilor din ambele þãri. Irinel (Turtucaia) Bulgaria s-a 
realizat efectiv ÎNFRÃÞIREA Roman ,,seamãnã de trei ani materializat prin semnarea 
înainte de  a fi semnate actele seminþe bune în aceastã þãrânã oficialã a actului de înfrãþire 
oficiale. Bucuria ce se citeºte în a prieteniei  româno-bulgare”. În între cele douã localitãþi de pe 
ochii sinceri ai tânãrului primar aceastã toamnã târzie culege malul Dunãrii. Peste 1000 de 
Roman, când povesteºte despre roadele muncii sale  pentru zile de colaborare la toate 
relaþia cu primarul de la comunitate. Specialiºtii din nivelurile, începând de la nivelul 

primãrie lucreazã 
documentaþiile necesare a 4 
proiecte transfrontaliere 
româno –bulgare ce vor schimba 
pozitiv ambele localitãþi. De ce 
este îndreptãþit Chirnogiul 
pentru a accesa fonduri 

Judeþean Cãlãraºi, Rãducu europene tranfrontaliere? româno –bulgarã: ore, kilometri 
Filipescu ºi de Înalt Prea Rãspunsul lui Irinel Roman este fãcuþi, telefoane, efort, 
Sfinþitul Vincenþiu, Episcopul foarte pertinent: „Pentru  cã sentimente ºi suflet. În aceste 
Sloboziei ºi Cãlãraºilor. este singura localitate de pe condiþii este normal ca aceste 
Primarul Roman lanseazã malul românesc al Dunãrii care strãdanii sã se concretizeze ºi în 
invitaþia tuturor celor interesaþi meritã cu adevãrat sã proiecte ce vor þine vie peste 
sã participe la întâlnirile beneficieze de aceste proiecte generaþii aceastã prietenie între 
româno-bulgare, la care vor europene. Este localitatea ce nu popoare!” Cele patru proiecte 
simþi sinceritatea ºi temeinicia vine astãzi „înfometatã” la masa vizeazã urmãtoarele obiective: 
acestei prietenii. Proxima axelor europene realizarea unei case de culturã 
ocazie, sãrbãtorile de iarnã care transfrontaliere, doar pentru a foarte amplã, a unui muzeu, a 
se apropie cu paºi repezi.aduce bani europeni pentru cã unui mic port cu o reþea de 

Consiliului Local Chirnogi, 
instituþia Primariei, aparatul 
administrativ al primarului ºi 
pânã la nivelul de jos al 
oamenilor simpli care s-au  
implicat direct ºi fãrã vreun 
scop anume, þinând cont doar de 
impulsul inimii lor ce le dicteazã 
doar sã-i cunoascã ºi sã fie 
prieteni cu fraþii lor de dincolo 
de Dunãre. Datoritã implicãrii 
autoritãþilor publice s-a creat un 
„POD AL PRIETENIEI” peste 
Dunãre, chiar dacã astãzi mai 
mult se vorbeºte decât se face, 
iar ideea podurilor dunãrene 
rãmâne încã doar un deziderat 
ºi un vis frumos, iatã cã la 
Chirnogi s-a realizat un „pod” 
temeinic. Întrebat despre 
aceastã înfrãþire, primarul 
Roman ne-a rãspuns: „La 
Chirnogi s-a realizat totul din 
inimã, oamenii având sufletul 
deschis, toate întâlnirile s-au 
realizat pe bazã de voluntariat 
fiind implicaþi pe lângã 
oficialitãþi, preoþii comunei, 
profesori, elevi, studenþi, 
pensionari ºi mulþi alþii”. Într-
adevãr, la aceste întâlniri mixte 
româno-bulgare, desfãºurate la 
Chirnogi (întâlnirea istoricã a 
doi mari ierarhi, zilele comunei, 
sfintiri de troiþe, lansãri de 
carte, celebrãri ale unor zile 
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irectorul EcoAqua, ing. Cezar 
Neagu, a organizat o nouã 
conferinþã de presã în care a D

prezentat stadiul actual al lucrãrilor la 
reþeaua de alimentare cu apã ºi 
canalizare din municipiul Cãlãraºi. 
Acesta a recunoscut cã antreprenorul 
general, Hidroconstrucþia SA, nu a 
respectat planul de lucru, lucrãrile fiind 
astfel întârziate sau executate deficitar.

„S-au pus foarte multe capace de 
cãmine ºi sperãm sã nu mai fie 
opritã circulaþia pe strãzile pe 
care lucrãm. Lucrãm pe 
Bucureºti, Griviþa ºi 
Independenþei, tot prin foraj, 
pentru a avea un impact mai mic 
asupra circulaþiei. O parte din 
materialele grele a sosit. Staþia de 
apã vidanjatã de pe str. Ecaterina 
Teodoroiu e venitã ºi va dura 
douã zile sã o punem pe poziþie, 
se vor lega conductele, care sunt 
trase deja, ceea ce va dura maxim 
o sãptãmânã. Mai avem o staþie cu totul lucrarea pe strãzile pe Primarul Drãgulin a spus, foarte 
de pus la Modelu, care va fi adusã care au lucrat ºi au lãsat în urmã clar, cã nu da bani, pânã nu vor fi 
vineri, 27 noiembrie, ºi în douã câte un cãmin, douã, nefãcute, reparate strãzile. (n. red. 
trei zile se va monta. Au început sau în diferite stadii de execuþie ºi Proiectul mare trebuie se încheie 
sã vinã tablourile electrice, cele s-a asfaltat ºi betonat, fãrã acea pe 30 iunie 2016)
douã posturi de transformare de parte a strãzii, fiind nevoie sã se Eu am propus suma de 6 milioane la Jirlãu ºi Siloz, pompele, grupul munceascã de douã ori. de lei (care va fi suportatã electrogen de putere mare, care Pe proiectul mare, Ecoaqua a proporþional, cu ponderea pe care are o valoare substanþialã. avut 4%, Consiliile Locale 2% ºi o are fiecare, în acest proiect). Termenul final al acestui proiect pe aceºti 6% am reuºit sã obþinem 

Dupã încheierea acestui proiect, este de 11 ianuarie, dar aprobarea de a-i cheltui în 2016 . 
peste 25% din reþeaua de apã ºi constructorul ne-a anunþat cã va Din aceºti bani vom finaliza ce nu 
canalizare a oraºului va rãmâne fi gata la finalul lunii ianuarie, se va face pânã la 31 decembrie 
neschimbatã (sunt reþele de asumându-ºi penalitãþile de 2015. Nu va fi suficientã suma, 
tuburi premo, care au 40-50 de 0,2%/zi, din valoarea totalã a dar nu din cauza acestui proiect 
ani, ºi mai e foarte multã þeava de proiectului, conform contractului. CL8. Sunt în discuþii cu primarii, 
oþel corodatã) ºi urmeazã sã fie Ecoaqua i-a informat, scris ºi pentru cã, de la bun început, am 
fãcutã pe alt proiect, pe care verbal, cã nu au niciun motiv de ºtiut cã vom rãmâne fãrã bani, la 
Ecoaqua ºi l-a propus pentru prelungire a contractului, iar finalul acestui proiect (n.red. 
perioada 2014-2020. prelungirea va fi cu penalitãþi.”, a "Extinderea ºi reabilitarea 

declarat Neagu. Este posibil sã semnãm, în sistemelor de alimentare cu apã ºi 
Directorul EcoAqua mai spune cã curând, contractul de asistenþã de canalizare, din judeþul 
întârzierile sunt cauzate de modul tehnicã pe acest proiect pentru Cãlãraºi".)
deficitar în care s-a lucrat. care am cerut 200 de milioane de A fost un mic deficit de finanþare, 

euro (sunt incluse 41 de localitãþi, „Toate promisiunile fãcute de de la bun început, ºi am schiþat 
în care sunt prevãzute 18 Hidroconstrucþia nu au fost un buget necesar pentru 
milioane de euro pentru respectate. Cu mai multã acoperirea cheltuielilor, dar nu 
Cãlãraºi.) Dar nu se va da toatã coordonare din partea lor, se am cifra exactã, deoarece nu ºtiu 
suma, pentru cã sunt foarte multe putea termina lucrarea aceasta, cât va executa Hidroconstrucþia. 

fãrã bãtaie de cap! solicitãri, la nivel de þarã.”, a mai Unii primari au fost de acord, 
spus Cezar Neagu.Le-am reproºat cã nu au terminat alþii au spus cã se vor gândi. 

DR Sud Muntenia a organizat marþi, 24 
noiembrie, vizite la douã obiective medico sociale 
finanþate din bani europeni din municipiul A

Cãlãraºi – Centrul de zi pentru persoane cu handicap ºi 
Centrul de asistenþã medico socialã.
În ceea ce priveºte Centrul de Asistenþã Medico Socialã 
din municipiul Cãlãraºi, acesta funcþioneazã de nouã ani 
ºi are ca obiect îngrijirea persoanelor cu anumite tipuri 
de afecþiuni cronice ºi probleme de ordin social precum 
lipsa unei locuinþe sau a veniturilor, abandon sau alte 
cauze. Directorul Centrului, Leontin Constantinescu, a 
afirmat în faþa celor prezenþi cã numãrul locurilor de 
cazare este foarte mic comparativ cu cererea mare care 
existã, însã datoritã accesãrii unui proiect cu finanþare 
europeanã s-a reuºit suplimentarea cu încã ºase paturi.
„În anul 2010 s-a accesat un proiect pentru extinderea 
capacitãþii, iniþial capacitatea a fost de 19 paturi aflate în 
clãdirea iniþialã, apoi construcþia din vecinãtate devenitã 
nefuncþionalã, fost centru medical al MAI, aflatã în 
proprietatea Consiliului Judeþean Cãlãraºi, am preluat-o 
noi, am fãcut proiectul pentru extindere ºi astfel am 
mãrit capacitatea cu încã ºase locuri, ajungând astãzi la 
25 de paturi. Valoarea totalã a proiectului a fost de 
764.000 lei, suma totalã eligibilã 516.000 lei, fonduri 
europene 439.000 lei, din bugetul naþional s-a alocat 
66.000 lei, iar cofinanþarea CJC 10.800 lei. Practic, 
fonduri europene 85%, bugetul naþional 12,9 % ºi 
cofinanþarea 2,1%. În prezent, funcþionãm la capacitate, 
nu pot sã spun cã este suficient pentru cã solicitãrile din 
partea cetãþenilor judeþului Cãlãraºi sunt multe.”, a 
explicat Constantinescu.

Acesta a mai spus cã celor cazaþi în regim rezidenþial li 
se oferã, pe lângã masã ºi cazare, tratament 
medicamentos. 3.200 de lei pe lunã este suma alocatã 
fiecãrui pacient care se aflã în acest centru. În prezent 
mai este liber un singur loc, iar odatã cu sosirea iernii 
cererea va creºte.  

Chirnogiul - pe baricadele
prieteniei româno-bulgare!

primãria. Timpul de ieºire în 
acþiune este de 1 orã de la 
declanºarea ninsorii iar în 2 
ore se acþioneazã la întreaga 
capacitate. Utilajele folosite la 

Programul de lucru este primãrieientru desfãºurarea deszãpezire vor fi închiriate 
activitãþilor de deszãpezire conceput astfel încât sã - degajarea manualã sau la un tarif ce cuprinde „ora 
ºi eliminare a efectelor acopere toate arterele P mecanizatã a gurilor de canal de funcþionare” ºi „ora de situaþiilor de urgenþã oraºului. ºi a rigolelor aºteptare” diferenþiate ca (ninsori abundente, îngheþ, În funcþie de intensitatea - degajarea manualã a unei valoare, funcþie de tipul polei, viscol), Primãria fenomenelor meteo pot fi lãþimi de cel puþin 50 cm de utilajului. „Ora de aºteptare” municipiului Cãlãraºi a adoptat, desfãºurate urmãtoarele trotuar pentru a permite este motivatã de faptul cã în cadrul ºedinþei Consiliului activitãþi: circulaþia pietonilor utilajele vor fi la dispoziþia Local din 26 noiembrie, - împrãºtierea materialului Aceste activitãþi sunt comandamentului 24/24 h cu „Programul de acþiune pentru 

antiderapant în condiþiile organizate în 2 echipe de mecanic deservent prezent. deszãpezirea ºi combaterea 
apariþiei stratului de polei pe lucru care acþioneazã pe În zilele în care utilajele sunt poleiului pe raza municipiului 
carosabil, în pantã sau pe durata a 12 ore/fiecare în caz scoase pe teren, indiferent de Cãlãraºi 2015 - 2016”, în 
zonele predispuse unor de necesitate, iar întreaga numãrul de ore de acþiune conformitate cu prevederile 
asemenea fenomene activitate este coordonatã de efectuate nu se mai alocã ora cuprinse în Contractul de 

de aºteptare. Pe lângã cele 64 - împrãºtierea materialului un comandament. Existã un Concesiune a serviciului de 
dispecerat cu ofiþer de de utilaje se va constitui un combaterea poleiului pe raza spitale, policlinici, ºcoli, antiderapant la cca 60 min salubrizare, privind curãþirea ºi 
permanenþã prin care se parc de rezervã permanent municipiului Cãlãraºi 2015 - grãdiniþe, creºe, pieþe, dupã începerea ninsorii transportul zãpezii de pe cãile 
realizeazã alarmarea în timp alcãtuit din trei utilaje care 2016” Primãria municipiului inspectoratul de poliþie, pentru împiedicarea formãrii publice ºi menþinerea în 
real al comandamentului ºi nu vor fi plãtite decât dacã se Cãlãraºi îºi propune sã pompieri, garaje ºi capete de stratului de zãpadã tasatãfuncþiune a acestora pe timp de 
care þine legãtura cu va acþiona cu ele. asigure urmãtoarele linii ale mijloacelor de polei sau îngheþ. - patrulare utilaje cu plug, 

obiective, în ordinea transport în comun, staþii urmatã de operaþia de 
prioritãþilor: PECO; împrãºtiere a materialului Programul se desfãºoarã în 

antiderapantperioada cuprinsã între - asigurarea condiþiilor de - asigurarea circulaþiei 
01.12.2015 – 15.03.2016 ºi se circulaþie rutierã pe arterele pietonale ºi de acces cãtre - degajarea manualã ºi 
declanºeazã în baza de penetraþie în oraº; staþiile mijloacelor de mecanizatã a intersecþiilor, 
dispoziþiei „Comandamentului transport în comun ºi - asigurarea condiþiilor de capetelor de linie, staþiilor de 
de iarnã la nivelul degajarea acestora din urmã circulaþie rutierã pe arterele autobuz ºi a trecerilor de 
municipiului Cãlãraºi” sau de gheaþã ºi zãpadã;de legãturã între cartiere ºi pieton
imediat ce condiþiile arterele pe care se desfãºoarã - asigurarea circulaþiei rutiere - încãrcarea ºi transportul 
meteorologice o impun. circulaþia mijloacelor de în condiþii de siguranþã, în zãpezii colectate în grãmezi 
Prin „Programul de acþiune transport în comun; caz de polei sau condiþii de cãtre punctele de depozitare 
pentru deszãpezirea ºi drum alunecos. - asigurarea accesului la stabilite cu aprobarea 

Laborator de analize medicale 
Royalmed angajeazã biolog în 

Cãlãraºi. Informaþii la 0721 233 335.

Pe 3 ºi pe 8 decembrie, în funcþie 
de vreme, va mai fi opritã 
apa în Cãlãraºi, anul ãsta!

Centrul Medico Social 
Cãlãraºi funcþioneazã la 

capacitate maximã

ANUNÞ ANGAJARE

A fost adoptat „Programul de acþiune pentru deszãpezirea ºi 
combaterea poleiului pe raza municipiului Cãlãraºi 2015 - 2016”



infrastructurã ºi a unui centru 
filantropic creºtin. Toate acestea 
se pot materializa la Chirnogi 
întrucât oamenii pun suflet în 
tot ceea ce fac ºi cu siguranþã îi 
vor acorda încrederea lor pentru 
încã un mandat. Pentru 
perioada urmãtoare, primarul 
Roman are visuri îndrãzneþe ºi 
gânduri mari pentru 
comunitate. De asemenea este 
optimist cã alãturi de semenii 
sãi, cu ajutorul lui Dumnezeu ºi 
sprijinul autoritãþilor locale ºi 
judeþene, se vor înfãptui multe 
lucruri bune la Chirnogi. ªi ca 
sã dovedeascã acest lucru, în 
cursul acestei sãptãmâni au 
demarat lucrãrile la reþeaua de 
canalizare: mai întâi într-o 
primã etapã, se vor realiza 23 
km din cei 50 cât mãsoarã 
întreaga reþea ºi la asfaltarea a 
15 km de drumuri comunale de 
interes public. Nu în ultimul 
rând, Irinel Roman a rãspuns 
prezent invitaþiei omologului 
sãu de la Plãtãreºti, particind 
duminicã, 14.11.2015 la un festive, etc) ºi pe malul celãlalt Tutrakan, doctorul Dimiter aºa este la modã.  Are acest Mircea Brânduºã
eveniment un cultural- al Dunãrii atât la Tutrakan, Stefanov, lasã impresia cã s-a „drept” pentru cã vreme de trei 
bisericesc, alãturi de Sumenþi, Varnenþi, Nova Cerna creat o legãturã de suflet, ani,  necondiþionat ºi fãrã bani, rimarul de la Chirnogi,  
preºedintele Consiliului (unde au avut loc acþiuni amândoi având un singur þel a investit în aceastã prietenie ing.Irinel Roman, tace ºi 

comune ca: Dunãrea de Foc, comun: sã realizeze un progres Pface. În sãptãmâna ce s-a 
Ziua Tutrakanului, ceremonii de pentru comunitãþile locale din încheiat, prietenia de trei ani 
cinstire a eroilor comuni de la care provin ºi pe care le dintre locuitorii din Chirnogi ºi 
Memorialul de la Daidar - locul administreazã, sã transforme în cei din  zona administrativã a 
marii bãtãlii din 1916 etc) – s-au bine condiþiile de viaþã ale municipalitãþii Tutrakan 
implicat sute de oameni ce au oamenilor din ambele þãri. Irinel (Turtucaia) Bulgaria s-a 
realizat efectiv ÎNFRÃÞIREA Roman ,,seamãnã de trei ani materializat prin semnarea 
înainte de  a fi semnate actele seminþe bune în aceastã þãrânã oficialã a actului de înfrãþire 
oficiale. Bucuria ce se citeºte în a prieteniei  româno-bulgare”. În între cele douã localitãþi de pe 
ochii sinceri ai tânãrului primar aceastã toamnã târzie culege malul Dunãrii. Peste 1000 de 
Roman, când povesteºte despre roadele muncii sale  pentru zile de colaborare la toate 
relaþia cu primarul de la comunitate. Specialiºtii din nivelurile, începând de la nivelul 

primãrie lucreazã 
documentaþiile necesare a 4 
proiecte transfrontaliere 
româno –bulgare ce vor schimba 
pozitiv ambele localitãþi. De ce 
este îndreptãþit Chirnogiul 
pentru a accesa fonduri 

Judeþean Cãlãraºi, Rãducu europene tranfrontaliere? româno –bulgarã: ore, kilometri 
Filipescu ºi de Înalt Prea Rãspunsul lui Irinel Roman este fãcuþi, telefoane, efort, 
Sfinþitul Vincenþiu, Episcopul foarte pertinent: „Pentru  cã sentimente ºi suflet. În aceste 
Sloboziei ºi Cãlãraºilor. este singura localitate de pe condiþii este normal ca aceste 
Primarul Roman lanseazã malul românesc al Dunãrii care strãdanii sã se concretizeze ºi în 
invitaþia tuturor celor interesaþi meritã cu adevãrat sã proiecte ce vor þine vie peste 
sã participe la întâlnirile beneficieze de aceste proiecte generaþii aceastã prietenie între 
româno-bulgare, la care vor europene. Este localitatea ce nu popoare!” Cele patru proiecte 
simþi sinceritatea ºi temeinicia vine astãzi „înfometatã” la masa vizeazã urmãtoarele obiective: 
acestei prietenii. Proxima axelor europene realizarea unei case de culturã 
ocazie, sãrbãtorile de iarnã care transfrontaliere, doar pentru a foarte amplã, a unui muzeu, a 
se apropie cu paºi repezi.aduce bani europeni pentru cã unui mic port cu o reþea de 

Consiliului Local Chirnogi, 
instituþia Primariei, aparatul 
administrativ al primarului ºi 
pânã la nivelul de jos al 
oamenilor simpli care s-au  
implicat direct ºi fãrã vreun 
scop anume, þinând cont doar de 
impulsul inimii lor ce le dicteazã 
doar sã-i cunoascã ºi sã fie 
prieteni cu fraþii lor de dincolo 
de Dunãre. Datoritã implicãrii 
autoritãþilor publice s-a creat un 
„POD AL PRIETENIEI” peste 
Dunãre, chiar dacã astãzi mai 
mult se vorbeºte decât se face, 
iar ideea podurilor dunãrene 
rãmâne încã doar un deziderat 
ºi un vis frumos, iatã cã la 
Chirnogi s-a realizat un „pod” 
temeinic. Întrebat despre 
aceastã înfrãþire, primarul 
Roman ne-a rãspuns: „La 
Chirnogi s-a realizat totul din 
inimã, oamenii având sufletul 
deschis, toate întâlnirile s-au 
realizat pe bazã de voluntariat 
fiind implicaþi pe lângã 
oficialitãþi, preoþii comunei, 
profesori, elevi, studenþi, 
pensionari ºi mulþi alþii”. Într-
adevãr, la aceste întâlniri mixte 
româno-bulgare, desfãºurate la 
Chirnogi (întâlnirea istoricã a 
doi mari ierarhi, zilele comunei, 
sfintiri de troiþe, lansãri de 
carte, celebrãri ale unor zile 
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irectorul EcoAqua, ing. Cezar 
Neagu, a organizat o nouã 
conferinþã de presã în care a D

prezentat stadiul actual al lucrãrilor la 
reþeaua de alimentare cu apã ºi 
canalizare din municipiul Cãlãraºi. 
Acesta a recunoscut cã antreprenorul 
general, Hidroconstrucþia SA, nu a 
respectat planul de lucru, lucrãrile fiind 
astfel întârziate sau executate deficitar.

„S-au pus foarte multe capace de 
cãmine ºi sperãm sã nu mai fie 
opritã circulaþia pe strãzile pe 
care lucrãm. Lucrãm pe 
Bucureºti, Griviþa ºi 
Independenþei, tot prin foraj, 
pentru a avea un impact mai mic 
asupra circulaþiei. O parte din 
materialele grele a sosit. Staþia de 
apã vidanjatã de pe str. Ecaterina 
Teodoroiu e venitã ºi va dura 
douã zile sã o punem pe poziþie, 
se vor lega conductele, care sunt 
trase deja, ceea ce va dura maxim 
o sãptãmânã. Mai avem o staþie cu totul lucrarea pe strãzile pe Primarul Drãgulin a spus, foarte 
de pus la Modelu, care va fi adusã care au lucrat ºi au lãsat în urmã clar, cã nu da bani, pânã nu vor fi 
vineri, 27 noiembrie, ºi în douã câte un cãmin, douã, nefãcute, reparate strãzile. (n. red. 
trei zile se va monta. Au început sau în diferite stadii de execuþie ºi Proiectul mare trebuie se încheie 
sã vinã tablourile electrice, cele s-a asfaltat ºi betonat, fãrã acea pe 30 iunie 2016)
douã posturi de transformare de parte a strãzii, fiind nevoie sã se Eu am propus suma de 6 milioane la Jirlãu ºi Siloz, pompele, grupul munceascã de douã ori. de lei (care va fi suportatã electrogen de putere mare, care Pe proiectul mare, Ecoaqua a proporþional, cu ponderea pe care are o valoare substanþialã. avut 4%, Consiliile Locale 2% ºi o are fiecare, în acest proiect). Termenul final al acestui proiect pe aceºti 6% am reuºit sã obþinem 

Dupã încheierea acestui proiect, este de 11 ianuarie, dar aprobarea de a-i cheltui în 2016 . 
peste 25% din reþeaua de apã ºi constructorul ne-a anunþat cã va Din aceºti bani vom finaliza ce nu 
canalizare a oraºului va rãmâne fi gata la finalul lunii ianuarie, se va face pânã la 31 decembrie 
neschimbatã (sunt reþele de asumându-ºi penalitãþile de 2015. Nu va fi suficientã suma, 
tuburi premo, care au 40-50 de 0,2%/zi, din valoarea totalã a dar nu din cauza acestui proiect 
ani, ºi mai e foarte multã þeava de proiectului, conform contractului. CL8. Sunt în discuþii cu primarii, 
oþel corodatã) ºi urmeazã sã fie Ecoaqua i-a informat, scris ºi pentru cã, de la bun început, am 
fãcutã pe alt proiect, pe care verbal, cã nu au niciun motiv de ºtiut cã vom rãmâne fãrã bani, la 
Ecoaqua ºi l-a propus pentru prelungire a contractului, iar finalul acestui proiect (n.red. 
perioada 2014-2020. prelungirea va fi cu penalitãþi.”, a "Extinderea ºi reabilitarea 

declarat Neagu. Este posibil sã semnãm, în sistemelor de alimentare cu apã ºi 
Directorul EcoAqua mai spune cã curând, contractul de asistenþã de canalizare, din judeþul 
întârzierile sunt cauzate de modul tehnicã pe acest proiect pentru Cãlãraºi".)
deficitar în care s-a lucrat. care am cerut 200 de milioane de A fost un mic deficit de finanþare, 

euro (sunt incluse 41 de localitãþi, „Toate promisiunile fãcute de de la bun început, ºi am schiþat 
în care sunt prevãzute 18 Hidroconstrucþia nu au fost un buget necesar pentru 
milioane de euro pentru respectate. Cu mai multã acoperirea cheltuielilor, dar nu 
Cãlãraºi.) Dar nu se va da toatã coordonare din partea lor, se am cifra exactã, deoarece nu ºtiu 
suma, pentru cã sunt foarte multe putea termina lucrarea aceasta, cât va executa Hidroconstrucþia. 

fãrã bãtaie de cap! solicitãri, la nivel de þarã.”, a mai Unii primari au fost de acord, 
spus Cezar Neagu.Le-am reproºat cã nu au terminat alþii au spus cã se vor gândi. 

DR Sud Muntenia a organizat marþi, 24 
noiembrie, vizite la douã obiective medico sociale 
finanþate din bani europeni din municipiul A

Cãlãraºi – Centrul de zi pentru persoane cu handicap ºi 
Centrul de asistenþã medico socialã.
În ceea ce priveºte Centrul de Asistenþã Medico Socialã 
din municipiul Cãlãraºi, acesta funcþioneazã de nouã ani 
ºi are ca obiect îngrijirea persoanelor cu anumite tipuri 
de afecþiuni cronice ºi probleme de ordin social precum 
lipsa unei locuinþe sau a veniturilor, abandon sau alte 
cauze. Directorul Centrului, Leontin Constantinescu, a 
afirmat în faþa celor prezenþi cã numãrul locurilor de 
cazare este foarte mic comparativ cu cererea mare care 
existã, însã datoritã accesãrii unui proiect cu finanþare 
europeanã s-a reuºit suplimentarea cu încã ºase paturi.
„În anul 2010 s-a accesat un proiect pentru extinderea 
capacitãþii, iniþial capacitatea a fost de 19 paturi aflate în 
clãdirea iniþialã, apoi construcþia din vecinãtate devenitã 
nefuncþionalã, fost centru medical al MAI, aflatã în 
proprietatea Consiliului Judeþean Cãlãraºi, am preluat-o 
noi, am fãcut proiectul pentru extindere ºi astfel am 
mãrit capacitatea cu încã ºase locuri, ajungând astãzi la 
25 de paturi. Valoarea totalã a proiectului a fost de 
764.000 lei, suma totalã eligibilã 516.000 lei, fonduri 
europene 439.000 lei, din bugetul naþional s-a alocat 
66.000 lei, iar cofinanþarea CJC 10.800 lei. Practic, 
fonduri europene 85%, bugetul naþional 12,9 % ºi 
cofinanþarea 2,1%. În prezent, funcþionãm la capacitate, 
nu pot sã spun cã este suficient pentru cã solicitãrile din 
partea cetãþenilor judeþului Cãlãraºi sunt multe.”, a 
explicat Constantinescu.

Acesta a mai spus cã celor cazaþi în regim rezidenþial li 
se oferã, pe lângã masã ºi cazare, tratament 
medicamentos. 3.200 de lei pe lunã este suma alocatã 
fiecãrui pacient care se aflã în acest centru. În prezent 
mai este liber un singur loc, iar odatã cu sosirea iernii 
cererea va creºte.  
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primãria. Timpul de ieºire în 
acþiune este de 1 orã de la 
declanºarea ninsorii iar în 2 
ore se acþioneazã la întreaga 
capacitate. Utilajele folosite la 

Programul de lucru este primãrieientru desfãºurarea deszãpezire vor fi închiriate 
activitãþilor de deszãpezire conceput astfel încât sã - degajarea manualã sau la un tarif ce cuprinde „ora 
ºi eliminare a efectelor acopere toate arterele P mecanizatã a gurilor de canal de funcþionare” ºi „ora de situaþiilor de urgenþã oraºului. ºi a rigolelor aºteptare” diferenþiate ca (ninsori abundente, îngheþ, În funcþie de intensitatea - degajarea manualã a unei valoare, funcþie de tipul polei, viscol), Primãria fenomenelor meteo pot fi lãþimi de cel puþin 50 cm de utilajului. „Ora de aºteptare” municipiului Cãlãraºi a adoptat, desfãºurate urmãtoarele trotuar pentru a permite este motivatã de faptul cã în cadrul ºedinþei Consiliului activitãþi: circulaþia pietonilor utilajele vor fi la dispoziþia Local din 26 noiembrie, - împrãºtierea materialului Aceste activitãþi sunt comandamentului 24/24 h cu „Programul de acþiune pentru 

antiderapant în condiþiile organizate în 2 echipe de mecanic deservent prezent. deszãpezirea ºi combaterea 
apariþiei stratului de polei pe lucru care acþioneazã pe În zilele în care utilajele sunt poleiului pe raza municipiului 
carosabil, în pantã sau pe durata a 12 ore/fiecare în caz scoase pe teren, indiferent de Cãlãraºi 2015 - 2016”, în 
zonele predispuse unor de necesitate, iar întreaga numãrul de ore de acþiune conformitate cu prevederile 
asemenea fenomene activitate este coordonatã de efectuate nu se mai alocã ora cuprinse în Contractul de 

de aºteptare. Pe lângã cele 64 - împrãºtierea materialului un comandament. Existã un Concesiune a serviciului de 
dispecerat cu ofiþer de de utilaje se va constitui un combaterea poleiului pe raza spitale, policlinici, ºcoli, antiderapant la cca 60 min salubrizare, privind curãþirea ºi 
permanenþã prin care se parc de rezervã permanent municipiului Cãlãraºi 2015 - grãdiniþe, creºe, pieþe, dupã începerea ninsorii transportul zãpezii de pe cãile 
realizeazã alarmarea în timp alcãtuit din trei utilaje care 2016” Primãria municipiului inspectoratul de poliþie, pentru împiedicarea formãrii publice ºi menþinerea în 
real al comandamentului ºi nu vor fi plãtite decât dacã se Cãlãraºi îºi propune sã pompieri, garaje ºi capete de stratului de zãpadã tasatãfuncþiune a acestora pe timp de 
care þine legãtura cu va acþiona cu ele. asigure urmãtoarele linii ale mijloacelor de polei sau îngheþ. - patrulare utilaje cu plug, 

obiective, în ordinea transport în comun, staþii urmatã de operaþia de 
prioritãþilor: PECO; împrãºtiere a materialului Programul se desfãºoarã în 

antiderapantperioada cuprinsã între - asigurarea condiþiilor de - asigurarea circulaþiei 
01.12.2015 – 15.03.2016 ºi se circulaþie rutierã pe arterele pietonale ºi de acces cãtre - degajarea manualã ºi 
declanºeazã în baza de penetraþie în oraº; staþiile mijloacelor de mecanizatã a intersecþiilor, 
dispoziþiei „Comandamentului transport în comun ºi - asigurarea condiþiilor de capetelor de linie, staþiilor de 
de iarnã la nivelul degajarea acestora din urmã circulaþie rutierã pe arterele autobuz ºi a trecerilor de 
municipiului Cãlãraºi” sau de gheaþã ºi zãpadã;de legãturã între cartiere ºi pieton
imediat ce condiþiile arterele pe care se desfãºoarã - asigurarea circulaþiei rutiere - încãrcarea ºi transportul 
meteorologice o impun. circulaþia mijloacelor de în condiþii de siguranþã, în zãpezii colectate în grãmezi 
Prin „Programul de acþiune transport în comun; caz de polei sau condiþii de cãtre punctele de depozitare 
pentru deszãpezirea ºi drum alunecos. - asigurarea accesului la stabilite cu aprobarea 

Laborator de analize medicale 
Royalmed angajeazã biolog în 

Cãlãraºi. Informaþii la 0721 233 335.

Pe 3 ºi pe 8 decembrie, în funcþie 
de vreme, va mai fi opritã 
apa în Cãlãraºi, anul ãsta!

Centrul Medico Social 
Cãlãraºi funcþioneazã la 

capacitate maximã

ANUNÞ ANGAJARE

A fost adoptat „Programul de acþiune pentru deszãpezirea ºi 
combaterea poleiului pe raza municipiului Cãlãraºi 2015 - 2016”
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nord, specifice comunitãþilor de fost dus la cer de armãsarul Barak 
zarzavagii, pomicultori sau viticultori: (alb), ºi simboliza fericirea... Un cal 
beci ºi grajd jos, odãi sus, prispã ºi alb denotã conºtientizarea propriei 
balcon cu parmalâc, acoperiº în patru laturi spirituale...  Cine sã fie 

vinovat pentru apariþia morþii în ape cu învelitoare de olane.primarul din Ostrov sã scriu cãrþi ºi poarta ei, o strig „Tudoriþooo!". Mã 
sã fac un muzeu din ce-a mai rãmas cinsteºte cu þuicã de poame sau de albul calului?Din uliþã, urc prin curtea lui Marin 
din ei (pânã acum am strâns cam 300 prãºtinã ºi are pâine fãcutã la cuptorul Cinaru, printre coceni tãiaþi cu cosoiul Douã fetiþe – au uitat sã meargã acasã de obiecte ºi cam toate pe gratis). de-afarã în „forme" de cozonac. Lângã (o limbã de secerã legatã cu sârmã de sau au uitat sã meargã la ºcoalã? – cuptor, un copil dat în dambla, dã din un mâner de lemn), ocolind un par de Sãtenii au un duh de neputinþã, sunt încremenite pe iarba uscatã, aproape mâini ºi icneºte. gard ºi o plasã de sârmã atârnând ca mai toþi gârbovi, fiecare ºtie ce se fãrã sã respire, se þin de mânuþe ºi 

o aripã frântã.întâmplã în curtea celuilalt, se Gheorghe Mircea, zis „Mechelet", zis ºi privesc uluite prigoana calului. Calul 
împrumutã peste gard, ne dau, dacã le „Ciungu", 66 de ani, ne onoreazã cu alb vrea sã le priveascã, le-ar necheza Timpul a pocit casa lui Luþã, vecinii 
cerem, gutui ºi nuci. De morþi un plug de vie ºi alte ciorciobute, apoi de dor, dar pleoapele i se închid, i se nu-i mai ºtiu numele de familie „cãci 
pomenesc ca de unii care lipsesc. Îmi ne trimite-n sat unde trebuie: „Muzeul deschid, i se închid, i se deschid...duh a trecut printr-însul ºi nu va mai 
amintesc de scrisoarea lui Ieronim cred cã-i tot o bisericã, doar ceva mai fii..." (Psalmul 102). Acoperiºul are Mã gândesc la icoane ºi la Harap- Alb. micã". „Aºa-i!"strigã bãiatul din cãtre Eliodor: „Trebuie sã-l plângi pe olanele sparte ºi rãvãºite, celarul s-a Îmi vine în minte o icoanã pe sticlã bucãtãrie unde face baie în lighean.nepotul tãu ca pe unul care lipseºte, ã aflam în Dobrogea. Cu prãbuºit, de la prispã scândurile le-au din ªcheii Brasovului, cãtre 1900, nu ca pe un mort". Aceasta poate fi peste un sfert de veac în Pe la prânz ajung în casa luat necãjiþii pentru foc, unde a fost colecþia Jianu, înfãþiºându-l pe Sfântul urmarea dificultãþii celui suferind de a urmã plecasem de la Almalãu paracliserului bisericii ortodoxe, fost grajdul a rãmas o movilã de chirpici... M Gheorghe, purtãtorul de biruinþã. rãbda despãrþirea (Sf. Ioan Gurã de spre Esechioi prin valea Curu plugar, fost electrician la RENEL, fost Un cal alb cautã iarbã. Se apropie de Capul calului, vãzut simultan din faþã Aur, Comentarii la Evanghelia – Canara, dupã cum mã sfãtuise tractorist, fost ºef de asociaþie, grajdul unde va fi stat cândva ºi parcã ºi din profil, anticipeazã portretele, Sfântului Ioan, Omilia LXII, Migne 59, gazda de atunci, Dumitru Israil, „casnic" acum, Florea Ion, 74 de ani. Îi priveºte trist spre temelia din bolovani similare ca viziune, ale lui Picasso. p 348).secretar cu propaganda. Era în faptul fotografiez gospodãria cu un telefon de piatrã, nelegaþi cu mortar, la (Soþii Dancu, Pictura þãrãneascã pe dimineþii, ceaþa ascundea drumul, pe de ocarã. Acarete, acarete, acarete de grinda meºter ºi la popii de stejar cu Strig la fiecare poartã. Tache Jumarã, sticlã, Ed. Meridiane, Bucureºti, 1975, când corbii scuturau crengile ºi ºacalii jur – împrejurul casei de chirpici. capitele. Dã roatã ruinei, se opreºte în 77 de ani, pânã de curând cioban, este p 754). scheunau de foame. Când ºi când, Gospodar, atent cu biografia sa ºi cu dreptul pivniþei ºi necheazã prelung. sâmbãtar, nu crede în nemurirea 

omul cu hãþurile în mânã cânta: Ce-ar fi ca gloaba, tot albã, care trãgea nevoinþele de fiece zi, Florea a Un þipãt de pasãre atârnã liniºtea pe o sufletului ºi nici în viaþa de dincolo, 
„Verde de mãr dulce,/Duce-m-aº, m-aº sã moarã, neîmpodobitã ºi cuibãrit, între grinzi ºi pe pereþi, scamã de nor.crede în a doua ºi grabnica venire a 
duce/Dar mi-e calea-n cruce". nepregãtitã, sã mãnânce jãratec ºi agãþate în cuie, dar întotdeauna la lui Iisus Hristos. În liniºtea satului Trãiesc un scenariu oniric. În pivniþa 

apoi sã ajungã cu fetiþele sã „atingã îndemânã, toate lucrurile, pânã la creºte albine ºi povãþuieºte. Pentru Când m-am apropiat de sat am crezut casei, dintr-un butoi de altãdatã au 
soarele cu picioarele, luna cu mâna ºi ultima ºaibã, pânã la ultima potcoavã, Muzeul comunal e manã cereascã. Are cã visez pe turla Pantocratorului, de la rãmas câteva doage ºi un cerc de fier. 
prin nouri sã caute cununa"? pe care le-a folosit într-o lume în care o secerã „Kavrama" ºi ºtie unde-i biserica de piatrã. Constantin, cel din Citeam într-o carte de vise cã pivniþa 

a înþeles cã „Viaþa este mai mult decât „pãlimarca", o mãnuºã sculptatã din cântec, învia ºi coºciugul – cal se reprezintã arhivele la care avem acces. Caii mor greu. „Era bãtrân", „Era hranã ºi trupul mai mult decât lemn de tei pentru secerãtori, s-a fãcea. Cine-a pomenit sã treacã prin Pamela Ball scrie chiar cã de vom tânãr, dacã avea trei ani", „Nu se poate îmbrãcãminte" (Luca 12, 22 – 31).folosit pânã acum o jumãtate de veac, colilii morþii cu vii? Mai cunoscusem coborî într-o pivniþã ne vom vedea vorbi, nu ai semnal", „L-au târât cu 
azi numai dacã o vezi sã spui cã ai pe Vardar, în Macedonia, o aromânã Pentru cãruþa dobrogeanã, „pe ºine", nevoiþi sã ne cercetãm mai în tractorul la Groapa Seacã, dincolo de 
mare noroc. Mi-a dat multe obiecte auºitã cu crucea pe frunte ºi bradul pe (adicã cu roþi din obezi, spiþe ºi butuc profunzime atitudinea faþã de moarte. cimitirul turcesc", „Douã nopþi au 
dar reduce darul la donaþie, dovadã cã braþul mâinii stângi tatuate: „Piu, piu, de lemn; ºinã de fier), reparatã la mâncat din el câinii ºi ºacalii", (10.000 de vise interpretate, Ed.Litera 
mi-a dat stupii fãrã acoperiº, cântãrind piu/Iatã trece-un mort c-un viu". „Stãpânul lui nu s-a arãtat", „L-au tãiat Cãlãraºi, pentru prãºitoarea dreasã de Internaþional, 2012, Bucureºti, pp 431 
excesul ºi pierderea. Obiectele mi le-a fierarul Ghiþã Tapalan, pentru ºi l-au dat la câini"...– 432). Privesc calul alb, despre care Azi, domnul Israil are peste 80 de ani, 
dat condiþionat, numai dupã ce mi-a rãzboiul de þesut, pentru tot ce mai nimeni nu ºtie al cui este ºi mã e bolnav de-o vreme de cancer ºi încã Mai sus de calul alb, o casã. Nevasta cerut sã-l ascult povestind despre are vechi ºi de muzeu în curte, cere gândesc cã ºi el poate fi o parte a mã întreabã, de câte ori mã întâlnesc are 15 ani ºi un copil, omul ei 27 de pildele vestitului rege Nabucodonosor 1000 de lei. firii...cu el, dacã atunci am vãzut un cal alb. ani ºi munceºte cu ziua prin sat.ºi profetul Daniel. Ascult, mãnânc Îl vãzusem, necheza pe un vârf de deal  „ – Azi, te mai doare ce þi-au luat la Dupã alte trei zile am revenit la miere de rapiþã, beau apã ºi, când pot, *alergând în rotund... CAP?". „ – Cum, nu? Cãruþa ºi-un cal Esechioi. Pe coastã, o casã îi citez din memorie psalmi. alb. Cãruþa am luat-o înapoi, la Privesc satul dintre crucile cimitirului „bulgãreascã" pãrea un obiectiv *
Dinciu Tudora, 63 de ani, are ceva licitaþie, dupã 89, calul, nu. Am ortodox. Dictare: piciorul omului de la etnografic. Pânã acolo maºina De data asta am plecat de la Crama ºcoalã (nu pune la socotealã anii de la cumpãrat altul, dar nu era alb." coapsã pânã la cãlcâi poartã numele Primãriei nu urcã. Cobor lângã un Ostrov ºi am ajuns la Esechioi trecând fãrã frecvenþã), experienþã de viaþã (?) stâlp de telegraf cu cuibul de barzã Mâncãm nuci cu pâine prãjitã pe plita de crac. În Dobrogea uliþele sunt pe lângã via doctorului comunal. S-a ºi stofã de lider. Îngrijeºte biserica pãrãsit. Un drum cât o potecã ocoleºte de aragaz. Nevasta lui Florea îmi numite craci. La Esechioi cracii se dus ºi Soborul Sfinþilor Arhangheli satului (un monument zidit din piatrã) ruina Cãminului Cultural ºi urcã spre dãruieºte un ºervet de borangic. „ - rãsfirã ca o pânzã de pãianjen.Mihail ºi Gavril, ºi via doctorului a ºi cântã la stranã. ªi-a modificat casa Nu-l dai fetei de la Constanþa?". „- Nu-l coastã. Chiar în drum, calul alb se rãmas tot neculeasã. O vulpe ne taie Am citit într-un ciot de internet cã „bulgãreascã", chiar îmi explicã vrea, îi e ruºine de vecini ºi de musafirii chinuie sã rãmânã în picioare. Se calea, amintindu-mi cã vulpea „greco – Esechioi este aºezarea de la capãtul „structura" arhitecturii beciului. Pe care îi intrã-n casã". clatinã, îngenuncheazã, cade, îºi ridicã romanã" a fost un hoþ de struguri. Raiului. Cred altceva: cineva a închis prima treaptã de la scara care suie pe uºor capul, dã sã se ridice ºi nu poate, * satul cu un lacãt, apoi a aruncat cheia prispã a bãtut un bãnuþ, aºa sã-i fie Merg cu Gabi, ºoferul Primãriei din cade, gâfâie, foarfecã picioarele. E Mai trece-o zi, toamna se lungeºte. Mã în Dunãre.bine. Are „zapp" cu care vorbeºte „la Ostrov, pe pârâul Esechioi, ce curge foarte cald. Sub un soare sec bâzâie tem sã nu fac ultima toamnã înaintea liber" ºi low-cost, mai puþin când e din dealul ªaban-Bair. Intrãm în case muºtele. Rãzvan Ciucãiernii. Pe deal, vecine cu cãminul ceaþã sau ninsoare.turtite, cum ar fi spus Vintilã 

Domeniile Ostrov...Calul alb este solar, simbolizeazã cultural spart, mai sunt case Mihãilescu, ocolind cârdurile de gâºte Ne-am împrietenit. Am început cu 2015, înainte de focul ºi cerul, dar poate semnifica ºi „bulgãreºti", asemãnãtoare, prin plan ºi ferindu-ne de cãþei. În fiecare „doamna Dinciu", acum, când ajung la marea ºi luna... În Islam, Mahomed a ºi elevaþie, Duminica a 30-a dupã Rusalii cu cele din Oltenia de poartã explic cã sunt trimis de 

27 noiembrie – 3 decembrie 4 – 10 decembrieprizonieri în numita locaþie. planificatã. „În Inima Mãrii” ucisã în mod brutal ºi fãrã 
Orele: 17,00; 20,00 surprinde dezolanta imagine vreun motiv aparent.„Bridge of Spies” spune Orele: 17,00; 20,00

de dupã asalt ºi lupta pentru Luni: orele 17,00 nu este povestea lui James Donovan Acum, 13 ani mai târziu, Luni: orele 17,00 nu este 
salvare a echipajului captiv proiecþie(Hanks), un avocat din dupã ce l-a cãutat obsesiv pe proiecþie
în mijlocul vastei întinderi Brooklyn care se trezeºte ucigaº, Ray descoperã, în 
de apã. Cei câþiva aruncat în centrul sfârºit, un nou indiciu 
supravieþuitori dintr-o barcã Rãzboiului Rece, când CIA îl despre care e convins cã îl va 
ating limita imposibilului trimite cu sarcina aproape Regia: Ron Howard ajuta sã rezolve cazul, sã-l Regia: Steven Spielberg pentru a rãmâne în viaþã.imposibilã sã negocieze prindã pe criminal ºi sã Cu: Chris Hemsworth, Cu: Tom Hanks, Amy Ryan eliberarea unui pilot Trecând prin furtuni aducã liniºtea sufleteascã Cillian Murphy, Brendan 

Gen film: Biografic, Dramã, american, dupã ce avionul devastatoare, foamete, membrilor echipei sale. Dar Gleeson
Thriller sãu a fost doborât pe panicã ºi disperare, oamenii nimeni nu e pregãtit pentru Gen film: Dramã
Durata: 135 minute teritoriul Uniunii Sovietice. vor ajunge sã punã la secretul ºocant pe care îl va Durata: 121 minute

Aºadar, este vorba despre un îndoialã propria credinþã, aduce la ivealã efectul Premierã în România: Premierã în România: thriller dramatic amplasat pe moralitatea ºi chiar valorile distructiv al rãzbunãrii 27.11.2015 04.12.2015fundalul unei serii de umane dupã care se personale asupra sufletului 
Inspirat de bestseller-ul evenimente istorice ghideazã. În tot acest timp, omenesc.
omonim semnat de cãpitanul cautã o modalitate Trecutul ºi prezentul se Nathaniel Philbrick, de a se ghida în larg ºi de a-4  – 6 decembrie Antoine de Saint-Exupéry, întreþes pe mãsurã ce apreciatul regizor Ron ºi duce la þãrm echipajul, pe Micul prinþ. misterul îºi aratã profunzimi Vineri: orele 12,30 Howard aduce din decembrie când secundul sãu devine din ce în ce mai sumbre, iar pe marile ecrane aventura Sâmbãtã, duminicã: orele Eroina povestirii este Fetiþa, obsedat de dorinþa de a graniþele dintre dreptate ºi „În Inima Mãrii”.10,30 si 12,30 pe care mama sa o învaþã captura fioroasa balenã. rãzbunare sunt tot mai În iarna anului 1820, 11 – 13 decembrie cum sã se poarte în lumea 

neclare. Apare, aºadar, ambarcaþiunea Essex este adulþilor. În acest proces Vineri: orele 12,30 11 – 17 decembrie întrebarea: cât de departe ar atacatã ºi distrusã de o intervine un vecin Sâmbãtã, duminicã: orele merge cineva pentru a Orele: 17,00; 20,00balenã uriaºã cu o voinþã cumsecade, dar cam 10,30 si 12,30 îndrepta un rãu inexplicabil?Luni: orele 17,00 nu este distrugatoare parcã excentric, Aviatorul. Acesta 
proiecþieîi prezintã micii sale prietene  

o lume extraordinarã, în care Regia: Mark Osborne
totul este posibil. Este lumea Cu: Rachel McAdams, Regia: Billy Raype care i-a prezentat-o, la Benicio Del Toro, James 

Cu: Julia Roberts, Chiwetel rândul sãu, Micul prinþ .Franco, Marion Cotillard
Ejiofor, Nicole Kidman

Aici începe cãlãtoria magicã Gen film: Animaþie
Gen film: Mister, ThrillerPodul la care face referire ºi emoþionantã a Fetiþei în Durata: 108 minute
Premiera in Romania: titlul filmului este unul real, universul Micului prinþ. Iar 

Rating: AG 04.12.2015ce face legãtura între Fetiþa îºi redescoperã 
Premierã în România: periferia fostului Berlin de copilãria ºi învaþã cã cel mai O echipã strâns sudatã de 
04.12.2015Vest ºi centrul oraºului important lucru este sã ai investigatori FBI formatã 

Postdam, aflat anterior sub Redescoperiþi acum una prieteni ºi sã înþelegi din Ray (Chiwetel Ejiofor) ºi 
controlul Germaniei de Est. dintre cele mai îndrãgite esenþialul vieþii prin prisma Jess (Julia Roberts), alãturi 
A primit numele de „pod al poveºti ale tuturor inimii; cãci esenþialul nu de procurorul districtual 
spionilor” în ani '60, când timpurilor. Regizorul Mark poate fi vãzut cu ochiul liber, care îi supervizeazã, Claire 
serviciile secrete ale Osborne, vine acum cu ci poate fi cunoscut cu (Nicole Kidman), e distrusã 
sovieticilor ºi ale prima adaptare animatã a adevãrat doar prin prisma când descoperã cã fiica 
americanilor schimbau legendarei capodopere a lui sufletului. adolescentã a lui Jess a fost 

În inima mãrii – Podul spionilor – 
3D2D

Micul prinþ – 3D
Centrul Cultural Secretul – 2D
Judeþean Cãlãraºi

Cinema 3D/2D

Parcul central, Str. 
Independenþei, nr. 20. Preþul 
biletelor (acelaºi pt. filme 3D 
ºi 2D): 8 lei – copii cu vârste 
de maxim 14 ani; 12 lei – 
persoane cu vârste peste 14 
ani. Nu se efectueazã 
rezervãri. Biletele pot fi 
cumpãrate cu o sãptãmânã 
înainte de data spectacolului.

Informaþii: tel: 0242-312800; 
site:  www.culturalcl.ro

Rodica Zaharia Aceeaºi sursã a mai punctat ºi faptul situaþii ºi aici vorbesc despre 
localitãþile care sunt implicate în cã fiecare candidat trebuie sã 
procesul acela cu Fundulea, cu rãspundã de tot ceea ce implicã 

n cadrul unei conferinþe de presã, pãmânturile din zonã, aici ar fi responsabilitatea privind organizarea 
co-preºedintele PNL Cãlãraºi, vorba despre primarul de la campaniei electorale.ÎRãducu Filipescu, a vorbit despre Nicolae Bãlcescu. Exsitã acolo 

„Candidatul la primar este ºi situaþia viitoarelor candidaturi ale probleme juridice, dar nu sunt încã 
rãspunzãtor de campania în care actualilor primarilor ºi despre lãmurite ºi astfel, primarul nu are 

potenþialele candidaturi ale altor se angajeazã ºi o sã fie ºi interdicþie pe drepturile electorale 
liberali pentru localitãþile judeþului. preºedinte de organizaþie, aºa este ºi nu vãd de ce nu ar candida. Mai 

normal sã aibã toate pârghiile de este într-o anchetã primarul de la Conform directivelor de la centru, decizie în mânã. Este o hotãrâre pe Lehliu Sat, la fel are dreptul sã Filipescu a menþionat cã primarii care a luat-o partidul, nu ºtiu dacã candideze. Probleme mai sunt la trebuie reconfirmaþi în cadrul este exact cea mai bunã, dar asta Lupºanu, dar nu este primarul întâlnirilor din Comitetul Judeþean este ceea ce s-a hotãrât.” nostru, mai este ºi fostul primar de Executiv.
la Gurbãneºti. La fel mai este 

Un aspect important bifat de implicat în procesul cu pãmânturile „La ultima ºedinþã de partid au fost 
preºedintele Filipescu a fost acela ºi primarul de la Tãmãdãu, dar nu prezenþi primarii din Colegiile 2 ºi 
privind probleme juridice ale viitorilor ºtiu în ce mãsurã. Oricum, pentru 3, cei care au putut ajunge, ºi i-am 
candidaþi. aceste localitãþi avem candidaþi de reconfirmat, cã asta e regula, 

rezervã, bine... unii nu se ridicã la fiecare candidat la primãrie „Primarii în funcþie, dacã nu au 
nivelul primarilor, oricum avem trebuie confirmat de cãtre probleme de ordin juridic ºi dacã 
variante. ªi la Olteniþa lucrurile acceptã sã mai candideze, vor Comitetul Judeþean Executiv. Cei 
sunt clare, avem doi candidaþi, pe care nu au putut ajunge la ºedinþã candida. Cei care au probleme 
Cãpraru ºi Manea, avem de unde juridice ºi au drepturile electorale vor fi reconfirmaþi ulterior. Acest 
alege. În ceea ce priveºte lista de interzise sau nu mai vor sã gen de acþiuni au loc în prezenþa 
consilieri, aceasta se va discuta candideze nu vor mai candida. lor, e normal, asta pentru cã nu 
dupã ce se vor stabili candidaþii”, a Vizavi de aceste aspecte sunt poþi sã spui... te reconfirm, dar nu 
mai menþionat Rãducu Filipescu.localitãþi care se aflã în anumite eºti aici”, a precizat Filipescu.

oncluziile raportului „România Socialã”. sã includã þinte, indicatori ºi 
Eurostat reconfirmã o resurse clare, declanºând un 

Parlamentarii Partidului Social Crealitate sumbrã: mai mult adevãrat rãzboi împotriva sãrãciei, 
Românesc au fãcut pânã acum de jumãtate din copiii din excluziunii ºi inegalitãþilor sociale 
primii paºi pentru corectarea România sunt expuºi riscului de flagrante din România. Eliminarea 
importantelor inegalitãþi în cazul sãrãcie ºi excluziune socialã, un sãrãciei extreme poate fi realizatã 
majoritãþii copiilor ºi tinerilor din prim loc dezonorant în în urmãtorii 5 ani. P.S.RO va 
þara noastrã: deputatul P.S.RO clasamentul þãrilor europene. De prezenta amendamente în acest 
Rãzvan Condurãþeanu a contribuit ce e nevoie de fiecare datã ca sens, la care sperãm sã ni se 
decisiv la adoptarea legii dublãrii Europa sau ONU sã ne spunã cã ralieze ºi parlamentari din toate 
alocaþiilor copiilor; iar deputatul trebuie intensificate eforturile de partidele. Bugetele publice trebuie 
P.S.RO Florentin Gust a depus un combatere a sãrãciei în rândul sã reprezinte mai mult decât 
proiect de lege, adoptat de Senat, copiilor ºi a inegalitãþilor sociale ºi conservarea status-quo-ului care 
prin care elevii din mediul rural sã sã garantãm copiilor noºtri acces menþine România la periferia 
beneficieze de cazare gratuitã la educaþie gratuitã ºi de calitate? Europei ºi a tuturor indicilor de 
pentru continuarea studiilor Acesta este un drept moral ºi dezvoltare umanã. Ele trebuie sã 
liceale sau profesionale, demers ce constituþional pe care îl datorãm devinã o pârghie importantã de 
are drept scop prevenirea copiilor þãrii. Lupta împotriva politicã economicã ºi socialã ºi nu 
abandonului ºcolar.sãrãciei ºi a excluziunii sociale un simplu exerciþiu de 

reprezintã o datorie ºi o prioritate macrostabilitate contabiliceascã”, „Partidul Social Românesc 
absolutã pentru P.S.RO, aºa cum a declarat preºedintele P.S.RO, aºteaptã ca proiectul de buget 
este reflectat în Programul Politic Mircea Geoanã.prezentat de Guvern în Parlament 

Rodica Zaharia 

rezent destul de des în ultima perioadã în 
umbra preºedintelui Filipescu, fostul 
senator Vasile Nedelcu (fost penelist, fost P

uneperist, iarãºi penelist) se vede, dupã cum 
umblã vorba prin târg, pe cai mari, mai ales pe 
unii senatoriali.
ªtiut este faptul cã PNL Cãlãraºi vizeazã un post 
de senator ºi douã de deputaþi, la alegerile 
parlamentare de la anul, iar în acest context 
locul este ca ºi ocupat de senatorul Iulian 
Dumitrescu, Nedelcu îºi croieºte drumul în 
speranþa cã se va afla printre potenþialii 
candidaþi la o funcþie parlamentarã. Dar... 
socoteala lui se potriveºte ca nuca-n perete cu 
cea a partidului, însuºi Filipescu spune cã „nu 
prea e loc, dar... dacã vrea... sã vrea.”
„Toatã lumea þinteºte câte ceva, depinde 
dacã ºi nimereºte. Nedelcu este un tip activ, 
nu mai are treabã cu UNPR-ul, vrea sã ajute 
PNL-ul, dar nu cred cã îºi doreºte sau, cel 
puþin, deocamdatã, nu ºi-a exprimat dorinþa 
de a fi senator, deputat sau altceva. Dar... 
nu prea e loc. Dacã vrea... vrea, nu trebuie 
sã-i dau eu loc. Pânã în noiembrie mai este 
timp, nu este cazul sã discutãm acum de 
parlamentare, asta se discutã dupã ce ai 
localele. Dacã localele merg într-o direcþie 

bunã, parlamentarele pot fi interesante. 
Dacã localele merg într-o direcþie proastã, 
aici vorbesc la nivel de judeþ, ºi o sã pierzi 
catastrofal, lucrurile nu sunt fluide ºi se 
schimbã totul. Acum... toatã lumea þinteºte, 
vreau senator, vreau deputat, depinde ce 
faci la locale ºi acolo, dacã nu îþi faci treaba 
s-ar putea sã vrei tu multe ºi sã rãmâi în 
ofsaid. Sunt ºi niºte reguli, te duci la 
parlament, dar ce ai fãcut la alegerile 
anterioare ca sã meriþi? Þi-ai fãcut treaba? 
Mergi. Nu þi-ai fãcut treaba? Acãsicã”, a 
precizat co-preºedintele PNl, Rãducu Filipescu.
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MOARTEA UNUI CAL ALB

Primarii liberali, reconfirmaþi
pentru viitoarele candidaturi

Fostul senator Vasile 
Nedelcu îºi face 

pârtie pentru o nouã 
candidaturã!?

Mircea Geoanã: „În România anului 2015 este inacceptabil ca mai mult de 
jumãtate din copii sã fie expuºi riscului de sãrãcie ºi excluziune socialã, iar 

Bugetul pe 2016 trebuie sã conþinã un rãspuns credibil ºi în aceastã privinþã”

Foto: www.rfi.ro
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nord, specifice comunitãþilor de fost dus la cer de armãsarul Barak 
zarzavagii, pomicultori sau viticultori: (alb), ºi simboliza fericirea... Un cal 
beci ºi grajd jos, odãi sus, prispã ºi alb denotã conºtientizarea propriei 
balcon cu parmalâc, acoperiº în patru laturi spirituale...  Cine sã fie 

vinovat pentru apariþia morþii în ape cu învelitoare de olane.primarul din Ostrov sã scriu cãrþi ºi poarta ei, o strig „Tudoriþooo!". Mã 
sã fac un muzeu din ce-a mai rãmas cinsteºte cu þuicã de poame sau de albul calului?Din uliþã, urc prin curtea lui Marin 
din ei (pânã acum am strâns cam 300 prãºtinã ºi are pâine fãcutã la cuptorul Cinaru, printre coceni tãiaþi cu cosoiul Douã fetiþe – au uitat sã meargã acasã de obiecte ºi cam toate pe gratis). de-afarã în „forme" de cozonac. Lângã (o limbã de secerã legatã cu sârmã de sau au uitat sã meargã la ºcoalã? – cuptor, un copil dat în dambla, dã din un mâner de lemn), ocolind un par de Sãtenii au un duh de neputinþã, sunt încremenite pe iarba uscatã, aproape mâini ºi icneºte. gard ºi o plasã de sârmã atârnând ca mai toþi gârbovi, fiecare ºtie ce se fãrã sã respire, se þin de mânuþe ºi 

o aripã frântã.întâmplã în curtea celuilalt, se Gheorghe Mircea, zis „Mechelet", zis ºi privesc uluite prigoana calului. Calul 
împrumutã peste gard, ne dau, dacã le „Ciungu", 66 de ani, ne onoreazã cu alb vrea sã le priveascã, le-ar necheza Timpul a pocit casa lui Luþã, vecinii 
cerem, gutui ºi nuci. De morþi un plug de vie ºi alte ciorciobute, apoi de dor, dar pleoapele i se închid, i se nu-i mai ºtiu numele de familie „cãci 
pomenesc ca de unii care lipsesc. Îmi ne trimite-n sat unde trebuie: „Muzeul deschid, i se închid, i se deschid...duh a trecut printr-însul ºi nu va mai 
amintesc de scrisoarea lui Ieronim cred cã-i tot o bisericã, doar ceva mai fii..." (Psalmul 102). Acoperiºul are Mã gândesc la icoane ºi la Harap- Alb. micã". „Aºa-i!"strigã bãiatul din cãtre Eliodor: „Trebuie sã-l plângi pe olanele sparte ºi rãvãºite, celarul s-a Îmi vine în minte o icoanã pe sticlã bucãtãrie unde face baie în lighean.nepotul tãu ca pe unul care lipseºte, ã aflam în Dobrogea. Cu prãbuºit, de la prispã scândurile le-au din ªcheii Brasovului, cãtre 1900, nu ca pe un mort". Aceasta poate fi peste un sfert de veac în Pe la prânz ajung în casa luat necãjiþii pentru foc, unde a fost colecþia Jianu, înfãþiºându-l pe Sfântul urmarea dificultãþii celui suferind de a urmã plecasem de la Almalãu paracliserului bisericii ortodoxe, fost grajdul a rãmas o movilã de chirpici... M Gheorghe, purtãtorul de biruinþã. rãbda despãrþirea (Sf. Ioan Gurã de spre Esechioi prin valea Curu plugar, fost electrician la RENEL, fost Un cal alb cautã iarbã. Se apropie de Capul calului, vãzut simultan din faþã Aur, Comentarii la Evanghelia – Canara, dupã cum mã sfãtuise tractorist, fost ºef de asociaþie, grajdul unde va fi stat cândva ºi parcã ºi din profil, anticipeazã portretele, Sfântului Ioan, Omilia LXII, Migne 59, gazda de atunci, Dumitru Israil, „casnic" acum, Florea Ion, 74 de ani. Îi priveºte trist spre temelia din bolovani similare ca viziune, ale lui Picasso. p 348).secretar cu propaganda. Era în faptul fotografiez gospodãria cu un telefon de piatrã, nelegaþi cu mortar, la (Soþii Dancu, Pictura þãrãneascã pe dimineþii, ceaþa ascundea drumul, pe de ocarã. Acarete, acarete, acarete de grinda meºter ºi la popii de stejar cu Strig la fiecare poartã. Tache Jumarã, sticlã, Ed. Meridiane, Bucureºti, 1975, când corbii scuturau crengile ºi ºacalii jur – împrejurul casei de chirpici. capitele. Dã roatã ruinei, se opreºte în 77 de ani, pânã de curând cioban, este p 754). scheunau de foame. Când ºi când, Gospodar, atent cu biografia sa ºi cu dreptul pivniþei ºi necheazã prelung. sâmbãtar, nu crede în nemurirea 

omul cu hãþurile în mânã cânta: Ce-ar fi ca gloaba, tot albã, care trãgea nevoinþele de fiece zi, Florea a Un þipãt de pasãre atârnã liniºtea pe o sufletului ºi nici în viaþa de dincolo, 
„Verde de mãr dulce,/Duce-m-aº, m-aº sã moarã, neîmpodobitã ºi cuibãrit, între grinzi ºi pe pereþi, scamã de nor.crede în a doua ºi grabnica venire a 
duce/Dar mi-e calea-n cruce". nepregãtitã, sã mãnânce jãratec ºi agãþate în cuie, dar întotdeauna la lui Iisus Hristos. În liniºtea satului Trãiesc un scenariu oniric. În pivniþa 

apoi sã ajungã cu fetiþele sã „atingã îndemânã, toate lucrurile, pânã la creºte albine ºi povãþuieºte. Pentru Când m-am apropiat de sat am crezut casei, dintr-un butoi de altãdatã au 
soarele cu picioarele, luna cu mâna ºi ultima ºaibã, pânã la ultima potcoavã, Muzeul comunal e manã cereascã. Are cã visez pe turla Pantocratorului, de la rãmas câteva doage ºi un cerc de fier. 
prin nouri sã caute cununa"? pe care le-a folosit într-o lume în care o secerã „Kavrama" ºi ºtie unde-i biserica de piatrã. Constantin, cel din Citeam într-o carte de vise cã pivniþa 

a înþeles cã „Viaþa este mai mult decât „pãlimarca", o mãnuºã sculptatã din cântec, învia ºi coºciugul – cal se reprezintã arhivele la care avem acces. Caii mor greu. „Era bãtrân", „Era hranã ºi trupul mai mult decât lemn de tei pentru secerãtori, s-a fãcea. Cine-a pomenit sã treacã prin Pamela Ball scrie chiar cã de vom tânãr, dacã avea trei ani", „Nu se poate îmbrãcãminte" (Luca 12, 22 – 31).folosit pânã acum o jumãtate de veac, colilii morþii cu vii? Mai cunoscusem coborî într-o pivniþã ne vom vedea vorbi, nu ai semnal", „L-au târât cu 
azi numai dacã o vezi sã spui cã ai pe Vardar, în Macedonia, o aromânã Pentru cãruþa dobrogeanã, „pe ºine", nevoiþi sã ne cercetãm mai în tractorul la Groapa Seacã, dincolo de 
mare noroc. Mi-a dat multe obiecte auºitã cu crucea pe frunte ºi bradul pe (adicã cu roþi din obezi, spiþe ºi butuc profunzime atitudinea faþã de moarte. cimitirul turcesc", „Douã nopþi au 
dar reduce darul la donaþie, dovadã cã braþul mâinii stângi tatuate: „Piu, piu, de lemn; ºinã de fier), reparatã la mâncat din el câinii ºi ºacalii", (10.000 de vise interpretate, Ed.Litera 
mi-a dat stupii fãrã acoperiº, cântãrind piu/Iatã trece-un mort c-un viu". „Stãpânul lui nu s-a arãtat", „L-au tãiat Cãlãraºi, pentru prãºitoarea dreasã de Internaþional, 2012, Bucureºti, pp 431 
excesul ºi pierderea. Obiectele mi le-a fierarul Ghiþã Tapalan, pentru ºi l-au dat la câini"...– 432). Privesc calul alb, despre care Azi, domnul Israil are peste 80 de ani, 
dat condiþionat, numai dupã ce mi-a rãzboiul de þesut, pentru tot ce mai nimeni nu ºtie al cui este ºi mã e bolnav de-o vreme de cancer ºi încã Mai sus de calul alb, o casã. Nevasta cerut sã-l ascult povestind despre are vechi ºi de muzeu în curte, cere gândesc cã ºi el poate fi o parte a mã întreabã, de câte ori mã întâlnesc are 15 ani ºi un copil, omul ei 27 de pildele vestitului rege Nabucodonosor 1000 de lei. firii...cu el, dacã atunci am vãzut un cal alb. ani ºi munceºte cu ziua prin sat.ºi profetul Daniel. Ascult, mãnânc Îl vãzusem, necheza pe un vârf de deal  „ – Azi, te mai doare ce þi-au luat la Dupã alte trei zile am revenit la miere de rapiþã, beau apã ºi, când pot, *alergând în rotund... CAP?". „ – Cum, nu? Cãruþa ºi-un cal Esechioi. Pe coastã, o casã îi citez din memorie psalmi. alb. Cãruþa am luat-o înapoi, la Privesc satul dintre crucile cimitirului „bulgãreascã" pãrea un obiectiv *
Dinciu Tudora, 63 de ani, are ceva licitaþie, dupã 89, calul, nu. Am ortodox. Dictare: piciorul omului de la etnografic. Pânã acolo maºina De data asta am plecat de la Crama ºcoalã (nu pune la socotealã anii de la cumpãrat altul, dar nu era alb." coapsã pânã la cãlcâi poartã numele Primãriei nu urcã. Cobor lângã un Ostrov ºi am ajuns la Esechioi trecând fãrã frecvenþã), experienþã de viaþã (?) stâlp de telegraf cu cuibul de barzã Mâncãm nuci cu pâine prãjitã pe plita de crac. În Dobrogea uliþele sunt pe lângã via doctorului comunal. S-a ºi stofã de lider. Îngrijeºte biserica pãrãsit. Un drum cât o potecã ocoleºte de aragaz. Nevasta lui Florea îmi numite craci. La Esechioi cracii se dus ºi Soborul Sfinþilor Arhangheli satului (un monument zidit din piatrã) ruina Cãminului Cultural ºi urcã spre dãruieºte un ºervet de borangic. „ - rãsfirã ca o pânzã de pãianjen.Mihail ºi Gavril, ºi via doctorului a ºi cântã la stranã. ªi-a modificat casa Nu-l dai fetei de la Constanþa?". „- Nu-l coastã. Chiar în drum, calul alb se rãmas tot neculeasã. O vulpe ne taie Am citit într-un ciot de internet cã „bulgãreascã", chiar îmi explicã vrea, îi e ruºine de vecini ºi de musafirii chinuie sã rãmânã în picioare. Se calea, amintindu-mi cã vulpea „greco – Esechioi este aºezarea de la capãtul „structura" arhitecturii beciului. Pe care îi intrã-n casã". clatinã, îngenuncheazã, cade, îºi ridicã romanã" a fost un hoþ de struguri. Raiului. Cred altceva: cineva a închis prima treaptã de la scara care suie pe uºor capul, dã sã se ridice ºi nu poate, * satul cu un lacãt, apoi a aruncat cheia prispã a bãtut un bãnuþ, aºa sã-i fie Merg cu Gabi, ºoferul Primãriei din cade, gâfâie, foarfecã picioarele. E Mai trece-o zi, toamna se lungeºte. Mã în Dunãre.bine. Are „zapp" cu care vorbeºte „la Ostrov, pe pârâul Esechioi, ce curge foarte cald. Sub un soare sec bâzâie tem sã nu fac ultima toamnã înaintea liber" ºi low-cost, mai puþin când e din dealul ªaban-Bair. Intrãm în case muºtele. Rãzvan Ciucãiernii. Pe deal, vecine cu cãminul ceaþã sau ninsoare.turtite, cum ar fi spus Vintilã 

Domeniile Ostrov...Calul alb este solar, simbolizeazã cultural spart, mai sunt case Mihãilescu, ocolind cârdurile de gâºte Ne-am împrietenit. Am început cu 2015, înainte de focul ºi cerul, dar poate semnifica ºi „bulgãreºti", asemãnãtoare, prin plan ºi ferindu-ne de cãþei. În fiecare „doamna Dinciu", acum, când ajung la marea ºi luna... În Islam, Mahomed a ºi elevaþie, Duminica a 30-a dupã Rusalii cu cele din Oltenia de poartã explic cã sunt trimis de 

27 noiembrie – 3 decembrie 4 – 10 decembrieprizonieri în numita locaþie. planificatã. „În Inima Mãrii” ucisã în mod brutal ºi fãrã 
Orele: 17,00; 20,00 surprinde dezolanta imagine vreun motiv aparent.„Bridge of Spies” spune Orele: 17,00; 20,00

de dupã asalt ºi lupta pentru Luni: orele 17,00 nu este povestea lui James Donovan Acum, 13 ani mai târziu, Luni: orele 17,00 nu este 
salvare a echipajului captiv proiecþie(Hanks), un avocat din dupã ce l-a cãutat obsesiv pe proiecþie
în mijlocul vastei întinderi Brooklyn care se trezeºte ucigaº, Ray descoperã, în 
de apã. Cei câþiva aruncat în centrul sfârºit, un nou indiciu 
supravieþuitori dintr-o barcã Rãzboiului Rece, când CIA îl despre care e convins cã îl va 
ating limita imposibilului trimite cu sarcina aproape Regia: Ron Howard ajuta sã rezolve cazul, sã-l Regia: Steven Spielberg pentru a rãmâne în viaþã.imposibilã sã negocieze prindã pe criminal ºi sã Cu: Chris Hemsworth, Cu: Tom Hanks, Amy Ryan eliberarea unui pilot Trecând prin furtuni aducã liniºtea sufleteascã Cillian Murphy, Brendan 

Gen film: Biografic, Dramã, american, dupã ce avionul devastatoare, foamete, membrilor echipei sale. Dar Gleeson
Thriller sãu a fost doborât pe panicã ºi disperare, oamenii nimeni nu e pregãtit pentru Gen film: Dramã
Durata: 135 minute teritoriul Uniunii Sovietice. vor ajunge sã punã la secretul ºocant pe care îl va Durata: 121 minute

Aºadar, este vorba despre un îndoialã propria credinþã, aduce la ivealã efectul Premierã în România: Premierã în România: thriller dramatic amplasat pe moralitatea ºi chiar valorile distructiv al rãzbunãrii 27.11.2015 04.12.2015fundalul unei serii de umane dupã care se personale asupra sufletului 
Inspirat de bestseller-ul evenimente istorice ghideazã. În tot acest timp, omenesc.
omonim semnat de cãpitanul cautã o modalitate Trecutul ºi prezentul se Nathaniel Philbrick, de a se ghida în larg ºi de a-4  – 6 decembrie Antoine de Saint-Exupéry, întreþes pe mãsurã ce apreciatul regizor Ron ºi duce la þãrm echipajul, pe Micul prinþ. misterul îºi aratã profunzimi Vineri: orele 12,30 Howard aduce din decembrie când secundul sãu devine din ce în ce mai sumbre, iar pe marile ecrane aventura Sâmbãtã, duminicã: orele Eroina povestirii este Fetiþa, obsedat de dorinþa de a graniþele dintre dreptate ºi „În Inima Mãrii”.10,30 si 12,30 pe care mama sa o învaþã captura fioroasa balenã. rãzbunare sunt tot mai În iarna anului 1820, 11 – 13 decembrie cum sã se poarte în lumea 

neclare. Apare, aºadar, ambarcaþiunea Essex este adulþilor. În acest proces Vineri: orele 12,30 11 – 17 decembrie întrebarea: cât de departe ar atacatã ºi distrusã de o intervine un vecin Sâmbãtã, duminicã: orele merge cineva pentru a Orele: 17,00; 20,00balenã uriaºã cu o voinþã cumsecade, dar cam 10,30 si 12,30 îndrepta un rãu inexplicabil?Luni: orele 17,00 nu este distrugatoare parcã excentric, Aviatorul. Acesta 
proiecþieîi prezintã micii sale prietene  

o lume extraordinarã, în care Regia: Mark Osborne
totul este posibil. Este lumea Cu: Rachel McAdams, Regia: Billy Raype care i-a prezentat-o, la Benicio Del Toro, James 

Cu: Julia Roberts, Chiwetel rândul sãu, Micul prinþ .Franco, Marion Cotillard
Ejiofor, Nicole Kidman

Aici începe cãlãtoria magicã Gen film: Animaþie
Gen film: Mister, ThrillerPodul la care face referire ºi emoþionantã a Fetiþei în Durata: 108 minute
Premiera in Romania: titlul filmului este unul real, universul Micului prinþ. Iar 

Rating: AG 04.12.2015ce face legãtura între Fetiþa îºi redescoperã 
Premierã în România: periferia fostului Berlin de copilãria ºi învaþã cã cel mai O echipã strâns sudatã de 
04.12.2015Vest ºi centrul oraºului important lucru este sã ai investigatori FBI formatã 

Postdam, aflat anterior sub Redescoperiþi acum una prieteni ºi sã înþelegi din Ray (Chiwetel Ejiofor) ºi 
controlul Germaniei de Est. dintre cele mai îndrãgite esenþialul vieþii prin prisma Jess (Julia Roberts), alãturi 
A primit numele de „pod al poveºti ale tuturor inimii; cãci esenþialul nu de procurorul districtual 
spionilor” în ani '60, când timpurilor. Regizorul Mark poate fi vãzut cu ochiul liber, care îi supervizeazã, Claire 
serviciile secrete ale Osborne, vine acum cu ci poate fi cunoscut cu (Nicole Kidman), e distrusã 
sovieticilor ºi ale prima adaptare animatã a adevãrat doar prin prisma când descoperã cã fiica 
americanilor schimbau legendarei capodopere a lui sufletului. adolescentã a lui Jess a fost 

În inima mãrii – Podul spionilor – 
3D2D

Micul prinþ – 3D
Centrul Cultural Secretul – 2D
Judeþean Cãlãraºi

Cinema 3D/2D

Parcul central, Str. 
Independenþei, nr. 20. Preþul 
biletelor (acelaºi pt. filme 3D 
ºi 2D): 8 lei – copii cu vârste 
de maxim 14 ani; 12 lei – 
persoane cu vârste peste 14 
ani. Nu se efectueazã 
rezervãri. Biletele pot fi 
cumpãrate cu o sãptãmânã 
înainte de data spectacolului.

Informaþii: tel: 0242-312800; 
site:  www.culturalcl.ro

Rodica Zaharia Aceeaºi sursã a mai punctat ºi faptul situaþii ºi aici vorbesc despre 
localitãþile care sunt implicate în cã fiecare candidat trebuie sã 
procesul acela cu Fundulea, cu rãspundã de tot ceea ce implicã 

n cadrul unei conferinþe de presã, pãmânturile din zonã, aici ar fi responsabilitatea privind organizarea 
co-preºedintele PNL Cãlãraºi, vorba despre primarul de la campaniei electorale.ÎRãducu Filipescu, a vorbit despre Nicolae Bãlcescu. Exsitã acolo 

„Candidatul la primar este ºi situaþia viitoarelor candidaturi ale probleme juridice, dar nu sunt încã 
rãspunzãtor de campania în care actualilor primarilor ºi despre lãmurite ºi astfel, primarul nu are 

potenþialele candidaturi ale altor se angajeazã ºi o sã fie ºi interdicþie pe drepturile electorale 
liberali pentru localitãþile judeþului. preºedinte de organizaþie, aºa este ºi nu vãd de ce nu ar candida. Mai 

normal sã aibã toate pârghiile de este într-o anchetã primarul de la Conform directivelor de la centru, decizie în mânã. Este o hotãrâre pe Lehliu Sat, la fel are dreptul sã Filipescu a menþionat cã primarii care a luat-o partidul, nu ºtiu dacã candideze. Probleme mai sunt la trebuie reconfirmaþi în cadrul este exact cea mai bunã, dar asta Lupºanu, dar nu este primarul întâlnirilor din Comitetul Judeþean este ceea ce s-a hotãrât.” nostru, mai este ºi fostul primar de Executiv.
la Gurbãneºti. La fel mai este 

Un aspect important bifat de implicat în procesul cu pãmânturile „La ultima ºedinþã de partid au fost 
preºedintele Filipescu a fost acela ºi primarul de la Tãmãdãu, dar nu prezenþi primarii din Colegiile 2 ºi 
privind probleme juridice ale viitorilor ºtiu în ce mãsurã. Oricum, pentru 3, cei care au putut ajunge, ºi i-am 
candidaþi. aceste localitãþi avem candidaþi de reconfirmat, cã asta e regula, 

rezervã, bine... unii nu se ridicã la fiecare candidat la primãrie „Primarii în funcþie, dacã nu au 
nivelul primarilor, oricum avem trebuie confirmat de cãtre probleme de ordin juridic ºi dacã 
variante. ªi la Olteniþa lucrurile acceptã sã mai candideze, vor Comitetul Judeþean Executiv. Cei 
sunt clare, avem doi candidaþi, pe care nu au putut ajunge la ºedinþã candida. Cei care au probleme 
Cãpraru ºi Manea, avem de unde juridice ºi au drepturile electorale vor fi reconfirmaþi ulterior. Acest 
alege. În ceea ce priveºte lista de interzise sau nu mai vor sã gen de acþiuni au loc în prezenþa 
consilieri, aceasta se va discuta candideze nu vor mai candida. lor, e normal, asta pentru cã nu 
dupã ce se vor stabili candidaþii”, a Vizavi de aceste aspecte sunt poþi sã spui... te reconfirm, dar nu 
mai menþionat Rãducu Filipescu.localitãþi care se aflã în anumite eºti aici”, a precizat Filipescu.

oncluziile raportului „România Socialã”. sã includã þinte, indicatori ºi 
Eurostat reconfirmã o resurse clare, declanºând un 

Parlamentarii Partidului Social Crealitate sumbrã: mai mult adevãrat rãzboi împotriva sãrãciei, 
Românesc au fãcut pânã acum de jumãtate din copiii din excluziunii ºi inegalitãþilor sociale 
primii paºi pentru corectarea România sunt expuºi riscului de flagrante din România. Eliminarea 
importantelor inegalitãþi în cazul sãrãcie ºi excluziune socialã, un sãrãciei extreme poate fi realizatã 
majoritãþii copiilor ºi tinerilor din prim loc dezonorant în în urmãtorii 5 ani. P.S.RO va 
þara noastrã: deputatul P.S.RO clasamentul þãrilor europene. De prezenta amendamente în acest 
Rãzvan Condurãþeanu a contribuit ce e nevoie de fiecare datã ca sens, la care sperãm sã ni se 
decisiv la adoptarea legii dublãrii Europa sau ONU sã ne spunã cã ralieze ºi parlamentari din toate 
alocaþiilor copiilor; iar deputatul trebuie intensificate eforturile de partidele. Bugetele publice trebuie 
P.S.RO Florentin Gust a depus un combatere a sãrãciei în rândul sã reprezinte mai mult decât 
proiect de lege, adoptat de Senat, copiilor ºi a inegalitãþilor sociale ºi conservarea status-quo-ului care 
prin care elevii din mediul rural sã sã garantãm copiilor noºtri acces menþine România la periferia 
beneficieze de cazare gratuitã la educaþie gratuitã ºi de calitate? Europei ºi a tuturor indicilor de 
pentru continuarea studiilor Acesta este un drept moral ºi dezvoltare umanã. Ele trebuie sã 
liceale sau profesionale, demers ce constituþional pe care îl datorãm devinã o pârghie importantã de 
are drept scop prevenirea copiilor þãrii. Lupta împotriva politicã economicã ºi socialã ºi nu 
abandonului ºcolar.sãrãciei ºi a excluziunii sociale un simplu exerciþiu de 

reprezintã o datorie ºi o prioritate macrostabilitate contabiliceascã”, „Partidul Social Românesc 
absolutã pentru P.S.RO, aºa cum a declarat preºedintele P.S.RO, aºteaptã ca proiectul de buget 
este reflectat în Programul Politic Mircea Geoanã.prezentat de Guvern în Parlament 

Rodica Zaharia 

rezent destul de des în ultima perioadã în 
umbra preºedintelui Filipescu, fostul 
senator Vasile Nedelcu (fost penelist, fost P

uneperist, iarãºi penelist) se vede, dupã cum 
umblã vorba prin târg, pe cai mari, mai ales pe 
unii senatoriali.
ªtiut este faptul cã PNL Cãlãraºi vizeazã un post 
de senator ºi douã de deputaþi, la alegerile 
parlamentare de la anul, iar în acest context 
locul este ca ºi ocupat de senatorul Iulian 
Dumitrescu, Nedelcu îºi croieºte drumul în 
speranþa cã se va afla printre potenþialii 
candidaþi la o funcþie parlamentarã. Dar... 
socoteala lui se potriveºte ca nuca-n perete cu 
cea a partidului, însuºi Filipescu spune cã „nu 
prea e loc, dar... dacã vrea... sã vrea.”
„Toatã lumea þinteºte câte ceva, depinde 
dacã ºi nimereºte. Nedelcu este un tip activ, 
nu mai are treabã cu UNPR-ul, vrea sã ajute 
PNL-ul, dar nu cred cã îºi doreºte sau, cel 
puþin, deocamdatã, nu ºi-a exprimat dorinþa 
de a fi senator, deputat sau altceva. Dar... 
nu prea e loc. Dacã vrea... vrea, nu trebuie 
sã-i dau eu loc. Pânã în noiembrie mai este 
timp, nu este cazul sã discutãm acum de 
parlamentare, asta se discutã dupã ce ai 
localele. Dacã localele merg într-o direcþie 

bunã, parlamentarele pot fi interesante. 
Dacã localele merg într-o direcþie proastã, 
aici vorbesc la nivel de judeþ, ºi o sã pierzi 
catastrofal, lucrurile nu sunt fluide ºi se 
schimbã totul. Acum... toatã lumea þinteºte, 
vreau senator, vreau deputat, depinde ce 
faci la locale ºi acolo, dacã nu îþi faci treaba 
s-ar putea sã vrei tu multe ºi sã rãmâi în 
ofsaid. Sunt ºi niºte reguli, te duci la 
parlament, dar ce ai fãcut la alegerile 
anterioare ca sã meriþi? Þi-ai fãcut treaba? 
Mergi. Nu þi-ai fãcut treaba? Acãsicã”, a 
precizat co-preºedintele PNl, Rãducu Filipescu.

PROGRAM CINEMA perioada 27 noiembrie - 17 decembrie 2015

MOARTEA UNUI CAL ALB

Primarii liberali, reconfirmaþi
pentru viitoarele candidaturi

Fostul senator Vasile 
Nedelcu îºi face 

pârtie pentru o nouã 
candidaturã!?

Mircea Geoanã: „În România anului 2015 este inacceptabil ca mai mult de 
jumãtate din copii sã fie expuºi riscului de sãrãcie ºi excluziune socialã, iar 

Bugetul pe 2016 trebuie sã conþinã un rãspuns credibil ºi în aceastã privinþã”

Foto: www.rfi.ro



uzeul Dunãrii de Aceasta este a treia Spania. Ea a avut loc între 
Jos expune în colaborare dintre flota Regatului Unit ºi 
luna decembrie pasionatul navomodelist ºi M flota unitã franco – 

2015, în cadrul mini Muzeul Dunãrii de Jos. spaniolã, rezultatul ei fiind 
expoziþiei Exponatul lunii, înfrângerea aliaþilor franco HMS Victory a fost nava macheta vasului amiral al - spanioli, dar ºi moartea amiral a flotei britanice în flotei engleze HMS amiralului Nelson.Bãtãlia de la Trafalgar, sub Victory.

comanda amiralului Vernisajul mini expoziþiei 
Macheta este realizatã Horatio Nelson. a avut loc joi 26 noiembrie, 
manual, la scara 1:50, din Construcþia ei a început în 

la sediul muzeului din lemn de fag, tei, paltin ºi anul 1759 ºi a fost lansatã 
strada Progresului ºi va fi brad, de cãtre Titus la apã în anul 1765.
deschisã pânã la sfârºitul Cristescu, cãlãrãºean 

Bãtãlia navalã a avut loc la lunii decembrie, în fiecare specialist în aviaþie ºi 
21 octombrie 1805, în zi, între orele 10.00 – turism, cu o mare pasiune 
largul Capului Trafalgar, 18.00.pentru navomodele.

douã ori ºi aºteaptã acum clasamentului, cu ºanse 
ofertele pentru un transfer mari de a pãtrunde în play-
în Liga I. Cãlãraºiul a ºtiut off. Mâine, la Cãlãraºi vine 
sã profite de apatia CS Baloteºti. Vinerea 
gazdelor în meciul de viitoare, Dunãrea merge la 
miercuri ºi a rãmas în Constanþa, pentru derby-ul 
partea superioarã a cu Farul.

unãrea Cãlãraºi a 
reuºit sã lege trei Dvictorii consecutive. 

Dupã importantul success 
de la Bacãu, scor 2-0, 
cãlãrãºenii au trecut acasã 
de Oþelul Galaþi, scor 3-1, 
dupã care s-au deplasat la 
Berceni, miercuri, unde au 
câºtigat cu un neverosimil 
5-0.
Gruparea „galben-albastrã” 
e pe val. Dunãrea are un 
antrenor priceput, care a 
reuºit sã obþinã rezultate 
în urma transferurilor pe 
care le-a fãcut în varã. S-a 
descotorosit fãrã scrupule 
de jucãtorii în care n-a 
avut încredere ºi a adus ce 
ºi-a permis. Lungu, Panait, 
Alami ºi Buº sunt oamenii 
care fac diferenþa la 
Cãlãraºi. Ganea nu a 
produs niciodatã mari 
schimbãri în echipã. 

foarte bunã. În acest reprizã nu a fost una adversarului. În Reacþioneazã însã foarte 
moment de glorie, toþi vor tocmai bunã. Ilfovenii au continuare, presiunea a bine în timpul jocului, se 
sã primeascã aplauze. ratat ocazie dupã ocazie, fost tot la poarta foloseºte de mobilitatea 
Jucãtorii meritã felicitaþi, dar Cezar Lungu, portar Cãlãraºiului, dar la cabine unor jucãtori ºi a reuºit sã 
în faþa antrenorului nu pe numele cãruia curg s-a intrat cu 1-0 pentru obþinã rezultate ce sunt de-
poþi decât sã-þi scoþi oferte importante, a fost elevii lui Ionel Ganea. Asta a dreptul fabuloase. Pãcat 
pãlãria, iar conducãtorilor mereu la post. Cãlãrãºenii nu înainte ca Alami sã mai însã cã pentru un oraº 
li se cuvine un respect fãrã au stat la cutie, însã atunci rateze o ocazie uriaºã. Din cum este Cãlãraºiul 
margini. Ãsta e adevãrul. când au ajuns în jumãtatea 5 metri, singur cu portarul promovarea în Liga I este 
Cine vrea sã iasã în faþã, adversã au fãcut-o în cele advers, marocanul a lovit una imposibilã. Sã fim 
sã spunã cã el a fãcut ºi a mai periculos mod cu barã.serioºi. Accederea pe 
dres, cã fãrã el nu se putinþã. Alami a deschis prima scenã a fotbalului În repriza a doua, Dunãrea 
putea, greºeºte enorm. scorul în minutul 24, cu un românesc reprezintã o s-a dezlãnþuit ºi s-a 

ºut din întoarcere, la pãlãrie mult prea mare.  În meciul de la Berceni, terminat 5-0. Laurenþiu 
capãtul unei faze la care Dunãrea a câºtigat în mod Buº ºi Valentin Alexandru Organizarea de acum, de 
Dunãrea a ascuns mingea categoric. Dar prima au înscris fiecare de câte la Dunãrea, este una 
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n Fotbal

Etapa XVI-a/ Rezultate

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

Clasament
1. Rapid Bucureºti 15 10 3 2 21-7 33
2. Dunãrea Cãlãraºi 15 8 6 1 30-8 30
3. Academica Clinceni 15 9 3 3 31-16 30
4. Dacia Brãila 15 9 3 3 18-14 30
5. Farul Constanþa 14 7 4 3 24-12 25
6. SC Bacãu 15 7 1 7 15-18 22
7. Rapid CFR Suceava 15 6 3 6 17-18 21
8. Gloria Buzãu 15 6 2 7 16-25 20
9. ACS Berceni 14 4 4 6 16-23 16
10. CS Baloteºti 14 3 3 8 12-20 12
11. Bucovina Pojorâta 15 2 5 8 18-26 11
12. Oþelul Galaþi 15 2 3 10 7-18 9
13. Ceahlãul P. Neamþ 15 2 2 11 7-27 8

Etapa XVII-a
Sâmbãtã, 28 noiembrie
Rapid CFR Suceava – SC Bacãu
Bucovina Pojorâta – Oþelul Galaþi
Dacia Brãila – ACS Berceni
Dunãrea Cãlãraºi – CS Baloteºti
Academica Clinceni – Farul Constanþa
Rapid Bucureºti – Gloria Buzãu
Ceahlãul P. Neamþ stã.

Sorin Anghel

Clasament
1. Dinamo Bucureºti 13 10 2 1 412-352 32

2. HC Odorhei 14 10 0 4 381-353 30

3. CSM Bucureºti 13 9 0 4 361-330 27

4. Steaua Bucureºti 13 8 2 3 389-345 26

5. HCM Minaur 13 7 2 4 356-335 23

6. HC Adrian Petrea 13 7 1 5 335-333 22

7. Potaissa Turda 13 7 1 5 349-355 22

8. Poli Timiºoara 13 7 0 6 355-323 21

9. AHC Dunãrea 13 7 0 6 356-356 21

10. HC Vaslui 13 5 1 7 372-375 16

11. Energia Tg. Jiu 13 4 1 8 346-352 13

12. CSM Ploieºti 14 4 0 10 385-393 12

13. CSM Focºani 13 2 0 11 317-405 6

14. CSU Danubius 13 0 0 13 320-427 0

Etapa a XIII-a / Rezultate
HC Odorhei – Poli Timiºoara 26-25

Dinamo Bucureºti – CSM Ploieºti 34-27

CSM Bucureºti – Steaua 28-30

CSU Danubius – Potaissa Turda 28-31

AHC Dunãrea – HC Vaslui 33-29

Energia Tg. Jiu – CSM Focºani 35-24

HC Adrian Petrea – Minaur Baia Mare 26-27

Etapa a XIV-a
HC Odorhei – CSM Ploieºti 28-25
l Vineri, 27 noiembrie
Ora 17.30 Potaissa Turda – Steaua Alexandrion (DGS)
l Sâmbãtã, 28 noiembrie
Ora 18.00 AHC Dunãrea – CSU Danubius Galaþi
l Duminicã, 29 noiembrie
Ora 17.30 HC Adrian Petrea – CSM Focºani
Ora 18.00 Energia Tg. Jiu – HC Vaslui
l Joi, 3 decembrie
Ora 17.15 CSM Bucureºti – PolI Timiºoara (DGS)
l Duminicã, 6 decembrie
Ora 19.45 Dinamo – HCM Minaur Baia Mare (DGS)

unãrea Cãlãraºi a 
rãmas fãrã casã. 
Pentru cã D

pompierii nu au dat avizul 
de funcþionare, Sala 
Polivalentã a fost închisã. 
O „ bucurie” fãrã margini 
pentru cãlãrãºeni. Mai 
puþin pentru Aihan Omer, 
care ºi-a mutat echipa la 
Constanþa, fix în oraºul 
sãu. Era mult mai simplu 
ca meciurile sã se joace la 
Slobozia, oraº aflat la o 
jumãtate de orã de 
Cãlãraºi. Fãcând o glumã, 
aparþinând de fapt 
suporterilor care nu au 
putut merge duminicã la 
meciul de la Litoral punctat de ºapte ori. doilea eºalon al echipamentul se 
pentru cã au preferat Aihan Omer a fost nevoit handbalului românesc. deterioreazã foarte uºor. 
derby-ul de la fotbal, sã încredinþeze acþiunile Acum componenþa Când pierzi un meci, cel 
dintre Dinamo ºi Steaua, ofensive extremelor dupã loturilor s-a schimbat, mai urât lucru este sã 
scor 3-1, putem spune cã ce moldovenii au gãsit antrenorii sunt cu totul învinovãþeºti pe altul de 
antrenorul Dunãrii þine la soluþia prin care Alin alþii ºi nu mai este loc de insuccesul tãu. Nu faci 
statul român ºi vrea ca ªania poate fi anihilat. ambiþii prosteºti. altceva decât sã îi furi 
acesta sã încaseze taxe tot Dupã succesul în faþa Moldovenii nu au aflat învingãtorului din glorie. mai mari de pe seama vasluienilor, Dunãrea se însã cã înfrângerea face 

E culmea cã tocmai Vaslui trecerii pe la punctul de mândreºte cã a legat trei parte din sport ºi cã cei 
sã se plângã de prestaþia taxare de la Feteºti. victorii consecutive, iar care ºtiu cum sã o 
arbitrilor dupã ce în Meciul de duminicã a fost acum se pregãteºte de cea primeascã sunt, de fapt, 
sezonul trecut cele mai câºtigat de cãlãrãºeni cu de-a patra. Tot la adevãraþii învingãtori. 
groaznice arbitraje au fost scorul de 33-29. Rãzvan Constanþa se va juca ºi Dupã meciul de pe 
în favoarea moldovenilor. Gavriloaia a prins o zi meciul cu Galaþi, semn cã Litoral, vasluienii au 
Numai meciul cu Dinamo excelentã, ca în vremurile lucrãrile de la Sala acuzat arbitrajul, 
dacã ni-l amintim ºi ne sale bune, ºi a reuºit sã Polivalenta sunt efectuate prezentând pe Facebook 
dãm seama cã nu e cazul înscrie de 11 ori. de o echipã de melci.  imagini cu tricourile rupte 
sã luãm în seamã Îmbucurãtor este faptul ca ale jucãtorilor antrenaþi Între Vaslui ºi Cãlãraºi a 
smiorcãielile lipsite de Marius Ignat, jucãtor adus de cãtre Sandu Iacob.existat rivalitate de pe 
fair-play ale celor de la în varã chiar de la Vaslui, vremea când cele douã Handbalul este un sport 

a arãtat o formã bunã ºi a Vaslui.formaþii erau în cel de-al de luptã, de contact, unde 

n Handbal

Sorin Anghel

onsiliul 
Judeþean CCãlãraºi, prin 

Centrul Cultural 
Judeþean Cãlãraºi, 
continuã tradiþia 
organizãrii Festivalului 
Naþional – Concurs de 
Muzicã Folk „Chitara 
Dunãrii''. Ajuns la cea 
de-a VIII-a ediþie, 
festivalul se va 
desfãºura în perioada 
27 – 29 Noiembrie  
2015, în Sala de 
spectacole „Barbu 
ªtirbei”.

Datoritã aprecierilor 
publicului ºi 
colaboratorilor, 
iubitori de muzicã 
folk, festivalul 
continuã ºi în ediþia 
din acest an sã 
revigoreze acest gen 
muzical, sã-l susþinã ºi 
sã-l promoveze pe baza 

Pascu & The Blue Sorin Danciu.unui sistem competitiv 
Workers, Adi Beznã, de selecþie a Prezentatori ºi 
Walter Ghicolescu, Teo interpreþilor ºi coordonatori: Emilia Boar, Ticã Lumânare, compozitorilor de Tudor ºi Radu Tudor Trupa „Joi”, Vlady profil, secþiunea de 

(TVR 1).Cnejevici.concurs începând, în 
Preþul unui bilet de fiecare searã, cu orele Juriul este format din: 

16:00. intrare este: 5 lei. Dinu Olaraºu, Ovidiu 
Realizator:MIX MUSIC Mihailescu, Clara Invitaþi în recital: 

Mãrgineanu, Mihai Bucureºti/Producãtor: Mircea Vintilã, Ovidiu 
Cosmin Popescu ºi Marius GavrilãMihãilescu, Ioan Gyuri 

27-29 noiembrie a.c.
Festivalul Naþional de Muzicã Folk 

„CHITARA DUNÃRII”

Exponatul lunii la Muzeul Dunãrii 
de Jos / Macheta vasului amiral 
al flotei engleze - HMS Victory

Mai tare ca Barca

Vasluienii acuzã arbitrajul

proiectului" Centrul de coordonare ºi dezastre în zona transfontalierã", (cod În data de 25 noiembrie 2015, 
conducere a intervenþiei în caz de MIS-ETC 692), pentru a face o vizitã ce a Secretariatul Tehnic Comun (STC) pentru 
dezastre în zona transfontalierã", Ileana vizat în mod special monitorizarea Programul de Cooperare Transfrontalierã 
Mãjinã,  a prezentat stadiul, iniþiativele implementarii transparente a fondurilor România-Bulgaria 2007-2013 (PCT Ro-Bg 
ºi rezultatele obþinute pânã în acest publice nerambursabile, dar ºi pentru a 2007-2013) din cadrul Biroului Regional 
moment, precum ºi activitãþile aprecia evoluþia lucrãrilor efectuate la pentru Cooperare Transfrontalierã 
desfãºurate în parteneriat cu celelalte Cãlãraºi pentru graniþa România-Bulgaria 
instituþii implicate în proiect, respectiv (BRCT Cãlãraºi) a organizat ultima vizitã 
Inspectoratul pentru Situaþii de Urgenþã la faþa locului din acest an la proiectul 
Oltenia, judeþul Dolj  ºi Administraþia “Centrul de coordonare ºi conducere a 

Vratsa, Malina Nikolova, care ºi-a Districtualã Vratsa din Bulgaria. Proiectul intervenþiei în caz de dezastre în zona 
exprimat mândria de a fi partener într- de aproximatv 5,5 milioane de euro transfontalierã", (cod MIS-ETC 692). În 
un astfel de proiect. vizeazã îmbunãtãþirea capacitãþiilor de cadrul acestui eveniment, reprezentanþii 

alarmare în cazul situaþiilor de urgenþã, mass-mediei au putut afla cum ºi pentru În continuare, directorul executiv al 
cât ºi dezvoltarea activitãþilor comune ce s-au investit fondurile Biroului Regional de Cooperare 
de informare ºi instruire în domeniul nerambursabile, dar ºi care sunt Transfrontalierã Cãlãraºi pentru graniþa 
managementului eficient al situaþiilor de beneficiile aduse comunitãþii. România-Bulgaria, Nicoleta Mincu, a 
urgenþã, ducând astfel la o scãdere a prezentat participanþilor progresul Întâlnirea a avut loc în sala Consiliului faþa locului ºi rezultatele obþinute pânã 
pierderilor materiale ºi umane cauzate Programului, subliniind totodatã Judeþan Dolj, începând cu ora 11:00. În în acest moment. Totodatã, aceastã 

de catastrofe.importanþa ºi deschiderea evenimentului, Ion vizitã a fost ºi un bun prilej pentru cei 
beneficiile acestuia Ulterior, jurnaliºtii s-Prioteasa, preºedintele Consiliului prezenþi de a afla informaþii punctuale 
pentru dezvoltarea au deplasat la locul Judeþean Dolj a afirmat cã aceastã zi, în direct de la beneficiar. 
zonei de graniþã de implementare al care se va face ultima vizitã de lucru Pentru mai multe informaþii privind 
dintre România ºi proiectului “Centrul dinaintea recepþiei, este una importantã proiectele finanþate prin PCT Ro-Bg 2007-
Bulgaria. de coordonare ºi pentru comunitatea din zonã. De 2013, participanþii au fost îndrumaþi sã 

conducere a asemenea, în cadrul evenimentului a Reprezentantul acceseze pagina oficialã a programului 
intervenþiei în caz de participat ºi guvernatorul districtului partenerului lider al http://www.cbcromaniabulgaria.eu/.

Centrul de coordonare în caz de dezastre din Craiova, aproape gata de intervenþie

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



uzeul Dunãrii de Aceasta este a treia Spania. Ea a avut loc între 
Jos expune în colaborare dintre flota Regatului Unit ºi 
luna decembrie pasionatul navomodelist ºi M flota unitã franco – 

2015, în cadrul mini Muzeul Dunãrii de Jos. spaniolã, rezultatul ei fiind 
expoziþiei Exponatul lunii, înfrângerea aliaþilor franco HMS Victory a fost nava macheta vasului amiral al - spanioli, dar ºi moartea amiral a flotei britanice în flotei engleze HMS amiralului Nelson.Bãtãlia de la Trafalgar, sub Victory.

comanda amiralului Vernisajul mini expoziþiei 
Macheta este realizatã Horatio Nelson. a avut loc joi 26 noiembrie, 
manual, la scara 1:50, din Construcþia ei a început în 

la sediul muzeului din lemn de fag, tei, paltin ºi anul 1759 ºi a fost lansatã 
strada Progresului ºi va fi brad, de cãtre Titus la apã în anul 1765.
deschisã pânã la sfârºitul Cristescu, cãlãrãºean 

Bãtãlia navalã a avut loc la lunii decembrie, în fiecare specialist în aviaþie ºi 
21 octombrie 1805, în zi, între orele 10.00 – turism, cu o mare pasiune 
largul Capului Trafalgar, 18.00.pentru navomodele.

douã ori ºi aºteaptã acum clasamentului, cu ºanse 
ofertele pentru un transfer mari de a pãtrunde în play-
în Liga I. Cãlãraºiul a ºtiut off. Mâine, la Cãlãraºi vine 
sã profite de apatia CS Baloteºti. Vinerea 
gazdelor în meciul de viitoare, Dunãrea merge la 
miercuri ºi a rãmas în Constanþa, pentru derby-ul 
partea superioarã a cu Farul.

unãrea Cãlãraºi a 
reuºit sã lege trei Dvictorii consecutive. 

Dupã importantul success 
de la Bacãu, scor 2-0, 
cãlãrãºenii au trecut acasã 
de Oþelul Galaþi, scor 3-1, 
dupã care s-au deplasat la 
Berceni, miercuri, unde au 
câºtigat cu un neverosimil 
5-0.
Gruparea „galben-albastrã” 
e pe val. Dunãrea are un 
antrenor priceput, care a 
reuºit sã obþinã rezultate 
în urma transferurilor pe 
care le-a fãcut în varã. S-a 
descotorosit fãrã scrupule 
de jucãtorii în care n-a 
avut încredere ºi a adus ce 
ºi-a permis. Lungu, Panait, 
Alami ºi Buº sunt oamenii 
care fac diferenþa la 
Cãlãraºi. Ganea nu a 
produs niciodatã mari 
schimbãri în echipã. 

foarte bunã. În acest reprizã nu a fost una adversarului. În Reacþioneazã însã foarte 
moment de glorie, toþi vor tocmai bunã. Ilfovenii au continuare, presiunea a bine în timpul jocului, se 
sã primeascã aplauze. ratat ocazie dupã ocazie, fost tot la poarta foloseºte de mobilitatea 
Jucãtorii meritã felicitaþi, dar Cezar Lungu, portar Cãlãraºiului, dar la cabine unor jucãtori ºi a reuºit sã 
în faþa antrenorului nu pe numele cãruia curg s-a intrat cu 1-0 pentru obþinã rezultate ce sunt de-
poþi decât sã-þi scoþi oferte importante, a fost elevii lui Ionel Ganea. Asta a dreptul fabuloase. Pãcat 
pãlãria, iar conducãtorilor mereu la post. Cãlãrãºenii nu înainte ca Alami sã mai însã cã pentru un oraº 
li se cuvine un respect fãrã au stat la cutie, însã atunci rateze o ocazie uriaºã. Din cum este Cãlãraºiul 
margini. Ãsta e adevãrul. când au ajuns în jumãtatea 5 metri, singur cu portarul promovarea în Liga I este 
Cine vrea sã iasã în faþã, adversã au fãcut-o în cele advers, marocanul a lovit una imposibilã. Sã fim 
sã spunã cã el a fãcut ºi a mai periculos mod cu barã.serioºi. Accederea pe 
dres, cã fãrã el nu se putinþã. Alami a deschis prima scenã a fotbalului În repriza a doua, Dunãrea 
putea, greºeºte enorm. scorul în minutul 24, cu un românesc reprezintã o s-a dezlãnþuit ºi s-a 

ºut din întoarcere, la pãlãrie mult prea mare.  În meciul de la Berceni, terminat 5-0. Laurenþiu 
capãtul unei faze la care Dunãrea a câºtigat în mod Buº ºi Valentin Alexandru Organizarea de acum, de 
Dunãrea a ascuns mingea categoric. Dar prima au înscris fiecare de câte la Dunãrea, este una 
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n Fotbal

Etapa XVI-a/ Rezultate

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

Clasament
1. Rapid Bucureºti 15 10 3 2 21-7 33
2. Dunãrea Cãlãraºi 15 8 6 1 30-8 30
3. Academica Clinceni 15 9 3 3 31-16 30
4. Dacia Brãila 15 9 3 3 18-14 30
5. Farul Constanþa 14 7 4 3 24-12 25
6. SC Bacãu 15 7 1 7 15-18 22
7. Rapid CFR Suceava 15 6 3 6 17-18 21
8. Gloria Buzãu 15 6 2 7 16-25 20
9. ACS Berceni 14 4 4 6 16-23 16
10. CS Baloteºti 14 3 3 8 12-20 12
11. Bucovina Pojorâta 15 2 5 8 18-26 11
12. Oþelul Galaþi 15 2 3 10 7-18 9
13. Ceahlãul P. Neamþ 15 2 2 11 7-27 8

Etapa XVII-a
Sâmbãtã, 28 noiembrie
Rapid CFR Suceava – SC Bacãu
Bucovina Pojorâta – Oþelul Galaþi
Dacia Brãila – ACS Berceni
Dunãrea Cãlãraºi – CS Baloteºti
Academica Clinceni – Farul Constanþa
Rapid Bucureºti – Gloria Buzãu
Ceahlãul P. Neamþ stã.

Sorin Anghel

Clasament
1. Dinamo Bucureºti 13 10 2 1 412-352 32

2. HC Odorhei 14 10 0 4 381-353 30

3. CSM Bucureºti 13 9 0 4 361-330 27

4. Steaua Bucureºti 13 8 2 3 389-345 26

5. HCM Minaur 13 7 2 4 356-335 23

6. HC Adrian Petrea 13 7 1 5 335-333 22

7. Potaissa Turda 13 7 1 5 349-355 22

8. Poli Timiºoara 13 7 0 6 355-323 21

9. AHC Dunãrea 13 7 0 6 356-356 21

10. HC Vaslui 13 5 1 7 372-375 16

11. Energia Tg. Jiu 13 4 1 8 346-352 13

12. CSM Ploieºti 14 4 0 10 385-393 12

13. CSM Focºani 13 2 0 11 317-405 6

14. CSU Danubius 13 0 0 13 320-427 0

Etapa a XIII-a / Rezultate
HC Odorhei – Poli Timiºoara 26-25

Dinamo Bucureºti – CSM Ploieºti 34-27

CSM Bucureºti – Steaua 28-30

CSU Danubius – Potaissa Turda 28-31

AHC Dunãrea – HC Vaslui 33-29

Energia Tg. Jiu – CSM Focºani 35-24

HC Adrian Petrea – Minaur Baia Mare 26-27

Etapa a XIV-a
HC Odorhei – CSM Ploieºti 28-25
l Vineri, 27 noiembrie
Ora 17.30 Potaissa Turda – Steaua Alexandrion (DGS)
l Sâmbãtã, 28 noiembrie
Ora 18.00 AHC Dunãrea – CSU Danubius Galaþi
l Duminicã, 29 noiembrie
Ora 17.30 HC Adrian Petrea – CSM Focºani
Ora 18.00 Energia Tg. Jiu – HC Vaslui
l Joi, 3 decembrie
Ora 17.15 CSM Bucureºti – PolI Timiºoara (DGS)
l Duminicã, 6 decembrie
Ora 19.45 Dinamo – HCM Minaur Baia Mare (DGS)

unãrea Cãlãraºi a 
rãmas fãrã casã. 
Pentru cã D

pompierii nu au dat avizul 
de funcþionare, Sala 
Polivalentã a fost închisã. 
O „ bucurie” fãrã margini 
pentru cãlãrãºeni. Mai 
puþin pentru Aihan Omer, 
care ºi-a mutat echipa la 
Constanþa, fix în oraºul 
sãu. Era mult mai simplu 
ca meciurile sã se joace la 
Slobozia, oraº aflat la o 
jumãtate de orã de 
Cãlãraºi. Fãcând o glumã, 
aparþinând de fapt 
suporterilor care nu au 
putut merge duminicã la 
meciul de la Litoral punctat de ºapte ori. doilea eºalon al echipamentul se 
pentru cã au preferat Aihan Omer a fost nevoit handbalului românesc. deterioreazã foarte uºor. 
derby-ul de la fotbal, sã încredinþeze acþiunile Acum componenþa Când pierzi un meci, cel 
dintre Dinamo ºi Steaua, ofensive extremelor dupã loturilor s-a schimbat, mai urât lucru este sã 
scor 3-1, putem spune cã ce moldovenii au gãsit antrenorii sunt cu totul învinovãþeºti pe altul de 
antrenorul Dunãrii þine la soluþia prin care Alin alþii ºi nu mai este loc de insuccesul tãu. Nu faci 
statul român ºi vrea ca ªania poate fi anihilat. ambiþii prosteºti. altceva decât sã îi furi 
acesta sã încaseze taxe tot Dupã succesul în faþa Moldovenii nu au aflat învingãtorului din glorie. mai mari de pe seama vasluienilor, Dunãrea se însã cã înfrângerea face 

E culmea cã tocmai Vaslui trecerii pe la punctul de mândreºte cã a legat trei parte din sport ºi cã cei 
sã se plângã de prestaþia taxare de la Feteºti. victorii consecutive, iar care ºtiu cum sã o 
arbitrilor dupã ce în Meciul de duminicã a fost acum se pregãteºte de cea primeascã sunt, de fapt, 
sezonul trecut cele mai câºtigat de cãlãrãºeni cu de-a patra. Tot la adevãraþii învingãtori. 
groaznice arbitraje au fost scorul de 33-29. Rãzvan Constanþa se va juca ºi Dupã meciul de pe 
în favoarea moldovenilor. Gavriloaia a prins o zi meciul cu Galaþi, semn cã Litoral, vasluienii au 
Numai meciul cu Dinamo excelentã, ca în vremurile lucrãrile de la Sala acuzat arbitrajul, 
dacã ni-l amintim ºi ne sale bune, ºi a reuºit sã Polivalenta sunt efectuate prezentând pe Facebook 
dãm seama cã nu e cazul înscrie de 11 ori. de o echipã de melci.  imagini cu tricourile rupte 
sã luãm în seamã Îmbucurãtor este faptul ca ale jucãtorilor antrenaþi Între Vaslui ºi Cãlãraºi a 
smiorcãielile lipsite de Marius Ignat, jucãtor adus de cãtre Sandu Iacob.existat rivalitate de pe 
fair-play ale celor de la în varã chiar de la Vaslui, vremea când cele douã Handbalul este un sport 

a arãtat o formã bunã ºi a Vaslui.formaþii erau în cel de-al de luptã, de contact, unde 

n Handbal

Sorin Anghel

onsiliul 
Judeþean CCãlãraºi, prin 

Centrul Cultural 
Judeþean Cãlãraºi, 
continuã tradiþia 
organizãrii Festivalului 
Naþional – Concurs de 
Muzicã Folk „Chitara 
Dunãrii''. Ajuns la cea 
de-a VIII-a ediþie, 
festivalul se va 
desfãºura în perioada 
27 – 29 Noiembrie  
2015, în Sala de 
spectacole „Barbu 
ªtirbei”.

Datoritã aprecierilor 
publicului ºi 
colaboratorilor, 
iubitori de muzicã 
folk, festivalul 
continuã ºi în ediþia 
din acest an sã 
revigoreze acest gen 
muzical, sã-l susþinã ºi 
sã-l promoveze pe baza 

Pascu & The Blue Sorin Danciu.unui sistem competitiv 
Workers, Adi Beznã, de selecþie a Prezentatori ºi 
Walter Ghicolescu, Teo interpreþilor ºi coordonatori: Emilia Boar, Ticã Lumânare, compozitorilor de Tudor ºi Radu Tudor Trupa „Joi”, Vlady profil, secþiunea de 

(TVR 1).Cnejevici.concurs începând, în 
Preþul unui bilet de fiecare searã, cu orele Juriul este format din: 

16:00. intrare este: 5 lei. Dinu Olaraºu, Ovidiu 
Realizator:MIX MUSIC Mihailescu, Clara Invitaþi în recital: 

Mãrgineanu, Mihai Bucureºti/Producãtor: Mircea Vintilã, Ovidiu 
Cosmin Popescu ºi Marius GavrilãMihãilescu, Ioan Gyuri 

27-29 noiembrie a.c.
Festivalul Naþional de Muzicã Folk 

„CHITARA DUNÃRII”

Exponatul lunii la Muzeul Dunãrii 
de Jos / Macheta vasului amiral 
al flotei engleze - HMS Victory

Mai tare ca Barca

Vasluienii acuzã arbitrajul

proiectului" Centrul de coordonare ºi dezastre în zona transfontalierã", (cod În data de 25 noiembrie 2015, 
conducere a intervenþiei în caz de MIS-ETC 692), pentru a face o vizitã ce a Secretariatul Tehnic Comun (STC) pentru 
dezastre în zona transfontalierã", Ileana vizat în mod special monitorizarea Programul de Cooperare Transfrontalierã 
Mãjinã,  a prezentat stadiul, iniþiativele implementarii transparente a fondurilor România-Bulgaria 2007-2013 (PCT Ro-Bg 
ºi rezultatele obþinute pânã în acest publice nerambursabile, dar ºi pentru a 2007-2013) din cadrul Biroului Regional 
moment, precum ºi activitãþile aprecia evoluþia lucrãrilor efectuate la pentru Cooperare Transfrontalierã 
desfãºurate în parteneriat cu celelalte Cãlãraºi pentru graniþa România-Bulgaria 
instituþii implicate în proiect, respectiv (BRCT Cãlãraºi) a organizat ultima vizitã 
Inspectoratul pentru Situaþii de Urgenþã la faþa locului din acest an la proiectul 
Oltenia, judeþul Dolj  ºi Administraþia “Centrul de coordonare ºi conducere a 

Vratsa, Malina Nikolova, care ºi-a Districtualã Vratsa din Bulgaria. Proiectul intervenþiei în caz de dezastre în zona 
exprimat mândria de a fi partener într- de aproximatv 5,5 milioane de euro transfontalierã", (cod MIS-ETC 692). În 
un astfel de proiect. vizeazã îmbunãtãþirea capacitãþiilor de cadrul acestui eveniment, reprezentanþii 

alarmare în cazul situaþiilor de urgenþã, mass-mediei au putut afla cum ºi pentru În continuare, directorul executiv al 
cât ºi dezvoltarea activitãþilor comune ce s-au investit fondurile Biroului Regional de Cooperare 
de informare ºi instruire în domeniul nerambursabile, dar ºi care sunt Transfrontalierã Cãlãraºi pentru graniþa 
managementului eficient al situaþiilor de beneficiile aduse comunitãþii. România-Bulgaria, Nicoleta Mincu, a 
urgenþã, ducând astfel la o scãdere a prezentat participanþilor progresul Întâlnirea a avut loc în sala Consiliului faþa locului ºi rezultatele obþinute pânã 
pierderilor materiale ºi umane cauzate Programului, subliniind totodatã Judeþan Dolj, începând cu ora 11:00. În în acest moment. Totodatã, aceastã 

de catastrofe.importanþa ºi deschiderea evenimentului, Ion vizitã a fost ºi un bun prilej pentru cei 
beneficiile acestuia Ulterior, jurnaliºtii s-Prioteasa, preºedintele Consiliului prezenþi de a afla informaþii punctuale 
pentru dezvoltarea au deplasat la locul Judeþean Dolj a afirmat cã aceastã zi, în direct de la beneficiar. 
zonei de graniþã de implementare al care se va face ultima vizitã de lucru Pentru mai multe informaþii privind 
dintre România ºi proiectului “Centrul dinaintea recepþiei, este una importantã proiectele finanþate prin PCT Ro-Bg 2007-
Bulgaria. de coordonare ºi pentru comunitatea din zonã. De 2013, participanþii au fost îndrumaþi sã 

conducere a asemenea, în cadrul evenimentului a Reprezentantul acceseze pagina oficialã a programului 
intervenþiei în caz de participat ºi guvernatorul districtului partenerului lider al http://www.cbcromaniabulgaria.eu/.

Centrul de coordonare în caz de dezastre din Craiova, aproape gata de intervenþie

www.cbcromaniabulgaria.eu
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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"

FUNDAÞIA ªCOALA ROMÂNÃ DE AFACERI A calificare/absolvire eliberate de Autoritatea 
CAMERELOR DE COMERÞ ªI INDUSTRIE-FILIALA Naþionalã pentru Calificãri ºi recunoscute la 
CÃLÃRAªI (partener P1), organizeazã în data nivel naþional ºi european; Subvenþie acordatã 
de 27 noiembrie 2015 conferinþa regionalã de dupã certificare.
închidere a proiectului ,,Pro activ pe o piata a Proiectul este implementat de AGENÞIA 
muncii inclusivã, flexibilã ºi modernã!", JUDEÞEANÃ PENTRU OCUPAREA FORÞEI DE 
cofinanþat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin MUNCÃ GIURGIU în calitate de beneficiar, în 
Programul Operaþional Sectorial pentru parteneriat cu FUNDAÞIA ªCOALA ROMÂNÃ DE 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 în AFACERI A CAMERELOR DE COMERÞ ªI 
cadrul Axei prioritare 5, Promovarea mãsurilor INDUSTRIE-FILIALA CÃLÃRAªI (partener 
active de ocupare, Domeniul major de 1),CAMERA DE COMERÞ, INDUSTRIE ªI 
intervenþie 5.1. "Dezvoltarea ºi implementarea AGRICULTURÃ GIURGIU, CAMERA DE COMERÞ, 
mãsurilor active de ocupare". INDUSTRIE ªI AGRICULTURÃ MEHEDINÞI 

(partener 3), CAMERA DE COMERÞ, INDUSTRIE Conferinta de închidere va avea loc în data de 
ªI AGRICULTURÃ IALOMIÞA (partener 4) ºi 27 noiembrie 2015, începând cu ora 10.00, la 
NOVA FORCE TECHNIC S.R.L. (partener 5). sala de sedinþe a Consiliului Judetean Calarasi.

În cadrul evenimentului vor fi prezentate atât 
Date contact:informaþii cu privire la activitãþile proiectului 
FUNDAÞIA  ªCOALA ROMÂNÃ DE AFACERI A ºi rezultatele obþinute în urma implementãrii 
CAMERELOR DE COMERÞ ªI INDUSTRIE – acestuia în toate regiunile vizate, cât ºi date 
FILIALA CÃLÃRAªI despre grupul þintã care a beneficiat de 
Adresa: Str. Progresul, Bl. BBB, Et.4, municipiul programele integrate puse la dispoziþie de 
Cãlãraºi, Judeþul Cãlãraºicãtre Camera de Comert, Industrie ºi 
Persoana de contact: BÃDICÃ GABRIELA – Agriculturã Cãlãraºi (partener1) ºi care este 
coordonator management activitãþi P1format dintr-un numãr de 171 absolvenþi, din 

care 103 au participat la cursuri de calificare AGENÞIA JUDEÞEANÃ PENTRU OCUPAREA 
de nivel 1 sinivel 2, iar 68 la cursuri de FORÞEI DE MUNCÃ GIURGIU 
perfecþionare. Aceºtia au beneficiat de Telefon: 0246-230613, Website: 
Consiliere ºi orientare în carierã; Sprijin în www.giurgiu.anofm.ro, E-mail: 
cãutarea unui loc de muncã; Certificate de giurgiu@ajofm.anofm.ro

Data: 25.11.2015
Proiect: „Proiect Pro activ pe o piaþã a muncii inclusivã, flexibilã ºi modernã!"

FUNDAÞIA ªCOALA ROMÂNÃ DE AFACERI A CAMERELOR DE COMERÞ 
ªI INDUSTRIE - FILIALA CÃLÃRAªI (partener P1), organizeazã în 
data de 27 noiembrie 2015 BURSA LOCURILOR DE MUNCÃ, 
activitate care se încadreazã în categoria serviciilor integrate 
adresate persoanelor din grupul þintã al proiectului "REÞEAUA 
PROFESIONIªTILOR ÎN CÃUTAREA UNUI LOC DE MUNCÃ – 
PROJOBS", cofinanþat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul 
Operaþional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 
2013 în cadrul Axei prioritare 5, Promovarea mãsurilor active de 
ocupare, Domeniul major de intervenþie 5.1. "Dezvoltarea ºi 
implementarea mãsurilor active de ocupare".

Evenimentul prilejuieºte punerea în legãturã a angajatorilor cu 
persoanele în cãutarea unui loc de munca, în vederea stabilirii de 
raporturi de muncã sau de serviciu, având loc în data de 27 
noiembrie 2015, începând cu ora 11.30, la  sala de ºedinþe a 
Consiliului Judeþean Cãlãraºi.

Obiectivul general al proiectului se referã la îmbunãtãþirea 
capacitãþii de ocupare a ºomerilor (în special a ºomerilor tineri ºi a 
celor de lungã duratã) din regiunile Bucuresti- Ilfov, Sud-Est, Centru, 
Sud-Vest Oltenia ºi Sud Muntenia, printr-un pachet integrat de 
servicii de dezvoltare a unor competenþe cheie în vederea angajãrii.

Date contact:
FUNDAÞIA ªCOALA ROMÂNÃ DE AFACERI A CAMERELOR DE COMERÞ 
ªI INDUSTRIE – FILIALA CÃLÃRAªI 
Adresa: Str. Progresul, Bl. BBB, Et.4, municipiul Cãlãraºi, Judeþul 
Cãlãraºi
Persoana de contact: BALACIU MARIOARA - manager de proiect

REÞEAUA PROFESIONIªTILOR 
ÎN CÃUTAREA UNUI LOC DE MUNCÃ – PROJOBS
Data: 25.11.2015

COMUNICAT DE PRESÃ

COMUNICAT DE PRESÃ

Proiect cofinanþat din Fondul Social European prin Programul Operaþional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 
Investeºte în oameni ! / Axa prioritarã 5 Promovarea mãsurilor active de ocupare 
Domeniul major de intervenþie 5.1. “Dezvoltarea si implementarea masurilor active de  ocupare”
Titlul proiectului: ,,Pro activ pe o piata a muncii inclusiva, flexibila si moderna!” / Contract:  POSDRU/125/5.1/S/127373
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