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REPARAÞII ªI INLOCUIT PARBRIZE PENTRU TOATE 
TIPURILE DE AUTOVEHICULE ªI CAMIOANE LA CELE 
MAI MICI PREÞURI (GARANÞIE 24 LUNI)

SERVICE AUTO ªI PIESE PENTRU ORICE TIP DE 
AUTOVEHICUL

I.T.P LA CEL MAI MIC PREÞ DE PE PIAÞÃ

Ing. Olteanu Marius-Nicolae, Tel. 0720.341.442, 
Str. Dobrogei, nr.46, Jud. Cãlãraºi

ADEMAR SERVICE 
SOLUTIONS SRL

RELAÞII ªI PROGRAMÃRI: 0720.341.442
NE GÃSIÞI PE STRADA DOBROGEI, NR. 46 

(FOSTA FABRICÃ DE MOBILÃ 11 IUNIE)

SÂMBÃTÃ DUMINICÃ LUNI MARÞI MIERCURI
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Însorit Însorit Posibile averse Însorit Parþial norosParþial noros Parþial noros

rima sãptãmânã din spunã doleanþele lor legate 
campania electoralã s- de lipsa curãþeniei din 
a scurs. Candidatul P cimitir, lipsa canalizãrii ºi a 

PNL la primãria apei, iar dorinþa acestora de 
municipiului Cãlãraºi, Daniel a comunica mai des cu mine 
ªtefan Drãgulin, a avut o a reprezentat un impuls. 
sãptãmânã foarte încãrcatã, Model sincer ºi deschis de 
acesta a vizitat deja mai abordare a problemelor de pe 
multe cartiere ale strada lor, i-au fãcut sã 
municipiului pentru a sta de înþeleagã faptul cã 
vorbã cu cetãþenii. problemele lor sunt 

rezolvabile la timp", a scris 
În data de 10 mai, actualul Daniel Drãgulin pe pagina sa 
primar al municipiului, de facebook.
Daniel Drãgulin, alãturi de 

În urmatoarea zi, pe 11 mai, echipa PNL, a mers în 
candidatul PNL a vizitat alte cartierul Mãgureni. 
douã cartiere din municipiu, 
Cãrãmidari ºi „Cãlãrãºenii întâlniþi în 
Oborul Nou. aceastã zonã au þinut sã-mi >> pagina 3

Comerþul cu produse 
alimentare, premergãtor 
Sãrbãtorilor Pascale, 
verificat de poliþiºti

trãiesc. Sandu Manea este primarul în funcþie implementat proiecte cu finanþare ampania electoralã pentru alegerile 
al comunei Gurbãneºti ºi va candida din europeanã. Sandu Manea, pânã sã devinã locale este în plinã desfãºurare. 

Scrutinul din 5 iunie este foarte C partea PNL la scrutinul din 5 iunei 2016, primar, a fost întreprinzãtor particular. Are 
pentru a câºtiga cel de-al doilea mandat. competenþã ºi experienþã administrativã, important. Primarii pe care ºi-i vor alege 
Sandu Manea este primul primar din istoria este onest ºi generos ºi în acest prim mandat locuitorii comunelor cãlãrãºene vor fi 
comunei Gurbãneºti care a accesat ºi ºi-a ajutat foarte mult semenii...responsabili de destinul comunitãþii în care 

Absolvenþii cãlãrãºeni care 
vor 
trebuie sã se înregistreze, 
în 60 de zile de la absolvire, 
la AJOFM

indemnizaþie de ºomaj 
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Sandu Manea: „Ca ºi pânã acum, voi fi un 
primar sincer ºi responsabil, al vostru"

Daniel Drãgulin: „7 din 10 oameni cu care 
am discutat spun cã vor vota cu mine"

Auricã Gazu: „Doar prin 
muncã ºi ambiþie se pot 
realiza lucruri benefice 
pentru comunitate"
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Preºedintele PSD, 
, a venit la 

Cãlãraºi la lansarea 
candidaþilor PSD 

Liviu 
Dragnea

Colonelul , Anghel Ion
noul inspector ºef al 
Inspectoratului de Jandarmi 
Judeþean Cãlãraºi
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n primele patru luni ale 
acestui an, gradul de Îsiguranþã a cetãþenilor a atins 

cel mai înalt nivel din ultimii ani. 
Numãrul infracþiunilor sesizate 
în primele luni ale anului 2016 
are un trend descendent, fiind 
mai mic decât 2015.

În vederea îndeplinirii 
obiectivelor Ministerului 
Afacerilor Interne, poliþiºtii au 
desfãºurat, în primele patru luni 
ale anului 2016, la nivel naþional, 
acþiuni aprobate de ministrul 
afacerilor interne, domnul Petre 
Tobã, ºi dispuse de ºeful Poliþiei 
Române, chestor de poliþie 

înregistratã o scãdere cu 17,56% anului 2015, înregistrând o 
Bogdan Despescu, pentru 

faþã de aceeaºi perioadã a anului scãdere de 21,43%.
menþinerea climatului de ordine 

trecut a infracþiunilor sesizate.
ºi siguranþã publicã, precum ºi A crescut numãrul persoanelor 
pentru prevenirea ºi descurajarea Infracþiunile de omor au faþã de care au fost dispuse 
faptelor antisociale. înregistrat o scãdere cu 100%, iar mãsuri preventive cu 79%, 

infracþiunile de loviri sau alte crescând mai ales numãrul 
Astfel, poliþiºtii din cadrul 

violenþe înregistreazã o scãdere reþinute ºi a celor pentru care a 
Inspectoratului de Poliþie 

de 2,31%. fost dispusã mãsura controlului 
Judeþean Cãlãraºi au efectuat 

judiciar.
Pentru infracþiunile contra 267 de acþiuni cu efective mãrite 
patrimoniului se constatã o Acþiunile de salvare de vieþi ºi 814 de controale directe. De 
scãdere cu 32,74% faþã de 2015, omeneºti efectuate de poliþiºtii asemenea, au fost efectuate 3951 
în special ca urmare a scãderii rutieri ºi-au atins scopul, fiind de intervenþii la solicitãri prin 
numãrului infracþiunilor de furt. înregistrate mai puþin cu 50% Sistemul Naþional Unic al 
ªi infracþiunile de tâlhãrie se persoane decedate din accidente Apelului de Urgenþã 112. 
situeazã pe un trend descrescãtor rutiere, decât în aceeiaºi 

În perioada analizatã, a fost faþã de perioada similarã a perioadã a anului trecut.

iercuri, 18 mai, în prezenþa inspector ºef al Inspectoratului de 
Jandarmi Judeþean Cãlãraºi, a fost generalului de brigadã 
împuternicit colonel Anghel Ion. MViorel Sãlan, împuternicit 
Acesta este absolvent al ªcolii adjunct al inspectorului general al 
militare pentru ofiþeri-promoþia Jandarmeriei Române, a avut loc 
1987. Dupã absolvire a fost încadrat predarea-primirea comenzii 
la Batalionul 43 Jandarmi Bucureºti, Inspectoratului de Jandarmi 
unde a ocupat funcþia de comandant Judeþean Cãlãraºi între colonel 
de subunitate, iar din anul 1996 ºi-a Mihai Ionel, prim-adjunct al 
desfãºurat activitatea în cadrul inspectorului ºef ºi colonel Anghel 
Direcþiei Control ºi Verificãri Ion.
Interne din Inspectoratul General al 

Începând cu 11 mai, în funcþia de Jandarmeriei Române.

Primãria comunei ªoldanu, judeþul Cãlãraºi, organizeazã în data 
de 9 iunie 2016, ora 10, la sediul primãriei comunei ªoldanu, 
licitaþie publicã deschisã cu strigare pentru închirierea suprafeþei 
de 33,2542 ha teren arabil, aparþinând izlazului comunei 
ªoldanu, judeþul Cãlãraºi, aflat în proprietate privatã a comunei 
ªoldanu ºi în administrarea Consiliului local.

Suprafaþa de 33,2542 ha teren arabil, situatã în tarlalele nr. 16, 
nr. 17, nr. 56-parcela nr. 1 ºi nr. 93, va fi închiriatã pentru o 
perioadã de 5 ani, în loturi de câte 1 ha teren arabil sau 
fracþiune, persoanelor fizice, în scopul cultivãrii ºi exploatãrii 
acestora.

Documentaþia de licitaþie se poate achiziþiona de la sediul 
primãriei ªoldanu, judeþul Cãlãraºi, la preþul de 20 de lei.

Cererile de înscriere la licitaþie însoþite de documentele aferente 
se vor depune pânã la data de 8 iunie 2016, ora 16, la sediul 
primãriei comunei ªoldanu, iar data limitã pentru solicitarea 
clarificãrilor este 3 iunie 2016.

În cazul în care nu au participat cel puþin 3 ofertanþi sau niciun 
licitant nu oferã sumã egalã sau superioarã preþului de pornire 
cu respectarea pasului, licitaþia se va repeta în data de 30 iunie, 
ora 10.

Pentru relaþii suplimentare, persoanele interesate se pot adresa 
secretariatului primãriei ªoldanu, telefon 0242/530530.

bsolvenþii unei forme de învãþãmânt promoþia 2016 
pot beneficia de serviciile ºi facilitãþile acordate 
conform prevederilor Legii 76/2002 privind A

sistemul asigurãrilor pentru ºomaj ºi stimularea ocupãrii 
forþei de muncã.

Astfel, pentru a beneficia de indemnizaþie de ºomaj este 
necesar ca, în termen de 60 zile de la absolvire, sã se 
înregistreze  la AJOFM Cãlãraºi, ca persoanã aflatã în 
cãutarea unui loc de muncã. Data absolvirii este data de 
întâi a lunii urmãtoare celei înscrise pe diplomã sau, dupã 
caz, pe certificatul de studii eliberat de cãtre instituþia de 
învãþãmânt, dacã în cuprinsul acestora nu se specificã în 
mod expres o anumitã datã de absolvire. 
Dacã în cele 60 de zile nu au reuºit sã ocupe un loc de 
muncã, dupã aceastã perioadã, absolvenþii pot depune 
cerere de acordare a indemnizaþiei de ºomaj. 
Indemnizaþia de ºomaj se acordã absolvenþilor pe o 
perioadã de 6 luni ºi constã într-o sumã fixã, lunarã, al 
cãrei cuantum reprezintã 50% din valoarea indicatorului 
social de referinþã, în vigoare (250 lei). Indemnizaþia de 
ºomaj se acordã tinerilor absolvenþi o singurã datã, pentru 
fiecare formã de învãþãmânt finalizatã.
În urma înregistrãrii la Agenþia Judeþeanã pentru 
Ocuparea Forþei de Muncã, absolvenþii pot beneficia 
gratuit de: repartizarea pe un loc de muncã vacant, 
înscrierea la un curs de (re)calificare în una din meseriile 
solicitate pe piaþa muncii, informare ºi consiliere 
profesionalã.

bsolvenþii de liceu participanþi la loturile 
naþionale, care se pregãtesc pentru 
competiþiile internaþionale sportive sau A

pe discipline, au susþinut în aceastã sãptãmânã 
examenul de Bacalaureat. Prima probã a fost 
cea de evaluare a competenþelor lingvistice de 
comunicare oralã în limba românã.

Pe 18 ºi 19 mai au susþinut examenul de 
evaluare a competenþelor digitale, iar vineri ºi 
sâmbãtã, 20 ºi 21 mai, vor avea examenul de 
evaluare a competenþelor lingvistice într-o limbã 
de circulaþie internaþionalã. 

Sãptãmâna viitoare elevii încep examenele 
scrise, astfel: 23 mai-Limba ºi literatura 
românã, 24 mai-proba obligatorie a profilului, În data de 27 iunie vor fi soluþionate 
25 mai-proba la alegere a profilului ºi contestaþiile ºi afiºate rezultatele finale. 
specializãrii, 26 mai-Limba ºi literatura 

Printre olimpicii care susþin în aceste zile maternã. 
Bacalaureatul special, care se desfãºoarã la 

Primele rezultate vor fi afiºate în data de 26 Braºov, se numãrã ºi doi elevi sportivi din 
mai. Depunerea contestaþiilor este programatã Cãlãraºi, cererile lor fiind aprobate de 
în cursul aceleiaºi zile, în intervalul orar 18-20. Ministerul Educaþiei. 

Absolvenþii cãlãrãºeni care vor 
indemnizaþie de ºomaj trebuie 
sã se înregistreze, în 60 de zile 

de la absolvire, la AJOFM

Primãria Municipiului Cãlãraºi anunþã faptul cã, în scopul 
asigurãrii cadrului necesar desfãºurãrii în condiþii optime a 
procesului electoral din data de 05.06.2016, Serviciul Public 
Comunitar de Evidenþã a Persoanelor  Cãlãraºi va funcþiona 
dupã cum urmeazã:

l Sâmbãtã, 04.06.2016: între 08:00-16:00

l Duminicã, 05.06.2016: între 07:00-21:00.

Programul SPCEP Cãlãraºi în zilele de 4 ºi 5 iunie

Colonelul Anghel Ion, noul 
inspector ºef al Inspectoratului de 

Jandarmi Judeþean Cãlãraºi

Numãrul infracþiunile din 
judeþul Cãlãraºi, în scãdere

Doi elevi sportivi din 
Cãlãraºi susþin Bacalaureatul 

în sesiunea specialã
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existente, precum ºi de racordare la apã ºi cartierul Ceremag. Drãgulin ºi-a manifestat 
canalizare, în zonele în care aceasta nu s-a mulþumirea faþã de oamenii care l-au votat 
fãcut încã. Cred eu, dialogul nostru a fost ºi au avut încredere în acesta în anul 2012. 
unul constructiv. Le-am explicat celor cu „Cãlãrãºenii din zonã, cu care am stat de 
care m-am întâlnit cã existã proiect, vorbã astãzi, m-au felicitat cã în anul 2012, 
finanþabil din bugetul propriu al când i-am rugat sã aibã încredere în mine, 
municipiului Cãlãraºi sau cu fonduri nu am promis asfaltarea strãzii I.L. 
europene, ce va fi realizat.” Caragiale, ci doar am spus cã o sã încerc 
Urmatoarea zi, pe 12 mai, Daniel Drãgulin sã duc acest proiect la bun sfârºit, în acest 
a mers pe strada  I.L. Caragiale, unde a mandat, ºi am reuºit. Mai mult, investiþiile 
stat de vorbã cu cetãþenii. „Am avut în infrastructurã s-au regãsit ºi pe strãzile 
plãcerea de a revedea cetãþeni ai adiacente acestei artere de circulaþie. Am 
municipiului cu care am „semnat” un întâlnit ºi probleme, cele mai multe legate 
contract, în campania electoralã din 2012, de colmatarea canalizãrii, dialogul cu rima sãptãmânã din campania 
prin care m-am angajat sã realizez oamenii fiind, ºi de data aceasta, electoralã s-a scurs. Candidatul PNL 
refacerea ºi modernizare strãzii constructiv. ªtiu cã, vom continua la primãria municipiului Cãlãraºi, P
I.L.Caragiale. A fost satisfacþia de a onora împreunã, investiþiile în Cãlãraºi!”Daniel ªtefan Drãgulin, a avut o 
un angajament luat faþã de cãlãrãºeni. sãptãmânã foarte încãrcatã, acesta a ªirul întâlnirilor au continuat ºi în data de 
Continui sã spun cã a fost o zi cu realizãri vizitat deja mai multe cartiere ale 14 mai, când echipa PNL a mers în 
având în vedere cã din discuþiile purtate cu municipiului pentru a sta de vorbã cu cartierul Mircea Vodã, pe stãzile Dropiei ºi 
pãrinþii unor micuþi din Cãlãraºi, o cetãþenii. Pescãruºi. Ultima menþionatã este una doleanþa a fost lipsa programelor after-

dintre strãzile care au beneficiat în ultimul În data de 10 mai, actualul primar al school, doleanþa care s-a transformat într-
an de lucrãri de introducere a reþelei de municipiului, Daniel Drãgulin, alãturi de un nou proiect al mandatului 2016 -2020. 

echipa PNL, a mers în cartierul Mãgureni. canalizare. „Oamenii cu care am stat de Aºa cum am susþinut construirea de centre 
vorbã sunt, pe de o parte, mulþumiþi „Cãlãrãºenii întâlniþi în aceastã zonã au sociale arondate unor lãcaºe de cult, tot 
pentru cã aºteptau de ani buni o reþea de þinut sã-mi spunã doleanþele lor legate de aºa voi susþine implementarea de 
canalizare, iar pe de altã parte se plâng de lipsa curãþeniei din cimitir, lipsa programe after-school, astfel încât, în 
starea carosabilului. Le-am explicat cã canalizãrii ºi a apei, iar dorinþa acestora fiecare cartier al municipiului sã existe 
primãria va interveni, pe o porþiune a de a comunica mai des cu mine a acest tip de programe.”
strãzii Pescãruºi, lunile urmãtoare, cu o reprezentat un impuls. Model sincer ºi Pe data de 13 mai, echipa PNL, împreunã 
nouã lucrare privind înlocuirea reþelei de deschis de abordare a problemelor de pe cu primarul municipiului, a ajuns în 
apã, neinclusã în CL8, iar apoi, dupã strada lor, i-au fãcut sã înþeleagã faptul cã 
finalizarea perioadei de garanþiei din problemele lor sunt rezolvabile la timp”, a 
cadrul CL8, de un an, se va trece la scris Daniel Drãgulin pe pagina sa de 
asfaltare în tot cartierul Mircea Vodã, nu facebook.
numai pe aceastã arterã. Indiferent de ce În urmatoarea zi, pe 11 mai, candidatul 
promit contracandidaþii mei, cã se va PNL a vizitat alte douã cartiere din 
asfalta în Mircea Vodã în urmãtorul an, eu municipiu, Cãrãmidari ºi Oborul Nou. „Am 
le-am prezentat cetãþenilor etapele reale ce stat de vorbã cu cei pe care i-am întâlnit, i-
urmeazã a fi parcurse pânã la proiectul am ascultat, ºi le-am dat dreptate acolo 
privind modernizarea strãzilor, pentru care unde ºtiu cã încã nu au putut fi rezolvate 
existã aprobatã documentaþia tehnicã”, unele probleme, în special legate de 
menþioneazã Daniel Drãgulin, pe pagina sa pietruire/asfaltare, lipsa canalizãrii 
de facebook.pluviale, colmatarea þevilor de apa 

uminicã, 15 mai, vicepreºedintele PSD, Ecaterina 
Andronescu, fost ministru al Educaþiei, a fost Dprezent la Cãlãraºi. În prima parte a zilei, aceasta a 

participat la douã acþiuni electorale în comunele Borcea ºi  
Unirea pentru susþinerea electoralã a celor doi candidaþi 
PSD, la funcþia de 
primar, Dan Nica 
ºi Din Crinel. În a 
doua parte a zilei, 
Ecaterina 
Andronescu a 
ajuns la sediul 
organizaþiei 
municipale PSD 
Cãlãraºi, totodatã 
ºi sediul de 
campanie al 
candidatului 
Dulce Marius 
Grigore. Dupã ce 
a discutat cu membrii ºi simpatizanþii PSD, Andronescu s-
a deplasat împreunã cu aceºtia pe strada Bucureºti, pânã 
în parcul Dumbrava, a interacþionat cu cetãþenii 
municipiului, arãtându-ºi susþinerea faþã de proiectele lui 
Marius Dulce. În cadrul întâlnirii, Andronescu a declarat:  
„M-am bucurat mult sã constat faptul cã programul 
electoral al domnului Marius Dulce cuprinde un punct care 
vizeazã reabilitarea infrastructurii ºcolare ºi susþinerea 
materialã a elevilor cu posibilitãþi financiare reduse în 
scopul reducerii abandonului ºcolar ºi eºecului ºcolar”. 
„Este pentru prima oarã când merg pe jos în Cãlãraºi ºi 
constat cu mare dezamãgire cã este subdezvoltat, deºi are 
un potenþial imens. Domnul Dulce este un om sincer ºi 
sunt convinsã cã va realiza ce va promite, mai ales cã a 
semnat ºi un angajament faþã de cetãþenii municipiului 
Cãlãraºi, un contract social”, a conchis Ecaterina 
Andronescu. 

Ecaterina Andronescu a postat, ulterior vizitei, ºi un mesaj 
pe facebook în care îºi exprima susþinerea pentru 
candidatul PSD, Marius Grigore Dulce: „Mã bucur cã 
astãzi am participat la acþiunile electorale ale colegilor mei 
de la Cãlãraºi. Am simþit energia pozitivã a tinerilor, am 
discutat cu Marius Dulce obiectivele sale pentru mandatul 
2016-2020 ºi sunt sigurã cã o sã câºtigãm municipiul.”

unul dintre exemple fiind chiar n data de 18 mai, preºedintele PSD, 
situaþia în care se aflã Spitalul Liviu Dragnea a fost prezent la Î Judeþean. „Dupã 12 ani de zile în care Cãlãraºi pentru a participa la 
în Cãlãraºi, în municipiu ºi la nivel de lansarea candidaþilor PSD Cãlãraºi 
judeþ nu prea s-a fãcut mare lucru, a pentru funcþiile de primar ºi consilier 
venit ca momentul ca cetãþenii din judeþean. Evenimentul prilejuit de 
judeþul Cãlãraºi sã-ºi ia soarta în lansarea candidaþilor a avut loc în sala 
propriile mâini, sa nu se mai lase „Barbu ªtirbei” Cãlãraºi, la care au 
manipulaþi. De la revoluþie încoace, de luat parte sute de cãlãraºeni de toate 
câte ori a fost PSD-ul la guvernare, vârstele, veniþi pentru a-ºi susþine 
România s-a dezvoltat, au crescut liderii. 
pensiile, salariile, au apãrut proiecte Cel care a luat primul cuvântul a fost medicalã, ºtim cum sã atragem serioase, iar în perioada în care au Dan Eugen Cristodor, preºedintele medicii cãtre Cãlãraºi. Facem din 5 fost ei la guvernare, dreapta aºa cum PSD Cãlãraºi, candidat la funcþia de iunie o administraþie de stânga le place sã li se spunã, România nu s-a preºedinte al Consiliului Judeþean competentã, capabilã sã asigure dezvoltat, ba dimpotrivã a avut Cãlãraºi. Acesta le-a reamintit servicii publice pentru toþi cetãþenii. scãdere economicã. De ce de câte ori simpatizanþilor câteva dintre Vom aduce investiþii pentru crearea suntem noi la guvernare gãsim bani obiectivele propuse, în primul rând locurilor de muncã, investim în pentru toate, iar când sunt ei la faptul cã va investi în Spitalul de educaþie, în viitor.” guvernare vorbesc de austeritate, Urgenþã Judeþean, dar ºi cã va aduce 

În cadrul întrunirii, Marius Dulce, tãieri de pensii, de salarii, opresc medici care sã asigure funcþionalitatea 
candidatul PSD la funcþia de primar al investiþii? Aici sunt douã variante: ori normalã a spitalului. De asemenea, 
municipiului Cãlãraºi, a adus în sunt proºti, ori nu sunt proºti ºi au preºedintele PSD Cãlãraºi a declarat 
discuþie, ºi el, problemele cu care se altã misiune”. cã va investi ºi în educaþie. „Lansarea 
confruntã Spitalul de Urgenþã Liviu Dragnea a adus în discuþii ºi de astãzi a candidaþilor noºtri 
Judeþean din Cãlãraºi, asigurându-i pe problemele din agriculturã.  „Cum este reprezintã un moment de o 
cãlãrãºeni cã lucrurile se vor schimba posibil sã nu dai subvenþiile pentru importanþã deosebitã, atât pentru 
din momentul în care PSD va câºtiga agriculturã pânã astãzi. Sã fii atât de Organizaþia PSD Cãlãraºi, cât ºi 
alegerile din 5 iunie. „Ne bucurãm cã prost încât sã nu ºtii cã dacã în pentru cetãþenii acestui judeþ care îºi 
astãzi este domunul preºedinte Liviu agriculturã nu se fac lucrãrile atunci doresc schimbarea. Dictatura din 
Dragnea alãturi de noi pentru cã încã când scrie la carte, anul agricol este administraþie trebuie sã disparã, 
o data arãtãm cã PSD-ul este o forþã ratat. Au încontinuare toþi banii pentru cã oamenii nu sunt ascultaþi, 
datã de unitate. Este timpul ca la pentru subvenþii, toate procedurile. Nu pentru cã primarii nu sunt ajutaþi, 
Cãlãraºi aceastã perioadã galbenã, dar existã fermier în România, la ora pentru cã Filipescu, Dinulescu lasã de 
totuºi cã din ceea ce se întâmplã la actualã, care sã aibã încredere cã izbeliºte un spital declasificat, 
Spitalul Judeþean este chiar neagrã, sã acest an agricol va fi un an bun.”singurul spital din þarã retrogradat de 
se termine. Este timpul ca PSD-ul sã Ministerul Sãnãtãþii de la gradul 3 la În încheiere Liviu Dragnea le-a revinã la conducerea municipiului ºi la gradul 4. Echipa PSD nu-ºi uitã transmis un mesaj simpatizanþilor conducerea Consiliului Judeþean. Sunt promisiunile, nu-ºi lasã în urmã cãlãrãºeni. „Judeþul Cãlãraºi are un încrezãtor în forþele proprii, sunt camarazii, echipa PSD este unitã, potenþial foarte mare, este un judeþ încrezãtor în echipa de consilieri pe câºtigã alegerile pentru cã este cea care poate fi mult mai bogat, un judeþ care am constituit-o ºi sunt cel mai mai bunã echipã. Aveam cele mai care nu trebuie sã fie foarte mult încrezãtor în echipa cãlãrãºeanã.”realizabile programe electorale, ajutat, dar trebuie sã fie condus de 
Prezent la Cãlãraºi pentru a susþine obiectivul nostru la Cãlãraºi este clar oameni care înþeleg cã sunt în acele 
candidaþii PSD, Liviu Dragnea, ºi precis, câºtigãm pentru oameni. funcþii nu pentru ei, ci pentru oameni, 
preºedintele PSD, ºi-a manifestat Avem pârghiile necesare pentru pentru judeþul acesta în care au 
nemulþumirea cã în ultimii ani, în reabilitarea realã a spitalului ºi crescut ºi pentru cã vor sã lase ceva în 
judeþul Cãlãraºi, nu s-a realizat nimic, dotarea acestuia cu aparaturã urmã”.

aniel Drãgulin, candidatul PNL la 
funcþia de primar al municipiului DCãlãraºi, ºi-a continuat campania 

electoralã pe strãzile din Cãlãraºi. Pe 
data de 14 mai, acesta a ajuns în 
cartierul Micro 6 (Farfuria), pentru a 
discuta cu cetãþenii. Candidatul PNL 
Daniel Drãgulin îi þine la curent cu tot ce 
face pe simpatizanþi, fiind foarte activ pe 
site-ul de socializare facebook.  „Am fost 
plãcut surprins de faptul cã oamenii au 
înþeles importanþa lucrãrilor ce s-au 
desfãºurat în zonã. Un lucru demn de 
menþionat: înaintea mea, au trecut prin 

aceeaºi zonã, câþiva contracandidaþi de-ai 
mei care au promis, în cor, cã pânã la 
sfârºitul acestui an vor reabilita strãzile ºi 
trotuarele. Am mai spus ºi azi, acest 
lucru nu este posibil decât dupã iunie 
2017, atunci când se încheie perioada de 
notificare ºi remediere a defecþiunilor, 
adicã garanþia lucrãrilor de reabilitare a 
reþelelor de apa ºi canalizare (CL8)”, a 
afirmat Daniel Drãgulin pe pagina sa de 
facebook.

Daniel Drãgulin este 
susþinut de cãlãrãºenii 

din cartierul 
Micro 6 - Farfuria

Daniel Drãgulin: „7 din 10 oameni cu care 
am discutat spun cã vor vota cu mine”

Ecaterina Andronescu a 
venit la Cãlãraºi sã îl susþinã 
pe Marius Dulce, candidatul 

PSD la Primãrie

Preºedintele PSD, Liviu Dragnea, a venit 
la Cãlãraºi la lansarea candidaþilor PSD 
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n primele patru luni ale 
acestui an, gradul de Îsiguranþã a cetãþenilor a atins 

cel mai înalt nivel din ultimii ani. 
Numãrul infracþiunilor sesizate 
în primele luni ale anului 2016 
are un trend descendent, fiind 
mai mic decât 2015.

În vederea îndeplinirii 
obiectivelor Ministerului 
Afacerilor Interne, poliþiºtii au 
desfãºurat, în primele patru luni 
ale anului 2016, la nivel naþional, 
acþiuni aprobate de ministrul 
afacerilor interne, domnul Petre 
Tobã, ºi dispuse de ºeful Poliþiei 
Române, chestor de poliþie 

înregistratã o scãdere cu 17,56% anului 2015, înregistrând o 
Bogdan Despescu, pentru 

faþã de aceeaºi perioadã a anului scãdere de 21,43%.
menþinerea climatului de ordine 

trecut a infracþiunilor sesizate.
ºi siguranþã publicã, precum ºi A crescut numãrul persoanelor 
pentru prevenirea ºi descurajarea Infracþiunile de omor au faþã de care au fost dispuse 
faptelor antisociale. înregistrat o scãdere cu 100%, iar mãsuri preventive cu 79%, 

infracþiunile de loviri sau alte crescând mai ales numãrul 
Astfel, poliþiºtii din cadrul 

violenþe înregistreazã o scãdere reþinute ºi a celor pentru care a 
Inspectoratului de Poliþie 

de 2,31%. fost dispusã mãsura controlului 
Judeþean Cãlãraºi au efectuat 

judiciar.
Pentru infracþiunile contra 267 de acþiuni cu efective mãrite 
patrimoniului se constatã o Acþiunile de salvare de vieþi ºi 814 de controale directe. De 
scãdere cu 32,74% faþã de 2015, omeneºti efectuate de poliþiºtii asemenea, au fost efectuate 3951 
în special ca urmare a scãderii rutieri ºi-au atins scopul, fiind de intervenþii la solicitãri prin 
numãrului infracþiunilor de furt. înregistrate mai puþin cu 50% Sistemul Naþional Unic al 
ªi infracþiunile de tâlhãrie se persoane decedate din accidente Apelului de Urgenþã 112. 
situeazã pe un trend descrescãtor rutiere, decât în aceeiaºi 

În perioada analizatã, a fost faþã de perioada similarã a perioadã a anului trecut.

iercuri, 18 mai, în prezenþa inspector ºef al Inspectoratului de 
Jandarmi Judeþean Cãlãraºi, a fost generalului de brigadã 
împuternicit colonel Anghel Ion. MViorel Sãlan, împuternicit 
Acesta este absolvent al ªcolii adjunct al inspectorului general al 
militare pentru ofiþeri-promoþia Jandarmeriei Române, a avut loc 
1987. Dupã absolvire a fost încadrat predarea-primirea comenzii 
la Batalionul 43 Jandarmi Bucureºti, Inspectoratului de Jandarmi 
unde a ocupat funcþia de comandant Judeþean Cãlãraºi între colonel 
de subunitate, iar din anul 1996 ºi-a Mihai Ionel, prim-adjunct al 
desfãºurat activitatea în cadrul inspectorului ºef ºi colonel Anghel 
Direcþiei Control ºi Verificãri Ion.
Interne din Inspectoratul General al 

Începând cu 11 mai, în funcþia de Jandarmeriei Române.

Primãria comunei ªoldanu, judeþul Cãlãraºi, organizeazã în data 
de 9 iunie 2016, ora 10, la sediul primãriei comunei ªoldanu, 
licitaþie publicã deschisã cu strigare pentru închirierea suprafeþei 
de 33,2542 ha teren arabil, aparþinând izlazului comunei 
ªoldanu, judeþul Cãlãraºi, aflat în proprietate privatã a comunei 
ªoldanu ºi în administrarea Consiliului local.

Suprafaþa de 33,2542 ha teren arabil, situatã în tarlalele nr. 16, 
nr. 17, nr. 56-parcela nr. 1 ºi nr. 93, va fi închiriatã pentru o 
perioadã de 5 ani, în loturi de câte 1 ha teren arabil sau 
fracþiune, persoanelor fizice, în scopul cultivãrii ºi exploatãrii 
acestora.

Documentaþia de licitaþie se poate achiziþiona de la sediul 
primãriei ªoldanu, judeþul Cãlãraºi, la preþul de 20 de lei.

Cererile de înscriere la licitaþie însoþite de documentele aferente 
se vor depune pânã la data de 8 iunie 2016, ora 16, la sediul 
primãriei comunei ªoldanu, iar data limitã pentru solicitarea 
clarificãrilor este 3 iunie 2016.

În cazul în care nu au participat cel puþin 3 ofertanþi sau niciun 
licitant nu oferã sumã egalã sau superioarã preþului de pornire 
cu respectarea pasului, licitaþia se va repeta în data de 30 iunie, 
ora 10.

Pentru relaþii suplimentare, persoanele interesate se pot adresa 
secretariatului primãriei ªoldanu, telefon 0242/530530.

bsolvenþii unei forme de învãþãmânt promoþia 2016 
pot beneficia de serviciile ºi facilitãþile acordate 
conform prevederilor Legii 76/2002 privind A

sistemul asigurãrilor pentru ºomaj ºi stimularea ocupãrii 
forþei de muncã.

Astfel, pentru a beneficia de indemnizaþie de ºomaj este 
necesar ca, în termen de 60 zile de la absolvire, sã se 
înregistreze  la AJOFM Cãlãraºi, ca persoanã aflatã în 
cãutarea unui loc de muncã. Data absolvirii este data de 
întâi a lunii urmãtoare celei înscrise pe diplomã sau, dupã 
caz, pe certificatul de studii eliberat de cãtre instituþia de 
învãþãmânt, dacã în cuprinsul acestora nu se specificã în 
mod expres o anumitã datã de absolvire. 
Dacã în cele 60 de zile nu au reuºit sã ocupe un loc de 
muncã, dupã aceastã perioadã, absolvenþii pot depune 
cerere de acordare a indemnizaþiei de ºomaj. 
Indemnizaþia de ºomaj se acordã absolvenþilor pe o 
perioadã de 6 luni ºi constã într-o sumã fixã, lunarã, al 
cãrei cuantum reprezintã 50% din valoarea indicatorului 
social de referinþã, în vigoare (250 lei). Indemnizaþia de 
ºomaj se acordã tinerilor absolvenþi o singurã datã, pentru 
fiecare formã de învãþãmânt finalizatã.
În urma înregistrãrii la Agenþia Judeþeanã pentru 
Ocuparea Forþei de Muncã, absolvenþii pot beneficia 
gratuit de: repartizarea pe un loc de muncã vacant, 
înscrierea la un curs de (re)calificare în una din meseriile 
solicitate pe piaþa muncii, informare ºi consiliere 
profesionalã.

bsolvenþii de liceu participanþi la loturile 
naþionale, care se pregãtesc pentru 
competiþiile internaþionale sportive sau A

pe discipline, au susþinut în aceastã sãptãmânã 
examenul de Bacalaureat. Prima probã a fost 
cea de evaluare a competenþelor lingvistice de 
comunicare oralã în limba românã.

Pe 18 ºi 19 mai au susþinut examenul de 
evaluare a competenþelor digitale, iar vineri ºi 
sâmbãtã, 20 ºi 21 mai, vor avea examenul de 
evaluare a competenþelor lingvistice într-o limbã 
de circulaþie internaþionalã. 

Sãptãmâna viitoare elevii încep examenele 
scrise, astfel: 23 mai-Limba ºi literatura 
românã, 24 mai-proba obligatorie a profilului, În data de 27 iunie vor fi soluþionate 
25 mai-proba la alegere a profilului ºi contestaþiile ºi afiºate rezultatele finale. 
specializãrii, 26 mai-Limba ºi literatura 

Printre olimpicii care susþin în aceste zile maternã. 
Bacalaureatul special, care se desfãºoarã la 

Primele rezultate vor fi afiºate în data de 26 Braºov, se numãrã ºi doi elevi sportivi din 
mai. Depunerea contestaþiilor este programatã Cãlãraºi, cererile lor fiind aprobate de 
în cursul aceleiaºi zile, în intervalul orar 18-20. Ministerul Educaþiei. 

Absolvenþii cãlãrãºeni care vor 
indemnizaþie de ºomaj trebuie 
sã se înregistreze, în 60 de zile 

de la absolvire, la AJOFM

Primãria Municipiului Cãlãraºi anunþã faptul cã, în scopul 
asigurãrii cadrului necesar desfãºurãrii în condiþii optime a 
procesului electoral din data de 05.06.2016, Serviciul Public 
Comunitar de Evidenþã a Persoanelor  Cãlãraºi va funcþiona 
dupã cum urmeazã:

l Sâmbãtã, 04.06.2016: între 08:00-16:00

l Duminicã, 05.06.2016: între 07:00-21:00.

Programul SPCEP Cãlãraºi în zilele de 4 ºi 5 iunie

Colonelul Anghel Ion, noul 
inspector ºef al Inspectoratului de 

Jandarmi Judeþean Cãlãraºi

Numãrul infracþiunile din 
judeþul Cãlãraºi, în scãdere

Doi elevi sportivi din 
Cãlãraºi susþin Bacalaureatul 

în sesiunea specialã
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existente, precum ºi de racordare la apã ºi cartierul Ceremag. Drãgulin ºi-a manifestat 
canalizare, în zonele în care aceasta nu s-a mulþumirea faþã de oamenii care l-au votat 
fãcut încã. Cred eu, dialogul nostru a fost ºi au avut încredere în acesta în anul 2012. 
unul constructiv. Le-am explicat celor cu „Cãlãrãºenii din zonã, cu care am stat de 
care m-am întâlnit cã existã proiect, vorbã astãzi, m-au felicitat cã în anul 2012, 
finanþabil din bugetul propriu al când i-am rugat sã aibã încredere în mine, 
municipiului Cãlãraºi sau cu fonduri nu am promis asfaltarea strãzii I.L. 
europene, ce va fi realizat.” Caragiale, ci doar am spus cã o sã încerc 
Urmatoarea zi, pe 12 mai, Daniel Drãgulin sã duc acest proiect la bun sfârºit, în acest 
a mers pe strada  I.L. Caragiale, unde a mandat, ºi am reuºit. Mai mult, investiþiile 
stat de vorbã cu cetãþenii. „Am avut în infrastructurã s-au regãsit ºi pe strãzile 
plãcerea de a revedea cetãþeni ai adiacente acestei artere de circulaþie. Am 
municipiului cu care am „semnat” un întâlnit ºi probleme, cele mai multe legate 
contract, în campania electoralã din 2012, de colmatarea canalizãrii, dialogul cu rima sãptãmânã din campania 
prin care m-am angajat sã realizez oamenii fiind, ºi de data aceasta, electoralã s-a scurs. Candidatul PNL 
refacerea ºi modernizare strãzii constructiv. ªtiu cã, vom continua la primãria municipiului Cãlãraºi, P
I.L.Caragiale. A fost satisfacþia de a onora împreunã, investiþiile în Cãlãraºi!”Daniel ªtefan Drãgulin, a avut o 
un angajament luat faþã de cãlãrãºeni. sãptãmânã foarte încãrcatã, acesta a ªirul întâlnirilor au continuat ºi în data de 
Continui sã spun cã a fost o zi cu realizãri vizitat deja mai multe cartiere ale 14 mai, când echipa PNL a mers în 
având în vedere cã din discuþiile purtate cu municipiului pentru a sta de vorbã cu cartierul Mircea Vodã, pe stãzile Dropiei ºi 
pãrinþii unor micuþi din Cãlãraºi, o cetãþenii. Pescãruºi. Ultima menþionatã este una doleanþa a fost lipsa programelor after-

dintre strãzile care au beneficiat în ultimul În data de 10 mai, actualul primar al school, doleanþa care s-a transformat într-
an de lucrãri de introducere a reþelei de municipiului, Daniel Drãgulin, alãturi de un nou proiect al mandatului 2016 -2020. 

echipa PNL, a mers în cartierul Mãgureni. canalizare. „Oamenii cu care am stat de Aºa cum am susþinut construirea de centre 
vorbã sunt, pe de o parte, mulþumiþi „Cãlãrãºenii întâlniþi în aceastã zonã au sociale arondate unor lãcaºe de cult, tot 
pentru cã aºteptau de ani buni o reþea de þinut sã-mi spunã doleanþele lor legate de aºa voi susþine implementarea de 
canalizare, iar pe de altã parte se plâng de lipsa curãþeniei din cimitir, lipsa programe after-school, astfel încât, în 
starea carosabilului. Le-am explicat cã canalizãrii ºi a apei, iar dorinþa acestora fiecare cartier al municipiului sã existe 
primãria va interveni, pe o porþiune a de a comunica mai des cu mine a acest tip de programe.”
strãzii Pescãruºi, lunile urmãtoare, cu o reprezentat un impuls. Model sincer ºi Pe data de 13 mai, echipa PNL, împreunã 
nouã lucrare privind înlocuirea reþelei de deschis de abordare a problemelor de pe cu primarul municipiului, a ajuns în 
apã, neinclusã în CL8, iar apoi, dupã strada lor, i-au fãcut sã înþeleagã faptul cã 
finalizarea perioadei de garanþiei din problemele lor sunt rezolvabile la timp”, a 
cadrul CL8, de un an, se va trece la scris Daniel Drãgulin pe pagina sa de 
asfaltare în tot cartierul Mircea Vodã, nu facebook.
numai pe aceastã arterã. Indiferent de ce În urmatoarea zi, pe 11 mai, candidatul 
promit contracandidaþii mei, cã se va PNL a vizitat alte douã cartiere din 
asfalta în Mircea Vodã în urmãtorul an, eu municipiu, Cãrãmidari ºi Oborul Nou. „Am 
le-am prezentat cetãþenilor etapele reale ce stat de vorbã cu cei pe care i-am întâlnit, i-
urmeazã a fi parcurse pânã la proiectul am ascultat, ºi le-am dat dreptate acolo 
privind modernizarea strãzilor, pentru care unde ºtiu cã încã nu au putut fi rezolvate 
existã aprobatã documentaþia tehnicã”, unele probleme, în special legate de 
menþioneazã Daniel Drãgulin, pe pagina sa pietruire/asfaltare, lipsa canalizãrii 
de facebook.pluviale, colmatarea þevilor de apa 

uminicã, 15 mai, vicepreºedintele PSD, Ecaterina 
Andronescu, fost ministru al Educaþiei, a fost Dprezent la Cãlãraºi. În prima parte a zilei, aceasta a 

participat la douã acþiuni electorale în comunele Borcea ºi  
Unirea pentru susþinerea electoralã a celor doi candidaþi 
PSD, la funcþia de 
primar, Dan Nica 
ºi Din Crinel. În a 
doua parte a zilei, 
Ecaterina 
Andronescu a 
ajuns la sediul 
organizaþiei 
municipale PSD 
Cãlãraºi, totodatã 
ºi sediul de 
campanie al 
candidatului 
Dulce Marius 
Grigore. Dupã ce 
a discutat cu membrii ºi simpatizanþii PSD, Andronescu s-
a deplasat împreunã cu aceºtia pe strada Bucureºti, pânã 
în parcul Dumbrava, a interacþionat cu cetãþenii 
municipiului, arãtându-ºi susþinerea faþã de proiectele lui 
Marius Dulce. În cadrul întâlnirii, Andronescu a declarat:  
„M-am bucurat mult sã constat faptul cã programul 
electoral al domnului Marius Dulce cuprinde un punct care 
vizeazã reabilitarea infrastructurii ºcolare ºi susþinerea 
materialã a elevilor cu posibilitãþi financiare reduse în 
scopul reducerii abandonului ºcolar ºi eºecului ºcolar”. 
„Este pentru prima oarã când merg pe jos în Cãlãraºi ºi 
constat cu mare dezamãgire cã este subdezvoltat, deºi are 
un potenþial imens. Domnul Dulce este un om sincer ºi 
sunt convinsã cã va realiza ce va promite, mai ales cã a 
semnat ºi un angajament faþã de cetãþenii municipiului 
Cãlãraºi, un contract social”, a conchis Ecaterina 
Andronescu. 

Ecaterina Andronescu a postat, ulterior vizitei, ºi un mesaj 
pe facebook în care îºi exprima susþinerea pentru 
candidatul PSD, Marius Grigore Dulce: „Mã bucur cã 
astãzi am participat la acþiunile electorale ale colegilor mei 
de la Cãlãraºi. Am simþit energia pozitivã a tinerilor, am 
discutat cu Marius Dulce obiectivele sale pentru mandatul 
2016-2020 ºi sunt sigurã cã o sã câºtigãm municipiul.”

unul dintre exemple fiind chiar n data de 18 mai, preºedintele PSD, 
situaþia în care se aflã Spitalul Liviu Dragnea a fost prezent la Î Judeþean. „Dupã 12 ani de zile în care Cãlãraºi pentru a participa la 
în Cãlãraºi, în municipiu ºi la nivel de lansarea candidaþilor PSD Cãlãraºi 
judeþ nu prea s-a fãcut mare lucru, a pentru funcþiile de primar ºi consilier 
venit ca momentul ca cetãþenii din judeþean. Evenimentul prilejuit de 
judeþul Cãlãraºi sã-ºi ia soarta în lansarea candidaþilor a avut loc în sala 
propriile mâini, sa nu se mai lase „Barbu ªtirbei” Cãlãraºi, la care au 
manipulaþi. De la revoluþie încoace, de luat parte sute de cãlãraºeni de toate 
câte ori a fost PSD-ul la guvernare, vârstele, veniþi pentru a-ºi susþine 
România s-a dezvoltat, au crescut liderii. 
pensiile, salariile, au apãrut proiecte Cel care a luat primul cuvântul a fost medicalã, ºtim cum sã atragem serioase, iar în perioada în care au Dan Eugen Cristodor, preºedintele medicii cãtre Cãlãraºi. Facem din 5 fost ei la guvernare, dreapta aºa cum PSD Cãlãraºi, candidat la funcþia de iunie o administraþie de stânga le place sã li se spunã, România nu s-a preºedinte al Consiliului Judeþean competentã, capabilã sã asigure dezvoltat, ba dimpotrivã a avut Cãlãraºi. Acesta le-a reamintit servicii publice pentru toþi cetãþenii. scãdere economicã. De ce de câte ori simpatizanþilor câteva dintre Vom aduce investiþii pentru crearea suntem noi la guvernare gãsim bani obiectivele propuse, în primul rând locurilor de muncã, investim în pentru toate, iar când sunt ei la faptul cã va investi în Spitalul de educaþie, în viitor.” guvernare vorbesc de austeritate, Urgenþã Judeþean, dar ºi cã va aduce 

În cadrul întrunirii, Marius Dulce, tãieri de pensii, de salarii, opresc medici care sã asigure funcþionalitatea 
candidatul PSD la funcþia de primar al investiþii? Aici sunt douã variante: ori normalã a spitalului. De asemenea, 
municipiului Cãlãraºi, a adus în sunt proºti, ori nu sunt proºti ºi au preºedintele PSD Cãlãraºi a declarat 
discuþie, ºi el, problemele cu care se altã misiune”. cã va investi ºi în educaþie. „Lansarea 
confruntã Spitalul de Urgenþã Liviu Dragnea a adus în discuþii ºi de astãzi a candidaþilor noºtri 
Judeþean din Cãlãraºi, asigurându-i pe problemele din agriculturã.  „Cum este reprezintã un moment de o 
cãlãrãºeni cã lucrurile se vor schimba posibil sã nu dai subvenþiile pentru importanþã deosebitã, atât pentru 
din momentul în care PSD va câºtiga agriculturã pânã astãzi. Sã fii atât de Organizaþia PSD Cãlãraºi, cât ºi 
alegerile din 5 iunie. „Ne bucurãm cã prost încât sã nu ºtii cã dacã în pentru cetãþenii acestui judeþ care îºi 
astãzi este domunul preºedinte Liviu agriculturã nu se fac lucrãrile atunci doresc schimbarea. Dictatura din 
Dragnea alãturi de noi pentru cã încã când scrie la carte, anul agricol este administraþie trebuie sã disparã, 
o data arãtãm cã PSD-ul este o forþã ratat. Au încontinuare toþi banii pentru cã oamenii nu sunt ascultaþi, 
datã de unitate. Este timpul ca la pentru subvenþii, toate procedurile. Nu pentru cã primarii nu sunt ajutaþi, 
Cãlãraºi aceastã perioadã galbenã, dar existã fermier în România, la ora pentru cã Filipescu, Dinulescu lasã de 
totuºi cã din ceea ce se întâmplã la actualã, care sã aibã încredere cã izbeliºte un spital declasificat, 
Spitalul Judeþean este chiar neagrã, sã acest an agricol va fi un an bun.”singurul spital din þarã retrogradat de 
se termine. Este timpul ca PSD-ul sã Ministerul Sãnãtãþii de la gradul 3 la În încheiere Liviu Dragnea le-a revinã la conducerea municipiului ºi la gradul 4. Echipa PSD nu-ºi uitã transmis un mesaj simpatizanþilor conducerea Consiliului Judeþean. Sunt promisiunile, nu-ºi lasã în urmã cãlãrãºeni. „Judeþul Cãlãraºi are un încrezãtor în forþele proprii, sunt camarazii, echipa PSD este unitã, potenþial foarte mare, este un judeþ încrezãtor în echipa de consilieri pe câºtigã alegerile pentru cã este cea care poate fi mult mai bogat, un judeþ care am constituit-o ºi sunt cel mai mai bunã echipã. Aveam cele mai care nu trebuie sã fie foarte mult încrezãtor în echipa cãlãrãºeanã.”realizabile programe electorale, ajutat, dar trebuie sã fie condus de 
Prezent la Cãlãraºi pentru a susþine obiectivul nostru la Cãlãraºi este clar oameni care înþeleg cã sunt în acele 
candidaþii PSD, Liviu Dragnea, ºi precis, câºtigãm pentru oameni. funcþii nu pentru ei, ci pentru oameni, 
preºedintele PSD, ºi-a manifestat Avem pârghiile necesare pentru pentru judeþul acesta în care au 
nemulþumirea cã în ultimii ani, în reabilitarea realã a spitalului ºi crescut ºi pentru cã vor sã lase ceva în 
judeþul Cãlãraºi, nu s-a realizat nimic, dotarea acestuia cu aparaturã urmã”.

aniel Drãgulin, candidatul PNL la 
funcþia de primar al municipiului DCãlãraºi, ºi-a continuat campania 

electoralã pe strãzile din Cãlãraºi. Pe 
data de 14 mai, acesta a ajuns în 
cartierul Micro 6 (Farfuria), pentru a 
discuta cu cetãþenii. Candidatul PNL 
Daniel Drãgulin îi þine la curent cu tot ce 
face pe simpatizanþi, fiind foarte activ pe 
site-ul de socializare facebook.  „Am fost 
plãcut surprins de faptul cã oamenii au 
înþeles importanþa lucrãrilor ce s-au 
desfãºurat în zonã. Un lucru demn de 
menþionat: înaintea mea, au trecut prin 

aceeaºi zonã, câþiva contracandidaþi de-ai 
mei care au promis, în cor, cã pânã la 
sfârºitul acestui an vor reabilita strãzile ºi 
trotuarele. Am mai spus ºi azi, acest 
lucru nu este posibil decât dupã iunie 
2017, atunci când se încheie perioada de 
notificare ºi remediere a defecþiunilor, 
adicã garanþia lucrãrilor de reabilitare a 
reþelelor de apa ºi canalizare (CL8)”, a 
afirmat Daniel Drãgulin pe pagina sa de 
facebook.

Daniel Drãgulin este 
susþinut de cãlãrãºenii 

din cartierul 
Micro 6 - Farfuria

Daniel Drãgulin: „7 din 10 oameni cu care 
am discutat spun cã vor vota cu mine”

Ecaterina Andronescu a 
venit la Cãlãraºi sã îl susþinã 
pe Marius Dulce, candidatul 

PSD la Primãrie

Preºedintele PSD, Liviu Dragnea, a venit 
la Cãlãraºi la lansarea candidaþilor PSD 
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ampania electoralã pentru nou mandat. Lor ºi nu numai, 
alegerile locale este în le ofer urmãtoarele Cplinã desfãºurare. Scrutinul argumente:  

din 5 iunie este foarte important. 1. Candidez pentru un nou 
Primarii pe care ºi-i vor alege mandat pentru cã nu pot 
locuitorii comunelor cãlãrãºene accepta ca voi, locuitorii 
vor fi responsabili de destinul 

comunei Gurbãneºti, sã fiþi 
comunitãþii în care trãiesc. Sandu 

ignoraþi de jocul politic Manea este primarul în funcþie al 
murdar al celorlalþi candidaþi comunei Gurbãneºti ºi va candida 
ºi sã fiþi consideraþi doar masã din partea PNL la scrutinul din 5 
de voturi pentru interesele lor!iunei 2016, pentru a câºtiga cel 
2. Candidez pentru un nou de-al doilea mandat. Sandu 
mandat pentru cã localitatea Manea este primul primar din 
Gurbãneºti are nevoie în istoria comunei Gurbãneºti care a 
continuare de un primar accesat ºi implementat proiecte 

cu finanþare europeanã. Sandu cãruia sã-i pese de oameni ºi 
de nevoile lor!Manea, pânã sã devinã primar, a 

fost întreprinzãtor particular. Are 3. Candidez pentru cã ºtiu cã 
competenþã ºi experienþã VOI, locuitorii comunei 
administrativã, este onest ºi Gurbãneºti, v-aþi convins cã eu 
generos ºi în acest prim mandat am fost un primar cinstit ºi 
ºi-a ajutat foarte mult semenii sãi corect!
din cele 4 localitãþi ale comunei 

4. Candidez pentru un nou Gurbãneºti. A hotãrât sã 
mandat pentru speranþa unei candideze pentru încã un 
vieþi mai bune care sã depindã mandat întrucât a conºtientizat 
doar de puterea noastrã!cã timpul nu-i permite sã 

finalizeze proiectele demarate. 5. Aveþi ºansa de a avea în 
De asemenea, pe lista sa de continuare un primar liber ºi 
prioritãþi se aflã importante puternic! 
proiecte care vizeazã obiective 6. Împreunã putem sã ne 
îndrãzneþe pentru viitorul decidem viitorul, putem aduce 
comunei Gurbãneºti. În rândurile o schimbare benificã, nouã 
de mai jos, Sandu Manea tuturor!
transmite un mesaj clar cãtre 

7. Doar unindu-ne forþele nu locuitorii comunei Gurbãneºti, care urmeazã sã le realizez în lucruri concrete, imediate, am încredere în VOI, cetãþenii 
vom putea permite o mesaj prin care aratã cã primarul mandatul 2016-2020, cu care sã vã ofere confort ºi din Gurbãneºti, aºa cum mã 
schimbare în viaþa politicã a are nevoie de sprijinul lor, ºi obiective generate de liniºte. De exemplu, strãzi aºtept ca ºi VOI sã aveþi 
comunei. Sã-i dãm o nuanþã de numai cu ajutorul acestora poate necesitatea unui trai mai bun pietruite ºi asfaltate, taxã mai încredere în mine, convins cã 
albastru dãtãtor de speranþã!continua ºi realiza ceea ce ºi-a pentru toþi locuitorii. Voi micã pentru ridicarea vã doriþi continuitate pentru a 

propus. 8. Eu vreau sã fiu primarul continua, astfel, investiþiile deºeurilor menajere, sprijin face lucruri deosebite pentru 
tuturor, nu doar al unui cerc aflate în derulare ºi mã voi pentru rezolvarea problemelor localitãþile în care trãiþi. 
de apropiaþi! asigura cã lucrãrile vor fi de legate de gospodãrii ºi Având în vedere schimbãrile la Mesaj pentru calitate. O investiþie în terenuri. Voi face aceste nivel naþional care se 9. Vreau sã vã asigur pe 

comunã o faci cu grijã, cu lucruri ºi împreunã vom preconizeazã la finele acestei dumneavoastrã, locuitorii locuitorii 
oameni competenþi, nu în construi mai multe obiective campanii, consider cã ar fi un comunei Gurbãneºti, ce 
grabã de dragul campaniei în mandatul viitor. În multe comunei 
electorale. Continuarea domenii îmbunãtãþirea calitãþii 
proiectelor începute e un lucru vieþii nu depinde doar de bani, Gurbãneºti
firesc, pentru cã ce se face în ci ºi de atitudine. Voi încerca 
comunã este în folosul sã readuc în prim plan Stimaþi locuitori,
oamenilor, nu pentru creºterea anumite activitãþi culturale ºi 

Deºi am avut un mandat de 
prestigiului primarului. sportive. Tinerii vor avea în 

primar cu probleme financiare 
Împreunã cu echipa mea de mine un susþinãtor 

mari, am reuºit sã demarez ºi 
consilieri voi încerca sã atrag permanent. Le voi sprijini 

chiar sã finalizez investiþii 
banii necesari din fonduri proiectele, îi voi include în 

importante pentru localitãþile 
europene pentru activitãþi de voluntariat, astfel 

în care trãiþi. Am purtat în 
implementarea investiþiilor încât indicele vitalitãþii 

aceºti 4 ani cu VOI, locuitorii 
vizate. Veniturile proprii ºi culturale a comunei 

comunei, discuþii în urma 
ajutoarele guvernamentale le Gurbãneºti sã creascã simþitor. 

cãrora am preluat atât 
vom folosi doar pentru Ca ºi în mandatul precedent 

problemele cu care v-aþi 
cofinanþarea anumitor îmi doresc o administraþie 

confruntat cât ºi soluþiile 
obiective. Astfel vom avea o publicã transparentã, orientatã 

pentru unele dintre acestea. 
garanþie în plus cã tot ce se va cãtre contribuabil. Instituþia 

Comuna Gurbãneºti are 
realiza va fi de calitate, prin primãriei nu va fi doar locul

oameni harnici ºi muncitori. 
proiecte bine întocmite ºi unde se vor plãti taxele, ci ºi Este o comunã care meritã sã 
executate. Dar nu numai locul unde veþi gãsi informaþii se dezvolte în urmãtorii ani. 
proiectele mari sunt publice, unde funcþionarii vã Pentru atingerea acestui scop, 
importante. VOI vã doriþi ca vor prelua ºi rezolva la timp mi-am stabilit proiectele pe 
primarul sã vã rezolve ºi problemele. Toate hotãrârile 

consiliului local ºi dispoziþiile 
primarului vor fi aduse la 

înseamnã demnitatea funcþiei avantaj pentru VOI sã aveþi cunoºtinþa cetãþenilor printr-
de primar!primarul din aceeaºi un dialog permanent. Ca ºi 

formaþiune politicã, cu cea a pânã acum, voi fi un primar 10. Vreau ca dumneavoastrã sã 
Consiliului Judeþean. Astfel, sincer ºi responsabil, al vostru. aveþi sentimentul de mândrie 
cele patru sate, Gurbãneºti, Sigur, campania electoralã cã locuiþi în comuna 
Coþofanca, Valea Presnei ºi naºte dispute ºi conform unei Gurbãneºti! 
Preasna, vor avea ºansa sã se lecþii de strategie politicã, Sper cã mã veþi urma în 
dezvolte în continuare, poate atunci când simþi cã un aceastã misiune ºi îmi veþi 
într-un ritm ºi mai susþinut. adversar este puternic, trebuie acorda din nou încrederea 
Sunt alãturi de voi ºi vã rog sã sã îl discreditezi. La sfârºitul dumneavoastrã la scrutinul 
fiþi alãturi de mine ºi de sãptãmânii trecute am fost din 5 iunie 2016! Vã consider 
consilierii locali ºi judeþeani calomniat pe nedrept, mi s-au pe toþi prietenii mei! 
PNL. Împreunã ne vom bucura murdãrit afiºele, ºi alte lucruri 

Nu în ultimul rând, vã asigur de o comunã mai frumoasã, de pe care nu vreau sã le bag în 
de stima si respectul meu o viaþã mai bunã, mai aproape seamã. În acest prim mandat 
nelimitat!de standardele europene. consider cã am fãcut tot ce mi-

Mulþi s-au întrebat de ce am Primarul dumneavoastrã, a stat în putinþã pentru a vã 
ales sã candidez pentru un face viaþa cât mai decentã. Eu Sandu Manea

1. Achitare arierate ºi titluri executorii 11. Refacere PUG ºi PUZ cu extindere 
preluate din mandatul anterior; zone agroindustriale;

2. Achitare rate buldoexcavator; 12. Dotare sedii primãrie ºi ºcoalã cu 
aparaturã IT precum ºi înfiinþare sistem 3. Renovare cãmin cultural Gurbãneºti;
supraveghere video a celor douã instituþii;

4. Executare a 5 km conductã apã 
13. Continuare lucrãrilor la sistemul de potabilã în sat Coþofanca;
alimentare cu apã în satul Coþofanca;5. Reabilitare interior ºi exterior sediu 

primãrie; 14. Gãsirea unor soluþii privind 
respectarea termenelor lunare de achitare 6. Reabilitare iluminat public stradal;
a salariilor funcþionarilor din primãrie ºi 

7. Dotare sediu primãrie cu centralã a persoanelor cu asistenþã socialã;
termicã; 

15. Înfiinþare serviciu arhivare documente 8. Executare gard pe latura esticã a ºcolii 
primãrie;Gurbãneºti;

16. Elaborare Strategie de dezvoltare 9. Achiziþionare zgurã piatrã pentru 
localã pentru perioada 2015-2020;reparaþii strãzi comunale;

10. Reabilitare ºcoalã Gurbãneºti 17. Reabilitare ºi reparaþii la puntea de 
(înlocuire acoperiº ºi executare gard trecere între satele Gurbãneºti ºi 
metalic latura de nord); Coþofanca.

Sandu Manea: „Ca ºi pânã acum, voi fi un primar sincer ºi responsabil, al vostru”

1. Manea Sandu

2. Roman Ion

3. Postelnicu Laurenþiu 

Florin

4. Nicolae Nicolae

5. Vlad Ion

6. Oancea Cornel

7. Pantazi ªtefan Marian

8. Chimingeru Alexandru

9. Stoica Mariana

10. Ioniþã Ion

11. Gheþu Petre

12. Stoica Panait Ionel 

Echipa de consilieri locali ai comunei Gurbãneºti:

1. Finalizare sistem de alimentare cu 
apã în satul Coþofanca;

2. Finalizare proiect prin programul 
PNDL având ca obiectiv 
„Reabilitare drumuri de interes 
local în comuna Gurbãneºti”;

3. Finalizare proiect „Drumuri de 
acces în zone agricole”;

4. Amenajare de parcuri de distracþie 
în comuna Gurbãneºti;

5. Reabilitare instituþii publice din 
comuna Gurbãneºti;

6. Finalizare extindere iluminat 
public stradal;

7. Amenajare teren sport cu pistã 
sinteticã ºi instalaþii de nocturnã;

8. Reabilitare ºcoalã sat Gurbãneºti;

9. Înfiinþare grãdiniþã sat Gurbãneºti.

Proiecte propuse 
pentru mandatul 

2016-2020

Principalele investiþii realizate 
în mandatul 2012-2016

Cãmin cultural reabilitat

Pietruire strãzi Microbuz achiziþionat

ªcoala - înlocuit acoperiº Primãrie modernizatã
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ampania electoralã pentru nou mandat. Lor ºi nu numai, 
alegerile locale este în le ofer urmãtoarele Cplinã desfãºurare. Scrutinul argumente:  

din 5 iunie este foarte important. 1. Candidez pentru un nou 
Primarii pe care ºi-i vor alege mandat pentru cã nu pot 
locuitorii comunelor cãlãrãºene accepta ca voi, locuitorii 
vor fi responsabili de destinul 

comunei Gurbãneºti, sã fiþi 
comunitãþii în care trãiesc. Sandu 

ignoraþi de jocul politic Manea este primarul în funcþie al 
murdar al celorlalþi candidaþi comunei Gurbãneºti ºi va candida 
ºi sã fiþi consideraþi doar masã din partea PNL la scrutinul din 5 
de voturi pentru interesele lor!iunei 2016, pentru a câºtiga cel 
2. Candidez pentru un nou de-al doilea mandat. Sandu 
mandat pentru cã localitatea Manea este primul primar din 
Gurbãneºti are nevoie în istoria comunei Gurbãneºti care a 
continuare de un primar accesat ºi implementat proiecte 

cu finanþare europeanã. Sandu cãruia sã-i pese de oameni ºi 
de nevoile lor!Manea, pânã sã devinã primar, a 

fost întreprinzãtor particular. Are 3. Candidez pentru cã ºtiu cã 
competenþã ºi experienþã VOI, locuitorii comunei 
administrativã, este onest ºi Gurbãneºti, v-aþi convins cã eu 
generos ºi în acest prim mandat am fost un primar cinstit ºi 
ºi-a ajutat foarte mult semenii sãi corect!
din cele 4 localitãþi ale comunei 

4. Candidez pentru un nou Gurbãneºti. A hotãrât sã 
mandat pentru speranþa unei candideze pentru încã un 
vieþi mai bune care sã depindã mandat întrucât a conºtientizat 
doar de puterea noastrã!cã timpul nu-i permite sã 

finalizeze proiectele demarate. 5. Aveþi ºansa de a avea în 
De asemenea, pe lista sa de continuare un primar liber ºi 
prioritãþi se aflã importante puternic! 
proiecte care vizeazã obiective 6. Împreunã putem sã ne 
îndrãzneþe pentru viitorul decidem viitorul, putem aduce 
comunei Gurbãneºti. În rândurile o schimbare benificã, nouã 
de mai jos, Sandu Manea tuturor!
transmite un mesaj clar cãtre 

7. Doar unindu-ne forþele nu locuitorii comunei Gurbãneºti, care urmeazã sã le realizez în lucruri concrete, imediate, am încredere în VOI, cetãþenii 
vom putea permite o mesaj prin care aratã cã primarul mandatul 2016-2020, cu care sã vã ofere confort ºi din Gurbãneºti, aºa cum mã 
schimbare în viaþa politicã a are nevoie de sprijinul lor, ºi obiective generate de liniºte. De exemplu, strãzi aºtept ca ºi VOI sã aveþi 
comunei. Sã-i dãm o nuanþã de numai cu ajutorul acestora poate necesitatea unui trai mai bun pietruite ºi asfaltate, taxã mai încredere în mine, convins cã 
albastru dãtãtor de speranþã!continua ºi realiza ceea ce ºi-a pentru toþi locuitorii. Voi micã pentru ridicarea vã doriþi continuitate pentru a 

propus. 8. Eu vreau sã fiu primarul continua, astfel, investiþiile deºeurilor menajere, sprijin face lucruri deosebite pentru 
tuturor, nu doar al unui cerc aflate în derulare ºi mã voi pentru rezolvarea problemelor localitãþile în care trãiþi. 
de apropiaþi! asigura cã lucrãrile vor fi de legate de gospodãrii ºi Având în vedere schimbãrile la Mesaj pentru calitate. O investiþie în terenuri. Voi face aceste nivel naþional care se 9. Vreau sã vã asigur pe 

comunã o faci cu grijã, cu lucruri ºi împreunã vom preconizeazã la finele acestei dumneavoastrã, locuitorii locuitorii 
oameni competenþi, nu în construi mai multe obiective campanii, consider cã ar fi un comunei Gurbãneºti, ce 
grabã de dragul campaniei în mandatul viitor. În multe comunei 
electorale. Continuarea domenii îmbunãtãþirea calitãþii 
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Sandu Manea: „Ca ºi pânã acum, voi fi un primar sincer ºi responsabil, al vostru”

1. Manea Sandu

2. Roman Ion

3. Postelnicu Laurenþiu 

Florin

4. Nicolae Nicolae

5. Vlad Ion

6. Oancea Cornel

7. Pantazi ªtefan Marian

8. Chimingeru Alexandru

9. Stoica Mariana

10. Ioniþã Ion

11. Gheþu Petre

12. Stoica Panait Ionel 

Echipa de consilieri locali ai comunei Gurbãneºti:

1. Finalizare sistem de alimentare cu 
apã în satul Coþofanca;

2. Finalizare proiect prin programul 
PNDL având ca obiectiv 
„Reabilitare drumuri de interes 
local în comuna Gurbãneºti”;

3. Finalizare proiect „Drumuri de 
acces în zone agricole”;

4. Amenajare de parcuri de distracþie 
în comuna Gurbãneºti;

5. Reabilitare instituþii publice din 
comuna Gurbãneºti;

6. Finalizare extindere iluminat 
public stradal;

7. Amenajare teren sport cu pistã 
sinteticã ºi instalaþii de nocturnã;

8. Reabilitare ºcoalã sat Gurbãneºti;

9. Înfiinþare grãdiniþã sat Gurbãneºti.

Proiecte propuse 
pentru mandatul 

2016-2020

Principalele investiþii realizate 
în mandatul 2012-2016

Cãmin cultural reabilitat

Pietruire strãzi Microbuz achiziþionat

ªcoala - înlocuit acoperiº Primãrie modernizatã
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uricã Gazu este un om tenace, oameni muncitori, o comunã care 
perseverent ºi deosebit de meritã sã se dezvolte din ce în ce 
ambiþios în ceea ce-ºi propune A mai mult. Pentru atingerea acestui 

sã realizeze. Dupã trei mandate în scop, mi-am stabilit proiectele pe 
administraþia publicã localã Curcani care urmeazã sã le realizez în 
se poate spune cã a acumulat o mandatul de primar 2016-2020, care 
experienþã valoroasã ºi competenþe vor include obiective generate de 
multiple care    l-au ajutat sã aducã necesitatea unui trai mai bun 
comuna pe primele locuri ale pentru dumneavoastrã. Sunt alãturi 
judeþului Cãlãraºi. De-a lungul celor de voi ºi vã rog ca ºi dumneavoastrã 
12 ani, localitatea Curcani a ieºit din sã fiþi alãturi de mine ºi de 
anonimat prin îmbunãtãþirea consilierii locali ºi judeþeani PNL. 
condiþiilor de viaþã datoritã Împreunã ne vom bucura de o 
proiectelor implementate. În comunã mai frumoasã, de o viaþã 
rândurile de mai jos dl. Auricã Gazu mai bunã la finalizarea 
transmite un mesaj locuitorilor urmãtoarelor proiecte: 
comunei.  

1. Realizarea a 20 km de alei 
pietonale în comunã;
2. Asfaltarea a 12 km de strãzi de 
interes public local;
3. Înfiinþare reþea canalizare;
4. Construire staþie de epurare a 
apelor uzate;

proiecte finalizate de primãria 
Curcani au vizat urmãtoarele 
obiective: Doar prin muncã ºi ambiþie se pot 

realiza lucruri benefice pentru 1.Reþea alimentare cu apã ºi 
comunitate. Deºi ultimii ani nu au canalizare
fost ani benefici pentru investiþii, 

a) extinderea reþelei de apã potabilã datoritã problemelor financiare cu 
pe o lungime de 26 km;care s-au confruntat multe 

comunitãþi locale, am reuºit sã b) înfiinþarea unei noi staþii de apã 
finalizãm proiecte începute ºi sã potabilã.
demarãm altele noi. În anii de 

2. Înfrastructurãmandat pe funcþia de primar, cred, 
a) modernizarea strãzilor prin fãrã falsã modestie, cã mi-am adus o 
lucrãri de asfaltare pe o lungime de contribuþie importantã în vizibila 
13,5 km;schimbare în bine a comunei 

noastre. Pentru mine prioritare au b) iluminat public stradal reabilitat 
fost, sunt ºi vor rãmâne problemele în totalitate ºi montare lãmpi 
dumneavoastrã. De aceea mi-am economice;
dorit sã fiu primar, pentru toate 

c) amenajarea de alei pietonale pe o acestea vreau sã fiu primarul 
lungime de 5 km;comunei Curcani în continuare. Ca 

b) darea în folosinþã a Grãdiniþei nr. 5. Reabilitare cãmin cultural;primar trebuie în permanenþã sã d) reabilitare parc comunal prin 1 cu program normal cu 4 clase;gãseºti soluþii pentru a rezova montare de bãnci noi, coºuri de 6. Racordarea comunei la reþeaua c) formarea profesionalã a 500 de multiplele ºi diversele probleme ale gunoi ºi modernizarea în totalitate de gaze naturale.  persoane prin douã proiecte comunitãþii. Trebuie sã iniþiezi a iluminatului nocturn.
europene;proiecte, sã gãseºti surse de Cu stimã ºi consideraþie,3. Educaþie ºi învãþãmântfinanþare pentru a le demara ºi sã d) darea în folosinþã a Grãdiniþei nr. 

Auricã Gazu, a) reabilitarea ªcolii nr. 1 în baza urmãreºti buna execuþie a lucrãrilor. 2 cu program normal cu 2 clase. 
unui proiect european;În mandatul 2012-2016 principalele primarul dumneavoastrã Comuna noastrã este o comunã de 

Mesajul primarului 
Auricã Gazu cãtre 
locuitorii comunei 

Curcani

Auricã Gazu: „Doar prin muncã ºi ambiþie se 
pot realiza lucruri benefice pentru comunitate”

PNL reprezintã viitorul politicii în judeþul Cãlãraºi!

Gheorghe Chiricã

Auricã Gazu

m început slujba în folosul dezvolta ºi nu le va ajunge din urmã 
concetãþenilor mei acum 12 pe celelalte localitãþi. Pentru acest 
ani, împreunã cu dl primar A lucru este nevoie de o echipã 

Gazu. La preluarea primãriei cu puternicã în cadrul primãriei 
structurile ºi interese existente la Curcani. În acest sens am ales sã fiu 
acea vreme, dar ºi cu realitãþile alãturi de dl primar Gazu, sã mergem 
comunei, am procedat la evaluare ºi în continuare, pentru cã avem idei 
reorganizare, pentru a readuce noi care trebuiesc puse în practicã. 
localitatea pe principii moderne de Sunt convins cã locuitorii comunei 
funcþionare din punct de vedere vor conºtientiza cã, dacã ne vor 
administrativ ºi economic. A fost sprijini la alegerile din 5 iunie, vom 
nevoie de un volum mare de muncã, lucra pentru binele ºi bunãstarea lor 
de iniþiativã, de curaj ºi nu în ultimul ºi a copiilor lor. ªi încã un lucru: 
rând de pricepere pentru accesarea cred cã suntem singura echipã din 
fondurilor necesare derulãrii conducerea unei primãrii din judeþul 
proiectelor care au schimbat Cãlãraºi în rândul cãreia nu au 
considerabil viaþa locuitorilor noºtri. existat niciodatã disensiuni. 
Azi, avem aceeaºi preocupare 

Cu deosebit respect, permanentã pentru atragerea 
Gheorghe Chiricã, viceprimar fondurilor europene, pentru cã altfel 

Curcanicomunitatea noastrã nu se va putea 

Mesajul Viceprimarului Gheorghe Chiricã
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reunite ale domnilor celor trei pentru pomenirea celor care au incizie: 1900. Lipseºte, credem, apoi prin scripete ºi roatã (v. 
Þãri Româneºti : Constantin „cheltuit" („robul lui crucea, pentru a întregi Puþul lui Moº Negoiþã), sau 
ªerban, Gheorghe ªtefan ºi Dumnezeu", soþie, copii) ºi ansamblul. numai roatã (v. Puþul lui Popa 
Gheorghe Rakoczy al II-lea. pentru folosinþa oamenilor, de Calofir sau Puþul lui Neculai al 

Din motive funcþionale, dar ºi 
obicei din imediata lor Babei). Despre locuitorii satelor Panþoiu estetice, unii colaci de puþ erau 
vecinãtate. Firesc, sunt ºi Patru Fraþi nu lipsesc aºezaþi pe o lespede de piatrã, Ca tipologie, se pare cã între cunoscute dupã numele sau referinþe privitoare la uneori fãcând chiar corp comun puþul cu cumpãnã ºi cel cu porecla „jupânilor": Puþul lui evenimentele din anii 1888 ºi / bloc (v. Puþul lui Moº scripete ºi roatã, a a fost folosit „Neculai al Babei",  „...lui Moº 1907 (rãscoale) ºi 1916 – 1918 Gheorghe).I. Repere ale unui loc cu ºi „puþul asiatic", cu furcã Gheorghe", „... lui Moº Negoiþã",  (ªtefan Grigorescu, Aºezãri ºi istorie sprijinitã oblic pe colac, cu Dimensiunile colacilor de puþ „...lui Popa Calofir", „...lui Parþoi", monumente ialomiþene, Ed. scripete, lanþ ºi ciuturi din lemn.sunt clasice (diametrul 120-125 Cele 14 puþuri agonizeazã pe „...lui Arghira Cârciumãreasa", Helis, Slobozia, 2006, pp 221 – 

cm; h = 85 cm, gr.perete = 20 cm teritoriul satului Patru Fraþi, „...lui Tudor Pãdure".           223. 
); lespedea de piatrã = 170 /150 localitate situatã în NV judeþului 

O singurã datã memoria satului III. Sfârºitul puþului lui Ioniþã Cea mai veche bisericã a locului cm.Ialomiþa, la confluenþa râurilor 
l-a reþinut pe „Moº Staicu", dar zis Sufleta fost ridicatã pe la 1635, de Prahova ºi Ialomiþa, lângã o 

Puþul propriu-zis, de formã nu l-a uitat pe cel dinaintea lui, cãtre Ioniþã Roºioru din Panþoiu, pãdure, rãmãºiþã din codrii Existenþa a 14 puþuri din piatrã cilindricã, era construit din Costicã Terheci.fost oºtean al lui Mihai Viteazul Vlãsiei. într-o aºezare cu o vatrã „obezi" (dale de piatrã ºi luptãtor la Cãlugãreni. S-a Crearea de nume proprii 
restrânsã ca suprafaþã, dar cu o Poziþionarea geograficã va semicirculare) ºi avea o pãstrat pânã la 1800, pentru ca pornind de la alte nume proprii 
istorie de luat în seamã, permite locuitorilor aºezãrii adâncime de circa 10 m.în 1846 sã fie ziditã biserica de este un procedeu curent în toate 
constituie, dupã priceperea felurite relaþii negustoreºti cu 

azi, ctitor Zoiþa Vãcãrescu þãrile ºi în toate limbile lumii. În confecþionarea colacilor s-au noastrã, un adevãrat fenomen, aºezãrile din Prahova ºi Buzãu.
cunoscutã în vreme ºi pentru Pentru România se gãsesc folosit uneltele specifice tuturor chiar unic în etnografia 

Locul s-a numit mai întâi trebuinþele pe care le avea cu numeroase exemple de cioplitorilor din Pietroasele, româneascã. Nici chiar 
Colacul ºi exista ºi Valea aºezãrile dinspre satele toponimice derivate de la nume Nãeni sau Ciuta – Mãgura localitatea Pietroasele (Buzãu), 
Colacului. Alte date nu se buzoiene pânã spre Chiojdul de persoanã în opera (Buzãu): pene de lemn, icuri, cunoscut ca epicentrul creaþiilor 
cunosc doar cã în Colindul „ãl Mic . fundamentalã întocmitã de rãngi, ciocane - ºpiþ / ghionoaie, în piatrã cioplitã, nu are astãzi 
Mare" sau în cel „de fereastrã" Iorgu Iordan: Toponimie gradine, dãlþi, raºpele, ciocane Într-o vreme, pe când cãutam atâtea puþuri. Un sat pendinte 
de pe valea Ialomiþei se Româneascã, Bucureºti, 1963. cu colþi / bucearde comori la Adâncata, într-un de Pietroasele are doar 8 puþuri. 
vorbeºte cã un „jupân" (buceardarea este evidentã mai mormânt princiar (movilã , îi Remarcãm cu uºurinþã calitatea 
(gospodar), personaj simbol  „Boom"-ul acestor instalaþii, ales la jgheaburi ). Colacii au o ziceau þãranii), împreunã cu moralã a oamenilor locului, 
pentru vredni- cie, a fãcut în  înregistrat într-un rãstimp de înfãþiºare sobrã, volumele sunt regretatul muzeograf tulcean aceea de a purta recunoºtinþã ºi 
viaþa lui „puþuri reci în câmpuri cinci decenii, se poate datora omogene. Gavrilã Simion, pe peretele de de a-i pomeni cu respectul 
seci". Astfel de câmpuri existau iniþiativei unor lideri ai sud al bisericii era pictatã cuvenit ºi din tatã-n fiu, pe           multe înainte de desþelenirea comunitãþii (preoþi, agricultori, fântâna lui Iacov, Mântuitorul ºi binefãcãtori.
Bãrãganului, petrecutã în a doua Periodizare, datare. Cele 14 învãþãtori), conjugatã cu o femeia samarineancã. Puþurile de la Patru Fraþi sunt jumãtate a veacu- lui  al XIX-lea puþuri s-au ivit într-un interval ofertã materialã deosebitã 

„ªi era acolo fântâna lui Iacov. pilde de solidaritate ºi de bun ºi însoþitã de o evidentã relativ scurt ºi în faze venitã de la producãtori.
Iar Iisus, fiind ostenit de simþ. Nici un puþ nu-i „tras" în explozie demograficã, cu concomitente : sfârºitul 

Astãzi nu toate puþurile sunt cãlãtorie, S-a aºezat lângã curte !consecinþe eco- nomice, sociale secolului al XIX-lea ºi începutul 
folosite, dar toate pot fi folosite! fântânã. ªi era ca la al ºaselea ºi manifeste chiar în planul perioadei interbelice. Existã o  „Sleirea" era însã pe cheltuiala Ca o mãrtu- rie vie a vieþii ºi ceas.artelor ºi meºteºugurilor singurã excepþie : Puþul lui Moº vecinilor, care fãceau „clacã" ºi istoriei aºezãrii, dar ºi ca o þãrãneºti. Negoiþã, pare a fi din jumãtatea Atunci a venit o femeie din erau cinstiþi de eponim sau ineditã atracþie turisticã, secolului al XIX-lea. Samaria sã bea apã. urmaºii acestuia.Þãranii numeau partea de propuneam în urmã cu câþiva 

deasupra (pãmântului) a Instalaþiile au fost cioplite în ani ca cele 14 puþuri sã fie Iisus i-a zis: Dã-Mi sã beau". Un singur puþ nu are ctitor 
puþului colac (când era din lemn acelaºi loc (dealul Istriþei, clasate ca ANSAMBLUL „PATRU cunoscut, fiind probabil o operã  (Duminica a V-a dupã Paºti/ ºi de formã pãtratã se numea probabil Pietroase- le ) ºi de cel Puþul cu salcâmi"). FRAÞI – PUÞURI  DE  PIATRÃ". colectivã („ Se Evanghelia de la Ioan 4, 5-7). „ghizd"). Puþul a secat sau a fost mult douã – trei "mâini". În acelaºi timp, sugeram mai pãstreazã crucea de piatrã, Notã corp de literã mai micastupat, colacul a rãmas, iar Memoria colectivã a satului a autoritãþilor locale, în datatã 1923, ºi fragmente de 
locul a pãstrat apelativul Valea reþinut chiar un nume de meºter * colaborare cu specialiºtii în jgheab (uluc) pentru adãpatul 
Colacului. Nicio noutate. Am : Stan Pietraru din Pietroasele. domeniu, sã lucreze împreunã vitelor. Amplasat la rãscruce de Pe la 1850 avea sã se iveascã în 
întâlnit în cercetãrile mele cu locuitorii satului pentru drum, spre câmp, a fost probabil sat Puþul lui Moº Negoiþã.                                                  Un lucru ºtim cu siguranþã : toponime cu aceleaºi sensuri : resuscitarea fiecãrei instalaþii (v. o „dejugãtoare", reunind toate dinspre dealurile Buzãului În curtea bisericii avea sã fie ex.Valea Puþurilor, satul Olteni / sistemul de scoatere a apei, componentele ansamblului pietrarii plecau pânã la Dunãre ridicate cruci de piatrã funerare Constanþa, sau chiar Valea acoperiºul º.a.).tradiþional („vasele" cu apã cu cruci ºi colaci, "obezi" ºi (jumãtatea sec. al XIX-lea), Colacului, Bragadiru / pentru oameni ºi animale, cruce jgheaburi (teici), pistornice, Puþul lui Ioniþã zis Suflet, chiar sculptate în relief plat ºi cu Teleorman. pentru închinare ºi pomenire, lespezi funerare ºi lespezi- aºa scria pe inima lui, era chiar caractere chirilice, toate aduse un pom ). Uneori, un asemenea Aºezarea a mai purtat ºi numele podinã pentru biserici (v. Tonea sufletul puþurilor din Bãrãgan. de la acelaºi izvor ca ºi puþurile: loc se numea troiþã.de Panþoiu, ºi exista încã în sau Ulmu, Cãlãraºi). De obicei dealul Istriþa, Buzãu Semãna leit cu o canã de lapte. 
veacul a XVI-lea („Panþir", produsele cioplite în piatrã erau  „În superstiþiile poporului (Pietroasele, probabil). Am bãut din el în rãscrucea de la 
mercenar dintr-un corp de schimbate pe "bucate" (grâu, român... rãscrucea este un „sorb Ghimpaþi (Poiana, Ialomiþa ). A *oaste/cãlare/ din trecut porumb ).magic", vâltoarea înãuntrul fost uitat, apoi a dispãrut într-o însãrcinat mai des cu paza cãreia cad prinse de influxul La 1831, Patru Fraþi, plasa Jilava, * noapte, pe la sfârºitul lui iunie. graniþelor, cu transmiterea demoniac toate arãtãrile ºi numãra 101 familii, iar la 1837 
ºtirilor ºi cu aducerea la În sat, meºteri specilizaþi, ajutaþi „Ridicaþi ochii voºtri ºi priviþi avea 120 de locuinþe cu 484 fãpturile mitice care plutesc în 
îndeplinire a unor porunci ale ºi de sãteni, montau instalaþiile. holdele cã sunt albe pentru jur. Într-un descântec de iele din locuitori. (ªtefan Grigorescu, 
autoritãþilor; p. gener. /pop Puþul era sfinþit de preoþi. op.cit., Ialomiþa, rãscrucea fãrã troiþã seceriº.   p. 221).
/ostaº / var, panþir s.m./ din pol. este prezentatã ca un loc Se face mai întâi sfinþirea cea Satul de azi aparþine de ªi cel care secerã primeºte platã pancerz, scr. pancir). blestemat: Voi zânelor, micã a apei .Adâncata ºi are o suprafaþã de ºi adunã roadã spre viaþa 

mãestrelor, / Duºmanele Dupã anul 1800, ºi puþin mai la 67 ha, pe care se aflã 538 de veºnicã,„...Însuþi Stãpâne, Iubitorule de oamenilor, / Stãpânele vântului nord de Panþoiu, pe moºia locuinþe, cu 930 locuitori. În oameni, prin însemnarea / Doamnele pãmântului /Ce Vãcãreºtilor, a apãrut satul Ca sã se bucure împreunã ºi cel aceastã alcãtuire, Patru Fraþi chipului Crucii Tale, curãþeºte prin vãz- duh zburaþi / Pe iarbã Patru Fraþi. Se verificã ºi aici care seamãnã ºi cel care secerã.numãrã 14 puþuri fãcute, dupã apa aceasta de toatã necurãþia ºi 
lunecaþi /Ce apele cãlcaþi / teoria eroului eponim: patru cum vom vedea, într-un rãstimp sfinþeºte-o cu Duhul Tãu cel Cãci în aceasta se adevereºte fraþi, ciobani veniþi din Ardeal, s- Duceþi-vã-n pustie, / În locuri de câteva decenii. Putem Sfânt, spre a fi curatã celor ce cuvântul,depãrtate / Unde popa nu toacã au statornicit în preajma consemna deja cã nu este deloc vor bea din ea" (Molitfelnic, 

„Colacului". / Unde fata nu joacã / Unde-n întâmplãtoare existenþa unor Cã unul este cel care seamãnã ºi Rugãciune dupã terminarea 
rãscruce / Nu e stâlp de cruce..." însemne de piatrã cioplitã, la altul cel care secerã".Din alte documente mai aflãm fântânii).
(Romulus Vulcãnescu, care ne vom referi în continuare.cã la vest de vatra satului Patru  (Evanghelia de la Ioan, 4, 35 – 37).*Funcþiunea magicã a troiþei, în Fraþi a fiin- þat satul Ogojeni, 
Cercetãri Folklorice, I, Cercul de Rãzvan CiucãApa era scoasã cu gãleata cu pomenit în legãturã cu 
Studii Folklorice, Bucureºti, II. Descriere, tehnicã / unelte, Slobozia, 2016, mai,lanþ (ciuturile din lemn au evenimentele de la 1639 

dimensiuni, periodizare, 1947, p. 113 ). înaintea Duminicii a 4-a         dispãrut, au fost înlocuite cu (bãtãlia dintre Matei Basarab ºi 
tipologii dupã Paºticele de tablã lucrate la Vasile Lupu ) ºi cu cele de la Doar „Puþul lui Filipescu" are 

tinichigii), prin sistemul „furcã 1655, când seimenii rãsculaþi au  (Vindecarea slãbãnogului                 bine pãstrat jgheabul. Colacul, Fãrã nici o excepþie, toate cele 
ºi cumpãnã" (v. Puþul lui Stoica), fost învinºi acolo de oºtile de la Vitezda)pe gurã, este inscripþionat prin 14 puþuri sunt de obºte, fãcute 

PATRU FRAÞI CU 14 PUÞURI DE PIATRÃ 
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Lista clienþilor rãu platnici care 
urmeazã a fi debranºaþi în perioada 

urmãtoare de la reþeaua de apã

pitalul  Judeþean de Urgenþã Cãlãraºi 
anunþã cã activitatea de urgenþã a 
spitalului este asiguratã cu excepþia S

operaþiilor programabile, acestea fiind 
amânate pentru sãptãmâna viitoare.

S-a luat aceastã decizie urmare a dispoziþiei 
DSP Cãlãraºi primitã în cursul zilei de ieri 
12 mai 2016, pentru blocarea de la utilizare 
a biocidelor (dezinfectanþi) provenite de la 
furnizorul HEXIPHARMA, pentru care 
exisa suspiciuni de neconformitate.

Pentru aprovizionarea în regim de urgenþã 
a dezinfectanþilor, s-a apelat la firma care 
asigurã, sub contract, în regim 
externalizat, curãþenia spitalului ºi care 
foloseºte dezinfectanþi de la un alt furnizor. 
În acest moment se testeazã în laboratorul 
spitalului aceste produse, sub aspectul 
eficienþei.  

Compartimentul de monitorizare ºi control 
al infecþiilor nosocomiale asigura pacienþii 
ºi personalul medico-sanitar cã în tot acest 
timp în care nu a existat o asigurare fermã 
privind calitate produselor HEXIFARMA, s-
a acordat o atenþie sporitã respectãrii 
protocoalelor de igienã, s-au recoltat probe 
ºi s-au fãcut analize repetate care s-au 
încadrat în limitele normale de sanitaþie. 

Din cauza crizei 
dezinfectanþilor, 

Spitalul Judeþean 
Cãlãraºi efectueazã 
doar operaþiile de 

urgenþã
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reunite ale domnilor celor trei pentru pomenirea celor care au incizie: 1900. Lipseºte, credem, apoi prin scripete ºi roatã (v. 
Þãri Româneºti : Constantin „cheltuit" („robul lui crucea, pentru a întregi Puþul lui Moº Negoiþã), sau 
ªerban, Gheorghe ªtefan ºi Dumnezeu", soþie, copii) ºi ansamblul. numai roatã (v. Puþul lui Popa 
Gheorghe Rakoczy al II-lea. pentru folosinþa oamenilor, de Calofir sau Puþul lui Neculai al 

Din motive funcþionale, dar ºi 
obicei din imediata lor Babei). Despre locuitorii satelor Panþoiu estetice, unii colaci de puþ erau 
vecinãtate. Firesc, sunt ºi Patru Fraþi nu lipsesc aºezaþi pe o lespede de piatrã, Ca tipologie, se pare cã între cunoscute dupã numele sau referinþe privitoare la uneori fãcând chiar corp comun puþul cu cumpãnã ºi cel cu porecla „jupânilor": Puþul lui evenimentele din anii 1888 ºi / bloc (v. Puþul lui Moº scripete ºi roatã, a a fost folosit „Neculai al Babei",  „...lui Moº 1907 (rãscoale) ºi 1916 – 1918 Gheorghe).I. Repere ale unui loc cu ºi „puþul asiatic", cu furcã Gheorghe", „... lui Moº Negoiþã",  (ªtefan Grigorescu, Aºezãri ºi istorie sprijinitã oblic pe colac, cu Dimensiunile colacilor de puþ „...lui Popa Calofir", „...lui Parþoi", monumente ialomiþene, Ed. scripete, lanþ ºi ciuturi din lemn.sunt clasice (diametrul 120-125 Cele 14 puþuri agonizeazã pe „...lui Arghira Cârciumãreasa", Helis, Slobozia, 2006, pp 221 – 

cm; h = 85 cm, gr.perete = 20 cm teritoriul satului Patru Fraþi, „...lui Tudor Pãdure".           223. 
); lespedea de piatrã = 170 /150 localitate situatã în NV judeþului 

O singurã datã memoria satului III. Sfârºitul puþului lui Ioniþã Cea mai veche bisericã a locului cm.Ialomiþa, la confluenþa râurilor 
l-a reþinut pe „Moº Staicu", dar zis Sufleta fost ridicatã pe la 1635, de Prahova ºi Ialomiþa, lângã o 

Puþul propriu-zis, de formã nu l-a uitat pe cel dinaintea lui, cãtre Ioniþã Roºioru din Panþoiu, pãdure, rãmãºiþã din codrii Existenþa a 14 puþuri din piatrã cilindricã, era construit din Costicã Terheci.fost oºtean al lui Mihai Viteazul Vlãsiei. într-o aºezare cu o vatrã „obezi" (dale de piatrã ºi luptãtor la Cãlugãreni. S-a Crearea de nume proprii 
restrânsã ca suprafaþã, dar cu o Poziþionarea geograficã va semicirculare) ºi avea o pãstrat pânã la 1800, pentru ca pornind de la alte nume proprii 
istorie de luat în seamã, permite locuitorilor aºezãrii adâncime de circa 10 m.în 1846 sã fie ziditã biserica de este un procedeu curent în toate 
constituie, dupã priceperea felurite relaþii negustoreºti cu 

azi, ctitor Zoiþa Vãcãrescu þãrile ºi în toate limbile lumii. În confecþionarea colacilor s-au noastrã, un adevãrat fenomen, aºezãrile din Prahova ºi Buzãu.
cunoscutã în vreme ºi pentru Pentru România se gãsesc folosit uneltele specifice tuturor chiar unic în etnografia 

Locul s-a numit mai întâi trebuinþele pe care le avea cu numeroase exemple de cioplitorilor din Pietroasele, româneascã. Nici chiar 
Colacul ºi exista ºi Valea aºezãrile dinspre satele toponimice derivate de la nume Nãeni sau Ciuta – Mãgura localitatea Pietroasele (Buzãu), 
Colacului. Alte date nu se buzoiene pânã spre Chiojdul de persoanã în opera (Buzãu): pene de lemn, icuri, cunoscut ca epicentrul creaþiilor 
cunosc doar cã în Colindul „ãl Mic . fundamentalã întocmitã de rãngi, ciocane - ºpiþ / ghionoaie, în piatrã cioplitã, nu are astãzi 
Mare" sau în cel „de fereastrã" Iorgu Iordan: Toponimie gradine, dãlþi, raºpele, ciocane Într-o vreme, pe când cãutam atâtea puþuri. Un sat pendinte 
de pe valea Ialomiþei se Româneascã, Bucureºti, 1963. cu colþi / bucearde comori la Adâncata, într-un de Pietroasele are doar 8 puþuri. 
vorbeºte cã un „jupân" (buceardarea este evidentã mai mormânt princiar (movilã , îi Remarcãm cu uºurinþã calitatea 
(gospodar), personaj simbol  „Boom"-ul acestor instalaþii, ales la jgheaburi ). Colacii au o ziceau þãranii), împreunã cu moralã a oamenilor locului, 
pentru vredni- cie, a fãcut în  înregistrat într-un rãstimp de înfãþiºare sobrã, volumele sunt regretatul muzeograf tulcean aceea de a purta recunoºtinþã ºi 
viaþa lui „puþuri reci în câmpuri cinci decenii, se poate datora omogene. Gavrilã Simion, pe peretele de de a-i pomeni cu respectul 
seci". Astfel de câmpuri existau iniþiativei unor lideri ai sud al bisericii era pictatã cuvenit ºi din tatã-n fiu, pe           multe înainte de desþelenirea comunitãþii (preoþi, agricultori, fântâna lui Iacov, Mântuitorul ºi binefãcãtori.
Bãrãganului, petrecutã în a doua Periodizare, datare. Cele 14 învãþãtori), conjugatã cu o femeia samarineancã. Puþurile de la Patru Fraþi sunt jumãtate a veacu- lui  al XIX-lea puþuri s-au ivit într-un interval ofertã materialã deosebitã 

„ªi era acolo fântâna lui Iacov. pilde de solidaritate ºi de bun ºi însoþitã de o evidentã relativ scurt ºi în faze venitã de la producãtori.
Iar Iisus, fiind ostenit de simþ. Nici un puþ nu-i „tras" în explozie demograficã, cu concomitente : sfârºitul 

Astãzi nu toate puþurile sunt cãlãtorie, S-a aºezat lângã curte !consecinþe eco- nomice, sociale secolului al XIX-lea ºi începutul 
folosite, dar toate pot fi folosite! fântânã. ªi era ca la al ºaselea ºi manifeste chiar în planul perioadei interbelice. Existã o  „Sleirea" era însã pe cheltuiala Ca o mãrtu- rie vie a vieþii ºi ceas.artelor ºi meºteºugurilor singurã excepþie : Puþul lui Moº vecinilor, care fãceau „clacã" ºi istoriei aºezãrii, dar ºi ca o þãrãneºti. Negoiþã, pare a fi din jumãtatea Atunci a venit o femeie din erau cinstiþi de eponim sau ineditã atracþie turisticã, secolului al XIX-lea. Samaria sã bea apã. urmaºii acestuia.Þãranii numeau partea de propuneam în urmã cu câþiva 

deasupra (pãmântului) a Instalaþiile au fost cioplite în ani ca cele 14 puþuri sã fie Iisus i-a zis: Dã-Mi sã beau". Un singur puþ nu are ctitor 
puþului colac (când era din lemn acelaºi loc (dealul Istriþei, clasate ca ANSAMBLUL „PATRU cunoscut, fiind probabil o operã  (Duminica a V-a dupã Paºti/ ºi de formã pãtratã se numea probabil Pietroase- le ) ºi de cel Puþul cu salcâmi"). FRAÞI – PUÞURI  DE  PIATRÃ". colectivã („ Se Evanghelia de la Ioan 4, 5-7). „ghizd"). Puþul a secat sau a fost mult douã – trei "mâini". În acelaºi timp, sugeram mai pãstreazã crucea de piatrã, Notã corp de literã mai micastupat, colacul a rãmas, iar Memoria colectivã a satului a autoritãþilor locale, în datatã 1923, ºi fragmente de 
locul a pãstrat apelativul Valea reþinut chiar un nume de meºter * colaborare cu specialiºtii în jgheab (uluc) pentru adãpatul 
Colacului. Nicio noutate. Am : Stan Pietraru din Pietroasele. domeniu, sã lucreze împreunã vitelor. Amplasat la rãscruce de Pe la 1850 avea sã se iveascã în 
întâlnit în cercetãrile mele cu locuitorii satului pentru drum, spre câmp, a fost probabil sat Puþul lui Moº Negoiþã.                                                  Un lucru ºtim cu siguranþã : toponime cu aceleaºi sensuri : resuscitarea fiecãrei instalaþii (v. o „dejugãtoare", reunind toate dinspre dealurile Buzãului În curtea bisericii avea sã fie ex.Valea Puþurilor, satul Olteni / sistemul de scoatere a apei, componentele ansamblului pietrarii plecau pânã la Dunãre ridicate cruci de piatrã funerare Constanþa, sau chiar Valea acoperiºul º.a.).tradiþional („vasele" cu apã cu cruci ºi colaci, "obezi" ºi (jumãtatea sec. al XIX-lea), Colacului, Bragadiru / pentru oameni ºi animale, cruce jgheaburi (teici), pistornice, Puþul lui Ioniþã zis Suflet, chiar sculptate în relief plat ºi cu Teleorman. pentru închinare ºi pomenire, lespezi funerare ºi lespezi- aºa scria pe inima lui, era chiar caractere chirilice, toate aduse un pom ). Uneori, un asemenea Aºezarea a mai purtat ºi numele podinã pentru biserici (v. Tonea sufletul puþurilor din Bãrãgan. de la acelaºi izvor ca ºi puþurile: loc se numea troiþã.de Panþoiu, ºi exista încã în sau Ulmu, Cãlãraºi). De obicei dealul Istriþa, Buzãu Semãna leit cu o canã de lapte. 
veacul a XVI-lea („Panþir", produsele cioplite în piatrã erau  „În superstiþiile poporului (Pietroasele, probabil). Am bãut din el în rãscrucea de la 
mercenar dintr-un corp de schimbate pe "bucate" (grâu, român... rãscrucea este un „sorb Ghimpaþi (Poiana, Ialomiþa ). A *oaste/cãlare/ din trecut porumb ).magic", vâltoarea înãuntrul fost uitat, apoi a dispãrut într-o însãrcinat mai des cu paza cãreia cad prinse de influxul La 1831, Patru Fraþi, plasa Jilava, * noapte, pe la sfârºitul lui iunie. graniþelor, cu transmiterea demoniac toate arãtãrile ºi numãra 101 familii, iar la 1837 
ºtirilor ºi cu aducerea la În sat, meºteri specilizaþi, ajutaþi „Ridicaþi ochii voºtri ºi priviþi avea 120 de locuinþe cu 484 fãpturile mitice care plutesc în 
îndeplinire a unor porunci ale ºi de sãteni, montau instalaþiile. holdele cã sunt albe pentru jur. Într-un descântec de iele din locuitori. (ªtefan Grigorescu, 
autoritãþilor; p. gener. /pop Puþul era sfinþit de preoþi. op.cit., Ialomiþa, rãscrucea fãrã troiþã seceriº.   p. 221).
/ostaº / var, panþir s.m./ din pol. este prezentatã ca un loc Se face mai întâi sfinþirea cea Satul de azi aparþine de ªi cel care secerã primeºte platã pancerz, scr. pancir). blestemat: Voi zânelor, micã a apei .Adâncata ºi are o suprafaþã de ºi adunã roadã spre viaþa 

mãestrelor, / Duºmanele Dupã anul 1800, ºi puþin mai la 67 ha, pe care se aflã 538 de veºnicã,„...Însuþi Stãpâne, Iubitorule de oamenilor, / Stãpânele vântului nord de Panþoiu, pe moºia locuinþe, cu 930 locuitori. În oameni, prin însemnarea / Doamnele pãmântului /Ce Vãcãreºtilor, a apãrut satul Ca sã se bucure împreunã ºi cel aceastã alcãtuire, Patru Fraþi chipului Crucii Tale, curãþeºte prin vãz- duh zburaþi / Pe iarbã Patru Fraþi. Se verificã ºi aici care seamãnã ºi cel care secerã.numãrã 14 puþuri fãcute, dupã apa aceasta de toatã necurãþia ºi 
lunecaþi /Ce apele cãlcaþi / teoria eroului eponim: patru cum vom vedea, într-un rãstimp sfinþeºte-o cu Duhul Tãu cel Cãci în aceasta se adevereºte fraþi, ciobani veniþi din Ardeal, s- Duceþi-vã-n pustie, / În locuri de câteva decenii. Putem Sfânt, spre a fi curatã celor ce cuvântul,depãrtate / Unde popa nu toacã au statornicit în preajma consemna deja cã nu este deloc vor bea din ea" (Molitfelnic, 

„Colacului". / Unde fata nu joacã / Unde-n întâmplãtoare existenþa unor Cã unul este cel care seamãnã ºi Rugãciune dupã terminarea 
rãscruce / Nu e stâlp de cruce..." însemne de piatrã cioplitã, la altul cel care secerã".Din alte documente mai aflãm fântânii).
(Romulus Vulcãnescu, care ne vom referi în continuare.cã la vest de vatra satului Patru  (Evanghelia de la Ioan, 4, 35 – 37).*Funcþiunea magicã a troiþei, în Fraþi a fiin- þat satul Ogojeni, 
Cercetãri Folklorice, I, Cercul de Rãzvan CiucãApa era scoasã cu gãleata cu pomenit în legãturã cu 
Studii Folklorice, Bucureºti, II. Descriere, tehnicã / unelte, Slobozia, 2016, mai,lanþ (ciuturile din lemn au evenimentele de la 1639 

dimensiuni, periodizare, 1947, p. 113 ). înaintea Duminicii a 4-a         dispãrut, au fost înlocuite cu (bãtãlia dintre Matei Basarab ºi 
tipologii dupã Paºticele de tablã lucrate la Vasile Lupu ) ºi cu cele de la Doar „Puþul lui Filipescu" are 

tinichigii), prin sistemul „furcã 1655, când seimenii rãsculaþi au  (Vindecarea slãbãnogului                 bine pãstrat jgheabul. Colacul, Fãrã nici o excepþie, toate cele 
ºi cumpãnã" (v. Puþul lui Stoica), fost învinºi acolo de oºtile de la Vitezda)pe gurã, este inscripþionat prin 14 puþuri sunt de obºte, fãcute 
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Lista clienþilor rãu platnici care 
urmeazã a fi debranºaþi în perioada 

urmãtoare de la reþeaua de apã

pitalul  Judeþean de Urgenþã Cãlãraºi 
anunþã cã activitatea de urgenþã a 
spitalului este asiguratã cu excepþia S

operaþiilor programabile, acestea fiind 
amânate pentru sãptãmâna viitoare.

S-a luat aceastã decizie urmare a dispoziþiei 
DSP Cãlãraºi primitã în cursul zilei de ieri 
12 mai 2016, pentru blocarea de la utilizare 
a biocidelor (dezinfectanþi) provenite de la 
furnizorul HEXIPHARMA, pentru care 
exisa suspiciuni de neconformitate.

Pentru aprovizionarea în regim de urgenþã 
a dezinfectanþilor, s-a apelat la firma care 
asigurã, sub contract, în regim 
externalizat, curãþenia spitalului ºi care 
foloseºte dezinfectanþi de la un alt furnizor. 
În acest moment se testeazã în laboratorul 
spitalului aceste produse, sub aspectul 
eficienþei.  

Compartimentul de monitorizare ºi control 
al infecþiilor nosocomiale asigura pacienþii 
ºi personalul medico-sanitar cã în tot acest 
timp în care nu a existat o asigurare fermã 
privind calitate produselor HEXIFARMA, s-
a acordat o atenþie sporitã respectãrii 
protocoalelor de igienã, s-au recoltat probe 
ºi s-au fãcut analize repetate care s-au 
încadrat în limitele normale de sanitaþie. 

Din cauza crizei 
dezinfectanþilor, 

Spitalul Judeþean 
Cãlãraºi efectueazã 
doar operaþiile de 

urgenþã
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Siguranþã, confort, rapiditate, punctualitate

Pasagerii ºi bicicliºtii au gratuitate!

SC Coslo - Zinca SRL Cãlãraºi

Trecere Chiciu - Ostrov
Ferry-boat-urile  ºi „5 Cãlãraºi” „Sãlcuþa”

Relaþii la telefon 0734.99.00.11

O cur ã dus  s :

12 
minu e!t

Zilnic între orele 05.00-24.00, din 30 în 
30 de minute “la fix” ºi “la ºi jumãtate”

Tarif autoturisme: 18 lei
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