
fost aleºi viceprimari. Ambii au obþinut câte eºi se preconiza o alianþã a PSD ºi PDS, Surprizã a fost nu doar întoarcerea la 180 de 
15 voturi „pentru" din 21 valide. Cel de-al pentru alegerea viceprimarilor grade a lui Nicolae Dragu, care anunþase cã va 
treilea candidat pe lista celor propuºi a fost municipiului Cãlãraºi, în urma votului face alianþã cu PSD-ul, ducându-se cu aceºtia D
Marius Dulce, membru PSD, care a obþinut exprimat de noul Consiliu Local Cãlãraºi, chiar ºi la Mânãstirea Crucea de Leac pentru a 
doar 11 voturi „pentru" din 21.peneliºtii Dragoº Coman ºi Viorel Ivanciu au consfinþi înþelegerea, ci ºi cele...
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Andra Hãtcãreanu Ca viitor preºedinte de Consiliu 
Judeþean, Vasile Iliuþã a declarat cã 
va trebui sã munceascã în primul ineri, 24 iunie, ora 18.00, se 
an câte 10 ore pe zi, dar doreºte sã va constitui Noul Consiliu 
conducã în viitor prin consilierii Judeþean Cãlãraºi. PNL a V
judeþeni. De asemenea, Iliuþã a obþinut la alegerile locale un numãr 
menþionat cã nu va concedia pe de 17 mandate, având majoritate. 
nimeni din instituþie atât timp cât Ca preºedinte al Consiliului a fost 
îºi vor îndeplini îndatoririle. „Cred nominalizat Vasile Iliuþã, iar 
un singur lucru, cei vicepreºedinþi Marian Dinulescu ºi 
care sunt... rãmân în Valentin Barbu. >> pagina 6
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PROGRAM CINEMA 

PSDJegãlia 

n PRIMÃRIA CÃLÃRAªI

Târgul judeþean al 
2016

Firmelor 
de Exerciþiu 

Sute de modeleni 
au fost prezenþi 
la „Zilele Comunei" 
Modelu

Dumitru Chirilã: „Federaþia 
Românã de Box este 
aproape inexistentã prin 
activitãþile sale"

n CSM Cãlãraºi

>> pagina 5

Zilele Comunei

SC ADEMAR SERVICE SOLUTIONS SRL 
VÃ OFERÃ:

n 

n 

n 

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)

Dichiseni au 
ajuns la cea de a 

treia ediþie

Virgil
Diaconu a 

demisionat

s-a înfrãþit cu satul 
Niºcani, raionul Cãlãraºi 

din Republica Moldova

Daniel Drãgulin a depus jurâmântul pentru 
un nou mandat în fruntea Cãlãraºiului

Surprizã la alegerea viceprimarilor municipiului Cãlãraºi

Noul Consiliu Judeþean Cãlãraºi 
se va constitui vineri, 24 iunie

Centrul judeþean de 
 

Cãlãraºi va fi renovat 
în acest an

transfuzie sanguinã



2 Local

www.obiectiv-online.ro

24 - 30 iunie 2016
...afli ce se-ntâmplã

a urmare a 
avertizãrilor emise Cde Administratia 

Nationalã de 
Meteorologie referitoare 
la temperaturile ce vor fi 
atinse în zilele 
urmãtoare, în care 
disconfortul termic va fi 
accentuat, iar indicele 
temperaturã-umezealã 
(ITU) va depãºi pragul 
critic de 80 de unitãþi în 
cea mai mare parte a 
þãrii, Inspectia Muncii, 
prin intermediul 
inspectoratelor 
teritoriale de muncã, va 
controla respectarea 
mãsurilor ce pot fi 
aplicate în perioadele cu 
temperaturi extreme 
pentru protectia perioadelor de lucru cu trebuie sã ia urmãtoarele afectate, trecerea, dupã 
persoanelor încadrate în perioadele de repaus în mãsuri: sã asigure posibilitãþi, în alte locuri 
muncã. locuri umbrite, examenul medical la de muncã sau reducerea 

asigurarea apei minerale, Angajatorii sunt obligaþi angajare ºi controlul programului de muncã 
câte 2-4 litri de persoanã sã asigure condiþii medical periodic, sã pentru persoanele cu 
pe schimb, asigurarea minime pentru urmãreascã depistarea afecþiuni, care au 
echipamentului menþinerea stãrii de precoce a salariaþilor cu contraindicaþii privind 
individual de protecþie, sãnãtate a salariaþilor: contraindicaþii pentru munca la temperaturi 
asigurarea de duºuri.reducerea intensitãþii ºi muncã la temperaturi extreme.

ritmului activitãþilor Pentru prevenirea unor crescute, sã asigure 
Nerespectarea fizice, asigurarea 

îmbolnãviri profesionale primul ajutor ºi prevederilor Ordonantei ventilaþiei la locurile de 
determinate de lucrul în transportul la cea mai 99/2000 se sancþioneazã muncã, alternarea 
condiþii de temperaturi apropiatã unitate cu amendã de la 1.500 – efortului dinamic cu cel 
extreme, angajatorul sanitarã a persoanelor 2.500 lei. static, alternarea 

Primãria Municipiului Cãlãraºi cu sediul în municipiul 
Cãlãraºi, str. Bucureºti ,nr. 140 A, jud. Cãlãraºi, titular al 
proiectului, anunþã publicul interesat asupra luãrii 
deciziei etapei de încadrare fãrã evaluare de impact 
asupra mediului fãrã evaluare adecvatã de cître APM 
Cãlãraºi, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului 
asupra mediului ºi de evaluare adecvatã, pentru proiectul 
,,Reparaþii strãzi, municipiul Cãlãraºi” propus a fi 
amplasat în municiupiul Cãlãraºi, Str.Navodari,Victoriei, 
Macului, Muºeþelului, ªtirbei Vodã, Panduri, Bucureºti,B-
dul Nicolae Titulescu, B-dul Cuza Vodã, judeþul Cãlãraºi.

1. Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care o 
fundamenteazã pot fi consultate la sediul APM Cãlãraºi, 
Soseaua Chiciului, Nr.2, jud. Cãlãraºi, în zilele de luni- 
vineri, între orele 9-13, precum ºi la urmãtoarea adresã 
de internet: www.apmcl.anpm.ro

2. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaþii 
la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la 
data publicãrii prezentului anunþ.

genþia Judeþeanã pentru Ocuparea Forþei de Muncã 
din Cãlãraºi organizeazã, în perioada mai - iulie 
2016, 3 programe de formare profesionalã gratuite A

pentru persoanele care nu realizeazã venituri. 
Cele 34 de persoane 
participante la programele 
de formare vor fi pregãtite 
în meseriile de: lucrãtor 
finisor în construcþii, 
patiser, lucrãtor în 
structurii pentru 
construcþii.Toate cursurile 
sunt organizate în 
colaborare cu Centrul 
Regional de Formare Profesionalã Cãlãraºi.
Persoanele aflate în cãutarea unui loc de muncã, pe lângã 
faptul cã beneficiazã în mod gratuit de aceste cursuri, au ºi 
alte facilitãþi, precum: rechizite ºi materiale de instruire, 
manuale, echipament de protecþie pe timpul instruirii 
practice, dacã este cazul, abonament gratuit pe mijloacele 
de transport pentru traseul de la domiciliu la unitatea de 
pregãtire, consultaþii medicale, analize medicale ºi teste 
necesare frecventãrii cursului. Persoanele care participã la 
cursurile de formare profesionalã gratuite, dacã se 
încadreazã în muncã în perioada desfãºurãrii cursului, pot 
beneficia în continuare, pânã la finalizarea programului de 
formare profesionalã început, de servicii de formare 
profesionalã gratuite.
Relaþii suplimentare se pot obþine la telefon 0242.318.376 
interior 105 - compartiment formare profesionalã.
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piloni ai unei comunitãþi prospere: 
sãnãtate, educaþie, economie socialã ºi 
dezvoltare comunitarã. Suntem printre 
cele mai premiate organizaþii 
neguvernamentale din România, cu 17 
premii de excelenþã naþionale ºi 
internaþionale. Implementãm proiecte 10 centre judeþene de transfuzie care ajung la pacienþii din 80 de spitale 
integrate, care produc schimbãri majore sanguinã, printre care ºi centrul judeþean din toatã þara. Centrele de transfuzii 
în viaþa oamenilor prin sprijin competent de la Cãlãraºi, vor fi renovate ºi dotate judeþene sunt singurele unitaþi medicale 
ºi implicare activã. În cei zece ani de la cu aparaturã medicalã, pânã la finalul abilitate sã recolteze ºi sã ofere sânge 
înfiinþare, am contribuit la schimbarea anului în cea de a doua etapã a pentru sistemul medical. În fiecare an, 
vieþii unui numãr de aproximativ programului „O ºansã pentru viaþã”, peste 150.000 de pacienþi sunt 
200.000 de români ºi am salvat peste implementat de Asociþia React ºi beneficiarii direcþi ai sângelui furnizat de 
250.000 de vieþi omeneºti. finanþat de Fundaþia Vodafone România. aceste centre.
www.asociatiareact.ro   

Fiecare dintre acestea va beneficia de „Criteriile dupã care am selectat cele www.facebook.com/asociatiareact.                
zece centre, la fel ca ºi anul trecut, sunt renovare ºi dotare cu aparaturã modernã 

Fundaþia Vodafone România este o unele transparente. Am þinut cont, pe de în baza unei analize de nevoi realizate de 
organizaþie neguvernamentala organizatori în primele luni ale acestui o parte, de numãrul de donatori 

sansã pentru viaþã” este finanþatã de româneascã cu statut caritabil, distinctã an. Astfel, centrele judeþene din Arad, deserviþi, ºi pe de altã parte de gradul de 
Fundaþia Vodafone România cu 190.000 ºi independentã de operaþiunile Alba Iulia, Braºov, Constanþa ºi Cãlãraºi deteriorare, în special în ceea ce priveºte 
de euro. Valoarea totalã a sumei investite comerciale ale companiei, înfiinþatã în vor beneficia de renovarea circuitului circuitul donatorului, sau de lipsa 

1998. În cei 18 ani de activitate, de fundaþie în renovarea centrelor de donatorilor ºi dotare cu echipament de aparaturii medicale moderne. Prin 
Fundaþia Vodafone România a finanþat transfuzie sanguinã ajunge, astfel, la recoltare sanguinã iar centrele din renovarea noilor centre vrem sã ne 
peste 963 de programe în domeniile Bistriþa, Drobeta-Turnu Severin, Sfântu 538.530 de euro. Cele opt centre reîntãrim angajamentul de a susþine 
sãnãtãþii, educaþiei ºi serviciilor sociale, Gheorghe, Slobozia ºi Târgu-Mureº vor fi renovate în 2015 recolteazã sânge de la o donatorii de sânge ºi personalul medical 
având ca beneficiari  copii, tineri, dotate cu aparaturã ºi echipamente noi, în activitatea pe care o desfãºoarã, treime din donatorii din România ºi 
bãtrâni, persoane defavorizate fizic, performante, folosite în recoltarea ºi salvatoare de vieti omenesti”, a declarat deservesc 291 de spitale.  
social sau economic. Pânã în prezent, prelucrarea sângelui. Anual în aceste 10 Angela Galeþa, Directorul Fundaþiei 
Fundaþia Vodafone România a investit 23 Asociaþia React este o organizaþie centre doneazã peste 83.700 de donatori. Vodafone România.
milioane de Euro în proiecte desfãºurate neguvernamentalã ce participã Sângele recoltat este analizat, prelucrat 
de organizaþiile non-profit partenere. Aceastã nouã etapã a programului „O semnificativ la dezvoltarea celor patru ºi transformat în preparate sanguine 

n cursul zile de miercuri, 22 iunie, 
directorul Ecoaqua Cãlãraºi, Cezar 
Neagu, a organizat o conferinþã de Î

presã prin care a anunþat cã s-au 
finalizat lucrãrile proiectului de 
extindere ºi reabilitare a reþelelor de 
apã ºi canalizare din municipiul 
Cãlãraºi, prilej cu care pe 27 iunie se 
va face recepþia. „Suntem în situaþia în 
care vã spunem cã am terminat 
lucrãrile. Am convocat comisia de 
recepþie, luni, 27 iunie. Va urma cel 
puþin un an, perioadã de notificare a 
defectelor, garanþia de bunã execuþie, 
în care constructorul este obligat sã 
remedieze orice problemã va apãrea în 
zona în care a lucrat, inclusiv drumuri, 
eventualele tasãri care vor fi. Eu sunt 
mulþumit de ce am fãcut, ºtiu cã v-am 
supãrat pe dumneavoastrã ca cetãþeni 
ai oraºului. Ce vedeþi acum sunt lucrãri 
de trecere de pe reþeaua veche pe 
reþelele noi realizate, va fi o lucrare 
care va dura destul de mult, ºi de asta care neconformitãþile vor fi rezolvate. ºi cu asta am încheiat. Avem banii 
spun cã vom mai simþi efectele. „Majoritatea gropilor au fost rezolvate, pentru a face toate plãþile, bineînþeles 
Reþelele vechi din oþel trebuie izolate, dar mai sunt câteva pe care nu am cã ne-au ajutat Consiliul Local ºi 
golite de apã ºi creat un sistem de a le reuºit sã le rezolvãm de aceea am fãcut Consiliul Judeþean prin mãrirea de 
putea monitoriza. Mi-e teamã sã nu fie ºi lucrarea de astãzi (22 iunie) ºi capital social.”
pusã reþeaua veche din nou sub probabil cã vor mai fi alte 2-3 

Directorul Ecoaqua Cãlãraºi, Cezar presiune ºi în felul acesta sã se poatã întreruperi. Vor urma 3 luni în care se 
Neagu, a declarat cã pe toate strãzile fura.” vor rezolva neconformitãþile care vor 
municipiului existã cetãþeni care nu au apãrea. Nu voi semna recepþia dacã voi Din spusele directorului Ecoaqua fost racordaþi la apã, pentru cã nu au constata neconformitãþi.”Cãlãraºi, Cezar Neagu, se pare cã nu fost acasã. „Pe toate strãzile 

existã hãrþi ale conductelor de apã din Întrebat în ce constã recepþia municipiului existã cetãþeni care nu au 
municipiul Cãlãraºi, astfel cã de multe lucrãrilor, Cezar Neagu a spus cã se fost racordaþi la apã, din motiv cã nu i-
ori s-au sãpat gropi pe strãzi la voia vor verifica kilometri de reþea pe am gãsit acasã sau nu au vrut sã se 
întâmplãrii. „Nu existã hãrþi exacte ale fiecare stradã. Se va verifica racordeze. Îi anunþ public cã le scot 
conductelor de apã vechi. Am avut concordanþa între proiect ºi realitatea reþeaua de sub presiune ºi nu vor mai 
ajutorul inginerilor, muncitorilor, care din teren ºi plãþile efectuate. avea apã, ei o sã se roage de mine sã-i 
încã au mai fost în viaþã ºi care ºi-au branºez la reþeaua nouã. O sã sap în 

Conform proiectului, lucrãrile trebuie adus aminte pe unde sunt localizate. trotuar sã-i pun butoiul, sã-i fac 
încheiate pânã pe 30 iunie, iar de la Situaþia aceasta începe sã se lucrarea ºi mã gândesc sã-i taxez într-
momentul încheierii lucrãrilor pe teren remedieze, avem aparaturã, o vom un fel. Riscã sã rãmânã apã. Sunt 
mai sunt necesare 2 luni pentru completa cu niºte achiziþii pe care le câteva zeci de situaþii de genul acesta, 
încheierea actelor. „Am lucrat în face în momentul de faþã Asociaþia de în care oamenii nu au fost racordaþi.”
paralel pentru a putea fi gata, eu zic cã Dezvoltare ºi se face geograficã-
suntem gata. Ni se cere o raportare de Acesta menþioneazã cã proiectul a fost informaticã în sistem, care ne va 
domeniul fanteziei din partea finalizat, fiind depãºit numãrul de spune exact unde sunt strãzile 
Ministerului, muncesc oamenii ºi la branºamente executate. Au fost poziþionate”.
ora asta pentru a face raportarea, dar prevãzute 1876 de apometre montate ºi 

Deºi, recepþia lucrãrilor se va face pe raportarea conform contractului iniþial s-au executat 1917. Cãmine au fost 
27 iunie, directorul Ecoaqua Cãlãraºi este gata. Mai trebuie sã trec valoarea prevãzute 1779, dar executate 1695, 
menþioneazã cã vor urma 3 luni, în ultimei facturi cãtre Hidroconstrucþia pentru cã mulþi au refuzat.

ECOAQUA SA Sucursala Cãlãraºi - având în - Facturi ce depãºesc valoarea de 100 lei
vedere necesitatea diminuãrii riscului de - Cel puþin 3 facturi neachitate
creºtere a datoriilor clienþilor pentru serviciile 

Anunþãm pe aceastã cale faptul cã notificãrile de alimentare cu apã potabilã ºi de canalizare 
emise stau la baza întocmirii dosarului de ºi ca masurã de eficientizare a activitãþii de 
trimitere în judecatã sau debranºarea de la 

recuperare a debitelor restante, începând cu reþeaua de apã a fiecãrui debitor. Astfel facem 
23.05.2016 a fost demaratã procedura de apel la populaþie sã-ºi achite datoriile pentru 
notificare a clienþilor rãi platnici, debitori care a evita neplãcerile cauzate de aplicarea 
îndeplinesc 2 condiþii cumulative ºi anume: deciziilor stipulate mai sus.

Tabel cuprinzând suprafeþele de islaz pentru 
închiriere prin licitaþie publicã în anul 2016

Primãria comunei Belciugatele, cu sediul Taxa de participare este de 100 de lei.
în comuna Belciugatele, str Voinescu Garanþia de participare, împreunã cu 
Vasile, nr 307, judeþul Cãlãraºi, cod fiscal documentele solicitate prin caietul de 
3966419, tel/fax 0242/643125, sarcini se vor depune pânã la data de 
organizeazã licitaþie publicã pentru 11.07.2016, inclusiv, ora 13.00, la 
suprafaþa de 20.800 mp teren arabil compartimentul relaþii cu publicul din 
categoria de folosinþã baltã situat în satul cadrul Primãriei comunei Belciugatele, 

judeþul Cãlãraºi.Cojeºti, comuna Belciugatele, care 
aparþine domeniului public al comunei Garanþia de participare este de 38 euro, 
Belciugatele. la cursul BNR din ziua respectivã ºi se va 

achita numerar sau cu ordin de platã la 
Licitaþia publicã va avea loc la sediul Trezoreria Lehliu Garã.
organizatorului, din comuna 

Poate participa la licitaþie orice persoanã Belciugatele, str Voinescu Vasile, nr 307, 
fizicã sau juridicã, românã sau strãinã judeþul Cãlãraºi, în data de 14.07.2016, 
care îndeplineºte condiþiile prevãzute în începând cu ora 10.00.
caietul de sarcini.

Caietul de sarcini se va elibera începând Relaþii suplimentare ºi caietul de sarcini 
cu data de 4.07.2016 dupã achitarea se pot obþine de la Primãria comunei 
valorii acestuia de 100 de lei, la Belciugatele, compartimentul relaþii cu 

publicul.compartimentul impozite ºi taxe locale.

Primãria Municipiului Cãlãraºi cu sediul în 
municipiul Cãlãraºi, str. Bucuresti, nr. 140 A, 
jud. Cãlãraºi, titular al proiectului, anunþã 
publicul interesat asupra luãrii deciziei etapei 
de încadrare fãrã evaluare de impact asupra 
mediului fãrã evaluare adecvatã de cãtre APM 
Cãlãraºi, în cadrul procedurilor de evaluare a 
impactului asupra mediului ºi de evaluare 
adecvatã, pentru proiectul ,,Amenajare aleea 
Dumbrava Minunatã ºi a unui spaþiu dotat cu 
aparate fitness” propus a fi amplasat în 
municipiul Cãlãraºi, Aleea Dumbrava 
Minunatã, judeþul Cãlãraºi.

1. Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele 
care o fundamenteazã pot fi consultate la 
sediul APM Cãlãraºi, ªoseaua Chiciului , Nr.2, 
jud. Cãlãraºi, în zilele de luni- vineri, între orele 
9-13, precum ºi la urmãtoarea adresã de 
internet: www.apmcl.anpm.ro

2. Publicul interesat poate înainta 
comentarii/observaþii la proiectul deciziei de 
încadrare în termen de 5 zile de la data 
publicãrii prezentului anunþ.

Primãria Municipiului Cãlãraºi cu sediul în 
municipiul Cãlãraºi, str. Bucureºti, nr. 140 A, 
jud. Cãlãraºi, titular al proiectului, anunþã 
publicul interesat asupra luãrii deciziei etapei 
de încadrare fãrã evaluare de impact asupra 
mediului fãrã evaluare adecvatã de cãtre APM 
Cãlãraºi, în cadrul procedurilor de evaluare a 
impactului asupra mediului ºi de evaluare 
adecvatã, pentru proiectul ,,Instalaþie 
hidraulicã, conductã refulare, staþie pompare 
ape pluviale str. Dacia” propus a fi amplasat în 
mun. Cãlãraºi, strada Dacia, judeþul Cãlãraºi.

1. Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele 
care o fundamenteazã pot fi consultate la 
sediul APM Cãlãraºi, ªoseaua Chiciului, Nr.2, 
jud. Cãlãraºi, în zilele de luni- vineri, între orele 
9-13, precum ºi la urmãtoarea adresã de 
internet : www.apmcl.anpm.ro

2. Publicul interesat poate înainta 
comentarii/observaþii la proiectul deciziei de 
încadrare în termen de 5 zile de la data 
publicãrii prezentului anunþ.

Notã: Preþ pentru închiriere 252,00 lei/an/ha.

Anunþ licitaþie publicã 

Primãria Belciugatele

Anunþ ECOAQUA SA Sucursala Cãlãraºi

Angajatorii care nu respectã 
regulile pe timp de caniculã riscã 

amenzi de pânã la 2.500 de lei

Primãria Cãlãraºi

Anunþ public privind 
decizia etapei de încadrare

AJOFM Cãlãraºi organizeazã în 
aceastã perioadã 3 programe 

de formare profesionalã

Centrul judeþean de transfuzie sanguinã 
Cãlãraºi va fi renovat în acest an

Primãria Cãlãraºi

Anunþ public privind 
decizia etapei de încadrare

Primãria Cãlãraºi

Anunþ public privind 
decizia etapei de încadrare

n Ecoaqua Cãlãraºi

Cezar Neagu: „Proiectul de 
extindere ºi reabilitare a reþelelor 
de apã ºi canalizare din municipiul 

Cãlãraºi a fost finalizat”
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a urmare a 
avertizãrilor emise Cde Administratia 

Nationalã de 
Meteorologie referitoare 
la temperaturile ce vor fi 
atinse în zilele 
urmãtoare, în care 
disconfortul termic va fi 
accentuat, iar indicele 
temperaturã-umezealã 
(ITU) va depãºi pragul 
critic de 80 de unitãþi în 
cea mai mare parte a 
þãrii, Inspectia Muncii, 
prin intermediul 
inspectoratelor 
teritoriale de muncã, va 
controla respectarea 
mãsurilor ce pot fi 
aplicate în perioadele cu 
temperaturi extreme 
pentru protectia perioadelor de lucru cu trebuie sã ia urmãtoarele afectate, trecerea, dupã 
persoanelor încadrate în perioadele de repaus în mãsuri: sã asigure posibilitãþi, în alte locuri 
muncã. locuri umbrite, examenul medical la de muncã sau reducerea 

asigurarea apei minerale, Angajatorii sunt obligaþi angajare ºi controlul programului de muncã 
câte 2-4 litri de persoanã sã asigure condiþii medical periodic, sã pentru persoanele cu 
pe schimb, asigurarea minime pentru urmãreascã depistarea afecþiuni, care au 
echipamentului menþinerea stãrii de precoce a salariaþilor cu contraindicaþii privind 
individual de protecþie, sãnãtate a salariaþilor: contraindicaþii pentru munca la temperaturi 
asigurarea de duºuri.reducerea intensitãþii ºi muncã la temperaturi extreme.

ritmului activitãþilor Pentru prevenirea unor crescute, sã asigure 
Nerespectarea fizice, asigurarea 

îmbolnãviri profesionale primul ajutor ºi prevederilor Ordonantei ventilaþiei la locurile de 
determinate de lucrul în transportul la cea mai 99/2000 se sancþioneazã muncã, alternarea 
condiþii de temperaturi apropiatã unitate cu amendã de la 1.500 – efortului dinamic cu cel 
extreme, angajatorul sanitarã a persoanelor 2.500 lei. static, alternarea 

Primãria Municipiului Cãlãraºi cu sediul în municipiul 
Cãlãraºi, str. Bucureºti ,nr. 140 A, jud. Cãlãraºi, titular al 
proiectului, anunþã publicul interesat asupra luãrii 
deciziei etapei de încadrare fãrã evaluare de impact 
asupra mediului fãrã evaluare adecvatã de cître APM 
Cãlãraºi, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului 
asupra mediului ºi de evaluare adecvatã, pentru proiectul 
,,Reparaþii strãzi, municipiul Cãlãraºi” propus a fi 
amplasat în municiupiul Cãlãraºi, Str.Navodari,Victoriei, 
Macului, Muºeþelului, ªtirbei Vodã, Panduri, Bucureºti,B-
dul Nicolae Titulescu, B-dul Cuza Vodã, judeþul Cãlãraºi.

1. Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care o 
fundamenteazã pot fi consultate la sediul APM Cãlãraºi, 
Soseaua Chiciului, Nr.2, jud. Cãlãraºi, în zilele de luni- 
vineri, între orele 9-13, precum ºi la urmãtoarea adresã 
de internet: www.apmcl.anpm.ro

2. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaþii 
la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la 
data publicãrii prezentului anunþ.

genþia Judeþeanã pentru Ocuparea Forþei de Muncã 
din Cãlãraºi organizeazã, în perioada mai - iulie 
2016, 3 programe de formare profesionalã gratuite A

pentru persoanele care nu realizeazã venituri. 
Cele 34 de persoane 
participante la programele 
de formare vor fi pregãtite 
în meseriile de: lucrãtor 
finisor în construcþii, 
patiser, lucrãtor în 
structurii pentru 
construcþii.Toate cursurile 
sunt organizate în 
colaborare cu Centrul 
Regional de Formare Profesionalã Cãlãraºi.
Persoanele aflate în cãutarea unui loc de muncã, pe lângã 
faptul cã beneficiazã în mod gratuit de aceste cursuri, au ºi 
alte facilitãþi, precum: rechizite ºi materiale de instruire, 
manuale, echipament de protecþie pe timpul instruirii 
practice, dacã este cazul, abonament gratuit pe mijloacele 
de transport pentru traseul de la domiciliu la unitatea de 
pregãtire, consultaþii medicale, analize medicale ºi teste 
necesare frecventãrii cursului. Persoanele care participã la 
cursurile de formare profesionalã gratuite, dacã se 
încadreazã în muncã în perioada desfãºurãrii cursului, pot 
beneficia în continuare, pânã la finalizarea programului de 
formare profesionalã început, de servicii de formare 
profesionalã gratuite.
Relaþii suplimentare se pot obþine la telefon 0242.318.376 
interior 105 - compartiment formare profesionalã.
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piloni ai unei comunitãþi prospere: 
sãnãtate, educaþie, economie socialã ºi 
dezvoltare comunitarã. Suntem printre 
cele mai premiate organizaþii 
neguvernamentale din România, cu 17 
premii de excelenþã naþionale ºi 
internaþionale. Implementãm proiecte 10 centre judeþene de transfuzie care ajung la pacienþii din 80 de spitale 
integrate, care produc schimbãri majore sanguinã, printre care ºi centrul judeþean din toatã þara. Centrele de transfuzii 
în viaþa oamenilor prin sprijin competent de la Cãlãraºi, vor fi renovate ºi dotate judeþene sunt singurele unitaþi medicale 
ºi implicare activã. În cei zece ani de la cu aparaturã medicalã, pânã la finalul abilitate sã recolteze ºi sã ofere sânge 
înfiinþare, am contribuit la schimbarea anului în cea de a doua etapã a pentru sistemul medical. În fiecare an, 
vieþii unui numãr de aproximativ programului „O ºansã pentru viaþã”, peste 150.000 de pacienþi sunt 
200.000 de români ºi am salvat peste implementat de Asociþia React ºi beneficiarii direcþi ai sângelui furnizat de 
250.000 de vieþi omeneºti. finanþat de Fundaþia Vodafone România. aceste centre.
www.asociatiareact.ro   

Fiecare dintre acestea va beneficia de „Criteriile dupã care am selectat cele www.facebook.com/asociatiareact.                
zece centre, la fel ca ºi anul trecut, sunt renovare ºi dotare cu aparaturã modernã 

Fundaþia Vodafone România este o unele transparente. Am þinut cont, pe de în baza unei analize de nevoi realizate de 
organizaþie neguvernamentala organizatori în primele luni ale acestui o parte, de numãrul de donatori 

sansã pentru viaþã” este finanþatã de româneascã cu statut caritabil, distinctã an. Astfel, centrele judeþene din Arad, deserviþi, ºi pe de altã parte de gradul de 
Fundaþia Vodafone România cu 190.000 ºi independentã de operaþiunile Alba Iulia, Braºov, Constanþa ºi Cãlãraºi deteriorare, în special în ceea ce priveºte 
de euro. Valoarea totalã a sumei investite comerciale ale companiei, înfiinþatã în vor beneficia de renovarea circuitului circuitul donatorului, sau de lipsa 

1998. În cei 18 ani de activitate, de fundaþie în renovarea centrelor de donatorilor ºi dotare cu echipament de aparaturii medicale moderne. Prin 
Fundaþia Vodafone România a finanþat transfuzie sanguinã ajunge, astfel, la recoltare sanguinã iar centrele din renovarea noilor centre vrem sã ne 
peste 963 de programe în domeniile Bistriþa, Drobeta-Turnu Severin, Sfântu 538.530 de euro. Cele opt centre reîntãrim angajamentul de a susþine 
sãnãtãþii, educaþiei ºi serviciilor sociale, Gheorghe, Slobozia ºi Târgu-Mureº vor fi renovate în 2015 recolteazã sânge de la o donatorii de sânge ºi personalul medical 
având ca beneficiari  copii, tineri, dotate cu aparaturã ºi echipamente noi, în activitatea pe care o desfãºoarã, treime din donatorii din România ºi 
bãtrâni, persoane defavorizate fizic, performante, folosite în recoltarea ºi salvatoare de vieti omenesti”, a declarat deservesc 291 de spitale.  
social sau economic. Pânã în prezent, prelucrarea sângelui. Anual în aceste 10 Angela Galeþa, Directorul Fundaþiei 
Fundaþia Vodafone România a investit 23 Asociaþia React este o organizaþie centre doneazã peste 83.700 de donatori. Vodafone România.
milioane de Euro în proiecte desfãºurate neguvernamentalã ce participã Sângele recoltat este analizat, prelucrat 
de organizaþiile non-profit partenere. Aceastã nouã etapã a programului „O semnificativ la dezvoltarea celor patru ºi transformat în preparate sanguine 

n cursul zile de miercuri, 22 iunie, 
directorul Ecoaqua Cãlãraºi, Cezar 
Neagu, a organizat o conferinþã de Î

presã prin care a anunþat cã s-au 
finalizat lucrãrile proiectului de 
extindere ºi reabilitare a reþelelor de 
apã ºi canalizare din municipiul 
Cãlãraºi, prilej cu care pe 27 iunie se 
va face recepþia. „Suntem în situaþia în 
care vã spunem cã am terminat 
lucrãrile. Am convocat comisia de 
recepþie, luni, 27 iunie. Va urma cel 
puþin un an, perioadã de notificare a 
defectelor, garanþia de bunã execuþie, 
în care constructorul este obligat sã 
remedieze orice problemã va apãrea în 
zona în care a lucrat, inclusiv drumuri, 
eventualele tasãri care vor fi. Eu sunt 
mulþumit de ce am fãcut, ºtiu cã v-am 
supãrat pe dumneavoastrã ca cetãþeni 
ai oraºului. Ce vedeþi acum sunt lucrãri 
de trecere de pe reþeaua veche pe 
reþelele noi realizate, va fi o lucrare 
care va dura destul de mult, ºi de asta care neconformitãþile vor fi rezolvate. ºi cu asta am încheiat. Avem banii 
spun cã vom mai simþi efectele. „Majoritatea gropilor au fost rezolvate, pentru a face toate plãþile, bineînþeles 
Reþelele vechi din oþel trebuie izolate, dar mai sunt câteva pe care nu am cã ne-au ajutat Consiliul Local ºi 
golite de apã ºi creat un sistem de a le reuºit sã le rezolvãm de aceea am fãcut Consiliul Judeþean prin mãrirea de 
putea monitoriza. Mi-e teamã sã nu fie ºi lucrarea de astãzi (22 iunie) ºi capital social.”
pusã reþeaua veche din nou sub probabil cã vor mai fi alte 2-3 

Directorul Ecoaqua Cãlãraºi, Cezar presiune ºi în felul acesta sã se poatã întreruperi. Vor urma 3 luni în care se 
Neagu, a declarat cã pe toate strãzile fura.” vor rezolva neconformitãþile care vor 
municipiului existã cetãþeni care nu au apãrea. Nu voi semna recepþia dacã voi Din spusele directorului Ecoaqua fost racordaþi la apã, pentru cã nu au constata neconformitãþi.”Cãlãraºi, Cezar Neagu, se pare cã nu fost acasã. „Pe toate strãzile 

existã hãrþi ale conductelor de apã din Întrebat în ce constã recepþia municipiului existã cetãþeni care nu au 
municipiul Cãlãraºi, astfel cã de multe lucrãrilor, Cezar Neagu a spus cã se fost racordaþi la apã, din motiv cã nu i-
ori s-au sãpat gropi pe strãzi la voia vor verifica kilometri de reþea pe am gãsit acasã sau nu au vrut sã se 
întâmplãrii. „Nu existã hãrþi exacte ale fiecare stradã. Se va verifica racordeze. Îi anunþ public cã le scot 
conductelor de apã vechi. Am avut concordanþa între proiect ºi realitatea reþeaua de sub presiune ºi nu vor mai 
ajutorul inginerilor, muncitorilor, care din teren ºi plãþile efectuate. avea apã, ei o sã se roage de mine sã-i 
încã au mai fost în viaþã ºi care ºi-au branºez la reþeaua nouã. O sã sap în 

Conform proiectului, lucrãrile trebuie adus aminte pe unde sunt localizate. trotuar sã-i pun butoiul, sã-i fac 
încheiate pânã pe 30 iunie, iar de la Situaþia aceasta începe sã se lucrarea ºi mã gândesc sã-i taxez într-
momentul încheierii lucrãrilor pe teren remedieze, avem aparaturã, o vom un fel. Riscã sã rãmânã apã. Sunt 
mai sunt necesare 2 luni pentru completa cu niºte achiziþii pe care le câteva zeci de situaþii de genul acesta, 
încheierea actelor. „Am lucrat în face în momentul de faþã Asociaþia de în care oamenii nu au fost racordaþi.”
paralel pentru a putea fi gata, eu zic cã Dezvoltare ºi se face geograficã-
suntem gata. Ni se cere o raportare de Acesta menþioneazã cã proiectul a fost informaticã în sistem, care ne va 
domeniul fanteziei din partea finalizat, fiind depãºit numãrul de spune exact unde sunt strãzile 
Ministerului, muncesc oamenii ºi la branºamente executate. Au fost poziþionate”.
ora asta pentru a face raportarea, dar prevãzute 1876 de apometre montate ºi 

Deºi, recepþia lucrãrilor se va face pe raportarea conform contractului iniþial s-au executat 1917. Cãmine au fost 
27 iunie, directorul Ecoaqua Cãlãraºi este gata. Mai trebuie sã trec valoarea prevãzute 1779, dar executate 1695, 
menþioneazã cã vor urma 3 luni, în ultimei facturi cãtre Hidroconstrucþia pentru cã mulþi au refuzat.

ECOAQUA SA Sucursala Cãlãraºi - având în - Facturi ce depãºesc valoarea de 100 lei
vedere necesitatea diminuãrii riscului de - Cel puþin 3 facturi neachitate
creºtere a datoriilor clienþilor pentru serviciile 

Anunþãm pe aceastã cale faptul cã notificãrile de alimentare cu apã potabilã ºi de canalizare 
emise stau la baza întocmirii dosarului de ºi ca masurã de eficientizare a activitãþii de 
trimitere în judecatã sau debranºarea de la 

recuperare a debitelor restante, începând cu reþeaua de apã a fiecãrui debitor. Astfel facem 
23.05.2016 a fost demaratã procedura de apel la populaþie sã-ºi achite datoriile pentru 
notificare a clienþilor rãi platnici, debitori care a evita neplãcerile cauzate de aplicarea 
îndeplinesc 2 condiþii cumulative ºi anume: deciziilor stipulate mai sus.

Tabel cuprinzând suprafeþele de islaz pentru 
închiriere prin licitaþie publicã în anul 2016

Primãria comunei Belciugatele, cu sediul Taxa de participare este de 100 de lei.
în comuna Belciugatele, str Voinescu Garanþia de participare, împreunã cu 
Vasile, nr 307, judeþul Cãlãraºi, cod fiscal documentele solicitate prin caietul de 
3966419, tel/fax 0242/643125, sarcini se vor depune pânã la data de 
organizeazã licitaþie publicã pentru 11.07.2016, inclusiv, ora 13.00, la 
suprafaþa de 20.800 mp teren arabil compartimentul relaþii cu publicul din 
categoria de folosinþã baltã situat în satul cadrul Primãriei comunei Belciugatele, 

judeþul Cãlãraºi.Cojeºti, comuna Belciugatele, care 
aparþine domeniului public al comunei Garanþia de participare este de 38 euro, 
Belciugatele. la cursul BNR din ziua respectivã ºi se va 

achita numerar sau cu ordin de platã la 
Licitaþia publicã va avea loc la sediul Trezoreria Lehliu Garã.
organizatorului, din comuna 

Poate participa la licitaþie orice persoanã Belciugatele, str Voinescu Vasile, nr 307, 
fizicã sau juridicã, românã sau strãinã judeþul Cãlãraºi, în data de 14.07.2016, 
care îndeplineºte condiþiile prevãzute în începând cu ora 10.00.
caietul de sarcini.

Caietul de sarcini se va elibera începând Relaþii suplimentare ºi caietul de sarcini 
cu data de 4.07.2016 dupã achitarea se pot obþine de la Primãria comunei 
valorii acestuia de 100 de lei, la Belciugatele, compartimentul relaþii cu 

publicul.compartimentul impozite ºi taxe locale.

Primãria Municipiului Cãlãraºi cu sediul în 
municipiul Cãlãraºi, str. Bucuresti, nr. 140 A, 
jud. Cãlãraºi, titular al proiectului, anunþã 
publicul interesat asupra luãrii deciziei etapei 
de încadrare fãrã evaluare de impact asupra 
mediului fãrã evaluare adecvatã de cãtre APM 
Cãlãraºi, în cadrul procedurilor de evaluare a 
impactului asupra mediului ºi de evaluare 
adecvatã, pentru proiectul ,,Amenajare aleea 
Dumbrava Minunatã ºi a unui spaþiu dotat cu 
aparate fitness” propus a fi amplasat în 
municipiul Cãlãraºi, Aleea Dumbrava 
Minunatã, judeþul Cãlãraºi.

1. Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele 
care o fundamenteazã pot fi consultate la 
sediul APM Cãlãraºi, ªoseaua Chiciului , Nr.2, 
jud. Cãlãraºi, în zilele de luni- vineri, între orele 
9-13, precum ºi la urmãtoarea adresã de 
internet: www.apmcl.anpm.ro

2. Publicul interesat poate înainta 
comentarii/observaþii la proiectul deciziei de 
încadrare în termen de 5 zile de la data 
publicãrii prezentului anunþ.

Primãria Municipiului Cãlãraºi cu sediul în 
municipiul Cãlãraºi, str. Bucureºti, nr. 140 A, 
jud. Cãlãraºi, titular al proiectului, anunþã 
publicul interesat asupra luãrii deciziei etapei 
de încadrare fãrã evaluare de impact asupra 
mediului fãrã evaluare adecvatã de cãtre APM 
Cãlãraºi, în cadrul procedurilor de evaluare a 
impactului asupra mediului ºi de evaluare 
adecvatã, pentru proiectul ,,Instalaþie 
hidraulicã, conductã refulare, staþie pompare 
ape pluviale str. Dacia” propus a fi amplasat în 
mun. Cãlãraºi, strada Dacia, judeþul Cãlãraºi.

1. Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele 
care o fundamenteazã pot fi consultate la 
sediul APM Cãlãraºi, ªoseaua Chiciului, Nr.2, 
jud. Cãlãraºi, în zilele de luni- vineri, între orele 
9-13, precum ºi la urmãtoarea adresã de 
internet : www.apmcl.anpm.ro

2. Publicul interesat poate înainta 
comentarii/observaþii la proiectul deciziei de 
încadrare în termen de 5 zile de la data 
publicãrii prezentului anunþ.

Notã: Preþ pentru închiriere 252,00 lei/an/ha.

Anunþ licitaþie publicã 

Primãria Belciugatele

Anunþ ECOAQUA SA Sucursala Cãlãraºi

Angajatorii care nu respectã 
regulile pe timp de caniculã riscã 

amenzi de pânã la 2.500 de lei

Primãria Cãlãraºi

Anunþ public privind 
decizia etapei de încadrare

AJOFM Cãlãraºi organizeazã în 
aceastã perioadã 3 programe 

de formare profesionalã

Centrul judeþean de transfuzie sanguinã 
Cãlãraºi va fi renovat în acest an

Primãria Cãlãraºi

Anunþ public privind 
decizia etapei de încadrare

Primãria Cãlãraºi

Anunþ public privind 
decizia etapei de încadrare

n Ecoaqua Cãlãraºi

Cezar Neagu: „Proiectul de 
extindere ºi reabilitare a reþelelor 
de apã ºi canalizare din municipiul 

Cãlãraºi a fost finalizat”
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Mircea Brânduºã ºi realizarea unui sistem relaþional între 
aceste structuri ºi promovarea imaginii 
activitãþii acestora la nivelul imp de trei zile, la sfârºitul lunii mai, 
comunitãþilor locale. De asemenea, vor comuna Jegãlia a fost în sãrbãtoare 
contribui la dezvoltarea cooperãrii între Tmare. Administraþia localã a 
organizaþiile ºi instituþiile de ºtiinþã, 

organizat vineri, sâmbãtã ºi duminicã culturã, sãnãtate, învãþãmânt, asistenþã 
(20-21-22 Mai) un amplu eveniment ºi protecþie socialã, sport, turism, mediu 
marcat cu prilejul semnãrii acordului de ºi gospodãrire comunalã din unitãþile 
„Înþelegere ºi Cooperare între Comuna administrativ teritoriale. Nu în ultimul 
Jegãlia, Judeþul Cãlãraºi din România ºi rând, autoritãþile locale din Jegãlia ºi 
Satul Niºcani, Raionul Cãlãraºi din Niºcani vor sprijini creºterea colaborãrii 
Republica Moldova”. economice la nivel local între agenþii 

economici ºi vor întreprinde demersurile 
necesare identificãrii unor proiecte de Având în vedere caracterul special al 
dezvoltare economicã ºi socialã care pot relaþiilor dintre România ºi Republica 
beneficia de susþinerea financiarã a Moldova, conferit de comunitatea de 
Uniunii Europene. Evenimentul a fost limbã, istorie, culturã ºi tradiþii, vineri, 
marcat de numeroase manifestaþii 20 Mai 2016 a fost o zi istoricã pentru 
cultural - artistice desfãºurate de-a lungul localitãþile Jegãlia ºi Niºcani. Cei doi 
celor 3 zile în Parcul Tematic, o locaþie primari, Aurel Vasile ºi Petre ªorici 
unicã în judeþ precum ºi în regiunea Sud-dorind sã contribuie la dezvoltarea 
Muntenia. Delegaþia din Republica cooperãrii bilaterale ºi a relaþiilor de 
Moldova a cuprins un numãr de 15 prietenie între localitãþile lor, au semnat 
persoane care au reprezentat autoritãþile documentele de înfrãþire între cele douã conformitate cu legisalþiile în vigoare din administraþiei publice locale, Standardele 
locale din Raionul Cãlãraºi: Primãrie – localitãþi. Evenimentul a avut loc în România ºi Moldova. Cei doi primari vor de calitate pentru serviciile publice 
Secretariat, Miliþie, Bisericã, Instituþii de Parcul Tematic din satul Jegãlia, unde coopera în vederea creºterii capacitãþii prestate de administraþia publicã localã, 
învãþãmânt – ªcoalã - Grãdiniþã, Cabinet delegaþia din Republica Moldova a fost instituþionale a autoritãþilor publice Sãnãtate ºi Sport. În conformitate cu 
Medical. În întâmpinarea oaspeþilor din primitã conform tradiþiilor româneºti cu locale cu scopul asigurãrii dezvoltãrii completãrile specifice, comuna Jegãlia ºi 
Republica Moldova  au venit elevi ºi pâine ºi sare. Prin semnarea acestui economico-sociale a comunitãþilor locale, satul Niºcani ca modalitãþi de cooperare 
profesori ai ªcolii Gimnaziale nr. 1 acord cei doi edili sunt interesaþi de respectiv, comuna Jegãlia ºi satul vor contribui la schimbul de delegaþii, 
Jegãlia, cu un program artistic. Elevii consolidarea ºi de diversificarea relaþiilor Niºcani. În baza principiilor cooperãrii vizite ale experþilor ºi specialiºtilor în 
clasei pregãtitoare îndrumaþi de doamna tradiþionale de prietenie dintre bilaterale, a încrederii, egalitãþii ºi domeniul cultural, economic, 
învãþãtoare, Paraschiv Lenuþa au arãtat localitãþile pe care le pãstoresc, precum avantajului reciproc, cele douã localitãþi administrativ, turistic, social-sanitar, 
respectul ºi iubirea de neam ºi þarã prin ºi de dezvoltarea de noi dimensiuni ale vor dezvolta relaþii de colaborare în educativ ºi de mediu. În acelaºi timp vor 
cântecele „Basarabie frumoasã”, cooperãrii bilaterale în domeniul urmãtoarele domenii: Economie, Turism, acþiona pentru realizarea unui schimb de 
„Doamne, ocroteºte-i pe români!” ºi administraþiei publice locale ºi în alte Culturã, Învãþãmânt, Mediu, Agriculturã experienþã între structurile 
„Cântec pentru unire”. Eleva Stângã domenii de interes reciproc potrivit ºi dezvoltare localã, Evaluarea eficienþei administrative aflate în coordonarea 
Paula de la clasa a VIII-a A a recitat atribuþiilor de care dispun în în sectorul public realizatã de autoritãþile celor douã localitãþi precum ºi stabilirea 
versuri de Grigore Vieru ºi Alexandru 
Macedonski cu poeziile „Scrisoare din 
Basarabia” ºi „Ce-aº vrea?...”. Eleva Petre 
Larisa de la clasa a VIII-a C a interpretat 
cântecele „Cântã cucul” ºi „Aici e 
România!”. Ansamblul folcloric 
Grâuºorul, constituit din foºti ºi actuali 
elevi ai ªcolii Jegãlia, sub îndrumarea 
instructorilor Sile Baraitaru ºi Vasile 
Ghenea au încântat oaspeþii cu o suitã de 
dansuri populare. Întregul program 
artistic a fost coordonat de doamna 
director al ªcolii Gimnaziale nr. 1 
Jegãlia, doamna profesor Dumitru 
Cornelia Cristina. Oaspeþii din Moldova 
au fost impresionaþi pânã la lacrimi de 
primirea cãlduroasã, de frumosul  ºi 
amplul program artistic, precum ºi de 
tradiþiile ºi cultura comunei Jegãlia.

ute de modeleni, dar ºi cãlãrãºeni, au participat la „Zilele 
Comunei” Modelu, eveniment ce s-a desfãºurat timp de Sdouã zile, pe 18 ºi 19 iunie 2016. Manifestãrile au avut 

loc pe un teren în apropierea Stadionului de Fotbal din 
localitate. Acesta a fost plin cu tobogane gonflabile pentru 
copii, tarabe cu jucãrii, maºini cu îngheþatã ºi vatã pe bãþ, dar 
ºi terase improvizate. Participanþii s-au arãtat mulþumiþi de 
organizarea evenimentului, au dansat ºi au cântat împreunã cu 
artiºtii. Pe scena Mix Music au urcat foarte mulþi artiºti, 
printre care s-au numãrat: Gheorghe Gheorghiu, Andreea 
Antonescu, ªtefania Rareº, Marina Florea, Vali Vijeli, Laura 
Vass, Bogdan Artistu ºi surpriza serii, ªuºanu. Manifestãrile s-
au terminat cu un foc de artificii. Spectacolul a fost organizat 
de Primãria ºi Consiliul Local Modelu.

preºedinte al Consiliului 
Judeþean ºi Marin Cristian, 
consilier ales, nu vã vor 
dezamãgi ºi cât vor ocupa aceste 
funcþii vor face tot ce le stã în 
putinþã sã-l sprijine pe dl. primar 
Iulian Radu în promovarea 
proiectelor gândite pentru 
mandatul 2016-2020. Eu vã 
doresc multã sãnãtate, sã vã mare sãrbãtoare. Mircea Brânduºã
bucuraþi de aceste zile de Deschiderea oficialã a avut loc 
sãrbãtoare ºi vã spun un sincer sâmbãtã în jurul orei 17.30 istracþie de zile mari în 
La Mulþi Ani!”printr- o slujbã religioasã, þinutã comuna Dichiseni! Zilele 
Pentru Zilele Comunei Dichiseni, de un sobor de patru preoþi, pe DComunei, aflate la a treia 
primarul Iulian Radu a pregãtit scena amplasatã pe terenul de ediþie, au adus în localitate 
sâmbãtã un program extrem de fotbal, în prezenþa primarului politicieni de frunte ai judeþului 
diversificat ºi care a prins la Iulian Radu, deputatului Vasile dar ºi soliºti cunoscuþi de muzicã 
public, indiferent de vârstã. Iliuþã, viitorul preºedinte al uºoarã ºi popularã, care sã 
Pentru început, pe scenã au Consiliului Judeþean Cãlãraºi, întreþinã atmosfera timp de douã 
urcat Aida - ªogoriþele ºi Andra - Marin Cristian, consilier zile. 
Hangiþele cu un program etno-judeþean ales ºi a dl-ui Emil Înainte de a da startul sãrbãtorii, 
dance. De asemenea, au încântat Muºat, fost prefect al judeþului, primarul comunei Dichiseni, 
auzul soliºtii vocali de muzicã consilier judeþean în funcþie. Iulian Radu a mãrturisit cã îºi 
popularã ºi uºoarã, ªtefania Dupã care au urmat discursurile doreºte ca acest eveniment sã fie 
Rareº ºi Marina Florea. Nu au primarului Iulian Radu ºi a o reuºitã.
lipsit nici invitaþii speciali, oficialitãþilor ce au rãspuns „Mã bucur cã aceste douã zile de Bogdan Artistu ºi Adi de la invitaþiei domniei sale.sãrbãtoare preced Rusaliile, o Vâlcea. Spre searã, celor mai „Stimaþi invitaþi, dragi consãteni, sãrbãtoare religioasã importantã, tineri spectatori li s-a organizat bine aþi venit la cea de a doua în care oamenii sãrbãtoresc ºi o discotecã în aer liber.ediþie a  Zilei Comunei Dichiseni. creºtineºte, prin participarea la 
Duminicã, atmosfera a fost Vã rog sã-mi permiteþi sã vã slujba de la bisericã. Astfel, 
întreþinutã de Ansamblul mulþumesc tuturor pentru Judeþean Cãlãraºi: la Dichiseni pentru cã ar fi înainte se pot bucura ºi de 
Folcloric cu jocuri ºi cântece încrederea acordatã de a fi prima datã când particip la „Eu sunt pentru prima datã la muzicã bunã, în aer liber. Sper 
tradiþionale. La ora 17:00, tonul a primarul comunei Dichiseni sãrbãtoarea comunei ºi sincer aceastã sãrbãtoare a cã se vor simþi cu toþii minunat, 
fost dat de cãtre Dj Jungle cu un pentru încã patru ani! Revenind sunt impresionat de amploarea Dichiseniului ºi mãrturisesc cã iar noi ne-am strãduit, ca de 
mixaj de hituri noi ºi vechi urmat la sãrbãtoarea noastrã, anul ei. Vã felicit pe toþi oamenii din este un loc binecuvântat de fiecare datã, sã oferim condiþii ca 
de  un recital de muzicã uºoarã, trecut am promis cã vom face un Dichiseni pentru cã sunteþi Dumnezeu. Am avut o discuþie cu oamenii comunei sã se adune 
semnat Gheorghe Gheorghiu. spectacol de excepþie ºi aºa va fi. gospodari, pe primar îl felicit primarul, îl ºtiu ca un bun laolaltã, sã se distreze ºi sã 
Spectacolul a continuat cu un Vor urca pe scenã soliºti de pentru cã a reuºit sã organizeze gospodar, a fãcut multe pentru discute despre viaþa de zi cu zi. 
amplu program de muzicã renume, dar ºi interpreþi ºi aceastã sãrbãtoare ºi vã urez aceastã comunã ºi îi promit cã în Aceasta, ca un semn al 
popularã în care au evoluat dansatori de la noi din comunã. sãnãtate ºi La mulþi ani!“perioada 2016 – 2020 vom gãsi respectului pe care îl purtãm 
Taraful Românesc „Mãruþã ºi Avem copii minunaþi, avem resurse pentru proiectele sale. ªi Marin Cristian, consilier cetãþenilor, care prin munca lor 
Mãlina”, Nineta Popa ºi Elena artiºti de excepþie, ne putem Eu, ca viitor preºedinte de judeþean ales, prezent la aceastã menþin prestigiul comunei”.
Meriºoreanu. Tinerii s-au lãuda cu un ansamblu folcloric Consiliu Judeþean mã voi implica mare sãrbãtoare, le-a promis Dupã obiceiul instituit de delectate cu recitalul de excepþie valoros.  Le mulþumesc tuturor mult ºi voi putea superviza locuitorilor comunei Dichiseni primarul Iulian Radu anul trecut, al lui Mister Juve ºi al Andreei celor care îndrumã acest investiþiile de aici. Indiferent tot suportul pentru a-ºi dezvolta timp de douã zile, RUSALIILE Antonescu. Seara s-a încheiat cu ansamblu, copiilor ºi pãrinþilor cum ai câºtigat un mandat, comunitatea ºi pentru vin cu o petrecere câmpeneascã un superb foc de artificii.care îi sprijinã. Multe comune ºi- trebuie sã dezbraci haina politicã îmbunãtãþirea condiþiilor de în comuna Dichiseni. 
Primarul comunei Dichiseni, ar fi dorit sã aibã un astfel de ºi sã faci tot posibilul sã laºi viaþã, primordialã fiind, desigur, Anul acesta, primarul le-a promis Iulian Radu, a avut grijã ca toatã spectacol. Prin strãdania mea, orgoliile deoparte. Important e asfaltarea drumurilor comunale locuitorilor spectacole de lumea sã se distreze, de la mic, sprijinit de Consiliul Local ºi de ca la final sã ieºi cu capul sus. de interes public. Nu în ultimul excepþie ºi s-a strãduit sã aducã la mare, aºa încât a pus la agenþii economici, am reuºit sã Doar de factorii locali þine sã rând, Emil Muºat a punctat: „Am nume cunoscute care sã le cânte dispoziþia celor veniþi la vã aducem un program de atragã fonduri noi ºi sã fie un avut plãcerea sã vin alãturi de ºi sã-i înveseleascã. distracþie terase cu delicatese excepþie, un spectacol pe care nu catalizator în a face din zona locuitorii comunei Dichiseni, în Astfel locuitorii din Coslogeni, culinare, bere ºi sucuri reci, îl veþi uita prea curând. La mulþi aceasta un magnet pentru aceastã frumoasã zi de Satnoieni, Dichiseni, dar ºi ai tobogane gonflabile, suveniruri ºi ani, dragii mei! investitori. De aceea îl rog pe sãrbãtoare. Sunt convins cã noii altor localitãþi învecinate, au avut  obiecte de artizanat, dar ºi Deputatul Vasile Iliuþã, primar sã fie lângã mine, sã fie aleºi ai judeþului, prezenþi aici pe prilejul sã se distreze sâmbãtã ºi mascote din desene animate.preºedintele ales al Consiliului lângã cetãþeni! Am vrut sã ajung scenã, dl. Iliuþã Vasile, noul duminicã într-o atmosferã de 

pe loc) ºi examenul extrem de greu, dar nici studii: ªefa de promoþie Florea Nicoleta dovadã în toþi aceºti ani: rãbdare atât cu cei acã toamna se fac festivitãþile pentru 
diletanþi nu eram. Mi s-a pãrut cam Daniela. Cea care în numele nostru a adresat pe care îi vedeaþi zilnic la cursuri, cât ºi cu studenþii abia intraþi în facultãþi, D demoralizant pentru un început de drum. câteva cuvinte legate de aceastã experienþã cei care preferau sã joace ºepticã în ultimele sfârºitul primãverii ºi începutul verii 

auditoriului prezent în Amfiteatru. bãnci ale amfiteatrului, ascunºi printre este dedicat viitorilor absolvenþi. Înainte de Apoi, de-a lungul anilor respectul faþã de 
dozele de cola sau printre paharele de cafea sesiune sau chiar în mijlocul sesiunii, viitorii viitorul agronom a început sã se facã simþit, 
cu lapte de la prea bunul automat de cafea absolvenþi ai Facultãþii din Cãlãraºi au parte Discurs de absolvire
din hol.de festivitãþile de sfârºit de an, diferite de la 

o promoþie la alta, dar la toate cu aceleaºi „Stimat prezidiu, onoratã audienþã,      Vã mulþumim pentru cã ne-aþi instruit în ale 
însemne: robã, tocã, ºampanie, discursuri ºi… stimaþi colegi! artei de a conduce, dar ºi în a fi oameni!
lacrimi de fericire! Ne-am întâlnit în acest cadru festiv pentru a Dragi pãrinþi, mãtuºi, bunici, soþi ºi soþii vã 

mai simþi încã o datã bucuria de a fi mulþumim pentru sprijinul acordat, fie el Facultatea de  Management, Inginerie 
împreunã, de a împãrtãºi emoþii mai mari moral sau financiar, dar ºi pentru dragostea Economicã în Agriculturã ºi Dezvoltare 
decât cele de dinaintea primei sesiuni. voastrã necondiþionatã. Suntem conºtienþi de Ruralã din cadrul Universitãþii de ªtiinþe 

faptul cã emoþiile fiecãrui examen susþinut s-Sunt perfect conºtientã de faptul cã într-o zi Agronomice ºi Medicinã Veterinarã din 
au nãpustit ºi asupra voastrã.atât de încãrcatã, plinã de entuziasm, Bucureºti, a avut vineri, 6 iunie o dublã 

aºteptãrile d-voastrã de la orator sunt legate, Dupã atâtea eforturi depuse de-o parte ºi de sãrbãtoare. O datã cu ceremonia de absolvire 
mai presus de orice, de concizia acestuia. Îmi alta suntem azi aici, mândrindu-ne cu a studenþilor a fost organizat ºi balul 
doresc nespus sã nu vã dezamãgesc! rezultatele obþinute pânã acum.puþin câte puþin, pentru cã…tradiþional de absolvire al ciclului universitar.
În acest moment nutresc în mine douã Suntem calmi, entuziasmaþi, poate chiar Am avut ºi profesori extraordinari, de la care La eveniment au participat reprezentanþi ai 
sentimente aflate în antitezã-aº putea spune: euforici, pregãtiþi fizic ºi sufleteºte pentru am învãþat o groazã de lucruri utile. Oameni facultãþii, director –  Daniela Creþu,  decanul 
unul de calmitate, iar celãlalt de un zbucium petrecerea din aceastã searã.care se implicau, iar la materiile respective facultãþii – Dinu Toma Adrian, primarul 
interior pe care abia îl pot descrie în cuvinte Dar de ce zbucium? Sau urgenþã? De ce acest mergeai cu drag ºi învãþai cu sârg, oricât de municipiului Cãlãraºi - doctor inginer Daniel 
(probabil este vizibil). sentiment?aridã ºi de greoaie era materia. ªtefan Drãgulin, inspector general ºcolar – 
Calmitatea reiese din faptul cã astãzi Pentru cã nu mai suntem acei boboci de la Acum la final, pot spune cã, NOI, absolvenþii, profesor doctor Constantin Tudor, prefectul 
celebrãm finalizarea a 4 ani de muncã asiduã, început, am învãþat sã zburãm în stol, iar am crescut intelectual, spiritual, deontologic judeþului – George Iacob. Au fost de 
dar cu rezultate foarte  bune, ba chiar de acum a sosit momentul despãrþirii. Fiecare din truda mãriilor dumneavoastrã, stimaþi asemenea prezenþi, pãrinþi ºi rude apropiate 
succes ( cel puþin pânã în acest moment). Ne- va pleca pe drumul sãu, unii departe de case, profesori. Vã mulþumim cã v-aþi scris sufletul a absolvenþilor.
am mai atins un obiectiv în realizarea vieþii alþii peste hotare, dar speranþa cã vom pãstra în CARTEA DE ONOARE a acestei instituþii A trecut ºi facultatea, destul de repede aº 
frumoase pe care ne-o dorim toþi cu relaþiile create ºi cã ne vom revedea curând de formare ºi pregãtire profesionalã, iar ca zice, deºi au existat momente când credeam 
siguranþã. rãmâne încã vie.rãsplatã a muncii domniilor voastre, suntem cã nu se va mai termina niciodatã ºi vom 

NOI, viitorii ingineri. Vã datorãm tuturor mulþumiri pentru cã ne- Suntem un grup de oameni minunaþi!rãmâne veºnic studenþi. În sfârºit, se 
aþi fost alãturi în aceastã etapã. Aþi fost Pentru mine, facultatea a însemnat pânã terminã. Experienþa de agronom nu a fost Sper cã preþ de o zi  sã uitaþi de griji ºi de 
minunaþi!acum un lung ºir de provocãri. Atât una prea plãcutã. Încã din primul an, unii probleme ºi sã vã bucuraþi din plin de aceste 

academice, cât ºi personale. Am încercat sã le profesori au þinut sã ne aducã la cunoºtinþã D-lor profesori, vã suntem recunoscãtori momente, de prezent pentru cã AZI e 
trec cu brio, însã, am avut o colegã, mult mai faptul cã nu suntem la curent cu detaliile pentru cã ne-aþi demonstrat prin fapte cât de DESPRE BINE!
tânãrã ca mine pe care doresc sã o felicit. A tehnice privind viitoarea meserie. Nu ne importantã este educaþia formalã în viaþã 

Vã mulþumesc!!!”fost  studenta care s-a remarcat prin cele mai comparam noi cu epoca de aur a agronomiei, unui manager.
Cornelia Dumitrache (Brânduºã) bune rezultate de-a lungul celor patru ani de când concurenþa la admitere era acerbã (zece Vã mulþumim pentru rãbdarea de care aþi dat 

Jegãlia s-a înfrãþit cu satul Niºcani, 
raionul Cãlãraºi din Republica Moldova

Sute de modeleni au fost prezenþi la 

„Zilele Comunei” Modelu

Zilele Comunei Dichiseni au
ajuns la cea de a treia ediþie

Gânduri de absolvent al Facultãþii de Management, 
Inginerie Economicã în Agriculturã ºi Dezvoltare Ruralã!
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Mircea Brânduºã ºi realizarea unui sistem relaþional între 
aceste structuri ºi promovarea imaginii 
activitãþii acestora la nivelul imp de trei zile, la sfârºitul lunii mai, 
comunitãþilor locale. De asemenea, vor comuna Jegãlia a fost în sãrbãtoare 
contribui la dezvoltarea cooperãrii între Tmare. Administraþia localã a 
organizaþiile ºi instituþiile de ºtiinþã, 

organizat vineri, sâmbãtã ºi duminicã culturã, sãnãtate, învãþãmânt, asistenþã 
(20-21-22 Mai) un amplu eveniment ºi protecþie socialã, sport, turism, mediu 
marcat cu prilejul semnãrii acordului de ºi gospodãrire comunalã din unitãþile 
„Înþelegere ºi Cooperare între Comuna administrativ teritoriale. Nu în ultimul 
Jegãlia, Judeþul Cãlãraºi din România ºi rând, autoritãþile locale din Jegãlia ºi 
Satul Niºcani, Raionul Cãlãraºi din Niºcani vor sprijini creºterea colaborãrii 
Republica Moldova”. economice la nivel local între agenþii 

economici ºi vor întreprinde demersurile 
necesare identificãrii unor proiecte de Având în vedere caracterul special al 
dezvoltare economicã ºi socialã care pot relaþiilor dintre România ºi Republica 
beneficia de susþinerea financiarã a Moldova, conferit de comunitatea de 
Uniunii Europene. Evenimentul a fost limbã, istorie, culturã ºi tradiþii, vineri, 
marcat de numeroase manifestaþii 20 Mai 2016 a fost o zi istoricã pentru 
cultural - artistice desfãºurate de-a lungul localitãþile Jegãlia ºi Niºcani. Cei doi 
celor 3 zile în Parcul Tematic, o locaþie primari, Aurel Vasile ºi Petre ªorici 
unicã în judeþ precum ºi în regiunea Sud-dorind sã contribuie la dezvoltarea 
Muntenia. Delegaþia din Republica cooperãrii bilaterale ºi a relaþiilor de 
Moldova a cuprins un numãr de 15 prietenie între localitãþile lor, au semnat 
persoane care au reprezentat autoritãþile documentele de înfrãþire între cele douã conformitate cu legisalþiile în vigoare din administraþiei publice locale, Standardele 
locale din Raionul Cãlãraºi: Primãrie – localitãþi. Evenimentul a avut loc în România ºi Moldova. Cei doi primari vor de calitate pentru serviciile publice 
Secretariat, Miliþie, Bisericã, Instituþii de Parcul Tematic din satul Jegãlia, unde coopera în vederea creºterii capacitãþii prestate de administraþia publicã localã, 
învãþãmânt – ªcoalã - Grãdiniþã, Cabinet delegaþia din Republica Moldova a fost instituþionale a autoritãþilor publice Sãnãtate ºi Sport. În conformitate cu 
Medical. În întâmpinarea oaspeþilor din primitã conform tradiþiilor româneºti cu locale cu scopul asigurãrii dezvoltãrii completãrile specifice, comuna Jegãlia ºi 
Republica Moldova  au venit elevi ºi pâine ºi sare. Prin semnarea acestui economico-sociale a comunitãþilor locale, satul Niºcani ca modalitãþi de cooperare 
profesori ai ªcolii Gimnaziale nr. 1 acord cei doi edili sunt interesaþi de respectiv, comuna Jegãlia ºi satul vor contribui la schimbul de delegaþii, 
Jegãlia, cu un program artistic. Elevii consolidarea ºi de diversificarea relaþiilor Niºcani. În baza principiilor cooperãrii vizite ale experþilor ºi specialiºtilor în 
clasei pregãtitoare îndrumaþi de doamna tradiþionale de prietenie dintre bilaterale, a încrederii, egalitãþii ºi domeniul cultural, economic, 
învãþãtoare, Paraschiv Lenuþa au arãtat localitãþile pe care le pãstoresc, precum avantajului reciproc, cele douã localitãþi administrativ, turistic, social-sanitar, 
respectul ºi iubirea de neam ºi þarã prin ºi de dezvoltarea de noi dimensiuni ale vor dezvolta relaþii de colaborare în educativ ºi de mediu. În acelaºi timp vor 
cântecele „Basarabie frumoasã”, cooperãrii bilaterale în domeniul urmãtoarele domenii: Economie, Turism, acþiona pentru realizarea unui schimb de 
„Doamne, ocroteºte-i pe români!” ºi administraþiei publice locale ºi în alte Culturã, Învãþãmânt, Mediu, Agriculturã experienþã între structurile 
„Cântec pentru unire”. Eleva Stângã domenii de interes reciproc potrivit ºi dezvoltare localã, Evaluarea eficienþei administrative aflate în coordonarea 
Paula de la clasa a VIII-a A a recitat atribuþiilor de care dispun în în sectorul public realizatã de autoritãþile celor douã localitãþi precum ºi stabilirea 
versuri de Grigore Vieru ºi Alexandru 
Macedonski cu poeziile „Scrisoare din 
Basarabia” ºi „Ce-aº vrea?...”. Eleva Petre 
Larisa de la clasa a VIII-a C a interpretat 
cântecele „Cântã cucul” ºi „Aici e 
România!”. Ansamblul folcloric 
Grâuºorul, constituit din foºti ºi actuali 
elevi ai ªcolii Jegãlia, sub îndrumarea 
instructorilor Sile Baraitaru ºi Vasile 
Ghenea au încântat oaspeþii cu o suitã de 
dansuri populare. Întregul program 
artistic a fost coordonat de doamna 
director al ªcolii Gimnaziale nr. 1 
Jegãlia, doamna profesor Dumitru 
Cornelia Cristina. Oaspeþii din Moldova 
au fost impresionaþi pânã la lacrimi de 
primirea cãlduroasã, de frumosul  ºi 
amplul program artistic, precum ºi de 
tradiþiile ºi cultura comunei Jegãlia.

ute de modeleni, dar ºi cãlãrãºeni, au participat la „Zilele 
Comunei” Modelu, eveniment ce s-a desfãºurat timp de Sdouã zile, pe 18 ºi 19 iunie 2016. Manifestãrile au avut 

loc pe un teren în apropierea Stadionului de Fotbal din 
localitate. Acesta a fost plin cu tobogane gonflabile pentru 
copii, tarabe cu jucãrii, maºini cu îngheþatã ºi vatã pe bãþ, dar 
ºi terase improvizate. Participanþii s-au arãtat mulþumiþi de 
organizarea evenimentului, au dansat ºi au cântat împreunã cu 
artiºtii. Pe scena Mix Music au urcat foarte mulþi artiºti, 
printre care s-au numãrat: Gheorghe Gheorghiu, Andreea 
Antonescu, ªtefania Rareº, Marina Florea, Vali Vijeli, Laura 
Vass, Bogdan Artistu ºi surpriza serii, ªuºanu. Manifestãrile s-
au terminat cu un foc de artificii. Spectacolul a fost organizat 
de Primãria ºi Consiliul Local Modelu.

preºedinte al Consiliului 
Judeþean ºi Marin Cristian, 
consilier ales, nu vã vor 
dezamãgi ºi cât vor ocupa aceste 
funcþii vor face tot ce le stã în 
putinþã sã-l sprijine pe dl. primar 
Iulian Radu în promovarea 
proiectelor gândite pentru 
mandatul 2016-2020. Eu vã 
doresc multã sãnãtate, sã vã mare sãrbãtoare. Mircea Brânduºã
bucuraþi de aceste zile de Deschiderea oficialã a avut loc 
sãrbãtoare ºi vã spun un sincer sâmbãtã în jurul orei 17.30 istracþie de zile mari în 
La Mulþi Ani!”printr- o slujbã religioasã, þinutã comuna Dichiseni! Zilele 
Pentru Zilele Comunei Dichiseni, de un sobor de patru preoþi, pe DComunei, aflate la a treia 
primarul Iulian Radu a pregãtit scena amplasatã pe terenul de ediþie, au adus în localitate 
sâmbãtã un program extrem de fotbal, în prezenþa primarului politicieni de frunte ai judeþului 
diversificat ºi care a prins la Iulian Radu, deputatului Vasile dar ºi soliºti cunoscuþi de muzicã 
public, indiferent de vârstã. Iliuþã, viitorul preºedinte al uºoarã ºi popularã, care sã 
Pentru început, pe scenã au Consiliului Judeþean Cãlãraºi, întreþinã atmosfera timp de douã 
urcat Aida - ªogoriþele ºi Andra - Marin Cristian, consilier zile. 
Hangiþele cu un program etno-judeþean ales ºi a dl-ui Emil Înainte de a da startul sãrbãtorii, 
dance. De asemenea, au încântat Muºat, fost prefect al judeþului, primarul comunei Dichiseni, 
auzul soliºtii vocali de muzicã consilier judeþean în funcþie. Iulian Radu a mãrturisit cã îºi 
popularã ºi uºoarã, ªtefania Dupã care au urmat discursurile doreºte ca acest eveniment sã fie 
Rareº ºi Marina Florea. Nu au primarului Iulian Radu ºi a o reuºitã.
lipsit nici invitaþii speciali, oficialitãþilor ce au rãspuns „Mã bucur cã aceste douã zile de Bogdan Artistu ºi Adi de la invitaþiei domniei sale.sãrbãtoare preced Rusaliile, o Vâlcea. Spre searã, celor mai „Stimaþi invitaþi, dragi consãteni, sãrbãtoare religioasã importantã, tineri spectatori li s-a organizat bine aþi venit la cea de a doua în care oamenii sãrbãtoresc ºi o discotecã în aer liber.ediþie a  Zilei Comunei Dichiseni. creºtineºte, prin participarea la 
Duminicã, atmosfera a fost Vã rog sã-mi permiteþi sã vã slujba de la bisericã. Astfel, 
întreþinutã de Ansamblul mulþumesc tuturor pentru Judeþean Cãlãraºi: la Dichiseni pentru cã ar fi înainte se pot bucura ºi de 
Folcloric cu jocuri ºi cântece încrederea acordatã de a fi prima datã când particip la „Eu sunt pentru prima datã la muzicã bunã, în aer liber. Sper 
tradiþionale. La ora 17:00, tonul a primarul comunei Dichiseni sãrbãtoarea comunei ºi sincer aceastã sãrbãtoare a cã se vor simþi cu toþii minunat, 
fost dat de cãtre Dj Jungle cu un pentru încã patru ani! Revenind sunt impresionat de amploarea Dichiseniului ºi mãrturisesc cã iar noi ne-am strãduit, ca de 
mixaj de hituri noi ºi vechi urmat la sãrbãtoarea noastrã, anul ei. Vã felicit pe toþi oamenii din este un loc binecuvântat de fiecare datã, sã oferim condiþii ca 
de  un recital de muzicã uºoarã, trecut am promis cã vom face un Dichiseni pentru cã sunteþi Dumnezeu. Am avut o discuþie cu oamenii comunei sã se adune 
semnat Gheorghe Gheorghiu. spectacol de excepþie ºi aºa va fi. gospodari, pe primar îl felicit primarul, îl ºtiu ca un bun laolaltã, sã se distreze ºi sã 
Spectacolul a continuat cu un Vor urca pe scenã soliºti de pentru cã a reuºit sã organizeze gospodar, a fãcut multe pentru discute despre viaþa de zi cu zi. 
amplu program de muzicã renume, dar ºi interpreþi ºi aceastã sãrbãtoare ºi vã urez aceastã comunã ºi îi promit cã în Aceasta, ca un semn al 
popularã în care au evoluat dansatori de la noi din comunã. sãnãtate ºi La mulþi ani!“perioada 2016 – 2020 vom gãsi respectului pe care îl purtãm 
Taraful Românesc „Mãruþã ºi Avem copii minunaþi, avem resurse pentru proiectele sale. ªi Marin Cristian, consilier cetãþenilor, care prin munca lor 
Mãlina”, Nineta Popa ºi Elena artiºti de excepþie, ne putem Eu, ca viitor preºedinte de judeþean ales, prezent la aceastã menþin prestigiul comunei”.
Meriºoreanu. Tinerii s-au lãuda cu un ansamblu folcloric Consiliu Judeþean mã voi implica mare sãrbãtoare, le-a promis Dupã obiceiul instituit de delectate cu recitalul de excepþie valoros.  Le mulþumesc tuturor mult ºi voi putea superviza locuitorilor comunei Dichiseni primarul Iulian Radu anul trecut, al lui Mister Juve ºi al Andreei celor care îndrumã acest investiþiile de aici. Indiferent tot suportul pentru a-ºi dezvolta timp de douã zile, RUSALIILE Antonescu. Seara s-a încheiat cu ansamblu, copiilor ºi pãrinþilor cum ai câºtigat un mandat, comunitatea ºi pentru vin cu o petrecere câmpeneascã un superb foc de artificii.care îi sprijinã. Multe comune ºi- trebuie sã dezbraci haina politicã îmbunãtãþirea condiþiilor de în comuna Dichiseni. 
Primarul comunei Dichiseni, ar fi dorit sã aibã un astfel de ºi sã faci tot posibilul sã laºi viaþã, primordialã fiind, desigur, Anul acesta, primarul le-a promis Iulian Radu, a avut grijã ca toatã spectacol. Prin strãdania mea, orgoliile deoparte. Important e asfaltarea drumurilor comunale locuitorilor spectacole de lumea sã se distreze, de la mic, sprijinit de Consiliul Local ºi de ca la final sã ieºi cu capul sus. de interes public. Nu în ultimul excepþie ºi s-a strãduit sã aducã la mare, aºa încât a pus la agenþii economici, am reuºit sã Doar de factorii locali þine sã rând, Emil Muºat a punctat: „Am nume cunoscute care sã le cânte dispoziþia celor veniþi la vã aducem un program de atragã fonduri noi ºi sã fie un avut plãcerea sã vin alãturi de ºi sã-i înveseleascã. distracþie terase cu delicatese excepþie, un spectacol pe care nu catalizator în a face din zona locuitorii comunei Dichiseni, în Astfel locuitorii din Coslogeni, culinare, bere ºi sucuri reci, îl veþi uita prea curând. La mulþi aceasta un magnet pentru aceastã frumoasã zi de Satnoieni, Dichiseni, dar ºi ai tobogane gonflabile, suveniruri ºi ani, dragii mei! investitori. De aceea îl rog pe sãrbãtoare. Sunt convins cã noii altor localitãþi învecinate, au avut  obiecte de artizanat, dar ºi Deputatul Vasile Iliuþã, primar sã fie lângã mine, sã fie aleºi ai judeþului, prezenþi aici pe prilejul sã se distreze sâmbãtã ºi mascote din desene animate.preºedintele ales al Consiliului lângã cetãþeni! Am vrut sã ajung scenã, dl. Iliuþã Vasile, noul duminicã într-o atmosferã de 

pe loc) ºi examenul extrem de greu, dar nici studii: ªefa de promoþie Florea Nicoleta dovadã în toþi aceºti ani: rãbdare atât cu cei acã toamna se fac festivitãþile pentru 
diletanþi nu eram. Mi s-a pãrut cam Daniela. Cea care în numele nostru a adresat pe care îi vedeaþi zilnic la cursuri, cât ºi cu studenþii abia intraþi în facultãþi, D demoralizant pentru un început de drum. câteva cuvinte legate de aceastã experienþã cei care preferau sã joace ºepticã în ultimele sfârºitul primãverii ºi începutul verii 

auditoriului prezent în Amfiteatru. bãnci ale amfiteatrului, ascunºi printre este dedicat viitorilor absolvenþi. Înainte de Apoi, de-a lungul anilor respectul faþã de 
dozele de cola sau printre paharele de cafea sesiune sau chiar în mijlocul sesiunii, viitorii viitorul agronom a început sã se facã simþit, 
cu lapte de la prea bunul automat de cafea absolvenþi ai Facultãþii din Cãlãraºi au parte Discurs de absolvire
din hol.de festivitãþile de sfârºit de an, diferite de la 

o promoþie la alta, dar la toate cu aceleaºi „Stimat prezidiu, onoratã audienþã,      Vã mulþumim pentru cã ne-aþi instruit în ale 
însemne: robã, tocã, ºampanie, discursuri ºi… stimaþi colegi! artei de a conduce, dar ºi în a fi oameni!
lacrimi de fericire! Ne-am întâlnit în acest cadru festiv pentru a Dragi pãrinþi, mãtuºi, bunici, soþi ºi soþii vã 

mai simþi încã o datã bucuria de a fi mulþumim pentru sprijinul acordat, fie el Facultatea de  Management, Inginerie 
împreunã, de a împãrtãºi emoþii mai mari moral sau financiar, dar ºi pentru dragostea Economicã în Agriculturã ºi Dezvoltare 
decât cele de dinaintea primei sesiuni. voastrã necondiþionatã. Suntem conºtienþi de Ruralã din cadrul Universitãþii de ªtiinþe 

faptul cã emoþiile fiecãrui examen susþinut s-Sunt perfect conºtientã de faptul cã într-o zi Agronomice ºi Medicinã Veterinarã din 
au nãpustit ºi asupra voastrã.atât de încãrcatã, plinã de entuziasm, Bucureºti, a avut vineri, 6 iunie o dublã 

aºteptãrile d-voastrã de la orator sunt legate, Dupã atâtea eforturi depuse de-o parte ºi de sãrbãtoare. O datã cu ceremonia de absolvire 
mai presus de orice, de concizia acestuia. Îmi alta suntem azi aici, mândrindu-ne cu a studenþilor a fost organizat ºi balul 
doresc nespus sã nu vã dezamãgesc! rezultatele obþinute pânã acum.puþin câte puþin, pentru cã…tradiþional de absolvire al ciclului universitar.
În acest moment nutresc în mine douã Suntem calmi, entuziasmaþi, poate chiar Am avut ºi profesori extraordinari, de la care La eveniment au participat reprezentanþi ai 
sentimente aflate în antitezã-aº putea spune: euforici, pregãtiþi fizic ºi sufleteºte pentru am învãþat o groazã de lucruri utile. Oameni facultãþii, director –  Daniela Creþu,  decanul 
unul de calmitate, iar celãlalt de un zbucium petrecerea din aceastã searã.care se implicau, iar la materiile respective facultãþii – Dinu Toma Adrian, primarul 
interior pe care abia îl pot descrie în cuvinte Dar de ce zbucium? Sau urgenþã? De ce acest mergeai cu drag ºi învãþai cu sârg, oricât de municipiului Cãlãraºi - doctor inginer Daniel 
(probabil este vizibil). sentiment?aridã ºi de greoaie era materia. ªtefan Drãgulin, inspector general ºcolar – 
Calmitatea reiese din faptul cã astãzi Pentru cã nu mai suntem acei boboci de la Acum la final, pot spune cã, NOI, absolvenþii, profesor doctor Constantin Tudor, prefectul 
celebrãm finalizarea a 4 ani de muncã asiduã, început, am învãþat sã zburãm în stol, iar am crescut intelectual, spiritual, deontologic judeþului – George Iacob. Au fost de 
dar cu rezultate foarte  bune, ba chiar de acum a sosit momentul despãrþirii. Fiecare din truda mãriilor dumneavoastrã, stimaþi asemenea prezenþi, pãrinþi ºi rude apropiate 
succes ( cel puþin pânã în acest moment). Ne- va pleca pe drumul sãu, unii departe de case, profesori. Vã mulþumim cã v-aþi scris sufletul a absolvenþilor.
am mai atins un obiectiv în realizarea vieþii alþii peste hotare, dar speranþa cã vom pãstra în CARTEA DE ONOARE a acestei instituþii A trecut ºi facultatea, destul de repede aº 
frumoase pe care ne-o dorim toþi cu relaþiile create ºi cã ne vom revedea curând de formare ºi pregãtire profesionalã, iar ca zice, deºi au existat momente când credeam 
siguranþã. rãmâne încã vie.rãsplatã a muncii domniilor voastre, suntem cã nu se va mai termina niciodatã ºi vom 

NOI, viitorii ingineri. Vã datorãm tuturor mulþumiri pentru cã ne- Suntem un grup de oameni minunaþi!rãmâne veºnic studenþi. În sfârºit, se 
aþi fost alãturi în aceastã etapã. Aþi fost Pentru mine, facultatea a însemnat pânã terminã. Experienþa de agronom nu a fost Sper cã preþ de o zi  sã uitaþi de griji ºi de 
minunaþi!acum un lung ºir de provocãri. Atât una prea plãcutã. Încã din primul an, unii probleme ºi sã vã bucuraþi din plin de aceste 

academice, cât ºi personale. Am încercat sã le profesori au þinut sã ne aducã la cunoºtinþã D-lor profesori, vã suntem recunoscãtori momente, de prezent pentru cã AZI e 
trec cu brio, însã, am avut o colegã, mult mai faptul cã nu suntem la curent cu detaliile pentru cã ne-aþi demonstrat prin fapte cât de DESPRE BINE!
tânãrã ca mine pe care doresc sã o felicit. A tehnice privind viitoarea meserie. Nu ne importantã este educaþia formalã în viaþã 

Vã mulþumesc!!!”fost  studenta care s-a remarcat prin cele mai comparam noi cu epoca de aur a agronomiei, unui manager.
Cornelia Dumitrache (Brânduºã) bune rezultate de-a lungul celor patru ani de când concurenþa la admitere era acerbã (zece Vã mulþumim pentru rãbdarea de care aþi dat 

Jegãlia s-a înfrãþit cu satul Niºcani, 
raionul Cãlãraºi din Republica Moldova

Sute de modeleni au fost prezenþi la 

„Zilele Comunei” Modelu

Zilele Comunei Dichiseni au
ajuns la cea de a treia ediþie

Gânduri de absolvent al Facultãþii de Management, 
Inginerie Economicã în Agriculturã ºi Dezvoltare Ruralã!
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ineri, 24 iunie, ora 18.00, se va constitui 
Noul Consiliu Judeþean Cãlãraºi. PNL a 
obþinut la alegerile locale un numãr de 17 V

mandate, având majoritate. Ca preºedinte al 
Consiliului a fost nominalizat Vasile Iliuþã, iar 
vicepreºedinþi Marian Dinulescu ºi Valentin Barbu. 
Ca viitor preºedinte de Consiliu Judeþean, Vasile 
Iliuþã a declarat cã va trebui sã munceascã în 
primul an câte 10 ore pe zi, dar doreºte sã 
conducã în viitor prin consilierii judeþeni. De 
asemenea, Iliuþã a menþionat cã nu va concedia pe 
nimeni din instituþie atât timp cât îºi vor îndeplini 
îndatoririle. „Cred un singur lucru, cei care sunt 
competenþi rãmân în continuare în echipã, cei 
care nu pot sã þinã pasul cu mine nu trebuie sã le 
spun eu cã trebuie sã facã parte din echipa mea, 
pleacã singuri.”

Referitor la proiectele pe care Iliuþã doreºte sã le 
punã în practicã, acesta a menþionat: „Primul 
proiect pe care l-aº pune în practicã ar fi sã iau tot 
ce înseamnã direcþie administrativã sã le duc în 
teritoriu, acesta este cel mai important. Sã stau 
de vorbã cu primarii, cu angajaþii primãriilor.”
Privind mediul de afaceri, Vasile Iliuþã a 
menþionat cã are trei proiecte. „În primul rând mã 
gândesc la turism, pe care Cãlãraºiul îl poate oferi. 
Sã vedem ce putem face, sã stau de vorbã cu 
oamenii din turism... Pentru mediul de afaceri 
agricol trebuie sã vedem mai departe, cum 
continuãm, sã luãm fonduri europene... În al 
treilea rând, trebuie sã preluãm repede, nu ºtiu 
acum posibilitãþile bugetare ale Consiliului 
Judeþean, cât mai mult teren din Siderca pentru a 
face o zonã economicã pentru judeþul Cãlãraºi. Ne 
gândim cum sã le dãm celor din Cãlãraºi 
concesiune de terenuri, sã se poatã dezvolta într-o 
zonã economicã bine stabilitã de cãtre Consiliul 
Judeþean, sã dezvoltãm afaceri pe viitor, sã 
atragem investitori.”
Vasile Iliuþã a dat asigurãri cã toate proiectele 
Consiliului Judeþean Cãlãraºi, care se deruleazã în 
prezent le va duce la bun sfârºit.

irgil Diaconu, secretarul executiv al PSD Cãlãraºi a Mie, personal, nu mi-a plãcut niciodatã dictonul lui 
Pierre de Coubertin: Ai învins? Continuã! Ai pierdut? demisionat din funcþie fiind dezamãgit de 

rezultatele la alegerile locale din 5 iunie.V Continuã! Sunt prea bãtrân pentru astfel de metode 
de îmbãrbãtare. Pentru cã n-am pierdut doar o 

„De câteva zile stau ºi cuget - vorba ardeleanului. Am bãtãlie, ci simt cã am pierdut rãzboiul. Eu, unul, mi-
fost înfrânþi de cei de la PNL ºi pentru acest fapt nu am pierdut speranþa. Ceea ce doresc sã vã transmit, 
pot decât sã îi felicit. Au fost mai maturi decât noi. dragi prieteni din PSD, este cã a venit vremea sã ne 
Deºi nu prea i-am vãzut pe pnl-iºti fãcând campanie, spunem La revedere! 
ei au reuºit sã ne depãºeascã, pe alocuri chiar la scor Vã mulþumesc pentru prietenia ºi ajutorul moral pe 
de maidan. Am reuºit, ce-i drept, sã obþinem 12 care mi l-aþi acordat de fiecare datã fãrã nici o 
consilieri judeþeni, am pierdut la mustaþã municipiul ºovãialã. Mi-e greu sã plec, dar vã cer pentru ultima 
Cãlãraºi, suntem peste media PSD la nivel naþional, datã sã mã înþelegeþi. Vã iubesc, vã stimez ºi vã urez 
ºi totuºi, pe judeþul Cãlãraºi scrie galben. Este cea succes pe mai departe. Începând de azi, 13 iunie 
mai amarã înfrângere de când mã bag ºi eu în seamã 2016, am sã devin, din jucãtor, spectator. 
cu politica. Am greºit. Este evident cã nu am ales 

Vã mulþumesc cã, împreunã cu mine, aþi visat zbor cele mai bune variante. Poate dacã mergeam cu nea' 
înalt ºi vã þin pumnii sã mai puteþi visa ºi sã v-Nicu, poate dacã nu îl persiflam pe Vasile, poate dacã 
atingeþi visul.”nu credeam în cai verzi pe pereþi galbeni, poate dacã 
„Cea mai cruntã înfrângere e atunci când te înfrângi Bebe era la valoarea lui, poate... Adevãrul este cã ne-
singur”. - Yanniam bãtut singuri. Am visat frumos ºi ne-am crezut 

Cu drag,invincibili. Am crezut cã oamenii ne iubesc. Punct. 
Virgil DiaconuSe pare cã nu a fost de ajuns. 

monument istoric).
Am plecat dupã puþul lui Aron 
Nedelcovici. L-am cãutat zile 
întregi... L-am gãsit într-o 
sâmbãtã pe izlazul din 

Aron s-a oprit, cu buchetul de supravieþuiascã. Nu dorea sã odãi ºi acareturi din nuiele ºi apropierea Mãnãstirii Balaciu. 
liliac pe plugul bisericii, în faþa devinã cãrturar, se hotãrâse sã stuf. Atunci, se spune, s-au prã- Era la conacul de nãmiezi, oile 
fetei, care era desculþã, cu rãmânã pãstor. pãdit în nãmol trei copii ºi se adãpau la jgheaburile de 
androc ºi cãmaºã de cânepã: „Te descântãtoarea satului. Þãranii cauciuc umplute cu apã din puþul ªi era obiceiul pe-atunci, ca de la 
vreau de nevastã". Bãiatul popii a au urcat calabalâcul pe animale lui Aron Nedelcovici. Am Paºti la Rusalii sã vinã unii, de 
scãpat ouãle în þãrânã. „Sã-mi ºi s-au împins  mai sus, spre tulburat liniºtea locului. Azi, nu nu ºtiu unde, cu un scrânciob, pe 
faci puþ de piatrã cioplitã în faþa Sãrãþeni. Aron ºi nevasta sa au cred cã a fost bine... care de fiecare datã îl aºezau pe 
casei!", i-a poruncit fata, scos Evanghelia, odoarele ºi bãtãtura din faþa bolþii lui La Slobozia am aºezat colacul lui 
continuînd: „ªi sã fii ca noi !". icoanele din bisericã ºi le-au Nedelcovici, adicã mai multe Aron Nedelcovici în parc, la 

upã ivirea în 1831 a adãpostit într-o cãruþã cu doi cai. Aron a luat calea bisericii. leagãne de lemn, fixate pe capãtul unei cãrãri din lespezi de 
actului publicat în Cu peretare peste sfinte, au Asculta slujba încã de la psalmi acelaºi schelet, care se balansau. piatrã aduse din Prahova, de la 
„Analele parlamentare", ajuns în zi de sâmbãtã la o ºi se veselea în lumina cuvintelor D Leagãnul, împins de o oiºte de Drajna de jos. Cãrarea pleca din 

„Extractul de suma plugarilor ºi bisericã feritã.  Peste mai mult „bune de mâncat" (Rubem Alves)  un bãrbat, urca, cobora, se pridvorul bisericii printre tufe de 
muncitorilor  locuitori prin sate de o sutã de ani, sãtui de ale Evangheliei. Simþea cã îi legãnea cu el ºi ea... Pentru liliac... 
sub rãspunderea de capitaþie," în necazurile provocate de râu, cei merge bine ºi cã are mult de plãcerea de a te înãlþa ºi de a te Istoricul ªtefan Grigorescu scrie 
Odaia Piteºtenci  din Plasa din Balaciu îºi vor muta definitiv trãit. „De va mânca cineva din legãna acolo sus plãteai cu un în cartea sa Aºezãri ºi 
Câmpului, Ialomiþa, sat cu 25 de vatra... pâinea aceasta, viu va fi în veci" ou. monumente ialomi-þene (p. 41) 
gospodãrii ºi bisericã, trãiau  (Ioan 6, 51 ). Întreaga poveste am auzit-o de la Scrânciobul s-a „rupt" când au despre colacul de pominã: 
cam cinci familii de evrei. bãtrânul preot al satului, pe Cu ultimii bani adunaþi, ºi apãrut „cãluºeii", tot de lemn, cu „Strãmutat în anul 2005 în 
Se auzea cã veniserã dinspre când abia venisem în Bãrãgan.neînvoit de tatãl sãu, Aron lasã faþa Muze-ului Naþional al care te învârteai în jurul unui 
Milcov, de pe lângã Focºanii de acasã ºi în ordine pungile cu Agriculturii din Slobozia, ax. Când au apãrut „comediile" s- *
azi, lumea le zicea „jidovi". sãmânþã de pâine ºi pleacã în pentru a fi pus în valoare".  a schimbat nu doar plata, ci Într-o primãvarã din anii 70, pe 
Þineau ºabatul. Vineri, pe când lume. Ajunge la Pietroasele, în Colacul de puþ este monument lumea. când scoteam cu un prieten, Lale 
se lãsa seara, un fel de hazzan, Buzãu, la cioplitorii în piatrã. istoric: IL – III – m – B – Aron privea cu jind perechea din Bãicoia-nu, raþele din 
din neamul lui Nedelcovici, cãuta Face risipã de dragoste. 14155.leagãnul scrânciobului. Ea era arhondaricul ºi chiliile 
pe cer trei stele. Vedea prima De Rusalii se întoarce acasã, *fata lucrã- torului bun din câmp, Mãnãstirii Balaciu, aflate în 
stea, apoi se urca pe acoperiºul unde tatãl sãu îl primeºte de el, feciorul popii. ªi amândoi ruinã, am gãsit la Piteºteanu, 2016, duminicã înainte de Rusalii. 
casei ºi da glas ºi semn cu o dupã tejghea.erau sfioºi, ºi amândoi plãteau exact acolo unde odinioarã trãise Ca întotdeauna privesc ºi calc pe 
trâmbiþã, pentru cei de la câmp, datul în scrânciob cu câte douã ea, din familia lucrãtorului bun Aron merge la bisericã ºi se cãrarea de lespezi de piatrã care 
sã-ºi lase munca, pentru ouã, cã erau avuþi. al câmpului, puþul din poveste. boteazã în legea satului se îndreaptã spre duhul lui Aron 
negustori, sã-ºi închidã prãvãlia, Noul proprietar trãsese gardul pãstrându-ºi numele.Într-o zi, Aron a cules un buchet Nedelcovici. Colacul este spurcat 
pentru femei, sã aprindã lãmpile. dincolo de puþ, se-parându-l de mare de liliac alb ºi l-a montat de gunoaie, trupul lui este încins Casa fetei era la o rãscruce. I-a 
Pentru evrei, ziua de odihnã oameni. Peste colac, un maldãr pe grinde- iul plugului de fier de lichene, ca ºi crucile vechi de lãsat la poartã un colac mare, 
þinea pânã sâmbãtã, spre de crengi de liliac uscate. Am pentru 2 boi, adus printr-o peste un veac din faþa bisericii. frumos cioplit în piatrã, ºi 
conacul de searã, când mâncau cerut colacul ºi obezile puþului. minune în sat ºi dãruit bisericii. Cãrarea s-a umplut de buruieni. obezile de puþ. Pe colac era scris, 
pâini rotunde ºi smochine, ºi Omul din curte mi-a spus cã Pentru împrumut, Aron i-a dat Se mai vãd doar câteva palme de de jur-împrejur în chirilicã, cu 
beau vin mulþumindu-i lui tocmai se apuca sã-l sleiascã. ªi paracliserului, care rãspundea ºi lespezi necuprinse de întuneric.litere mângâiate de Duhul 
Dumnezeu. nu mi l-a dat. de plug, un coº cu ouã. adevãrului: S-AU RIDICAT CU Este 6 dimineaþa ºi trebuie sã 
Aron era fiul „hazzanului" Au mai trecut mulþi ani. La CHELTUIALA LUI ARON Se întâmpla cu ceva timp înainte bat toaca. Îi mai arãt o datã 
Nedelcovici, care mai avea un Slobozia am ctitorit Muzeul NEDELCOVICI 1853. Între de a începe desþelenirea cãrarea epitropu-lui Toma Sinu, 
bãiat ºi douã fe – te, o boltã Naþional al Agri-culturii, am Nedelcovici ºi  S-AU RIDICAT, O Bãrãganului, pe când ceasurile care se pregãteºte sã batã 
(prãvãlie) ºi o cârciumã. Era deja construit un parc peste un CRUCE. aratului din câmpul satului clopotul: „Toma, am un sentiment 
bãiat mare, ducea de mic vitele maidan ºi am strãmutat, pentru de sfârºit".pãreau pornite de Sus... ªi încã Într-o zi, Ialomiþa a buit. ªi-a 
la pãºunat ºi trecuse în temeiul o bunã fo-losinþã, biserica de Adam cu doi boi la plugul de împins apa neagrã peste bordeie Rãzvan Ciucã
casei prin Talmud – Thora, din lemn de la Poiana (1737, lemn trãgea brazde în Bãrãgan... ºi peste ca- sele cu douã – trei 2016, înainte de Rusaliicare învãþase, mai întâi, sã 

POVEªTI DIN GURA UNUI PUÞ

24 – 30 iunie mai tare tip din campus (Hart), acum un Parks Luni: ora 17.00 nu este proiecþie
contabil cuminte cãruia îi e dor de zilele Orele: 17.00; 20.00 -Gen film: Horror 
de altã datã. Partenere pentru Mike Luni: orele 17.00 nu este proiecþie -Durata: 133 minute
Înainte de a se prinde în ce s-a bãgat, -Rating: N15 ºi Dave - 2D
contabilul îºi dã seama cã e prea târziu sã Ziua Independenþei: -Premierã în România: 01.07.2016mai iasã, aºa cã se lãsa târât în cele mai - Regia: Jake SzymanskiRenaºterea - 3D Vera Farmiga ºi Patrick Wilson revin în periculoase schimburi de focuri, urmãriri - Cu: Zac Efron, Anna Kendrick, Adam 

rolurile soþilor Warren care trebuie sã cu maºina ºi spionaj cu risc mortal. DeVine,Aubrey Plaza- Regia: Roland Emmerich
investigheze unul dintre cele mai terifiante 

- Gen film: Comedie - Cu: Vivica A. Fox, Maika Monroe, Liam cazuri din profesia lor. Aceºtia ajung în 
Hemsworth,Jeff Goldblum, Bill Pullman - Premierã în România: 08.07.20168 – 14 iulie nordul Londrei pentru a ajuta patru copii 

Doi fraþi dau anunþuri pentru a gãsi o - Gen film: Acþiune, Aventuri, SF Ora: 17.00 ºi mama lor care locuiesc într-o casã 
pereche de fete ca sã fie invitatele lor la o bântuitã de spirite malefice terifiante.- Durata: 120 minute Luni: ora 17.00 nu este proiecþie
nuntã.

- Rating: AP12
Legenda lui Tarzan – 3D 15 – 17 iulie - Premierã în România: 24.06.2016 22 – 28 iulie

Vineri: ora 12.30Acþiunea are loc la 20 de ani de la - Regia: David Yates Orele: 17.00; 20.00
evenimentele din filmul original, când Sâmbatã, duminicã: orele 10.30 ºi 12.30- Cu: Samuel L. Jackson, Margot Robbie, Luni: ora 17.00 nu este proiecþie
forþele extraterestre de întãrire ajung pe John Hurt,Alexander Skarsgard 22 – 24 iulie
Terra - sã pãstreze ºi sã consolideze - Gen film: Acþiune, Aventuri Vineri: ora 12.30 Star Trek. Dincolo de dominaþia predecesorilor lor - asta dupã ce 

- Durata: 109 minute Sâmbatã, duminicã: orele 10.30 ºi 12.30primesc un semnal S.O.S. de la infinit! - 3D- Premierã în România: 08.07.2016preºedintele Statelor Unite. Filmul se va Epoca de gheaþã: - Regia: Justin LinAu trecut ani ºi ani de când cel cunoscut axa pe o nouã generaþie de eroi, dintre 
drept Tarzan (Alexander Skarsgard) a - Cu: Zoe Saldana, Zachary Quinto, Simon care se evidenþiazã fiul vitreg al Ploaie de meteoriþi – lãsat în urmã jungla din Africa pentru o Pegg,Karl Urban, Idris Elba, Chris PineCãpitanului Steven Hiller. 
viaþã rafinatã alãturi de soþia sa, Jane 3D - Gen film: Acþiune, Aventuri, SF, Thriller
(Robbie). De aceastã datã, a fost invitat - Premierã în România: 22.07.20161 – 7 iulie - Regia: Mike Thurmeier, Galen T. Chudin nou în Congo, pentru a servi ca emisar 

Star Trek Dincolo de Infinit", duce echipa - Cu: Ray Romano, Queen Latifah, Keke Orele: 17.00; 20.00 al Parlamentului, deloc conºtient de faptul 
navei Enterprise mult dincolo de spaþiul Palmer,John Leguizamo, Denis Leary, Luni: ora 17.00 nu este proiecþie cã este doar un pion într-un plan complex, 
explorat, unde va avea de înfruntat un nou Jennifer Lopez,Nick Offerman, Melissa determinat de lãcomie ºi rãzbunare ºi pus 
inamic misterios, care va pune la încercare Rauchîn miºcare de cãpitanul Leon (Waltz). Însã Central Intelligence - echipajul, dar ºi tot ce înseamnã principiile - Gen film: Animaþie, Aventuri, Comediecãpitanul ºi acoliþii lui nu au habar de ceea 
pe care se bazeazã Federaþia.2D - Durata: 99 minutece sunt pe cale sã dezlãnþuie.

- Rating: AG- Regia: Rawson Marshall Thurber Parcul central, B-dul 1 Mai, nr.5A- Premierã în România: 15.07.20168 – 14 iulie- Cu: Kevin Hart, Dwayne Johnson
Preþul biletelor (acelaºi pt. filme 3D ºi 2D):Acþiunea este declanºatã de nimeni altul Ora: 20.00- Gen film: Comedie
8 lei – copii cu vârste de maxim 14 anidecât Scrat, care ajunge în Spaþiu ºi - Durata: 114 minute
12 lei – persoane cu vârste peste 14 anideclanºeazã o succesiune de evenimente Trãind printre                - Premierã în România: 01.07.2016
Nu se efectueazã rezervãri.care nu sunt neapãrat de bun augur 

Filmul prezintã povestea unui agent CIA demoni 2 - 2D pentru îndrãgiþii eroi Ice Age. Biletele pot fi cumpãrate cu o sãptãmânã letal (Johnson), care se întoarce în oraºul 
înainte de data spectacolului.-Regia: James Wannatal pentru reuniunea de liceu. Pentru cã 
Informaþii: 15 – 21 iulie -Cu: Vera Farmiga, Patrick Wilson, e pe urmele unui caz top secret, îl ia drept 
- tel: 0242-312800Orele: 17.00; 20.00Madison Wolfe,Frances O'Connor, Neal partener, cu forþa, pe cel care a fost cel 

Programul Cinema 3D - 2D Cãlãraºi, pentru perioada 24 iunie – 28 iulie

Noul Consiliu 
Judeþean Cãlãraºi 

se va constitui 
vineri, 24 iunie

n PSD

Virgil Diaconu a demisionat

eºi se preconiza o alianþã a consilieri, Coman ºi Ivanciu ar fi Toneanu Florentina Oana – PNL
PSD ºi PDS, pentru alegerea trebuit sã obþinã 13 voturi, însã au Dulce Marius Grigore – PSDDviceprimarilor municipiului mai primit douã ºi de la PSD. Deºi Jilãveanu Ciulinaru Denisa Carmen – 

Cãlãraºi, în urma votului exprimat de iniþial Nicolae Dragu spusese cã îºi PSD
noul Consiliu Local Cãlãraºi, doreºte funcþia de viceprimar, în Chiriþã Alexandru – PSD
peneliºtii Dragoº Coman ºi Viorel cadrul ºedinþei de constituire acesta Balica Georgeta – PSD
Ivanciu au fost aleºi viceprimari. s-a recuzat când a fost propus. Mândruþescu Silvia Georgeta – PSD
Ambii au obþinut câte 15 voturi Înainte de alegerea viceprimarilor, Stoian Gheorghe – PSD
„pentru” din 21 valide. Cel de-al consilierii locali au depus jurãmântul 

Dinu Florian – PSDtreilea candidat pe lista celor propuºi în prezenþa prefectului judeþului, 
Ariciu Dumitru – PSDa fost Marius Dulce, membru PSD, George Iacob. 
Dragu Nicolae – PDScare a obþinut doar 11 voturi „pentru” 
Buzea Mircea Romeo – PDSdin 21.
Filimon Carmen – PDSSurprizã a fost nu doar întoarcerea la Ivanciu Viorel – PNL
În cadrul aceleaºi ºedinþe de Consiliu 180 de grade a lui Nicolae Dragu, Kosztelnic Cãtãlin - PNL
Local, primarul Daniel Drãgulin a care anunþase cã va face alianþã cu Coman Dragoº Florin – PNL
depus jurãmântul pentru noul mandat PSD-ul, ducându-se cu aceºtia chiar ºi 

Croitoru Camelia – PNL 2016-2020. „Jur sã respect Constituþia la Mânãstirea Crucea de Leac pentru 
Jipa Alina – PNL ºi legile þãrii ºi sã fac cu bunã a consfinþi înþelegerea, ci ºi cele douã 
Oprea Ionel – PNL credinþã tot ceea ce stã în priceperile voturi care au venit de la PSD pentru 
Purcãrea Daniel Florin – PNL mele ºi în puterea mea pentru binele Ivanciu ºi Coman. Conform 
Romilã Andrei – PNL locuitorilor municipiului Cãlãraºi.  numãrului de consilieri ai celor douã 

Aºa sã-mi ajute Dumnezeu!” Bratu Sandra Teodora – PNLpartide, PNL 10 consilieri, PDS 3 

Daniel Drãgulin a depus 
jurâmântul pentru un nou 

mandat în fruntea Cãlãraºiului
Surprizã la alegerea viceprimarilor municipiului Cãlãraºi

Lista noilor consilieri locali:
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Andra Hãtcãreanu

ineri, 24 iunie, ora 18.00, se va constitui 
Noul Consiliu Judeþean Cãlãraºi. PNL a 
obþinut la alegerile locale un numãr de 17 V

mandate, având majoritate. Ca preºedinte al 
Consiliului a fost nominalizat Vasile Iliuþã, iar 
vicepreºedinþi Marian Dinulescu ºi Valentin Barbu. 
Ca viitor preºedinte de Consiliu Judeþean, Vasile 
Iliuþã a declarat cã va trebui sã munceascã în 
primul an câte 10 ore pe zi, dar doreºte sã 
conducã în viitor prin consilierii judeþeni. De 
asemenea, Iliuþã a menþionat cã nu va concedia pe 
nimeni din instituþie atât timp cât îºi vor îndeplini 
îndatoririle. „Cred un singur lucru, cei care sunt 
competenþi rãmân în continuare în echipã, cei 
care nu pot sã þinã pasul cu mine nu trebuie sã le 
spun eu cã trebuie sã facã parte din echipa mea, 
pleacã singuri.”

Referitor la proiectele pe care Iliuþã doreºte sã le 
punã în practicã, acesta a menþionat: „Primul 
proiect pe care l-aº pune în practicã ar fi sã iau tot 
ce înseamnã direcþie administrativã sã le duc în 
teritoriu, acesta este cel mai important. Sã stau 
de vorbã cu primarii, cu angajaþii primãriilor.”
Privind mediul de afaceri, Vasile Iliuþã a 
menþionat cã are trei proiecte. „În primul rând mã 
gândesc la turism, pe care Cãlãraºiul îl poate oferi. 
Sã vedem ce putem face, sã stau de vorbã cu 
oamenii din turism... Pentru mediul de afaceri 
agricol trebuie sã vedem mai departe, cum 
continuãm, sã luãm fonduri europene... În al 
treilea rând, trebuie sã preluãm repede, nu ºtiu 
acum posibilitãþile bugetare ale Consiliului 
Judeþean, cât mai mult teren din Siderca pentru a 
face o zonã economicã pentru judeþul Cãlãraºi. Ne 
gândim cum sã le dãm celor din Cãlãraºi 
concesiune de terenuri, sã se poatã dezvolta într-o 
zonã economicã bine stabilitã de cãtre Consiliul 
Judeþean, sã dezvoltãm afaceri pe viitor, sã 
atragem investitori.”
Vasile Iliuþã a dat asigurãri cã toate proiectele 
Consiliului Judeþean Cãlãraºi, care se deruleazã în 
prezent le va duce la bun sfârºit.

irgil Diaconu, secretarul executiv al PSD Cãlãraºi a Mie, personal, nu mi-a plãcut niciodatã dictonul lui 
Pierre de Coubertin: Ai învins? Continuã! Ai pierdut? demisionat din funcþie fiind dezamãgit de 

rezultatele la alegerile locale din 5 iunie.V Continuã! Sunt prea bãtrân pentru astfel de metode 
de îmbãrbãtare. Pentru cã n-am pierdut doar o 

„De câteva zile stau ºi cuget - vorba ardeleanului. Am bãtãlie, ci simt cã am pierdut rãzboiul. Eu, unul, mi-
fost înfrânþi de cei de la PNL ºi pentru acest fapt nu am pierdut speranþa. Ceea ce doresc sã vã transmit, 
pot decât sã îi felicit. Au fost mai maturi decât noi. dragi prieteni din PSD, este cã a venit vremea sã ne 
Deºi nu prea i-am vãzut pe pnl-iºti fãcând campanie, spunem La revedere! 
ei au reuºit sã ne depãºeascã, pe alocuri chiar la scor Vã mulþumesc pentru prietenia ºi ajutorul moral pe 
de maidan. Am reuºit, ce-i drept, sã obþinem 12 care mi l-aþi acordat de fiecare datã fãrã nici o 
consilieri judeþeni, am pierdut la mustaþã municipiul ºovãialã. Mi-e greu sã plec, dar vã cer pentru ultima 
Cãlãraºi, suntem peste media PSD la nivel naþional, datã sã mã înþelegeþi. Vã iubesc, vã stimez ºi vã urez 
ºi totuºi, pe judeþul Cãlãraºi scrie galben. Este cea succes pe mai departe. Începând de azi, 13 iunie 
mai amarã înfrângere de când mã bag ºi eu în seamã 2016, am sã devin, din jucãtor, spectator. 
cu politica. Am greºit. Este evident cã nu am ales 

Vã mulþumesc cã, împreunã cu mine, aþi visat zbor cele mai bune variante. Poate dacã mergeam cu nea' 
înalt ºi vã þin pumnii sã mai puteþi visa ºi sã v-Nicu, poate dacã nu îl persiflam pe Vasile, poate dacã 
atingeþi visul.”nu credeam în cai verzi pe pereþi galbeni, poate dacã 
„Cea mai cruntã înfrângere e atunci când te înfrângi Bebe era la valoarea lui, poate... Adevãrul este cã ne-
singur”. - Yanniam bãtut singuri. Am visat frumos ºi ne-am crezut 

Cu drag,invincibili. Am crezut cã oamenii ne iubesc. Punct. 
Virgil DiaconuSe pare cã nu a fost de ajuns. 

monument istoric).
Am plecat dupã puþul lui Aron 
Nedelcovici. L-am cãutat zile 
întregi... L-am gãsit într-o 
sâmbãtã pe izlazul din 

Aron s-a oprit, cu buchetul de supravieþuiascã. Nu dorea sã odãi ºi acareturi din nuiele ºi apropierea Mãnãstirii Balaciu. 
liliac pe plugul bisericii, în faþa devinã cãrturar, se hotãrâse sã stuf. Atunci, se spune, s-au prã- Era la conacul de nãmiezi, oile 
fetei, care era desculþã, cu rãmânã pãstor. pãdit în nãmol trei copii ºi se adãpau la jgheaburile de 
androc ºi cãmaºã de cânepã: „Te descântãtoarea satului. Þãranii cauciuc umplute cu apã din puþul ªi era obiceiul pe-atunci, ca de la 
vreau de nevastã". Bãiatul popii a au urcat calabalâcul pe animale lui Aron Nedelcovici. Am Paºti la Rusalii sã vinã unii, de 
scãpat ouãle în þãrânã. „Sã-mi ºi s-au împins  mai sus, spre tulburat liniºtea locului. Azi, nu nu ºtiu unde, cu un scrânciob, pe 
faci puþ de piatrã cioplitã în faþa Sãrãþeni. Aron ºi nevasta sa au cred cã a fost bine... care de fiecare datã îl aºezau pe 
casei!", i-a poruncit fata, scos Evanghelia, odoarele ºi bãtãtura din faþa bolþii lui La Slobozia am aºezat colacul lui 
continuînd: „ªi sã fii ca noi !". icoanele din bisericã ºi le-au Nedelcovici, adicã mai multe Aron Nedelcovici în parc, la 

upã ivirea în 1831 a adãpostit într-o cãruþã cu doi cai. Aron a luat calea bisericii. leagãne de lemn, fixate pe capãtul unei cãrãri din lespezi de 
actului publicat în Cu peretare peste sfinte, au Asculta slujba încã de la psalmi acelaºi schelet, care se balansau. piatrã aduse din Prahova, de la 
„Analele parlamentare", ajuns în zi de sâmbãtã la o ºi se veselea în lumina cuvintelor D Leagãnul, împins de o oiºte de Drajna de jos. Cãrarea pleca din 

„Extractul de suma plugarilor ºi bisericã feritã.  Peste mai mult „bune de mâncat" (Rubem Alves)  un bãrbat, urca, cobora, se pridvorul bisericii printre tufe de 
muncitorilor  locuitori prin sate de o sutã de ani, sãtui de ale Evangheliei. Simþea cã îi legãnea cu el ºi ea... Pentru liliac... 
sub rãspunderea de capitaþie," în necazurile provocate de râu, cei merge bine ºi cã are mult de plãcerea de a te înãlþa ºi de a te Istoricul ªtefan Grigorescu scrie 
Odaia Piteºtenci  din Plasa din Balaciu îºi vor muta definitiv trãit. „De va mânca cineva din legãna acolo sus plãteai cu un în cartea sa Aºezãri ºi 
Câmpului, Ialomiþa, sat cu 25 de vatra... pâinea aceasta, viu va fi în veci" ou. monumente ialomi-þene (p. 41) 
gospodãrii ºi bisericã, trãiau  (Ioan 6, 51 ). Întreaga poveste am auzit-o de la Scrânciobul s-a „rupt" când au despre colacul de pominã: 
cam cinci familii de evrei. bãtrânul preot al satului, pe Cu ultimii bani adunaþi, ºi apãrut „cãluºeii", tot de lemn, cu „Strãmutat în anul 2005 în 
Se auzea cã veniserã dinspre când abia venisem în Bãrãgan.neînvoit de tatãl sãu, Aron lasã faþa Muze-ului Naþional al care te învârteai în jurul unui 
Milcov, de pe lângã Focºanii de acasã ºi în ordine pungile cu Agriculturii din Slobozia, ax. Când au apãrut „comediile" s- *
azi, lumea le zicea „jidovi". sãmânþã de pâine ºi pleacã în pentru a fi pus în valoare".  a schimbat nu doar plata, ci Într-o primãvarã din anii 70, pe 
Þineau ºabatul. Vineri, pe când lume. Ajunge la Pietroasele, în Colacul de puþ este monument lumea. când scoteam cu un prieten, Lale 
se lãsa seara, un fel de hazzan, Buzãu, la cioplitorii în piatrã. istoric: IL – III – m – B – Aron privea cu jind perechea din Bãicoia-nu, raþele din 
din neamul lui Nedelcovici, cãuta Face risipã de dragoste. 14155.leagãnul scrânciobului. Ea era arhondaricul ºi chiliile 
pe cer trei stele. Vedea prima De Rusalii se întoarce acasã, *fata lucrã- torului bun din câmp, Mãnãstirii Balaciu, aflate în 
stea, apoi se urca pe acoperiºul unde tatãl sãu îl primeºte de el, feciorul popii. ªi amândoi ruinã, am gãsit la Piteºteanu, 2016, duminicã înainte de Rusalii. 
casei ºi da glas ºi semn cu o dupã tejghea.erau sfioºi, ºi amândoi plãteau exact acolo unde odinioarã trãise Ca întotdeauna privesc ºi calc pe 
trâmbiþã, pentru cei de la câmp, datul în scrânciob cu câte douã ea, din familia lucrãtorului bun Aron merge la bisericã ºi se cãrarea de lespezi de piatrã care 
sã-ºi lase munca, pentru ouã, cã erau avuþi. al câmpului, puþul din poveste. boteazã în legea satului se îndreaptã spre duhul lui Aron 
negustori, sã-ºi închidã prãvãlia, Noul proprietar trãsese gardul pãstrându-ºi numele.Într-o zi, Aron a cules un buchet Nedelcovici. Colacul este spurcat 
pentru femei, sã aprindã lãmpile. dincolo de puþ, se-parându-l de mare de liliac alb ºi l-a montat de gunoaie, trupul lui este încins Casa fetei era la o rãscruce. I-a 
Pentru evrei, ziua de odihnã oameni. Peste colac, un maldãr pe grinde- iul plugului de fier de lichene, ca ºi crucile vechi de lãsat la poartã un colac mare, 
þinea pânã sâmbãtã, spre de crengi de liliac uscate. Am pentru 2 boi, adus printr-o peste un veac din faþa bisericii. frumos cioplit în piatrã, ºi 
conacul de searã, când mâncau cerut colacul ºi obezile puþului. minune în sat ºi dãruit bisericii. Cãrarea s-a umplut de buruieni. obezile de puþ. Pe colac era scris, 
pâini rotunde ºi smochine, ºi Omul din curte mi-a spus cã Pentru împrumut, Aron i-a dat Se mai vãd doar câteva palme de de jur-împrejur în chirilicã, cu 
beau vin mulþumindu-i lui tocmai se apuca sã-l sleiascã. ªi paracliserului, care rãspundea ºi lespezi necuprinse de întuneric.litere mângâiate de Duhul 
Dumnezeu. nu mi l-a dat. de plug, un coº cu ouã. adevãrului: S-AU RIDICAT CU Este 6 dimineaþa ºi trebuie sã 
Aron era fiul „hazzanului" Au mai trecut mulþi ani. La CHELTUIALA LUI ARON Se întâmpla cu ceva timp înainte bat toaca. Îi mai arãt o datã 
Nedelcovici, care mai avea un Slobozia am ctitorit Muzeul NEDELCOVICI 1853. Între de a începe desþelenirea cãrarea epitropu-lui Toma Sinu, 
bãiat ºi douã fe – te, o boltã Naþional al Agri-culturii, am Nedelcovici ºi  S-AU RIDICAT, O Bãrãganului, pe când ceasurile care se pregãteºte sã batã 
(prãvãlie) ºi o cârciumã. Era deja construit un parc peste un CRUCE. aratului din câmpul satului clopotul: „Toma, am un sentiment 
bãiat mare, ducea de mic vitele maidan ºi am strãmutat, pentru de sfârºit".pãreau pornite de Sus... ªi încã Într-o zi, Ialomiþa a buit. ªi-a 
la pãºunat ºi trecuse în temeiul o bunã fo-losinþã, biserica de Adam cu doi boi la plugul de împins apa neagrã peste bordeie Rãzvan Ciucã
casei prin Talmud – Thora, din lemn de la Poiana (1737, lemn trãgea brazde în Bãrãgan... ºi peste ca- sele cu douã – trei 2016, înainte de Rusaliicare învãþase, mai întâi, sã 

POVEªTI DIN GURA UNUI PUÞ

24 – 30 iunie mai tare tip din campus (Hart), acum un Parks Luni: ora 17.00 nu este proiecþie
contabil cuminte cãruia îi e dor de zilele Orele: 17.00; 20.00 -Gen film: Horror 
de altã datã. Partenere pentru Mike Luni: orele 17.00 nu este proiecþie -Durata: 133 minute
Înainte de a se prinde în ce s-a bãgat, -Rating: N15 ºi Dave - 2D
contabilul îºi dã seama cã e prea târziu sã Ziua Independenþei: -Premierã în România: 01.07.2016mai iasã, aºa cã se lãsa târât în cele mai - Regia: Jake SzymanskiRenaºterea - 3D Vera Farmiga ºi Patrick Wilson revin în periculoase schimburi de focuri, urmãriri - Cu: Zac Efron, Anna Kendrick, Adam 

rolurile soþilor Warren care trebuie sã cu maºina ºi spionaj cu risc mortal. DeVine,Aubrey Plaza- Regia: Roland Emmerich
investigheze unul dintre cele mai terifiante 

- Gen film: Comedie - Cu: Vivica A. Fox, Maika Monroe, Liam cazuri din profesia lor. Aceºtia ajung în 
Hemsworth,Jeff Goldblum, Bill Pullman - Premierã în România: 08.07.20168 – 14 iulie nordul Londrei pentru a ajuta patru copii 

Doi fraþi dau anunþuri pentru a gãsi o - Gen film: Acþiune, Aventuri, SF Ora: 17.00 ºi mama lor care locuiesc într-o casã 
pereche de fete ca sã fie invitatele lor la o bântuitã de spirite malefice terifiante.- Durata: 120 minute Luni: ora 17.00 nu este proiecþie
nuntã.

- Rating: AP12
Legenda lui Tarzan – 3D 15 – 17 iulie - Premierã în România: 24.06.2016 22 – 28 iulie

Vineri: ora 12.30Acþiunea are loc la 20 de ani de la - Regia: David Yates Orele: 17.00; 20.00
evenimentele din filmul original, când Sâmbatã, duminicã: orele 10.30 ºi 12.30- Cu: Samuel L. Jackson, Margot Robbie, Luni: ora 17.00 nu este proiecþie
forþele extraterestre de întãrire ajung pe John Hurt,Alexander Skarsgard 22 – 24 iulie
Terra - sã pãstreze ºi sã consolideze - Gen film: Acþiune, Aventuri Vineri: ora 12.30 Star Trek. Dincolo de dominaþia predecesorilor lor - asta dupã ce 

- Durata: 109 minute Sâmbatã, duminicã: orele 10.30 ºi 12.30primesc un semnal S.O.S. de la infinit! - 3D- Premierã în România: 08.07.2016preºedintele Statelor Unite. Filmul se va Epoca de gheaþã: - Regia: Justin LinAu trecut ani ºi ani de când cel cunoscut axa pe o nouã generaþie de eroi, dintre 
drept Tarzan (Alexander Skarsgard) a - Cu: Zoe Saldana, Zachary Quinto, Simon care se evidenþiazã fiul vitreg al Ploaie de meteoriþi – lãsat în urmã jungla din Africa pentru o Pegg,Karl Urban, Idris Elba, Chris PineCãpitanului Steven Hiller. 
viaþã rafinatã alãturi de soþia sa, Jane 3D - Gen film: Acþiune, Aventuri, SF, Thriller
(Robbie). De aceastã datã, a fost invitat - Premierã în România: 22.07.20161 – 7 iulie - Regia: Mike Thurmeier, Galen T. Chudin nou în Congo, pentru a servi ca emisar 

Star Trek Dincolo de Infinit", duce echipa - Cu: Ray Romano, Queen Latifah, Keke Orele: 17.00; 20.00 al Parlamentului, deloc conºtient de faptul 
navei Enterprise mult dincolo de spaþiul Palmer,John Leguizamo, Denis Leary, Luni: ora 17.00 nu este proiecþie cã este doar un pion într-un plan complex, 
explorat, unde va avea de înfruntat un nou Jennifer Lopez,Nick Offerman, Melissa determinat de lãcomie ºi rãzbunare ºi pus 
inamic misterios, care va pune la încercare Rauchîn miºcare de cãpitanul Leon (Waltz). Însã Central Intelligence - echipajul, dar ºi tot ce înseamnã principiile - Gen film: Animaþie, Aventuri, Comediecãpitanul ºi acoliþii lui nu au habar de ceea 
pe care se bazeazã Federaþia.2D - Durata: 99 minutece sunt pe cale sã dezlãnþuie.

- Rating: AG- Regia: Rawson Marshall Thurber Parcul central, B-dul 1 Mai, nr.5A- Premierã în România: 15.07.20168 – 14 iulie- Cu: Kevin Hart, Dwayne Johnson
Preþul biletelor (acelaºi pt. filme 3D ºi 2D):Acþiunea este declanºatã de nimeni altul Ora: 20.00- Gen film: Comedie
8 lei – copii cu vârste de maxim 14 anidecât Scrat, care ajunge în Spaþiu ºi - Durata: 114 minute
12 lei – persoane cu vârste peste 14 anideclanºeazã o succesiune de evenimente Trãind printre                - Premierã în România: 01.07.2016
Nu se efectueazã rezervãri.care nu sunt neapãrat de bun augur 

Filmul prezintã povestea unui agent CIA demoni 2 - 2D pentru îndrãgiþii eroi Ice Age. Biletele pot fi cumpãrate cu o sãptãmânã letal (Johnson), care se întoarce în oraºul 
înainte de data spectacolului.-Regia: James Wannatal pentru reuniunea de liceu. Pentru cã 
Informaþii: 15 – 21 iulie -Cu: Vera Farmiga, Patrick Wilson, e pe urmele unui caz top secret, îl ia drept 
- tel: 0242-312800Orele: 17.00; 20.00Madison Wolfe,Frances O'Connor, Neal partener, cu forþa, pe cel care a fost cel 

Programul Cinema 3D - 2D Cãlãraºi, pentru perioada 24 iunie – 28 iulie

Noul Consiliu 
Judeþean Cãlãraºi 

se va constitui 
vineri, 24 iunie

n PSD

Virgil Diaconu a demisionat

eºi se preconiza o alianþã a consilieri, Coman ºi Ivanciu ar fi Toneanu Florentina Oana – PNL
PSD ºi PDS, pentru alegerea trebuit sã obþinã 13 voturi, însã au Dulce Marius Grigore – PSDDviceprimarilor municipiului mai primit douã ºi de la PSD. Deºi Jilãveanu Ciulinaru Denisa Carmen – 

Cãlãraºi, în urma votului exprimat de iniþial Nicolae Dragu spusese cã îºi PSD
noul Consiliu Local Cãlãraºi, doreºte funcþia de viceprimar, în Chiriþã Alexandru – PSD
peneliºtii Dragoº Coman ºi Viorel cadrul ºedinþei de constituire acesta Balica Georgeta – PSD
Ivanciu au fost aleºi viceprimari. s-a recuzat când a fost propus. Mândruþescu Silvia Georgeta – PSD
Ambii au obþinut câte 15 voturi Înainte de alegerea viceprimarilor, Stoian Gheorghe – PSD
„pentru” din 21 valide. Cel de-al consilierii locali au depus jurãmântul 

Dinu Florian – PSDtreilea candidat pe lista celor propuºi în prezenþa prefectului judeþului, 
Ariciu Dumitru – PSDa fost Marius Dulce, membru PSD, George Iacob. 
Dragu Nicolae – PDScare a obþinut doar 11 voturi „pentru” 
Buzea Mircea Romeo – PDSdin 21.
Filimon Carmen – PDSSurprizã a fost nu doar întoarcerea la Ivanciu Viorel – PNL
În cadrul aceleaºi ºedinþe de Consiliu 180 de grade a lui Nicolae Dragu, Kosztelnic Cãtãlin - PNL
Local, primarul Daniel Drãgulin a care anunþase cã va face alianþã cu Coman Dragoº Florin – PNL
depus jurãmântul pentru noul mandat PSD-ul, ducându-se cu aceºtia chiar ºi 

Croitoru Camelia – PNL 2016-2020. „Jur sã respect Constituþia la Mânãstirea Crucea de Leac pentru 
Jipa Alina – PNL ºi legile þãrii ºi sã fac cu bunã a consfinþi înþelegerea, ci ºi cele douã 
Oprea Ionel – PNL credinþã tot ceea ce stã în priceperile voturi care au venit de la PSD pentru 
Purcãrea Daniel Florin – PNL mele ºi în puterea mea pentru binele Ivanciu ºi Coman. Conform 
Romilã Andrei – PNL locuitorilor municipiului Cãlãraºi.  numãrului de consilieri ai celor douã 

Aºa sã-mi ajute Dumnezeu!” Bratu Sandra Teodora – PNLpartide, PNL 10 consilieri, PDS 3 

Daniel Drãgulin a depus 
jurâmântul pentru un nou 

mandat în fruntea Cãlãraºiului
Surprizã la alegerea viceprimarilor municipiului Cãlãraºi

Lista noilor consilieri locali:
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de pregãtire - concurs comuna de 
2 zile cu lotul similar al Bulgariei.
Fãrã iniþiativã, muncã ºi 
sacrificiile noastre, probabil cã nu 
s-ar fi participat nici la 
Campionatul European de Box 
pentru Juniori din acest an.   
Oricum, la aceastã mare la Rio de Janeiro Alexandru Andra Hãtcãreanu
competiþie se va participa cu Chioseaua (deºi este doar în 
susþinerea financiarã a cluburilor primul an de tineret), Lidia î Ce sporturi sunt practicate la ºi nu a federaþiei de specialitate, Roman – campioanã europeanã de CSM Cãlãraºi ºi care au fost cele deºi este atributul exclusiv al juniori în 2015 la Racice, Cehia, mai importante concursuri sportive forului naþional. Iuliana Timoc, Elena Burlacu, la care au participat sportivii 

Cristina Druga, Gabriela clubului în prima jumãtate a acestui 
î Care sunt aºteptãrile Paraschiv, Delia Clapon, an? Care au fost rezultatele, pe 
dumneavoastrã de la aceastã Alexandra Subert ºi Iulia Vasile. secþii sportive?
competiþie europeanã?Sportivii acestei secþii fanion a Dumitru Chirilã: Clubul Sportiv 

clubului au mai obþinut încã 6 Dumitru Chirilã: Din pãcate nu Municipal Cãlãraºi a funcþionat în 
medalii de bronz la Campionatele suntem foarte încrezãtori, pentru prima jumãtate a anului 2016 cu 
Naþionale de la Piatra Neamþ ºi cã la campionate europene vin cei un numãr de 6 secþii pe ramura de 
Timiºoara. Antrenori la secþia de mai buni sportivi juniori din sport, respectiv: atletism, baschet, 
canotaj sunt antrenorul maestru Europa, sportivi cãrora federaþiile box, canotaj, kaiac-canoe ºi lupte 
prof. Daniel Bãnãþeanu - ºeful naþionale le-au asigurat libere. Secþii sportive unde sunt 
secþiei, antrenorul senior Suciu participarea, în vederea pregãtirii, angajaþi cu contract de muncã 9 
Eugen ºi instructoarea Mãdãlina maturizãrii ºi sporirii valorii antrenori, cu normã întreagã ºi 3 
Buzdugan, fostã campioanã sportivilor lor, la cel puþin 4-5 antrenori voluntari la secþiile de 

Pistol la prãjina, seniori. Secþia de Cosmin Dima - categoria 60 kg. europeanã ºi vicecampioanã concursuri internaþionale, unde au canotaj, kaiac - canoe ºi baschet. 
kaiac-canoe, antrenor George Filip, Sportivul Valentin Dumbrava s-a mondialã. avut cel puþin 3-4 meciuri de Antrenorii s-au ocupat de a obþinut o medalie de bronz, prin accidentat la genunchi ºi a ratat concurs. Un asemenea interes ºi o Sportivii secþiei de box a clubului, pregãtirea unui numãr de 342 de echipajul K4, la finala participarea. asemenea pregãtire au asigurat-o una dintre cele mai puternice din sportivi, dintre care 218 sportivi Campionatului Naþional de Kaiac, chiar ºi cele mai sãrace þãri din România, au obþinut 3 medalii de Þin sã mentionez cã, deºi în sunt legitimaþi. În prima jumãtate juniori, de la Bascov, din Europa, cum ar fi Moldova ºi aur la Cupa României pentru a anului în curs, sportivii ºi aparenþã avem o bunã relaþie de 15.05.2016. Albania. Si cum concursul este juniori, prin sportivii: Jean Cristea antrenorii noºtri au participat la colaborare cu Federaþia Românã Sportivii secþiei de lupte au principala formã de pregãtire în - categoria de greutate 48 kg, toate competiþiile din calendarul de Box, autoritatea de box în obþinut, la Campionatele Naþionale sportul de performanþã iar Cosmin Dima - categoria 60 kg ºi sportiv naþional, obþinând România, în realitate lucrurile în de cadeþi - juniori, o medalie de sportivii români nu au participat prin Valentin Dumbrava - rezultate remarcabile, povestea box nu funcþioneazã prea bine! De argint prin Mihai Palaghia la la astfel de concursuri categoria 66 kg. La aceastã performanþelor sportive 

ce îmi permit sa spun acest lucru categoria 74 kg ºi 4 medalii de internaþionale, unde sã-ºi vadã, sã-competiþie s-a mai obþinut o continuând la CSM Cãlãraºi. ªi în 
bronz prin sportivii Ionuþ Hamzu, neplãcut? Pentru ca aceastã ºi cunoascã principalii adversari, medalie de argint prin sportivul anul 2016, scopul principal al 
Samuel Zainea, Cristel Ciubotariu federaþie naþionalã este aproape vã daþi seama cã nu putem fi Adrian Mon. Medalie de aur a mai activitãþii sportivilor ºi tuturor 
ºi Florin Cristea. foarte încrezãtori în obþinerea obþinut Marin Ion la Cupa inexistentã prin activitãþile sale, angajaþilor CSM Cãlãraºi, de la 
Sportivii secþiei de Baschet nu au unor medalii strãlucitoare. Se României de seniori, Brãila, la raportat la obligaþiile pe care le antrenori ºi pânã la simpli 
participat la competiþii oficiale, mizeazã, totuºi, pe obþinerea a categoria 91 kg, la aceeaºi are acest for naþional în muncitori, a fost victoria, victoria 
obiectivul acestei secþii fiind de una, poate douã medalii, dintre competiþie sportivul Daniel Costea împotriva greutãþilor, a dezvoltarea boxului în România. 
selecþie ºi iniþiere în tainele care una ne-am dori sã o obþinã obþinând medalia de argint. Tot adversarilor din competiþiile Concret, dupã cum se ºtie în anul 
baschetului. Un numãr de 26 de sportivul nostru Cosmin Dima, la medalie de aur a obþinut ºi sportive ºi a adversitãþilor de tot 2015 secþia de box a CSM Cãlãraºi sportivi au fost selectionaþi în categoria 60 kg.   sportiva Elena Adam la Cupa felul, în vederea creãrii condiþiilor a avut 3 campioni ºi un Loturile Naþionale ale României, României pentru tineret, la aceeaºi necesare dezvoltãrii capacitãþii de În concluzie, CSM Cãlãraºi vicecampion naþional la Finala dintre care câte 2 sportivi la competiþie sportivã, Lavinia performanþã a sportivilor clubului, încearcã ºi uneori reuºeºte sã faca Campionatului Naþional de Box atletism ºi lupte, 3 sportivi la Miclaus obþinând doar argintul. La pentru obþinerea performantelor posibilul, într-o lume a pentru Tineret. Nu numai cã FR kaiac - canoe, 6 sportivi la box ºi concursurile naþionale s-au mai sportive în competiþiile sportive imposibilului, respectiv sã obþinã 
13 sportivi la canotaj. Box nu a întrunit Lotul Naþional obþinut 2 medalii de argint prin oficiale. Aceastã atitudine a rezultate sportive peste condiþiile 

spotivii Florian ªchiopu ºi Eugenia de Tineret în vederea pregãtirii ºi antrenorilor, sportivilor ºi a oferite de sistemul de sport 
Anghel ºi o medalie de bronz prin participãrii la Campionatul î În aceastã perioadã se întregului personal al CSM românesc.   
Eduard Tudoran. Toate aceste desfãºoarã Campionatul European European de Tineret 2016 din Cãlãraºi, de seriozitate ºi 

Nu închei, înainte de a aminti cã, medalii au fost obþinute cu de Box pentru Juniori din Ungaria. angajament, credinþa noastrã în Rusia, dar nici mãcar nu a dat pentru anul 2016 avem cinci ajutorul antrenorilor Valentin Care sunt sportivii din Cãlãraºi nevoia de performanþã, a posibilitatea cluburilor cu sportivi sportivi canotori care sunt care participã?Anghel, Constantin Bebeºelea ºi determinat un început de an 2016 valoroºi de a participa, pe propria selectionaþi în Lotul Naþional de Georgian Anghel.  Dumitru Chirilã: Marea de mare satisfacþie, prin cheltuialã, la aceste campionate Canotaj, în vederea participãrii la competiþie europeanã pentru Sportivii secþiei de atletism au excelentele rezultate sportive europene. FR Box nu a fãcut, în Campionatele Europene de juniori se desfãºoarã perioada 15-obþinut 4 medalii la finala obtinuþe, prin realizarea ºi 
Canotaj, juniori ºi tineret, din anul 2016, înscrierea României 24.06.2016, la Keszthely - Ungaria. Campionatului Naþional, dintre depãºirea obiectivelor propuse. 
aceastã varã. Aceºti sportivi sunt: pentru participarea la aceastã Deºi am avut calificaþi 3 sportivi care una de aur prin Cristian Astfel, s-au obþinut numeroase 
Adriana Ailincai, Lidia Roman, competiþie de obiectiv major, pentru participarea la aceastã Stanciu la înãlþime tineret, douã medalii ºi clasificãri fruntaºe la 
Mãdãlina Casu, Alexandru lipsind cluburile ºi sportivii lor de importantã competiþie, în final de argint prin Alexandru Baciu la toate finalele Campionatele 
Chioseaua si Georgiana Vasile. participãm doar cu 2 sportivi, posibilitatea de a participa prin triplusalt, seniori ºi prin Ionut Naþionale la care sportivii noºtri 
Aceºti sportivi se aflã în respectiv cu sportivii Jean Cristea eforturi proprii. Putem spune cã Biro la 1.500 m, juniori ºi o au participat. Sportivii secþiei de 
pregãtirea centralizatã a FR - categoria 48 kg ºi sportivul medalie de bronz prin Ionela Canotaj au obþinut, în probele la noi muncim degeaba! Pentru a Canotaj, din luna ianuarie, ºi care au participat, medalii de aur evita repetarea acestei situaþii fiecare dintre ei are ºanse la o la Tineret, prin Georgiana Vasile - neplacute ºi la categoria de vârstã medalie. Sã le urãm succes atât lor campioanã europeanã de la juniori, am hotãrât împreunã cu cât ºi pugiliºtilor ºi sã sperãm cã Hazewinkel,  Belgia ºi prin antrenorii CSM Cãlãraºi sã avem vor strãluci ºi vor confirma campioana balcanicã Adriana 
investiþiile alocate de timp ºi de iniþiativa selectãrii Lotului 

Ailincai.
energiile tuturor factorilor Naþional de juniori 2016 ºi cu 

Medalii de aur au mai obþinut implicaþi! Ne dorim în continuare aprobarea FR Box sã asigurãm un sportivii Eduard Popa, Alin ca, pe termen lung, sã încurajãm stagiu de pregãtire minimal de 2 Crãciun, Cristian Sandu, Iulia creºterea nivelului general în sãptãmâni la Cãlãraºi. CSM Vasile, la juniori, ºi echipajul de pregãtire, prin promovarea Cãlãraºi ºi antrenorii clubului 8+1 la seniori. continuã a valorilor autentice ºi 
nostru au asigurat pregãtirea în Medalii de argint au obþinut sprijinul concret pe care îl 
baza de pregãtire de la Cãlãraºi, Georgiana Vasile, la seniori, acordãm celor care fac eforturi 
reuºind sã organizam ºi o întâlnire vicecampionul mondial de juniori pentru performanþa din Cãlãraºi.

drian Mihalcea va mai 
conduce Dunãrea 
Cãlãraºi ºi în A

urmãtoarele douã sezoane. 
Antrenorul galben-albastrilor 
ºi-a prelungit astfel înþelegerea 
cu gruparea din B-dul 
Republicii care e scadentã la 30 
iunie, scrie site-ul oficial al 
clubului. Mihalcea (40 de ani) a 
sosit la Cãlãraºi la începutul 
acestui an iar sub conducerea 
sa, Dunãrea a terminat sezonul 
regular pe locul 2, pe aceeaºi 
poziþie clasându-se ºi la finele 
play-off-ului. La primul baraj de 
promovare în liga I, Dunãrea a 
fost eliminatã de UTA Batrâna 
Doamna. 

iitorPlus – asociaþia pentru 
dezvoltare durabilã, în 
parteneriat cu TenarisSilcotub a V

anunþat sfârºitul celei de-a VI-a ediþii a 
programului de educaþie non-formalã ºi 
extraºcolarã „Cluburile ecOprovocarea” 
ºi echipele câºtigãtoare în cadrul unui 
eveniment festiv desfãºurat în incinta 
Inspectoratului ªcolar Judeþean 
Cãlãraºi.

Programul „Cluburile ecOprovocarea” 
s-a derulat în perioada septembrie 2015 
– iunie 2016  în cadrul a douã licee din 
Cãlãraºi, Liceul Teoretic ,,Mihai 
Eminescu” ºi Colegiul Economic, ºi alte 

perdeaua forestierã din localitatea ºi grija faþã de mediu. Investim în acest 7 licee din þarã, fiecare fiind 
Roseþi, au derulat 35 de campanii de program pentru a genera o schimbare reprezentat de o echipã formatã din 3 
conºtientizare pentru protecþia naturii în societate, prin elevi care au profesori coordonatori ºi 15 – 20 elevi.
în diferite ºcoli din judeþ, au adunat prospeþime, deschidere ºi energie sã îºi 

„Anul acesta, programul „Cluburile peste 850 de ore de voluntariat pentru însuºeascã moduri de viaþã diferite, cu 
ecOprovocarea” a îmbinat latura comunitate. o grijã mai mare pentru mediul 
teoreticã, atelierele educaþionale non- înconjurãtor,” a menþionat Mirela 

Aceste rezultatele obþinute de cluburile formale, cu activitãþile practice ce au Mihalcea,  Coordonator Dezvoltare 
cãlãrãºene au determinat juriul sã adus beneficii concrete în comunitatea Sociala în cadrul TenarisSilcotub.
declare câºtigãtoare urmãtoarele localã. Am dezvoltat pentru membrii 

Rezultatele totale ale celei de-a VI-a echipe: echipele responsabile de cluburilor, împreunã cu experþi în 
ediþii “Cluburile ecOprovocarea”: 9 plantare, voluntariat ºi de evenimente domeniul educaþiei, ateliere pentru 
Cluburi înfiinþate; 12 Lideri de Club pentru conºtientizare din cadrul aprofundarea noþiunilor de protecþia 
implicaþi (profesori pasionaþi de Clubului Liceului Teoretic „Mihai mediului, integrând în curriculã ºi 
activitãþi extraºcolare ºi voluntariat), Eminescu”, echipa responsabilã de tehnici de dezvoltare personalã. 
peste  130 de elevi care au participat reciclare ºi echipa responsabilã de Totodatã, am pus la dispoziþia elevilor 
activ la întâlnirile Cluburilor, aproape 7 organizare a târgurilor pentru ºi profesorilor un regulament de 
tone de deºeuri reciclate, 3.580 de promovarea reutilizãrii resurselor din concurs, care i-a impulsionat sã ia 
puieþi plantaþi ºi alþi 600 îngrijiþi, 2.150 cadrul Clubului Colegiului Economic. atitudine ºi sã deruleze activitãþi prin 
m2 de spaþiu verde amenajat ºi 73 de Premiile constau în participarea celor care sã participe la rezolvarea 
obiecte de mobilier stradal 16 membrii ai echipelor câºtigãtoare în problemelor de mediu din comunitate.” 
confecþionate de elevi,  peste  3.400 de tabãra educaþionalã organizatã de a declarat Lucia Cojocaru, 
ore de voluntariat pentru comunitate, ViitorPlus la sfârºitul lunii august, în Coordonatorul Programului Cluburile 
58 de evenimente de conºtientizare sau localitatea Cheia, judeþul Prahova.ecOprovocarea.
târguri pentru promovarea reutilizãrii 

Împreunã, liceenii din Cãlãraºi au resurselor; întâlniri sãptãmânale ºi alte „ecOprovocarea este un program prin 
reciclat peste 4 tone de deºeuri, au întâlniri cu experþi, autoritãþi, vizite de care compania îºi continuã, în afara 
plantat 1.300 de puieþi de arbori în lucru pe teren.sferei sale de activitate, angajamentul 

n perioada februarie-iunie, echipa 
„Let`s Do It, România!” a desfãºurat 
cea de-a treia ediþie „Let's Do It, Î

Danube!”, o competiþie în premierã 
dedicatã unitãþilor de învãþãmânt din 
judeþele dunãrene, cu scopul de a 
promova un comportament responsabil 
faþã de mediu, susþinut de Kaufland 
România. Judeþul Cãlãraºi s-a remarcat 
prin câºtigarea a 2 premii: Premiul I la 
categoria ºcolilor cu clasele V-XII - Liceul 
„Matei Basarab" din Mãnãstirea; 
Premiul III la categoria ºcolilor cu 
clasele V-VIII - ªcoala Gimnazialã "Mihai 
Viteazul  din Cãlãraºi, ambele constând 
într-un videoproiector, un laptop ºi un 
echipament multifuncþional. Jurizarea 
participanþilor a fost realizatã în fiecare 
etapã, iar însumarea punctajelor a dat ºi pentru pãrinþi (7726 pãrinþi). De Campania se va încheia cu o tabãrã 
clasamentul final. Valoarea totalã a asemenea, a fost organizat si un concurs organizatã în luna iulie, în care cei mai 
premiilor acordate pentru întreaga de colectare selectivã (34 506 kg deºeuri implicaþi elevi ºi cadre didactice vor lua 
compeþitie se ridicã la 35.000 euro. strânse) ºi un concurs de eseuri având parte la activitãti cu rol educativ legate 
Marele premiu al competiþiei, un tema “O comunitate sustenabilã” (unde de mediu.
laborator de informaticã în valoare de au participat 204 elevi). „Let's Do It, Danube!" este organizat de 
15.000 de euro a ajuns la Colegiul „Let`s Do It. Danube!" înseamnã, în echipa "Let`s Do It, România!" ºi are loc 
Economic Delta Dunãrii din Tulcea.  primul rând, educare ºi responsabilizare. în toate judeþele dunãrene (Caraº – 
Laboratorul cuprinde 30 de calculatoare, Este un proiect care vorbeºte tinerei Severin, Mehedinþi, Dolj, Olt, Teleorman, 
licenþele necesare ºi mobilierul adecvat. generaþii, într-un mod prietenos ºi uºor Giurgiu, Cãlãraºi, Ialomiþa, Brãila, 
La nivelul judeþului Cãlãraºi, în cadrul de înþeles, despre resurse ºi modul în Galaþi, Tulcea ºi Constanþa). Proiectul 
activitãþilor de mediu au participat 1.369 care le putem valorifica ºi economisi pe este realizat cu sprijinul Ministerului 
pãrinþi ºi copii. Dintre aceºtia, 1.091 de termen lung. Am descoperit în timpul Mediului, Apelor ºi Pãdurilor ºi 
elevi ºi pãrinþi au participat la training- activitãþilor multã deschidere ºi dorinþã Kaufland România.
uri ecologice, iar la concursul de de a avea grijã de mediu, oameni tineri „Let`s Do It, Romania!“ este cel mai 
colectare selectivã au fost colectate care înþeleg ce înseamnã respectul faþã mare proiect de implicare socialã 
2.867 kg de deºeuri. Asociaþia care a de naturã ºi faþã de resursele planetei. organizat în România. Din 2010 ºi pânã 
organizat proiectul la nivelul judeþului Felicitãri câºtigãtorilor ºi mulþumim acum, “Let`s Do It, Romania!“ a 
este Asociaþia „Dunãrea de Jos". tuturor celor 155 de ºcoli participante implicat peste 1 100 000 de voluntari, 
Campania de educare ecologicã în ºcolile pentru implicare!" a declarat Andrei care au reuºit sã adune peste 2.000.000 
din judeþele dunãrene a implicat peste Coºuleanu, Director Executiv „Let's Do de saci (peste 22 500 de tone de 
17 245 de elevi ºi pãrinþi. Aceasta a It, Romania!". deºeuri), iar media de deºeuri reciclate 
inclus ateliere de reutilizare creativã a „Let's Do It, Danube!” va include ºi o pentru cei patru ani de proiect a ajuns la 
deºeurilor pentru copiii din clasele 0-IV curãþare a malurilor Dunãrii, care va 31%. “Let`s Do It, Romania!“ este parte 
(2578 elevi),  training-uri interactive avea loc pe 25 iunie, cu ocazia Zilei din comunitatea internaþionalã „Let`s 
pentru cei din clasele V-XII (6851 elevi) Dunãrii, în toate judeþele dunãrene. Do It, World!“.

a sfarºitul lunii mai 2016, rata ºomajului 
înregistratã la nivelul judeþului Cãlãraºi a 
fost de 6,63%, ceea ce corespunde unui L

numãr total de 6.917 ºomeri, din care 741 ºomeri 
beneficiari de indemnizaþie de ºomaj ºi 6.176 
ºomeri neindemnizaþi. 

Comparativ cu aceeaºi perioadã a anului trecut, 
rata ºomajului înregistratã la 31 mai 2016 este cu 
0,21 puncte procentuale mai micã, ceea ce 
reprezintã 903 ºomeri mai puþini în evidenþa 
Agenþiei Judeþene pentru Ocuparea Forþei de 
Muncã din Cãlãraºi. 

La nivelul judeþului Cãlaraºi, ºomajul se menþine în 
continuare ridicat în rândul bãrbaþilor, rata 
ºomajului masculin, înregistratã la 31 mai 2016, 
fiind de 7,76%.

De la începutul acestui an ºi pânã la finele lunii 
mai 2016, a scãzut numãrul ºomerilor indemnizaþi 
cu 173 persoane ºi a crescut numãrul ºomerilor 
neindemnizaþi cu 222 persoane, ceea ce a 
determinat o valoare aproximativ constantã a ratei 
ºomajului, pentru primele 5 luni ale acestui an.

a urmare a implementãrii 
Programului Naþional de Ocupare a CForþei de Muncã, de la începutul 

anului ºi pânã la 30 aprilie 2016, în 
Cãlãraºi au fost încadrate în muncã 2.449 
de persoane. Din totalul acestora, 355 sunt 
tineri cu vârsta sub 25 de ani, 564 se 
încadreazã în grupa 25-35 de ani, 629 au 
între 35 ºi 45 de ani, iar 901 au peste 45 
de ani. Cele mai multe persoane angajate 
provin din mediul rural, respectiv 1.716 
persoane.

Nivelul de pregãtire al persoanelor pentru 
care a fost identificat un loc de muncã 
aratã cã cele mai multe au studii 
gimnaziale - 726, liceale - 601, profesionale 
- 459, 69 de persoane fiind cu studii 
universitare. 

Bãrbaþii angajaþi în perioada de referinþã 
au depãºit numeric femeile care au 
dobândit acelaºi statut pe piaþa muncii, 
respectiv 1.471 faþã de 978. 

Pentru integrarea pe piaþa muncii, 
persoanele aflate în cãutarea unui loc de 
muncã înregistrate în baza de date a 
agenþiei teritoriale pentru ocuparea forþei 
de muncã în a cãrei razã au domiciliul sau 
reºedinþa beneficiazã de pachete 
personalizate de mãsuri active prevãzute 
de Legea nr. 76/2002 privind sistemul 
asigurãrilor pentru ºomaj ºi stimularea 
ocupãrii forþei de muncã, modificatã ºi 
completatã. 

Astfel, în primele patru luni ale anului 
2016, la nivel naþional au fost incluse în 
mãsuri active 232.549 de persoane.

Programul de ocupare al ANOFM a avut la 
bazã, pentru anul 2016, obiectivele 
Programului de Guvernare ºi obiectivele 
strategice ale Uniunii Europene în materie 
de ocupare în perspectiva Europa 2020, 
transpuse în Strategia Naþionalã de 
Ocupare 2015 / 2020. 

Play off 
Et. 1 Dunãrea - Academica Clinceni 1-1 

Et. 2 Farul Constanþa - Dunarea 0-6 

Et. 3 Dunãrea - Dacia Braila 2-2 

Et. 4 Dunãrea - SC Bacau 2-0 

Et. 5 Rapid Bucureºti - Dunãrea 1-0 

Et. 6 Dunãrea - Rapid Bucureºti 3-0 

Et. 7 SC Bacau - Dunãrea 1-1 

Et. 8 Dacia Braila - Dunãrea 0-2 

Et. 9 Dunãrea - Farul Constanþa 2-3 

Et. 10 Academica Clinceni - Dunãrea 0-3 

 10         5         3         2         22-8        18p     
Baraj promovare Liga I: Dunãrea - UTA BD   3-1

Sezonul Regular 
Et. 19 Dunãrea - Ceahlaul Piatra Neamt 1-0 

Et. 20 Rapid Bucuresti - Dunãrea 1-0 

Et. 21 Dunãrea a stat.    

Et. 22 FC Academica - Dunãrea 0-1 

Et. 23 Gloria Buzau - Dunarea 0-4 

Et. 24 Dunãrea - Dacia Unirea Braila 1-0 

Et. 25 Bucovina Pojorâta - Dunãrea 1-1 

Et. 26 Dunãrea - Rapid CFR Suceava 3-1 

 7          5          1         1        11-3         16p 

Rezultate Dunãrea, în epoca Mihalcea

Adrian Mihalcea va rãmâne antrenorul echipei Dunãrea încã douã sezoane

n CSM Cãlãraºi

Dumitru Chirilã: „Federaþia Românã de Box 
este aproape inexistentã prin activitãþile sale"

Aproximativ 2.500 de 
cãlãrãºeni au fost 

încadraþi în muncã în 
primele 4 luni ale anului

„Let's Do It, România!”
Douã ºcoli din Cãlãraºi au câºtigat

6.917 ºomeri înregistraþi în 
evidenþa AJOFM Cãlãraºi, 
la sfârºitul lunii mai 2016

n „Cluburile ecOprovocarea”

Douã licee din Cãlãraºi declarate câºtigãtoare
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de pregãtire - concurs comuna de 
2 zile cu lotul similar al Bulgariei.
Fãrã iniþiativã, muncã ºi 
sacrificiile noastre, probabil cã nu 
s-ar fi participat nici la 
Campionatul European de Box 
pentru Juniori din acest an.   
Oricum, la aceastã mare la Rio de Janeiro Alexandru Andra Hãtcãreanu
competiþie se va participa cu Chioseaua (deºi este doar în 
susþinerea financiarã a cluburilor primul an de tineret), Lidia î Ce sporturi sunt practicate la ºi nu a federaþiei de specialitate, Roman – campioanã europeanã de CSM Cãlãraºi ºi care au fost cele deºi este atributul exclusiv al juniori în 2015 la Racice, Cehia, mai importante concursuri sportive forului naþional. Iuliana Timoc, Elena Burlacu, la care au participat sportivii 

Cristina Druga, Gabriela clubului în prima jumãtate a acestui 
î Care sunt aºteptãrile Paraschiv, Delia Clapon, an? Care au fost rezultatele, pe 
dumneavoastrã de la aceastã Alexandra Subert ºi Iulia Vasile. secþii sportive?
competiþie europeanã?Sportivii acestei secþii fanion a Dumitru Chirilã: Clubul Sportiv 

clubului au mai obþinut încã 6 Dumitru Chirilã: Din pãcate nu Municipal Cãlãraºi a funcþionat în 
medalii de bronz la Campionatele suntem foarte încrezãtori, pentru prima jumãtate a anului 2016 cu 
Naþionale de la Piatra Neamþ ºi cã la campionate europene vin cei un numãr de 6 secþii pe ramura de 
Timiºoara. Antrenori la secþia de mai buni sportivi juniori din sport, respectiv: atletism, baschet, 
canotaj sunt antrenorul maestru Europa, sportivi cãrora federaþiile box, canotaj, kaiac-canoe ºi lupte 
prof. Daniel Bãnãþeanu - ºeful naþionale le-au asigurat libere. Secþii sportive unde sunt 
secþiei, antrenorul senior Suciu participarea, în vederea pregãtirii, angajaþi cu contract de muncã 9 
Eugen ºi instructoarea Mãdãlina maturizãrii ºi sporirii valorii antrenori, cu normã întreagã ºi 3 
Buzdugan, fostã campioanã sportivilor lor, la cel puþin 4-5 antrenori voluntari la secþiile de 

Pistol la prãjina, seniori. Secþia de Cosmin Dima - categoria 60 kg. europeanã ºi vicecampioanã concursuri internaþionale, unde au canotaj, kaiac - canoe ºi baschet. 
kaiac-canoe, antrenor George Filip, Sportivul Valentin Dumbrava s-a mondialã. avut cel puþin 3-4 meciuri de Antrenorii s-au ocupat de a obþinut o medalie de bronz, prin accidentat la genunchi ºi a ratat concurs. Un asemenea interes ºi o Sportivii secþiei de box a clubului, pregãtirea unui numãr de 342 de echipajul K4, la finala participarea. asemenea pregãtire au asigurat-o una dintre cele mai puternice din sportivi, dintre care 218 sportivi Campionatului Naþional de Kaiac, chiar ºi cele mai sãrace þãri din România, au obþinut 3 medalii de Þin sã mentionez cã, deºi în sunt legitimaþi. În prima jumãtate juniori, de la Bascov, din Europa, cum ar fi Moldova ºi aur la Cupa României pentru a anului în curs, sportivii ºi aparenþã avem o bunã relaþie de 15.05.2016. Albania. Si cum concursul este juniori, prin sportivii: Jean Cristea antrenorii noºtri au participat la colaborare cu Federaþia Românã Sportivii secþiei de lupte au principala formã de pregãtire în - categoria de greutate 48 kg, toate competiþiile din calendarul de Box, autoritatea de box în obþinut, la Campionatele Naþionale sportul de performanþã iar Cosmin Dima - categoria 60 kg ºi sportiv naþional, obþinând România, în realitate lucrurile în de cadeþi - juniori, o medalie de sportivii români nu au participat prin Valentin Dumbrava - rezultate remarcabile, povestea box nu funcþioneazã prea bine! De argint prin Mihai Palaghia la la astfel de concursuri categoria 66 kg. La aceastã performanþelor sportive 

ce îmi permit sa spun acest lucru categoria 74 kg ºi 4 medalii de internaþionale, unde sã-ºi vadã, sã-competiþie s-a mai obþinut o continuând la CSM Cãlãraºi. ªi în 
bronz prin sportivii Ionuþ Hamzu, neplãcut? Pentru ca aceastã ºi cunoascã principalii adversari, medalie de argint prin sportivul anul 2016, scopul principal al 
Samuel Zainea, Cristel Ciubotariu federaþie naþionalã este aproape vã daþi seama cã nu putem fi Adrian Mon. Medalie de aur a mai activitãþii sportivilor ºi tuturor 
ºi Florin Cristea. foarte încrezãtori în obþinerea obþinut Marin Ion la Cupa inexistentã prin activitãþile sale, angajaþilor CSM Cãlãraºi, de la 
Sportivii secþiei de Baschet nu au unor medalii strãlucitoare. Se României de seniori, Brãila, la raportat la obligaþiile pe care le antrenori ºi pânã la simpli 
participat la competiþii oficiale, mizeazã, totuºi, pe obþinerea a categoria 91 kg, la aceeaºi are acest for naþional în muncitori, a fost victoria, victoria 
obiectivul acestei secþii fiind de una, poate douã medalii, dintre competiþie sportivul Daniel Costea împotriva greutãþilor, a dezvoltarea boxului în România. 
selecþie ºi iniþiere în tainele care una ne-am dori sã o obþinã obþinând medalia de argint. Tot adversarilor din competiþiile Concret, dupã cum se ºtie în anul 
baschetului. Un numãr de 26 de sportivul nostru Cosmin Dima, la medalie de aur a obþinut ºi sportive ºi a adversitãþilor de tot 2015 secþia de box a CSM Cãlãraºi sportivi au fost selectionaþi în categoria 60 kg.   sportiva Elena Adam la Cupa felul, în vederea creãrii condiþiilor a avut 3 campioni ºi un Loturile Naþionale ale României, României pentru tineret, la aceeaºi necesare dezvoltãrii capacitãþii de În concluzie, CSM Cãlãraºi vicecampion naþional la Finala dintre care câte 2 sportivi la competiþie sportivã, Lavinia performanþã a sportivilor clubului, încearcã ºi uneori reuºeºte sã faca Campionatului Naþional de Box atletism ºi lupte, 3 sportivi la Miclaus obþinând doar argintul. La pentru obþinerea performantelor posibilul, într-o lume a pentru Tineret. Nu numai cã FR kaiac - canoe, 6 sportivi la box ºi concursurile naþionale s-au mai sportive în competiþiile sportive imposibilului, respectiv sã obþinã 
13 sportivi la canotaj. Box nu a întrunit Lotul Naþional obþinut 2 medalii de argint prin oficiale. Aceastã atitudine a rezultate sportive peste condiþiile 

spotivii Florian ªchiopu ºi Eugenia de Tineret în vederea pregãtirii ºi antrenorilor, sportivilor ºi a oferite de sistemul de sport 
Anghel ºi o medalie de bronz prin participãrii la Campionatul î În aceastã perioadã se întregului personal al CSM românesc.   
Eduard Tudoran. Toate aceste desfãºoarã Campionatul European European de Tineret 2016 din Cãlãraºi, de seriozitate ºi 

Nu închei, înainte de a aminti cã, medalii au fost obþinute cu de Box pentru Juniori din Ungaria. angajament, credinþa noastrã în Rusia, dar nici mãcar nu a dat pentru anul 2016 avem cinci ajutorul antrenorilor Valentin Care sunt sportivii din Cãlãraºi nevoia de performanþã, a posibilitatea cluburilor cu sportivi sportivi canotori care sunt care participã?Anghel, Constantin Bebeºelea ºi determinat un început de an 2016 valoroºi de a participa, pe propria selectionaþi în Lotul Naþional de Georgian Anghel.  Dumitru Chirilã: Marea de mare satisfacþie, prin cheltuialã, la aceste campionate Canotaj, în vederea participãrii la competiþie europeanã pentru Sportivii secþiei de atletism au excelentele rezultate sportive europene. FR Box nu a fãcut, în Campionatele Europene de juniori se desfãºoarã perioada 15-obþinut 4 medalii la finala obtinuþe, prin realizarea ºi 
Canotaj, juniori ºi tineret, din anul 2016, înscrierea României 24.06.2016, la Keszthely - Ungaria. Campionatului Naþional, dintre depãºirea obiectivelor propuse. 
aceastã varã. Aceºti sportivi sunt: pentru participarea la aceastã Deºi am avut calificaþi 3 sportivi care una de aur prin Cristian Astfel, s-au obþinut numeroase 
Adriana Ailincai, Lidia Roman, competiþie de obiectiv major, pentru participarea la aceastã Stanciu la înãlþime tineret, douã medalii ºi clasificãri fruntaºe la 
Mãdãlina Casu, Alexandru lipsind cluburile ºi sportivii lor de importantã competiþie, în final de argint prin Alexandru Baciu la toate finalele Campionatele 
Chioseaua si Georgiana Vasile. participãm doar cu 2 sportivi, posibilitatea de a participa prin triplusalt, seniori ºi prin Ionut Naþionale la care sportivii noºtri 
Aceºti sportivi se aflã în respectiv cu sportivii Jean Cristea eforturi proprii. Putem spune cã Biro la 1.500 m, juniori ºi o au participat. Sportivii secþiei de 
pregãtirea centralizatã a FR - categoria 48 kg ºi sportivul medalie de bronz prin Ionela Canotaj au obþinut, în probele la noi muncim degeaba! Pentru a Canotaj, din luna ianuarie, ºi care au participat, medalii de aur evita repetarea acestei situaþii fiecare dintre ei are ºanse la o la Tineret, prin Georgiana Vasile - neplacute ºi la categoria de vârstã medalie. Sã le urãm succes atât lor campioanã europeanã de la juniori, am hotãrât împreunã cu cât ºi pugiliºtilor ºi sã sperãm cã Hazewinkel,  Belgia ºi prin antrenorii CSM Cãlãraºi sã avem vor strãluci ºi vor confirma campioana balcanicã Adriana 
investiþiile alocate de timp ºi de iniþiativa selectãrii Lotului 

Ailincai.
energiile tuturor factorilor Naþional de juniori 2016 ºi cu 

Medalii de aur au mai obþinut implicaþi! Ne dorim în continuare aprobarea FR Box sã asigurãm un sportivii Eduard Popa, Alin ca, pe termen lung, sã încurajãm stagiu de pregãtire minimal de 2 Crãciun, Cristian Sandu, Iulia creºterea nivelului general în sãptãmâni la Cãlãraºi. CSM Vasile, la juniori, ºi echipajul de pregãtire, prin promovarea Cãlãraºi ºi antrenorii clubului 8+1 la seniori. continuã a valorilor autentice ºi 
nostru au asigurat pregãtirea în Medalii de argint au obþinut sprijinul concret pe care îl 
baza de pregãtire de la Cãlãraºi, Georgiana Vasile, la seniori, acordãm celor care fac eforturi 
reuºind sã organizam ºi o întâlnire vicecampionul mondial de juniori pentru performanþa din Cãlãraºi.

drian Mihalcea va mai 
conduce Dunãrea 
Cãlãraºi ºi în A

urmãtoarele douã sezoane. 
Antrenorul galben-albastrilor 
ºi-a prelungit astfel înþelegerea 
cu gruparea din B-dul 
Republicii care e scadentã la 30 
iunie, scrie site-ul oficial al 
clubului. Mihalcea (40 de ani) a 
sosit la Cãlãraºi la începutul 
acestui an iar sub conducerea 
sa, Dunãrea a terminat sezonul 
regular pe locul 2, pe aceeaºi 
poziþie clasându-se ºi la finele 
play-off-ului. La primul baraj de 
promovare în liga I, Dunãrea a 
fost eliminatã de UTA Batrâna 
Doamna. 

iitorPlus – asociaþia pentru 
dezvoltare durabilã, în 
parteneriat cu TenarisSilcotub a V

anunþat sfârºitul celei de-a VI-a ediþii a 
programului de educaþie non-formalã ºi 
extraºcolarã „Cluburile ecOprovocarea” 
ºi echipele câºtigãtoare în cadrul unui 
eveniment festiv desfãºurat în incinta 
Inspectoratului ªcolar Judeþean 
Cãlãraºi.

Programul „Cluburile ecOprovocarea” 
s-a derulat în perioada septembrie 2015 
– iunie 2016  în cadrul a douã licee din 
Cãlãraºi, Liceul Teoretic ,,Mihai 
Eminescu” ºi Colegiul Economic, ºi alte 

perdeaua forestierã din localitatea ºi grija faþã de mediu. Investim în acest 7 licee din þarã, fiecare fiind 
Roseþi, au derulat 35 de campanii de program pentru a genera o schimbare reprezentat de o echipã formatã din 3 
conºtientizare pentru protecþia naturii în societate, prin elevi care au profesori coordonatori ºi 15 – 20 elevi.
în diferite ºcoli din judeþ, au adunat prospeþime, deschidere ºi energie sã îºi 

„Anul acesta, programul „Cluburile peste 850 de ore de voluntariat pentru însuºeascã moduri de viaþã diferite, cu 
ecOprovocarea” a îmbinat latura comunitate. o grijã mai mare pentru mediul 
teoreticã, atelierele educaþionale non- înconjurãtor,” a menþionat Mirela 

Aceste rezultatele obþinute de cluburile formale, cu activitãþile practice ce au Mihalcea,  Coordonator Dezvoltare 
cãlãrãºene au determinat juriul sã adus beneficii concrete în comunitatea Sociala în cadrul TenarisSilcotub.
declare câºtigãtoare urmãtoarele localã. Am dezvoltat pentru membrii 

Rezultatele totale ale celei de-a VI-a echipe: echipele responsabile de cluburilor, împreunã cu experþi în 
ediþii “Cluburile ecOprovocarea”: 9 plantare, voluntariat ºi de evenimente domeniul educaþiei, ateliere pentru 
Cluburi înfiinþate; 12 Lideri de Club pentru conºtientizare din cadrul aprofundarea noþiunilor de protecþia 
implicaþi (profesori pasionaþi de Clubului Liceului Teoretic „Mihai mediului, integrând în curriculã ºi 
activitãþi extraºcolare ºi voluntariat), Eminescu”, echipa responsabilã de tehnici de dezvoltare personalã. 
peste  130 de elevi care au participat reciclare ºi echipa responsabilã de Totodatã, am pus la dispoziþia elevilor 
activ la întâlnirile Cluburilor, aproape 7 organizare a târgurilor pentru ºi profesorilor un regulament de 
tone de deºeuri reciclate, 3.580 de promovarea reutilizãrii resurselor din concurs, care i-a impulsionat sã ia 
puieþi plantaþi ºi alþi 600 îngrijiþi, 2.150 cadrul Clubului Colegiului Economic. atitudine ºi sã deruleze activitãþi prin 
m2 de spaþiu verde amenajat ºi 73 de Premiile constau în participarea celor care sã participe la rezolvarea 
obiecte de mobilier stradal 16 membrii ai echipelor câºtigãtoare în problemelor de mediu din comunitate.” 
confecþionate de elevi,  peste  3.400 de tabãra educaþionalã organizatã de a declarat Lucia Cojocaru, 
ore de voluntariat pentru comunitate, ViitorPlus la sfârºitul lunii august, în Coordonatorul Programului Cluburile 
58 de evenimente de conºtientizare sau localitatea Cheia, judeþul Prahova.ecOprovocarea.
târguri pentru promovarea reutilizãrii 

Împreunã, liceenii din Cãlãraºi au resurselor; întâlniri sãptãmânale ºi alte „ecOprovocarea este un program prin 
reciclat peste 4 tone de deºeuri, au întâlniri cu experþi, autoritãþi, vizite de care compania îºi continuã, în afara 
plantat 1.300 de puieþi de arbori în lucru pe teren.sferei sale de activitate, angajamentul 

n perioada februarie-iunie, echipa 
„Let`s Do It, România!” a desfãºurat 
cea de-a treia ediþie „Let's Do It, Î

Danube!”, o competiþie în premierã 
dedicatã unitãþilor de învãþãmânt din 
judeþele dunãrene, cu scopul de a 
promova un comportament responsabil 
faþã de mediu, susþinut de Kaufland 
România. Judeþul Cãlãraºi s-a remarcat 
prin câºtigarea a 2 premii: Premiul I la 
categoria ºcolilor cu clasele V-XII - Liceul 
„Matei Basarab" din Mãnãstirea; 
Premiul III la categoria ºcolilor cu 
clasele V-VIII - ªcoala Gimnazialã "Mihai 
Viteazul  din Cãlãraºi, ambele constând 
într-un videoproiector, un laptop ºi un 
echipament multifuncþional. Jurizarea 
participanþilor a fost realizatã în fiecare 
etapã, iar însumarea punctajelor a dat ºi pentru pãrinþi (7726 pãrinþi). De Campania se va încheia cu o tabãrã 
clasamentul final. Valoarea totalã a asemenea, a fost organizat si un concurs organizatã în luna iulie, în care cei mai 
premiilor acordate pentru întreaga de colectare selectivã (34 506 kg deºeuri implicaþi elevi ºi cadre didactice vor lua 
compeþitie se ridicã la 35.000 euro. strânse) ºi un concurs de eseuri având parte la activitãti cu rol educativ legate 
Marele premiu al competiþiei, un tema “O comunitate sustenabilã” (unde de mediu.
laborator de informaticã în valoare de au participat 204 elevi). „Let's Do It, Danube!" este organizat de 
15.000 de euro a ajuns la Colegiul „Let`s Do It. Danube!" înseamnã, în echipa "Let`s Do It, România!" ºi are loc 
Economic Delta Dunãrii din Tulcea.  primul rând, educare ºi responsabilizare. în toate judeþele dunãrene (Caraº – 
Laboratorul cuprinde 30 de calculatoare, Este un proiect care vorbeºte tinerei Severin, Mehedinþi, Dolj, Olt, Teleorman, 
licenþele necesare ºi mobilierul adecvat. generaþii, într-un mod prietenos ºi uºor Giurgiu, Cãlãraºi, Ialomiþa, Brãila, 
La nivelul judeþului Cãlãraºi, în cadrul de înþeles, despre resurse ºi modul în Galaþi, Tulcea ºi Constanþa). Proiectul 
activitãþilor de mediu au participat 1.369 care le putem valorifica ºi economisi pe este realizat cu sprijinul Ministerului 
pãrinþi ºi copii. Dintre aceºtia, 1.091 de termen lung. Am descoperit în timpul Mediului, Apelor ºi Pãdurilor ºi 
elevi ºi pãrinþi au participat la training- activitãþilor multã deschidere ºi dorinþã Kaufland România.
uri ecologice, iar la concursul de de a avea grijã de mediu, oameni tineri „Let`s Do It, Romania!“ este cel mai 
colectare selectivã au fost colectate care înþeleg ce înseamnã respectul faþã mare proiect de implicare socialã 
2.867 kg de deºeuri. Asociaþia care a de naturã ºi faþã de resursele planetei. organizat în România. Din 2010 ºi pânã 
organizat proiectul la nivelul judeþului Felicitãri câºtigãtorilor ºi mulþumim acum, “Let`s Do It, Romania!“ a 
este Asociaþia „Dunãrea de Jos". tuturor celor 155 de ºcoli participante implicat peste 1 100 000 de voluntari, 
Campania de educare ecologicã în ºcolile pentru implicare!" a declarat Andrei care au reuºit sã adune peste 2.000.000 
din judeþele dunãrene a implicat peste Coºuleanu, Director Executiv „Let's Do de saci (peste 22 500 de tone de 
17 245 de elevi ºi pãrinþi. Aceasta a It, Romania!". deºeuri), iar media de deºeuri reciclate 
inclus ateliere de reutilizare creativã a „Let's Do It, Danube!” va include ºi o pentru cei patru ani de proiect a ajuns la 
deºeurilor pentru copiii din clasele 0-IV curãþare a malurilor Dunãrii, care va 31%. “Let`s Do It, Romania!“ este parte 
(2578 elevi),  training-uri interactive avea loc pe 25 iunie, cu ocazia Zilei din comunitatea internaþionalã „Let`s 
pentru cei din clasele V-XII (6851 elevi) Dunãrii, în toate judeþele dunãrene. Do It, World!“.

a sfarºitul lunii mai 2016, rata ºomajului 
înregistratã la nivelul judeþului Cãlãraºi a 
fost de 6,63%, ceea ce corespunde unui L

numãr total de 6.917 ºomeri, din care 741 ºomeri 
beneficiari de indemnizaþie de ºomaj ºi 6.176 
ºomeri neindemnizaþi. 

Comparativ cu aceeaºi perioadã a anului trecut, 
rata ºomajului înregistratã la 31 mai 2016 este cu 
0,21 puncte procentuale mai micã, ceea ce 
reprezintã 903 ºomeri mai puþini în evidenþa 
Agenþiei Judeþene pentru Ocuparea Forþei de 
Muncã din Cãlãraºi. 

La nivelul judeþului Cãlaraºi, ºomajul se menþine în 
continuare ridicat în rândul bãrbaþilor, rata 
ºomajului masculin, înregistratã la 31 mai 2016, 
fiind de 7,76%.

De la începutul acestui an ºi pânã la finele lunii 
mai 2016, a scãzut numãrul ºomerilor indemnizaþi 
cu 173 persoane ºi a crescut numãrul ºomerilor 
neindemnizaþi cu 222 persoane, ceea ce a 
determinat o valoare aproximativ constantã a ratei 
ºomajului, pentru primele 5 luni ale acestui an.

a urmare a implementãrii 
Programului Naþional de Ocupare a CForþei de Muncã, de la începutul 

anului ºi pânã la 30 aprilie 2016, în 
Cãlãraºi au fost încadrate în muncã 2.449 
de persoane. Din totalul acestora, 355 sunt 
tineri cu vârsta sub 25 de ani, 564 se 
încadreazã în grupa 25-35 de ani, 629 au 
între 35 ºi 45 de ani, iar 901 au peste 45 
de ani. Cele mai multe persoane angajate 
provin din mediul rural, respectiv 1.716 
persoane.

Nivelul de pregãtire al persoanelor pentru 
care a fost identificat un loc de muncã 
aratã cã cele mai multe au studii 
gimnaziale - 726, liceale - 601, profesionale 
- 459, 69 de persoane fiind cu studii 
universitare. 

Bãrbaþii angajaþi în perioada de referinþã 
au depãºit numeric femeile care au 
dobândit acelaºi statut pe piaþa muncii, 
respectiv 1.471 faþã de 978. 

Pentru integrarea pe piaþa muncii, 
persoanele aflate în cãutarea unui loc de 
muncã înregistrate în baza de date a 
agenþiei teritoriale pentru ocuparea forþei 
de muncã în a cãrei razã au domiciliul sau 
reºedinþa beneficiazã de pachete 
personalizate de mãsuri active prevãzute 
de Legea nr. 76/2002 privind sistemul 
asigurãrilor pentru ºomaj ºi stimularea 
ocupãrii forþei de muncã, modificatã ºi 
completatã. 

Astfel, în primele patru luni ale anului 
2016, la nivel naþional au fost incluse în 
mãsuri active 232.549 de persoane.

Programul de ocupare al ANOFM a avut la 
bazã, pentru anul 2016, obiectivele 
Programului de Guvernare ºi obiectivele 
strategice ale Uniunii Europene în materie 
de ocupare în perspectiva Europa 2020, 
transpuse în Strategia Naþionalã de 
Ocupare 2015 / 2020. 

Play off 
Et. 1 Dunãrea - Academica Clinceni 1-1 

Et. 2 Farul Constanþa - Dunarea 0-6 

Et. 3 Dunãrea - Dacia Braila 2-2 

Et. 4 Dunãrea - SC Bacau 2-0 

Et. 5 Rapid Bucureºti - Dunãrea 1-0 

Et. 6 Dunãrea - Rapid Bucureºti 3-0 

Et. 7 SC Bacau - Dunãrea 1-1 

Et. 8 Dacia Braila - Dunãrea 0-2 

Et. 9 Dunãrea - Farul Constanþa 2-3 

Et. 10 Academica Clinceni - Dunãrea 0-3 

 10         5         3         2         22-8        18p     
Baraj promovare Liga I: Dunãrea - UTA BD   3-1

Sezonul Regular 
Et. 19 Dunãrea - Ceahlaul Piatra Neamt 1-0 

Et. 20 Rapid Bucuresti - Dunãrea 1-0 

Et. 21 Dunãrea a stat.    

Et. 22 FC Academica - Dunãrea 0-1 

Et. 23 Gloria Buzau - Dunarea 0-4 

Et. 24 Dunãrea - Dacia Unirea Braila 1-0 

Et. 25 Bucovina Pojorâta - Dunãrea 1-1 

Et. 26 Dunãrea - Rapid CFR Suceava 3-1 

 7          5          1         1        11-3         16p 

Rezultate Dunãrea, în epoca Mihalcea

Adrian Mihalcea va rãmâne antrenorul echipei Dunãrea încã douã sezoane

n CSM Cãlãraºi

Dumitru Chirilã: „Federaþia Românã de Box 
este aproape inexistentã prin activitãþile sale"

Aproximativ 2.500 de 
cãlãrãºeni au fost 

încadraþi în muncã în 
primele 4 luni ale anului

„Let's Do It, România!”
Douã ºcoli din Cãlãraºi au câºtigat

6.917 ºomeri înregistraþi în 
evidenþa AJOFM Cãlãraºi, 
la sfârºitul lunii mai 2016

n „Cluburile ecOprovocarea”

Douã licee din Cãlãraºi declarate câºtigãtoare



www.obiectiv-online.ro

...afli ce se-ntâmplã 1124 - 30 iunie 2016 Impact

www.obiectiv-online.ro

Editorialist: Rãzvan Ciucã
Redactor sportiv: Sorin Anghel
Marketing/publicitate: 
Rodica Zaharia - 0724.209.499
Tehnoredactare ºi Web Design : 
SC Look Design SRL- 0723.142.692

...afli ce se-ntâmplã

Preluarea integralã sau partialã 
a materialelor cuprinse în ziarul 
"Obiectiv", fãrã acordul scris al 
conducerii redacþiei se va 
pedepsi conform legii.

Ziarul "Obiectiv" este editat de 
SC LOTMAR PRESS SRL 

Adresa redacþiei: Str. Corniºei, Bl. B 25, Sc. A, Parter
Fax: 0342/815.269
E-mail: lotrea.marius@gmail.com; redactiaobiectiv@gmail.com
Director: Marius Lotrea - 0723.33.12.12
Redactori: Rodica Zaharia - 0724.209.499; 
Mircea Brânduºã - 0727.317.350; Art Director: Dan Lupoi,

Tiparul executat la:

În anul 2013, la cea de-a X-a ediþie - Proiectul „JOBS", coordonat de a educaþiei prin activitãþile de 
a Competiþiei Naþionale „ªcoalã Universitatea din Zurich ºi cooperare europeanã ºi calitatea 
Europeanã", organizatã de Ministerul Educaþiei Naþionale ºi documentelor de candidaturã 
Ministerul Educaþiei Naþionale, o Cercetãrii ªtiinþifice (an ºcolar (documentele manageriale pentru 
ºcoalã din judeþul Cãlãraºi a 2015-2016);perioada 2013-2016, formularul de 
primit pentru prima datã în cei 10 candidaturã ºi portofoliul - 24 proiecte online pe platforma 
ani de la lansarea competiþiei titlul ilustrativ). eTwinning;
de „ªcoalã Europeanã" - ªcoala La ediþia din acest an a 

- Proiectul Transfrontalier „Nicolae Titulescu" Cãlãraºi - Competiþiei Naþionale „ªcoalã 
ºcoalã de referinþã pentru România-Bulgaria „Învãþãmântul Europeanã" s-au înscris 117 unitãþi 
învãþãmântul cãlãrãºean. românesc în context de învãþãmânt preuniversitar din 
Certificatul obþinut are o contemporan", aflat în derulare 34 de judeþe ºi Bucureºti. Cele 60 
valabilitate de trei ani, iar ºcoala începând din martie 2015;de ºcoli câºtigãtoare ale 
noastrã a candidat din nou la competiþiei primesc certificatul - Participare la programele ediþia din acest an, fiind singura „ªcoalã europeanã", valabil 3 ani, internaþionale „LeAF", „Hour of ºcoalã din judeþul Cãlãraºi ºi un premiu de 5.000 lei. Doamna Code", „Let's do it, Danube!";câºtigãtoare a competiþiei. Ecaterina Andronescu a oferit din 
Ministerul Educaþiei Naþionale ºi - 46 participanþi la etapa naþionalã partea Comisiei pentru 
Cercetãrii ªtiinþifice a organizat a olimpiadelor ºi concursurilor învãþãmânt, ºtiinþã, tineret ºi 
vineri, 17 iunie 2016, la Palatul sport din Senat o Diplomã de ºcolare organizate de Ministerul preuniversitar; Ecaterina delegaþiile celor 60 de ºcoli 
Parlamentului (Sala „Spiru Onoare fiecãrei ºcoli câºtigãtoare. Educaþiei; premii obþinute la etapa Andronescu, Preºedintele Comisiei câºtigãtoare ale competiþiei. 
Haret"), festivitatea de premiere a naþionalã: 1 premiu I, 2 premii II, Menþionãm cele mai relevante pentru învãþãmânt, ºtiinþã, tineret Delegaþia ªcolii „Nicolae 
unitãþilor de învãþãmânt dintre proiectele ºi rezultatele 3 premii III, 3 menþiuni, 1 premiu ºi sport din Senat; Marinica Titulescu" a fost compusã din: 
preuniversitar câºtigãtoare în cea ºcolii din ultimii 3 ani ºcolari, special;Stoian, Inspector general în prof. Niculai Miricã – director, 
de-a XIII-a ediþie a Competiþiei prezentate în formularul de Ministerul Educaþiei Naþionale ºi prof . Adriana Constantin – - Promovabilitate la Evaluarea Naþionale „ªcoalã Europeanã". La candidaturã:Cercetãrii ªtiinþifice; Monica director adjunct, prof. Adriana 
festivitate au fost prezenþi: Adrian Calotã, Director al Agenþiei Olaru – responsabil cu programe 
Curaj, Ministrul educaþiei; Monica Naþionale pentru Programe europene ºi eleva Iulia Cãlin; din 
Cristina Anisie, Secretar de stat Comunitare în Domeniul Educaþiei partea Inspectoratului ªcolar 
pentru învãþãmântul ºi Formãrii Profesionale; Judeþean Cãlãraºi a participat 

prof. Steluþa Caraion – Inspector 
ºcolar general adjunct.
„Certificarea ºcolilor cu titlul 
„ªcoalã Europeanã" le conferã 
recunoaºtere ºi prestigiu în cadrul 
comunitãþilor educaþionale, iar 
eforturile pe care le fac pentru 
menþinerea titlului obþinut 
determinã un interes tot mai 
crescut pentru dezvoltarea de noi 
proiecte." – se menþioneazã în 
comunicatul de presã al MENCª 
din data de 16 iunie 2016.
Evaluarea candidaturilor ºcolilor 
înscrise a avut la bazã 
urmãtoarele criterii: coerenþa - Programul de învãþare pe tot naþionalã: peste 95%;
activitãþilor derulate în cadrul parcursul vieþii (LLP) –  Vizitã de 

- Numeroase premii la concursuri proiectelor/programelor studiu cu tema „Une vision globale 
artistice ºi festivaluri naþionale.comunitare cu politica generalã a du developpement de l'enfant, 

instituþiei ºcolare, integrarea quelques initiatives inovantes", În proiectele derulate la nivel 
activitãþilor derulate în cadrul (Bruxelles, octombrie 2013); naþional ºi internaþional, ºcoala 
proiectelor/programelor 

noastrã a promovat valorile - Programul „ECO-ªCOALA"; titlul comunitare în programul curent al 
europene: egalitatea de ºanse, „Eco-ªcoala" începând cu data de ºcolii, performanþele ºcolare 

1 septembrie 2013; educaþia pentru dezvoltare reflectate în rezultatele elevilor la 
durabilã, educaþia pe tot parcursul - Grundtvig – Parteneriate pentru examenele naþionale, olimpiade ºi 
vieþii. Titlul de „ªcoalã învãþare, partener în proiectul concursuri ºcolare, asigurarea 
Europeanã" reprezintã o „Read – Aloud Clubs to Overcome egalitãþii de ºanse, continuitate ºi 
confirmare a performanþelor Intercultural Divide (Read Over)", constanþã în derularea de 

derulat în perioada septembrie obþinute de ªcoala „Nicolae activitãþi/proiecte/programe 
2013–august 2015; Titulescu" în realizarea unei comunitare, strategie ºi modalitãþi 

educaþii de calitate prin de implementare ºi evaluare, - Leonardo da Vinci – Transfer de 
dezvoltarea dimensiunii europene strategie ºi modalitãþi de inovaþie, partener în proiectul 

valorizare (diseminare ºi a educaþiei ºi mobilizeazã „Creative Industry Network of 
exploatare a Entrepreneurs (CINetwork)", colectivul de cadre didactice ºi 
rezultatelor/produselor), derulat în perioada noiembrie elevi pentru redobândirea acestui 
dezvoltarea dimensiunii europene 2013–octombrie 2015; titlu la ediþia din 2019.

rimãria Municipiului menþionate.
Cãlãraºi aduce la 2. Þineti uºile ºi geamurile 
cunoºtinþã faptul cã, în P închise pe perioada 

perioada 26-28.06.2016, se va tratamentului.
executa un tratament de Mãsuri de prim ajutor:
combatere cãpuºe pe zonele 

1. Evitaþi contactul cu pielea verzi respectiv parcuri, taluz 
ochii ºi hainele. Scoateþi parcuri ºi locuri de joacã 
hainele contaminate.pentru copii, în intervalul orar 
2.În caz de inhalare – scoateþi 05.00 – 10.00.
persoana la aer curat. Tratamentele se vor aplica 
Menþineþi temperatura doar când condiþiile 
corpului ºi calmul pacientului. atmosferice sunt favorabile, în 

caz contrar poate fi prelungitã 3. În caz de contact cu pielea – 
perioada (fapt ce va fi se va spala cu apã din 
comunicat ulterior). abundenþã ºi sãpun timp de cel 

puþin 15 minute.Substanþele active utilizate 
sunt: imidacloprind ºi 4. În caz de contact cu ochii – 
deltamethrin.  se va spãla cu apa din 

abundenþã timp de cel putin 15 Recomandãri pentru populaþie:
minute, pe sub pleoape þinând 1. Evitaþi sã circulaþi în 
ochii deschiºi.preajma locaþiei unde se face 

tratament în perioada de timp 5. Solicitaþi asistenþã medicalã 
ºi în intervalul orar mai sus dacã simptomele persistã.
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e data de 24 iunie va avea loc Târgul Firmelor de Exerciþiu este o sã editeze ghidul numit A.B.C.-ul Firmei 
târgul judeþean „Firma de modalitate de dezvoltare a competenþelor de Exerciþiu în cadrul Proiectului 
exerciþiu". Evenimentul se va necesare unui întreprinzãtor dinamic: P CEPRO, cofinanþat din Fondul Social 

desfãºura la Consiliul Judeþean Cãlãraºi, gândirea criticã, luarea deciziilor, European prin Programul Operaþional 
Sala Barbu ªtirbei, începând cu ora asumarea responsabilitãþilor ºi nu în Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 
10.00. ultimul rând familiarizarea elevilor cu 2007-2013 „Investeºte în oameni"

mediul de afaceri.Ghidul de iniþiere ºi învãþare privind Deja devenitã o tradiþie, metoda de 
organizarea activitãþii în Firma de Târgul Judetean al Firmelor de Exerciþiu predare „Firma de exerciþiu" constituie 
Exerciþiu a fost distribuit gratuit cãtre reprezintã o serie de competiþii la care un exemplu de bunã practicã pentru 
ºcolile cu profil tehnologic ºi cuprinde 3 elevii vor participa ºi evalua activitatea învãþãmântul profesional ºi tehnic, profil 
volume: firmelor de exerciþiu asemeni oamenilor servicii.  

de afaceri, educându-ºi astfel spiritul - Antreprenor (înfiinþare ºi activare firmã De 11 ani, liceele tehnologice din judeþul 
antreprenorial.de exerciþiu, recrutare ºi angajare Cãlãraºi au îmbrãþiºat aceastã metodã 

personal); Categoriile din cadrul târgului sunt:având rezultate recunoscute atât la nivel astfel ca judetul Cãlãraºi se poate mândri 
- Business plan (organizarea activitãþii în naþional cât ºi internaþional. - Cea mai bunã prezentare a firmei-PPT;cu o participare de 21 firme de exerciþiu 
F.E, realizarea planului de afaceri ºi Promotorul acestui concept în judeþul - Cel mai bun catalog;din judeþ din 12 licee cu profil tehnologic:
exersarea unor tranzacþii);Cãlãraºi, devenit metodã de predare a - Cel mai profesionist stand;Colegiul Economic, Liceul Tehnologic Nr. 
- Competitivitate (promovarea imaginii fost Colegiul Economic prin organizarea 1 Borcea, Colegiul Tehnic „ªtefan - Cel mai bun spot publicitar;firmei, a produselor si serviciilor, si participarea la diferite târguri judeþene Bãnulescu", Colegiul Agricol „Sandu - Cel mai profesionist personal de stand;participarea la competiþiile Târgului ºi regionale, acesta, a transmis metoda Aldea", Liceul Danubius, Liceul Firmelor de exerciþiu). - Cea mai buna pagina WEB.„Firma de exerciþiu"  cãtre celelalte licee 

Tehnologic „Dan Mateescu", Liceul Alãturi de ghid, Colegiul Economic prin cu profil tehnologic ca o premisã a Prin acest eveniment, organizatorii îºi 
Tehnologic de Transporturi Auto, Liceul echipa de cadre didactice de specialitate integrarii pe piata muncii a absolvenþilor. propun sã-i înveþe pe tinerii participanþi 
Tehnologic „Duiliu Zamfirescu" editeazã anual Revista Viitorii Conºtientizarea avantajelor ºi urmãrirea sã simuleze activitãþile unei firme reale, 
Dragalina, Liceul Tehnologic Nr. 1 Antreprenori în care se regãseºte anualã a feedback-ului din piaþa muncii sã dobândeascã competenþe în toate 
Fundulea, Liceul „Alexandru Odobescu" activitatea de profil economic dar ºi prin implementarea metodei interactive activitãþile ºi departamentele unei firme, 
Lehliu Garã, Liceul Tehnologic „Ion participãrile la competiþiile locale, ºi inovatoare de învãþare Firmã de competenþe necesare pentru a decide 

regionale, naþionale ºi internaþionale. Ghica" Oltenita, Liceul Tehnologic exerciþiu în cadrul orelor de curs, a trecerea la nivelul urmãtor - excelenþa în 
Rezultatele nu au întârziat sã aparã, determinat Colegiul Economic Cãlãraºi „Nicolae Bãlcescu" Olteniþa. afaceri.

rupa de teatru „Trepte”, a 
Centrului Cultural Judeþean TCãlãraºi, participã în perioada 

22 - 28.06.2016, la Festivalul 
Naþional de Teatru pentru copii ºi 
tineri „Copil în Europa”, organizat 
de Asociaþia Culturalã „Pentagon”. 
Evenimentul se  desfaºoarã la 
Timiºoara, fiind la cea de-a IX a 
ediþie.
La aceastã ediþie au fost selectate 
ºaptesprezece trupe din: Arad, 
Timiºoara, Cluj Napoca, Piteºti, 
Cãlãraºi, Baia Mare, Buftea, Recaº, 
Chiºinãu, Fãgãraº, Botoºani ºi 
Panciu. Organizatorii festivalului 
oferã participanþilor posibilitatea de 

Atelierele sunt conduse de si „Peregrinii”. Actorii cãlãraºeni a participa la atelierele de: 
Alexander Hausvater, ªtefan Lupu, vor prezenta piesa „...dincolo?” creativitate, miºcare scenicã, 
Tunde Baczo, Constantin adaptare de ªtefan Niþu, dupã improvizaþie, circ, commedia dell 
Tovarniþchi, Ana Pepine, Paul „Uºa” de Matei Viºniec; avându-i arte, lupte scenice, cascadorie, 
Cimpoieru, Lucia Preda, Mãdalina protagoniºti pe: Ilinca Neacºu, teatru – dans, pantonimã, film, 
Ghiþescu Petre, Raluca Grumãzescu, Maria Radu, Lavinia Bucºã, Bogdan coregrafie, teatru – labirint, step, 
Ionuþ Pârvulescu, Sebastian Vâlcea Gheorghe, Claudiu ªtefan.magie.

Având în vedere prevederile Hotãrârii de 
Consiliul Local nr. 56 din 31.03.2016,  
respectiv Anexa nr. 5 privind Actele 
justificative pentru obþinerea unei locuinþe 
sociale, vã aducem la cunoºtinþã cã termenul 
pentru completarea/actualizarea dosarelor de 
locuinþã socialã se prelungeºte pânã la data 
de 18 Iulie 2016. 

Se vor depune inclusiv: Declaraþia Notarialã, 
Certificatul fiscal, Adeverinþã S.P.C.T.A.F.L 
Cãlãraºi. Dosarele care nu vor fi 
completate/actualizate vor fi înscrise în 
categoria dosarelor incomplete.

Relaþii suplimentare puteþi obþine la 
Compartimentul de Fond locativ din cadrul 
Primãriei Municipiului Cãlãraºi sau pe site-ul 
primariacalarasi.ro Locuinþe - Fond Locativ.

Tratament de combatere a cãpuºelor 
pe zonele verzi din municipiul Cãlãraºi

ªcoala Gimnazialã „Nicolae Titulescu" Cãlãraºi 
- „ªcoalã Europeanã" pentru a doua oarã

Târgul judeþean al Firmelor de Exerciþiu 2016

Trupa „Trepte” participã la Festivalul 
Naþional de Teatru „Copil în Europa”

În atenþia solicitanþilor 
de locuinþã socialã
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În anul 2013, la cea de-a X-a ediþie - Proiectul „JOBS", coordonat de a educaþiei prin activitãþile de 
a Competiþiei Naþionale „ªcoalã Universitatea din Zurich ºi cooperare europeanã ºi calitatea 
Europeanã", organizatã de Ministerul Educaþiei Naþionale ºi documentelor de candidaturã 
Ministerul Educaþiei Naþionale, o Cercetãrii ªtiinþifice (an ºcolar (documentele manageriale pentru 
ºcoalã din judeþul Cãlãraºi a 2015-2016);perioada 2013-2016, formularul de 
primit pentru prima datã în cei 10 candidaturã ºi portofoliul - 24 proiecte online pe platforma 
ani de la lansarea competiþiei titlul ilustrativ). eTwinning;
de „ªcoalã Europeanã" - ªcoala La ediþia din acest an a 

- Proiectul Transfrontalier „Nicolae Titulescu" Cãlãraºi - Competiþiei Naþionale „ªcoalã 
ºcoalã de referinþã pentru România-Bulgaria „Învãþãmântul Europeanã" s-au înscris 117 unitãþi 
învãþãmântul cãlãrãºean. românesc în context de învãþãmânt preuniversitar din 
Certificatul obþinut are o contemporan", aflat în derulare 34 de judeþe ºi Bucureºti. Cele 60 
valabilitate de trei ani, iar ºcoala începând din martie 2015;de ºcoli câºtigãtoare ale 
noastrã a candidat din nou la competiþiei primesc certificatul - Participare la programele ediþia din acest an, fiind singura „ªcoalã europeanã", valabil 3 ani, internaþionale „LeAF", „Hour of ºcoalã din judeþul Cãlãraºi ºi un premiu de 5.000 lei. Doamna Code", „Let's do it, Danube!";câºtigãtoare a competiþiei. Ecaterina Andronescu a oferit din 
Ministerul Educaþiei Naþionale ºi - 46 participanþi la etapa naþionalã partea Comisiei pentru 
Cercetãrii ªtiinþifice a organizat a olimpiadelor ºi concursurilor învãþãmânt, ºtiinþã, tineret ºi 
vineri, 17 iunie 2016, la Palatul sport din Senat o Diplomã de ºcolare organizate de Ministerul preuniversitar; Ecaterina delegaþiile celor 60 de ºcoli 
Parlamentului (Sala „Spiru Onoare fiecãrei ºcoli câºtigãtoare. Educaþiei; premii obþinute la etapa Andronescu, Preºedintele Comisiei câºtigãtoare ale competiþiei. 
Haret"), festivitatea de premiere a naþionalã: 1 premiu I, 2 premii II, Menþionãm cele mai relevante pentru învãþãmânt, ºtiinþã, tineret Delegaþia ªcolii „Nicolae 
unitãþilor de învãþãmânt dintre proiectele ºi rezultatele 3 premii III, 3 menþiuni, 1 premiu ºi sport din Senat; Marinica Titulescu" a fost compusã din: 
preuniversitar câºtigãtoare în cea ºcolii din ultimii 3 ani ºcolari, special;Stoian, Inspector general în prof. Niculai Miricã – director, 
de-a XIII-a ediþie a Competiþiei prezentate în formularul de Ministerul Educaþiei Naþionale ºi prof . Adriana Constantin – - Promovabilitate la Evaluarea Naþionale „ªcoalã Europeanã". La candidaturã:Cercetãrii ªtiinþifice; Monica director adjunct, prof. Adriana 
festivitate au fost prezenþi: Adrian Calotã, Director al Agenþiei Olaru – responsabil cu programe 
Curaj, Ministrul educaþiei; Monica Naþionale pentru Programe europene ºi eleva Iulia Cãlin; din 
Cristina Anisie, Secretar de stat Comunitare în Domeniul Educaþiei partea Inspectoratului ªcolar 
pentru învãþãmântul ºi Formãrii Profesionale; Judeþean Cãlãraºi a participat 

prof. Steluþa Caraion – Inspector 
ºcolar general adjunct.
„Certificarea ºcolilor cu titlul 
„ªcoalã Europeanã" le conferã 
recunoaºtere ºi prestigiu în cadrul 
comunitãþilor educaþionale, iar 
eforturile pe care le fac pentru 
menþinerea titlului obþinut 
determinã un interes tot mai 
crescut pentru dezvoltarea de noi 
proiecte." – se menþioneazã în 
comunicatul de presã al MENCª 
din data de 16 iunie 2016.
Evaluarea candidaturilor ºcolilor 
înscrise a avut la bazã 
urmãtoarele criterii: coerenþa - Programul de învãþare pe tot naþionalã: peste 95%;
activitãþilor derulate în cadrul parcursul vieþii (LLP) –  Vizitã de 

- Numeroase premii la concursuri proiectelor/programelor studiu cu tema „Une vision globale 
artistice ºi festivaluri naþionale.comunitare cu politica generalã a du developpement de l'enfant, 

instituþiei ºcolare, integrarea quelques initiatives inovantes", În proiectele derulate la nivel 
activitãþilor derulate în cadrul (Bruxelles, octombrie 2013); naþional ºi internaþional, ºcoala 
proiectelor/programelor 

noastrã a promovat valorile - Programul „ECO-ªCOALA"; titlul comunitare în programul curent al 
europene: egalitatea de ºanse, „Eco-ªcoala" începând cu data de ºcolii, performanþele ºcolare 

1 septembrie 2013; educaþia pentru dezvoltare reflectate în rezultatele elevilor la 
durabilã, educaþia pe tot parcursul - Grundtvig – Parteneriate pentru examenele naþionale, olimpiade ºi 
vieþii. Titlul de „ªcoalã învãþare, partener în proiectul concursuri ºcolare, asigurarea 
Europeanã" reprezintã o „Read – Aloud Clubs to Overcome egalitãþii de ºanse, continuitate ºi 
confirmare a performanþelor Intercultural Divide (Read Over)", constanþã în derularea de 

derulat în perioada septembrie obþinute de ªcoala „Nicolae activitãþi/proiecte/programe 
2013–august 2015; Titulescu" în realizarea unei comunitare, strategie ºi modalitãþi 

educaþii de calitate prin de implementare ºi evaluare, - Leonardo da Vinci – Transfer de 
dezvoltarea dimensiunii europene strategie ºi modalitãþi de inovaþie, partener în proiectul 

valorizare (diseminare ºi a educaþiei ºi mobilizeazã „Creative Industry Network of 
exploatare a Entrepreneurs (CINetwork)", colectivul de cadre didactice ºi 
rezultatelor/produselor), derulat în perioada noiembrie elevi pentru redobândirea acestui 
dezvoltarea dimensiunii europene 2013–octombrie 2015; titlu la ediþia din 2019.

rimãria Municipiului menþionate.
Cãlãraºi aduce la 2. Þineti uºile ºi geamurile 
cunoºtinþã faptul cã, în P închise pe perioada 

perioada 26-28.06.2016, se va tratamentului.
executa un tratament de Mãsuri de prim ajutor:
combatere cãpuºe pe zonele 

1. Evitaþi contactul cu pielea verzi respectiv parcuri, taluz 
ochii ºi hainele. Scoateþi parcuri ºi locuri de joacã 
hainele contaminate.pentru copii, în intervalul orar 
2.În caz de inhalare – scoateþi 05.00 – 10.00.
persoana la aer curat. Tratamentele se vor aplica 
Menþineþi temperatura doar când condiþiile 
corpului ºi calmul pacientului. atmosferice sunt favorabile, în 

caz contrar poate fi prelungitã 3. În caz de contact cu pielea – 
perioada (fapt ce va fi se va spala cu apã din 
comunicat ulterior). abundenþã ºi sãpun timp de cel 

puþin 15 minute.Substanþele active utilizate 
sunt: imidacloprind ºi 4. În caz de contact cu ochii – 
deltamethrin.  se va spãla cu apa din 

abundenþã timp de cel putin 15 Recomandãri pentru populaþie:
minute, pe sub pleoape þinând 1. Evitaþi sã circulaþi în 
ochii deschiºi.preajma locaþiei unde se face 

tratament în perioada de timp 5. Solicitaþi asistenþã medicalã 
ºi în intervalul orar mai sus dacã simptomele persistã.

...afli ce se-ntâmplã10

www.obiectiv-online.ro

24 - 30 iunie 2016Actual

e data de 24 iunie va avea loc Târgul Firmelor de Exerciþiu este o sã editeze ghidul numit A.B.C.-ul Firmei 
târgul judeþean „Firma de modalitate de dezvoltare a competenþelor de Exerciþiu în cadrul Proiectului 
exerciþiu". Evenimentul se va necesare unui întreprinzãtor dinamic: P CEPRO, cofinanþat din Fondul Social 

desfãºura la Consiliul Judeþean Cãlãraºi, gândirea criticã, luarea deciziilor, European prin Programul Operaþional 
Sala Barbu ªtirbei, începând cu ora asumarea responsabilitãþilor ºi nu în Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 
10.00. ultimul rând familiarizarea elevilor cu 2007-2013 „Investeºte în oameni"

mediul de afaceri.Ghidul de iniþiere ºi învãþare privind Deja devenitã o tradiþie, metoda de 
organizarea activitãþii în Firma de Târgul Judetean al Firmelor de Exerciþiu predare „Firma de exerciþiu" constituie 
Exerciþiu a fost distribuit gratuit cãtre reprezintã o serie de competiþii la care un exemplu de bunã practicã pentru 
ºcolile cu profil tehnologic ºi cuprinde 3 elevii vor participa ºi evalua activitatea învãþãmântul profesional ºi tehnic, profil 
volume: firmelor de exerciþiu asemeni oamenilor servicii.  

de afaceri, educându-ºi astfel spiritul - Antreprenor (înfiinþare ºi activare firmã De 11 ani, liceele tehnologice din judeþul 
antreprenorial.de exerciþiu, recrutare ºi angajare Cãlãraºi au îmbrãþiºat aceastã metodã 

personal); Categoriile din cadrul târgului sunt:având rezultate recunoscute atât la nivel astfel ca judetul Cãlãraºi se poate mândri 
- Business plan (organizarea activitãþii în naþional cât ºi internaþional. - Cea mai bunã prezentare a firmei-PPT;cu o participare de 21 firme de exerciþiu 
F.E, realizarea planului de afaceri ºi Promotorul acestui concept în judeþul - Cel mai bun catalog;din judeþ din 12 licee cu profil tehnologic:
exersarea unor tranzacþii);Cãlãraºi, devenit metodã de predare a - Cel mai profesionist stand;Colegiul Economic, Liceul Tehnologic Nr. 
- Competitivitate (promovarea imaginii fost Colegiul Economic prin organizarea 1 Borcea, Colegiul Tehnic „ªtefan - Cel mai bun spot publicitar;firmei, a produselor si serviciilor, si participarea la diferite târguri judeþene Bãnulescu", Colegiul Agricol „Sandu - Cel mai profesionist personal de stand;participarea la competiþiile Târgului ºi regionale, acesta, a transmis metoda Aldea", Liceul Danubius, Liceul Firmelor de exerciþiu). - Cea mai buna pagina WEB.„Firma de exerciþiu"  cãtre celelalte licee 

Tehnologic „Dan Mateescu", Liceul Alãturi de ghid, Colegiul Economic prin cu profil tehnologic ca o premisã a Prin acest eveniment, organizatorii îºi 
Tehnologic de Transporturi Auto, Liceul echipa de cadre didactice de specialitate integrarii pe piata muncii a absolvenþilor. propun sã-i înveþe pe tinerii participanþi 
Tehnologic „Duiliu Zamfirescu" editeazã anual Revista Viitorii Conºtientizarea avantajelor ºi urmãrirea sã simuleze activitãþile unei firme reale, 
Dragalina, Liceul Tehnologic Nr. 1 Antreprenori în care se regãseºte anualã a feedback-ului din piaþa muncii sã dobândeascã competenþe în toate 
Fundulea, Liceul „Alexandru Odobescu" activitatea de profil economic dar ºi prin implementarea metodei interactive activitãþile ºi departamentele unei firme, 
Lehliu Garã, Liceul Tehnologic „Ion participãrile la competiþiile locale, ºi inovatoare de învãþare Firmã de competenþe necesare pentru a decide 

regionale, naþionale ºi internaþionale. Ghica" Oltenita, Liceul Tehnologic exerciþiu în cadrul orelor de curs, a trecerea la nivelul urmãtor - excelenþa în 
Rezultatele nu au întârziat sã aparã, determinat Colegiul Economic Cãlãraºi „Nicolae Bãlcescu" Olteniþa. afaceri.

rupa de teatru „Trepte”, a 
Centrului Cultural Judeþean TCãlãraºi, participã în perioada 

22 - 28.06.2016, la Festivalul 
Naþional de Teatru pentru copii ºi 
tineri „Copil în Europa”, organizat 
de Asociaþia Culturalã „Pentagon”. 
Evenimentul se  desfaºoarã la 
Timiºoara, fiind la cea de-a IX a 
ediþie.
La aceastã ediþie au fost selectate 
ºaptesprezece trupe din: Arad, 
Timiºoara, Cluj Napoca, Piteºti, 
Cãlãraºi, Baia Mare, Buftea, Recaº, 
Chiºinãu, Fãgãraº, Botoºani ºi 
Panciu. Organizatorii festivalului 
oferã participanþilor posibilitatea de 

Atelierele sunt conduse de si „Peregrinii”. Actorii cãlãraºeni a participa la atelierele de: 
Alexander Hausvater, ªtefan Lupu, vor prezenta piesa „...dincolo?” creativitate, miºcare scenicã, 
Tunde Baczo, Constantin adaptare de ªtefan Niþu, dupã improvizaþie, circ, commedia dell 
Tovarniþchi, Ana Pepine, Paul „Uºa” de Matei Viºniec; avându-i arte, lupte scenice, cascadorie, 
Cimpoieru, Lucia Preda, Mãdalina protagoniºti pe: Ilinca Neacºu, teatru – dans, pantonimã, film, 
Ghiþescu Petre, Raluca Grumãzescu, Maria Radu, Lavinia Bucºã, Bogdan coregrafie, teatru – labirint, step, 
Ionuþ Pârvulescu, Sebastian Vâlcea Gheorghe, Claudiu ªtefan.magie.

Având în vedere prevederile Hotãrârii de 
Consiliul Local nr. 56 din 31.03.2016,  
respectiv Anexa nr. 5 privind Actele 
justificative pentru obþinerea unei locuinþe 
sociale, vã aducem la cunoºtinþã cã termenul 
pentru completarea/actualizarea dosarelor de 
locuinþã socialã se prelungeºte pânã la data 
de 18 Iulie 2016. 

Se vor depune inclusiv: Declaraþia Notarialã, 
Certificatul fiscal, Adeverinþã S.P.C.T.A.F.L 
Cãlãraºi. Dosarele care nu vor fi 
completate/actualizate vor fi înscrise în 
categoria dosarelor incomplete.

Relaþii suplimentare puteþi obþine la 
Compartimentul de Fond locativ din cadrul 
Primãriei Municipiului Cãlãraºi sau pe site-ul 
primariacalarasi.ro Locuinþe - Fond Locativ.

Tratament de combatere a cãpuºelor 
pe zonele verzi din municipiul Cãlãraºi

ªcoala Gimnazialã „Nicolae Titulescu" Cãlãraºi 
- „ªcoalã Europeanã" pentru a doua oarã

Târgul judeþean al Firmelor de Exerciþiu 2016

Trupa „Trepte” participã la Festivalul 
Naþional de Teatru „Copil în Europa”

În atenþia solicitanþilor 
de locuinþã socialã
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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

1 – 7 iulie
Orele: 17.00; 20.00

C ema 3D - 2D ãl aº

in

C ãr i

C ema 3D - 2D ãl aº

in

C ãr i

24 – 30 iunie
Orele: 17.00; 20.00
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