
Mircea Brânduºã localnicilor o zi plinã de distracþie, muzicã ºi stadionul comunal, acolo unde s-a desfãºurat 
dans în compania unor nume cunoscute ale o competiþie de fotbal la care au participat 

a sfârºitul sãptãmânii trecute, comuna muzicii româneºti, cu prilejul ediþiei a doua a ªcolile din comuna Mitreni, ªcoala 
Mitreni a îmbrãcat straie de sãrbãtoare. Zilei comunei Mitreni. Constantin Teodorescu din comuna ªoldanu 

Manifestãrile dedicate acestei sãrbãtori au ºi ªcoala Gimnazialã din Curcani, cupa fiind LAdministraþia publicã localã, la iniþiativa 
domnului primar Tudorel Minciunã, a oferit debutat duminicã, 3 iulie, ora 10.00 pe cuceritã de micuþii fotbaliºti...
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Mircea Brânduºã domenii importante, reprezentaþi ai 
minoritãþilor. În rândurile de mai 
jos, Iulian Geambaºu face o trecere rimarul Iulian Geambaºu a 
în revistã a activitãþii din mandatul câºtigat nou mandat de 
trecut, dar ºi despre ce va urma în primar al comunei ªoldanu. P
administraþia ªoldanu, despre Al treilea. Din echipa sa fac parte 
onoarea de a lucra în slujba foarte mulþi oameni importanþi din 
contribuabilului, comunitate: profesori, ingineri, 
indiferent de...oameni de culturã, specialiºti din >> pagina 4
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Rezultatele 

Cântec, joc ºi voie bunã la 
Ziua Comunei Mitreni! 

Iulian Geambaºu: „Avem proiecte 
îndrãzneþe ºi sperãm sã reuºim 

sã le implementãm cu bine"

Irinel Roman: „Munca depusã 
ºi proiectele realizate sunt o 
confirmare a faptului cã 
localitatea se îndreaptã spre 
un viitor mai bun"

 „Se merge pe 
varianta de a face 

12 regiuni 
administrative"

 - vizite de 
lucru la toate 
primãriile din 

judeþ

finale la 
Evaluarea 
Naþionalã 

 sãrbãtoritã 
pe 9 iulie / Ivan 
Patzaichin revine la 
Cãlãraºi

Ziua Dunãrii

42 de agenþi au intrat 
în rândurile poliþiºtilor 
Inspectoratului de 
Poliþie Judeþean 
Cãlãraºi 

Bacalaureat 2016 / 1.500 
de candidaþi înscriºi în 
judeþul Cãlãraºi
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n a doua zi a Lupºanu, Vlad Þepeº, funcþionale care sã caute consultanþã în domenii 
maratonului Alexandru Odobescu, soluþii pentru problemele specifice pentru Îadministraþiei în judeþ, Independenþa ºi Cuza Vodã. lor.” - a spus preºedintele reprezentanþii 

echipa de la Consiliul „Oamenii au nevoie de Consiliului Judeþean administraþiei locale din 
Judeþean Cãlãraºi s-a spitale, drumuri, ºcoli, apã Cãlãraºi, Vasile Iliuþã. toate primãriile judeþului. 
întâlnit cu primarii ºi curentã... dar mai ales sã fie Aceºtia iau contact direct cu 

La iniþiativa preºedintelui funcþionarii publici din ascultaþi. Am plecat de jos, problemele comunitãþilor, 
Consiliu Judeþean Cãlãraºi, Belciugatele, Fundulea, am ajuns în administraþie ºi identificã ºi oferã soluþii 
Vasile Iliuþã, experþii din Tãmãdãu Mare, Nicolae am vãzut cã oamenii au pentru îmbunãtãþirea 
cadrul instituþiei oferã Bãlcescu, Lehliu Sat, nevoie de instituþii dezvoltãrii social-economice.

e 1 iulie, Consiliul monumentelor istorice ºi 
de arhitecturã – 7 Judeþean Cãlãraºi s-a 
membri:întrunit în ºedinþã P

extraordinarã. Pe ordinea Benea Ovidiu
de zi s-au aflat, iniþial douã Bãnescu Laurenþiu
proiecte de hotãrâre: 

Rãdulescu Gabriel
organizarea comisiilor de 

Filimon Mihaispecialitate pe principalele 
Vârtejean Liviudomenii de activitate ºi 

numirea Managerului Matei Gheorghe
Bibliotecii Judeþene Chiriþã Gheorghe
„Alexandru Odobescu" 
Cãlãraºi, dar cel de-al doilea 

IV. Comisia pentru proiect a fost scos de pe 
servicii publice ºi comerþ ordinea de zi. 
- 5 membri:

În cadrul ºedinþei 
Ana Tituextraordinare au fost 
Magearu Antonaprobate în unanimitate 

Samoilã Ion Rogoz Nicolaecele 5 comisii de Filimon Mihai
Bãnea VergilSorinel Marianspecialitate: Sbârcea Marian

Dumbravã Virgil Marian Deculescu Valentin I. Comisia de studii, Spiridon Marian
Dumitruprognoze economico-

Cristodor Dan Eugensociale, buget-finanþe ºi II. Comisia pentru 
V. Comisia pentru administrarea Manole Sergiu administraþie publice 
activitãþi ºtiinþifice, domeniului public ºi localã, juridicã ºi de Pandea Ciprian învãþãmânt, sãnãtate, privat al judeþului – 9 disciplinã, apãrarea Jenel culturã, culte, protecþie membri: ordinii publice, 
socialã, sportive ºi de Enciu Nicolae respectarea drepturilor 

III. Comisia de agrement – 5 membri:ºi a libertãþilor Gãman Ioan organizare ºi dezvoltare Tîlpeanu Iliecetãþenilor ºi ale Rãdulescu Gabriel urbanisticã, realizarea Nedelcu Vasileminoritãþilor naþionale – Deculescu Valentin lucrãrilor publice, 9 membri: Marin IoanDumitru protecþia mediului 
Bãnescu Laurenþiu Paþurcã Roxana NataliaRogoz Nicolae înconjurãtor, 
Marin Ioan Munteanu Cristina Lauraconservarea Cristodor Dan Eugen
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asile Iliuþã, noul preºedinte al Consiliului 
Judeþean Cãlãraºi, a demarat luni, 4 iulie, un 
program de vizite ce vizeazã toate primãriile V

din judeþ.
Potrivit datelor publicate pe pagina de 
facebook a Consiliului Judeþean Cãlãraºi, o 
echipã formatã din preºedintele Consiliului 
Judeþean Cãlãraºi, Vasile Iliuþã, vicepreºedinþii 
CJ Cãlãraºi, Marian Dinulescu ºi Valentin 
Barbu, administrator public - Daniel ªtefan, 
director executiv al Direcþiei Tehnice - Sorin 
Vasilescu, secretarul judeþului - Dumitru 
Tudone, director Direcþia Comunitarã de 
Evidenþã a Persoanelor - Mihai Miu, director 
executiv al Direcþiei Generale de Asistenþã 

Socialã ºi Protecþia Copilului - Doiniþa Nicolae, 
arhitectul ºef al judeþului - Laurenþiu Samoilã 
s-a întâlnit, în prima parte a turneului de 
lucru, cu primarii ºi funcþionarii publici din 
comunele Dor Mãrunt, Dragoº Vodã, 
Dragalina, Periºoru, Borcea, Jegãlia, Unirea, 
Dichiseni, Roseþi, Modelu.
„Sunt preºedintele Consiliului Judeþean pentru 
300.000 de oameni. Nu conteazã culoarea lor 
politicã ori ce au votat. Ne intereseazã sã 
rezolvãm problemele lor ºi de aceea am 
preferat sã venim în mijlocul comunitãþilor din 
judeþ, pentru a întâlni în mod direct realitatea 
din teren.” - a menþionat preºedintele CJ 
Cãlãraºi, Vasile Iliuþã, pe pagina de facebook a 
Consiliului Judeþean.
La întâlnirea oamenilor din administraþia 
localã au fost prezenþi ºi preoþi, oameni de 
afaceri ºi alþi reprezentanþi ai societãþii civile 
din comunele amintite. Pentru a veni în 
ajutorul primãriilor care au nevoie de sprijin 
cu unele iniþiative legislative, preºedintele CJ 
Cãlãraºi l-a invitat la întâlnirea din fiecare 
comunã ºi pe senatorul Liviu Tomoiagã.

n a treia zi a maratonului deja, sãlile de clase 
administraþiei în judeþ, echipa de la pentru un nou an 
Consiliul Judeþean Cãlãraºi s-a Î ºcolar. Astfel de 

întâlnit cu primarii ºi funcþionarii oameni, care ºi-au 
publici din comunele Crivãþ, Radovanu, înþeles rolul în 
Cãscioarele, Chirnogi, Chiselet, comunitate, vreau sã 
Mãnãstirea, Dorobanþu ºi Grãdiºtea. fie sprijiniþi de 
În comuna Cãscioarele, preºedintele instituþiile statului.” 
Consiliului Judeþean Cãlãraºi, Vasile La iniþiativa 
Iliuþã a rãmas plãcut impresionat de preºedintelui 
activitãþile directorului ºcolii din Consiliu Judeþean 
localitate. „Omul sfinþeºte locul. Am Cãlãraºi, Vasile 
rãmas plãcut impresionat de modul în Iliuþã, experþii din 
care doamna Alexandra Popa, cadrul instituþiei se 
directorul ºcolii din Cãscioarele, se deplaseazã în 
implicã pentru buna desfãºurare a localitãþile judeþului, 

ºi alte categorii sociale implicate activ activitãþii ºcolare. Nici nu au luat bine unde se întâlnesc cu reprezentanþi ai 
în viaþa comunitãþii.elevii vacanþã, ºi dumneaei a pregãtit, administraþiei locale, oameni de afaceri 

42 de agenþi de poliþie au intrat în bunãvoinþã ºi fermitate. în comunele Alexandru Odobescu, 
rândurile poliþiºtilor Inspectoratului Ciocãneºti, Cuza Vodã, Dorobanþu, 

În data de 11 iulie a.c., proaspeþii de Poliþie Judeþean Cãlãraºi Grãdiºtea, Independenþa, Ulmu, 
agenþi vor depune jurãmântul de începând cu data de 1 iulie 2016. Dragalina, Periºoru, Dragos Vodã, 
credinþã, dupã care vor lua parte la Aceºtia au promovat în luna mai ªtefan Vodã, Dor Mãrunt, Borcea, 
un curs intensiv de pregãtire 2016 examentul de încadrare din Dichiseni, Jegãlia, Roseþi, Gãlbinaºi, 
teoreticã ºi practicã, organizat la una sursã externã ºi reîncadrare. Fundeni, Plãtãreºti, Sohatu, Vasilaþi, 
dintre unitãþile de învãþãmânt ale Chirnogi, Mânãstirea,  Radovanu, 

Cei 42 agenþi de poliþie au fost M.A.I. care va culmina cu un Ulmeni, Sohatu, Crivãþ, Gurbãneºti, 
întâmpinaþi de conducerea examen de absolvire, în urma cãruia Sãruleºti, Tãmãdãu Mare, 
Inspectoratului de Poliþie Judeþean vor afla dacã rãmân poliþiºti în Belciugatele ºi Frãsinet.
Cãlãraºi, care i-a asigurat pe cei mai slujba cetãþeanului sau redevin 
noi poliþiºti care se alãturã Agenþii vor dobândi dreptul de a cetãþeni pentru care visul de a 
structurilor de ordine publicã ºi purta armament de serviciu numai deveni poliþiºti se terminã dupã 3 
siguranþã naþionalã de întregul dupã perioada de pregãtire intensivã luni.
sprijin în exercitarea profesiei, care ºi dupã ce vor promova examenul de 

Cele 42 de posturi sunt repartizate implicã devotament, seriozitate, definitivare în carierã.

rimãria Municipiului Cãlãraºi aduce la cunoºtinþã 
faptul cã, în perioada 10 – 12 iulie 2016, va executa Ptratamente de dezinsecþie pentru combaterea 

þânþarilor generatori de disconfort ai domeniului public. 

Tratamentele se vor aplica în intervalul orar 00.00 - 05.00, în 
funcþie de condiþiile atmosferice fiind posibilã prelungire 
perioadei menþionate. 

Substanþele active ce vor fi utilizate sunt: s-metropren, 
cipermethrin ºi deltamethrin.

Primãria precizeazã cã tratamentele se vor desfãºura în 
condiþii corespunzãtoare pe raza municipiului Cãlãraºi, 
respectând prevederile legale de protecþie a mediului, a 
sãnãtãþii ºi securitãþii populaþiei.

ECOAQUA SA CÃLÃRAªI, cu sediul în Documentele de participare la licitaþie vor fi 
Cãlãraºi, str. Progresul, bl. BBB, etaj 3, depuse la sediul ECOAQUA SA Cãlãraºi, str. 
organizeazã licitaþie publicã cu strigare pentru Progresul, bl. BBB, etaj 3, pânã la data de 
vânzare bunuri rezultate din mijloace fixe 20.07.2016, orele 10:00.
casate.

Licitaþia va avea loc la sediul ECOAQUA 
Preþul de pornire este de 135.000 lei pentru SA Cãlãraºi, pe data de 20.07.2016, orele 
„Alimentarea cu energie electricã”, 28.000 lei 10:00.
„Postul Trafo” ºi 177.000 lei „Staþia plutitoare”. 

În caz de neadjudecare, urmãtoarele ºedinþe de 
licitaþie vor avea loc în datele de 27.07.2016, Garanþia de participare, în ordinea celor trei 
respectiv 03.08.2016, orele 10:00, iar bunuri de mai sus, este de: 2.700 lei, 560 lei, 
anunþurile cu noile condiþii vor fi afiºate la respectiv 3.500 lei.
sediul Ecoaqua SA ºi la Primãria Municipiului 

Documentaþia licitaþiei poate fi procuratã zilnic 
Cãlãraºi. 

între orele 7:30-16:00 de la sediul nostru din 
Pentru relaþii suplimentare vã puteþi adresa la Cãlãraºi, începând cu data de 06.07.2016, la 
sediul sucursalei, telefon 0242315346.preþul de 100 lei.

inisterul Educaþiei Naþionale ºi 
Cercetãrii ªtiinþifice a publicat Mrezultatele finale înregistrate la 

Evaluarea Naþionalã de absolvenþii clasei a VIII-
a. Potrivit acestor date, înainte de contestaþii, 
rata de promovare în judeþul Cãlãraºi a fost de 
67,7%, dar a crescut cu 0,5 procente, dupã 
rezolvarea contestaþiilor, ajungând la 68,2%. În 
Cãlãraºi niciun elev nu a obþinut media 
generalã 10. Potrivit edu.ro, 35 de elevi au avut 
medii între 9,5 ºi 9,99, alþi 79 au obþinut medii 
între 9 ºi 9,49. Dintre cei 1.990 de elevi care au 
susþinut evaluarea, 632 nu au reuºit sã obþinã 
media 5. 

Datele statistice publicate de Ministerul 
Educaþiei aratã cã în judeþul Cãlãraºi 2.085 de 
elevi s-au înscris la Evaluarea Naþionalã 2016. 
Dintre aceºtia 88 au lipsit de la proba de Limba 
ºi Literaturã Românã, iar 95 de elevi nu s-au 
prezentat la proba de Matematicã. Potrivit 
acestor date, niciun elev nu a fost eliminat din 
salã. 

bsolvenþii de liceu au început pe 4 iulie, 
probele scrise la Bac. În prima zi, pe 4 
iulie, absolvenþii de liceu au susþinut A

testul scris la Limba ºi literatura românã din 
cadrul examenului de Bacalaureat, sesiunea 
iunie-iulie 2016. Miercuri, 6 iulie, a avut loc 
proba obligatorie a profilului la disciplinele 
Istorie ºi Matematicã. Ultima probã scrisã, 
proba la alegere a profilului si specializãrii, a 
fost programatã pentru 8 iulie. În funcþie de 
cele douã criterii, candidaþii au putut opta 
pentru una dintre urmãtoarele discipline: 
Biologie, Chimie, Fizicã, Economie, Filosofie, 
Geografie, Informaticã, Logicã ºi argumentare, 
Sociologie ºi Psihologie. În judeþul Cãlãraºi, la 
prima sesiune din acest an, s-au înscris 
aproximativ 1.500 de candidaþi, atât din 
promoþia curentã cât ºi din seriile anterioare.

n aceastã sãptãmânã s-au 
desfãºurat probele scrise din Îcadrul examenului de Bacalaureat. 

La proba de Limba Romanã, 
susþinutã pe 4 iulie, au fost eliminaþi 
2 elevi pentru tentativã de fraudã. 
„Am avut doi elevi eliminaþi la Limba 
Românã, au încercat sã fraudeze 
examenul cu telefonul mobil, unul de 
la Fundulea, iar celãlalt de la Lehliu”, 
a declarat inspectorul ºcolar general 
al ISJ Cãlãraºi, Constantin Tudor.

n Bacalaureat 2016

1.500 de candidaþi înscriºi în judeþul Cãlãraºi
Doi elevi din 

Cãlãraºi eliminaþi 
de la prima 
proba scrisã

n Cãlãraºi

Dezinsecþie pentru 
combaterea þânþarilor în 

perioada 10 - 12 iulie 2016

ANUNÞ

n Cãlãraºi

Rezultatele finale la 
Evaluarea Naþionalã 

42 de agenþi au intrat în rândurile poliþiºtilor 
Inspectoratului de Poliþie Judeþean Cãlãraºi 

Vasile Iliuþã: „Oamenii au nevoie de
spitale, drumuri, ºcoli, apã curentã...”

S-au votat comisiile de specialitate   
din cadrul Consiliului Judeþean Cãlãraºi  

Care este componenþa acestora

Vasile Iliuþã - vizite 
de lucru la toate 

primãriile din judeþ

Vasile Iliuþã, impresionat de
conducerea ºcolii din Cãscioarele
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asile Iliuþã, noul preºedinte al Consiliului 
Judeþean Cãlãraºi, a demarat luni, 4 iulie, un 
program de vizite ce vizeazã toate primãriile V

din judeþ.
Potrivit datelor publicate pe pagina de 
facebook a Consiliului Judeþean Cãlãraºi, o 
echipã formatã din preºedintele Consiliului 
Judeþean Cãlãraºi, Vasile Iliuþã, vicepreºedinþii 
CJ Cãlãraºi, Marian Dinulescu ºi Valentin 
Barbu, administrator public - Daniel ªtefan, 
director executiv al Direcþiei Tehnice - Sorin 
Vasilescu, secretarul judeþului - Dumitru 
Tudone, director Direcþia Comunitarã de 
Evidenþã a Persoanelor - Mihai Miu, director 
executiv al Direcþiei Generale de Asistenþã 

Socialã ºi Protecþia Copilului - Doiniþa Nicolae, 
arhitectul ºef al judeþului - Laurenþiu Samoilã 
s-a întâlnit, în prima parte a turneului de 
lucru, cu primarii ºi funcþionarii publici din 
comunele Dor Mãrunt, Dragoº Vodã, 
Dragalina, Periºoru, Borcea, Jegãlia, Unirea, 
Dichiseni, Roseþi, Modelu.
„Sunt preºedintele Consiliului Judeþean pentru 
300.000 de oameni. Nu conteazã culoarea lor 
politicã ori ce au votat. Ne intereseazã sã 
rezolvãm problemele lor ºi de aceea am 
preferat sã venim în mijlocul comunitãþilor din 
judeþ, pentru a întâlni în mod direct realitatea 
din teren.” - a menþionat preºedintele CJ 
Cãlãraºi, Vasile Iliuþã, pe pagina de facebook a 
Consiliului Judeþean.
La întâlnirea oamenilor din administraþia 
localã au fost prezenþi ºi preoþi, oameni de 
afaceri ºi alþi reprezentanþi ai societãþii civile 
din comunele amintite. Pentru a veni în 
ajutorul primãriilor care au nevoie de sprijin 
cu unele iniþiative legislative, preºedintele CJ 
Cãlãraºi l-a invitat la întâlnirea din fiecare 
comunã ºi pe senatorul Liviu Tomoiagã.

n a treia zi a maratonului deja, sãlile de clase 
administraþiei în judeþ, echipa de la pentru un nou an 
Consiliul Judeþean Cãlãraºi s-a Î ºcolar. Astfel de 

întâlnit cu primarii ºi funcþionarii oameni, care ºi-au 
publici din comunele Crivãþ, Radovanu, înþeles rolul în 
Cãscioarele, Chirnogi, Chiselet, comunitate, vreau sã 
Mãnãstirea, Dorobanþu ºi Grãdiºtea. fie sprijiniþi de 
În comuna Cãscioarele, preºedintele instituþiile statului.” 
Consiliului Judeþean Cãlãraºi, Vasile La iniþiativa 
Iliuþã a rãmas plãcut impresionat de preºedintelui 
activitãþile directorului ºcolii din Consiliu Judeþean 
localitate. „Omul sfinþeºte locul. Am Cãlãraºi, Vasile 
rãmas plãcut impresionat de modul în Iliuþã, experþii din 
care doamna Alexandra Popa, cadrul instituþiei se 
directorul ºcolii din Cãscioarele, se deplaseazã în 
implicã pentru buna desfãºurare a localitãþile judeþului, 

ºi alte categorii sociale implicate activ activitãþii ºcolare. Nici nu au luat bine unde se întâlnesc cu reprezentanþi ai 
în viaþa comunitãþii.elevii vacanþã, ºi dumneaei a pregãtit, administraþiei locale, oameni de afaceri 

42 de agenþi de poliþie au intrat în bunãvoinþã ºi fermitate. în comunele Alexandru Odobescu, 
rândurile poliþiºtilor Inspectoratului Ciocãneºti, Cuza Vodã, Dorobanþu, 

În data de 11 iulie a.c., proaspeþii de Poliþie Judeþean Cãlãraºi Grãdiºtea, Independenþa, Ulmu, 
agenþi vor depune jurãmântul de începând cu data de 1 iulie 2016. Dragalina, Periºoru, Dragos Vodã, 
credinþã, dupã care vor lua parte la Aceºtia au promovat în luna mai ªtefan Vodã, Dor Mãrunt, Borcea, 
un curs intensiv de pregãtire 2016 examentul de încadrare din Dichiseni, Jegãlia, Roseþi, Gãlbinaºi, 
teoreticã ºi practicã, organizat la una sursã externã ºi reîncadrare. Fundeni, Plãtãreºti, Sohatu, Vasilaþi, 
dintre unitãþile de învãþãmânt ale Chirnogi, Mânãstirea,  Radovanu, 

Cei 42 agenþi de poliþie au fost M.A.I. care va culmina cu un Ulmeni, Sohatu, Crivãþ, Gurbãneºti, 
întâmpinaþi de conducerea examen de absolvire, în urma cãruia Sãruleºti, Tãmãdãu Mare, 
Inspectoratului de Poliþie Judeþean vor afla dacã rãmân poliþiºti în Belciugatele ºi Frãsinet.
Cãlãraºi, care i-a asigurat pe cei mai slujba cetãþeanului sau redevin 
noi poliþiºti care se alãturã Agenþii vor dobândi dreptul de a cetãþeni pentru care visul de a 
structurilor de ordine publicã ºi purta armament de serviciu numai deveni poliþiºti se terminã dupã 3 
siguranþã naþionalã de întregul dupã perioada de pregãtire intensivã luni.
sprijin în exercitarea profesiei, care ºi dupã ce vor promova examenul de 

Cele 42 de posturi sunt repartizate implicã devotament, seriozitate, definitivare în carierã.

rimãria Municipiului Cãlãraºi aduce la cunoºtinþã 
faptul cã, în perioada 10 – 12 iulie 2016, va executa Ptratamente de dezinsecþie pentru combaterea 

þânþarilor generatori de disconfort ai domeniului public. 

Tratamentele se vor aplica în intervalul orar 00.00 - 05.00, în 
funcþie de condiþiile atmosferice fiind posibilã prelungire 
perioadei menþionate. 

Substanþele active ce vor fi utilizate sunt: s-metropren, 
cipermethrin ºi deltamethrin.

Primãria precizeazã cã tratamentele se vor desfãºura în 
condiþii corespunzãtoare pe raza municipiului Cãlãraºi, 
respectând prevederile legale de protecþie a mediului, a 
sãnãtãþii ºi securitãþii populaþiei.

ECOAQUA SA CÃLÃRAªI, cu sediul în Documentele de participare la licitaþie vor fi 
Cãlãraºi, str. Progresul, bl. BBB, etaj 3, depuse la sediul ECOAQUA SA Cãlãraºi, str. 
organizeazã licitaþie publicã cu strigare pentru Progresul, bl. BBB, etaj 3, pânã la data de 
vânzare bunuri rezultate din mijloace fixe 20.07.2016, orele 10:00.
casate.

Licitaþia va avea loc la sediul ECOAQUA 
Preþul de pornire este de 135.000 lei pentru SA Cãlãraºi, pe data de 20.07.2016, orele 
„Alimentarea cu energie electricã”, 28.000 lei 10:00.
„Postul Trafo” ºi 177.000 lei „Staþia plutitoare”. 

În caz de neadjudecare, urmãtoarele ºedinþe de 
licitaþie vor avea loc în datele de 27.07.2016, Garanþia de participare, în ordinea celor trei 
respectiv 03.08.2016, orele 10:00, iar bunuri de mai sus, este de: 2.700 lei, 560 lei, 
anunþurile cu noile condiþii vor fi afiºate la respectiv 3.500 lei.
sediul Ecoaqua SA ºi la Primãria Municipiului 

Documentaþia licitaþiei poate fi procuratã zilnic 
Cãlãraºi. 

între orele 7:30-16:00 de la sediul nostru din 
Pentru relaþii suplimentare vã puteþi adresa la Cãlãraºi, începând cu data de 06.07.2016, la 
sediul sucursalei, telefon 0242315346.preþul de 100 lei.

inisterul Educaþiei Naþionale ºi 
Cercetãrii ªtiinþifice a publicat Mrezultatele finale înregistrate la 

Evaluarea Naþionalã de absolvenþii clasei a VIII-
a. Potrivit acestor date, înainte de contestaþii, 
rata de promovare în judeþul Cãlãraºi a fost de 
67,7%, dar a crescut cu 0,5 procente, dupã 
rezolvarea contestaþiilor, ajungând la 68,2%. În 
Cãlãraºi niciun elev nu a obþinut media 
generalã 10. Potrivit edu.ro, 35 de elevi au avut 
medii între 9,5 ºi 9,99, alþi 79 au obþinut medii 
între 9 ºi 9,49. Dintre cei 1.990 de elevi care au 
susþinut evaluarea, 632 nu au reuºit sã obþinã 
media 5. 

Datele statistice publicate de Ministerul 
Educaþiei aratã cã în judeþul Cãlãraºi 2.085 de 
elevi s-au înscris la Evaluarea Naþionalã 2016. 
Dintre aceºtia 88 au lipsit de la proba de Limba 
ºi Literaturã Românã, iar 95 de elevi nu s-au 
prezentat la proba de Matematicã. Potrivit 
acestor date, niciun elev nu a fost eliminat din 
salã. 

bsolvenþii de liceu au început pe 4 iulie, 
probele scrise la Bac. În prima zi, pe 4 
iulie, absolvenþii de liceu au susþinut A

testul scris la Limba ºi literatura românã din 
cadrul examenului de Bacalaureat, sesiunea 
iunie-iulie 2016. Miercuri, 6 iulie, a avut loc 
proba obligatorie a profilului la disciplinele 
Istorie ºi Matematicã. Ultima probã scrisã, 
proba la alegere a profilului si specializãrii, a 
fost programatã pentru 8 iulie. În funcþie de 
cele douã criterii, candidaþii au putut opta 
pentru una dintre urmãtoarele discipline: 
Biologie, Chimie, Fizicã, Economie, Filosofie, 
Geografie, Informaticã, Logicã ºi argumentare, 
Sociologie ºi Psihologie. În judeþul Cãlãraºi, la 
prima sesiune din acest an, s-au înscris 
aproximativ 1.500 de candidaþi, atât din 
promoþia curentã cât ºi din seriile anterioare.

n aceastã sãptãmânã s-au 
desfãºurat probele scrise din Îcadrul examenului de Bacalaureat. 

La proba de Limba Romanã, 
susþinutã pe 4 iulie, au fost eliminaþi 
2 elevi pentru tentativã de fraudã. 
„Am avut doi elevi eliminaþi la Limba 
Românã, au încercat sã fraudeze 
examenul cu telefonul mobil, unul de 
la Fundulea, iar celãlalt de la Lehliu”, 
a declarat inspectorul ºcolar general 
al ISJ Cãlãraºi, Constantin Tudor.

n Bacalaureat 2016

1.500 de candidaþi înscriºi în judeþul Cãlãraºi
Doi elevi din 

Cãlãraºi eliminaþi 
de la prima 
proba scrisã

n Cãlãraºi

Dezinsecþie pentru 
combaterea þânþarilor în 

perioada 10 - 12 iulie 2016

ANUNÞ

n Cãlãraºi

Rezultatele finale la 
Evaluarea Naþionalã 

42 de agenþi au intrat în rândurile poliþiºtilor 
Inspectoratului de Poliþie Judeþean Cãlãraºi 

Vasile Iliuþã: „Oamenii au nevoie de
spitale, drumuri, ºcoli, apã curentã...”

S-au votat comisiile de specialitate   
din cadrul Consiliului Judeþean Cãlãraºi  

Care este componenþa acestora

Vasile Iliuþã - vizite 
de lucru la toate 

primãriile din judeþ

Vasile Iliuþã, impresionat de
conducerea ºcolii din Cãscioarele
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Mircea Brânduºã Negoieºti. Continuarea 
lucrãrilor de branºare a 
gospodãriilor cetãþenilor rimarul Iulian 
din ªoldanu ºi Negoeºti. Geambaºu a câºtigat 
Proiect depus prin nou mandat de primar P
Programul Naþional de al comunei ªoldanu. Al 
Dezvoltare Ruralã privind  treilea. Din echipa sa fac 
asfaltare a 12 strãzi în parte foarte mulþi oameni 
ªoldanu ºi Negoieºti în importanþi din comunitate: 
lungime totalã de 4,5 km, profesori, ingineri, oameni de 
având ca perioadã de culturã, specialiºti din 
implementare septembrie domenii importante, 
2016 – septembrie 2017. reprezentaþi ai minoritãþilor. 
Înfiinþare Parc cu locuri de În rândurile de mai jos, Iulian 
joacã în satul ªoldanu,  Geambaºu face o trecere în 
amplasat pe terenul de revistã a activitãþii din 
lângã Primãria ªoldanu. mandatul trecut, dar ºi 
Extindere cimitir în satul despre ce va urma în 
ªoldanu ºi construcþie gard administraþia ªoldanu, despre 
din panouri bordurate. onoarea de a lucra în slujba 
Amenajare peisagisticã, contribuabilului, indiferent de 
plantare pomi ornamentali statutul social sau etnie.
ºi bãncuþe pe toatã 
lungimea zonelor adiacente Rep: Domnule primar, comunitãþi din Cãlãraºi. cu idei ºi susþinere pentru problemele comunitãþii 
DN4 în ªoldanu ºi s-au terminat alegerile, rome, a ºtiut sã asculte a duce mai departe 
Negoeºti. Montaj sistem aþi câºtigat un nou dezvoltarea comunei problemele romilor ºi a Rep: De ce aþi supraveghere video în mandat. Care este noastre. Deja sunt alãturi venit cu soluþii concrete candidat? Nu erau ªoldanu ºi Negoeºti pe o strategia pe care o veþi de mine oameni care îmi care au astãzi rezultate suficiente cele douã lungime de 4 km cu 15 aborda în perioada  împãrtãºesc viziunea mea vizibile, care au crescut mandate anterioare? Ce camere video. Depunerea 2016 – 2020 ? pentru bunãstarea mult încrederea romilor în aºteptãri aveþi de la unui proiect pentru I.G.: Vreau sã le comunei, profesioniºti din ei înºiºi. Vorbim despre cel urmãtorii patru ani? Cu calificarea unui numãr de mulþumesc tuturor zona de învãþãmânt, mai important domeniu, ce oameni veþi lucra? 500 de persoane care se colegilor din primãrie sãnãtate, economic, din despre educaþie. Astfel a I.G. Am candidat pentru aflã în cãutarea unui loc de pentru ultimii patru ani în societatea civilã, din zona crescut simþitor gradul de un nou mandat cu toatã muncã în meserii cãutate care, împreunã, am organizaþiilor conºtientizare a încrederea, din partea pe piaþã muncii. Înfiinþarea demonstrat cã putem neguvernamentale, dar ºi importanþei educaþiei atât cetãþenilor ºi pentru unei baze sportive miºca lucrurile în ªoldanu oameni implicaþi în în rândul romilor cât ºi în cetãþeni. Am convingerea moderne pe terenul ºi Negoieºti. Împreunã am politicã, dar care au înþeles rândul comunitãþii. Vorbim cã împreunã cu consilierii proprietetea Consiliului rezolvat probleme istorice, cã cetãþeanul ºi PNL care vor susþine despre copiii romi incluºi Local ªoldanu vis-a-vis de am fãcut paºi importanþi în comunitatea primeazã. în grãdiniþele ºi ºcolile din proiectele majore pe care Moara Negoeºti precum ºi dezvoltarea comunei Aceºti oameni sunt dornici le voi propune, vom reuºi cele douã sate, vorbim promovarea ºi sprijinirea noastre, am demonstrat cã sã construiascã alãturi de sã continuãm dezvoltarea despre pãrinþii romi tinerilor cu abilitãþi putem concura cu marile mine pentru comunitatea comunei la un nivel implicaþi în programe sportive pentru înfiinþarea comunitãþi, cã ne putem noastrã, sã facem din european. Nu puteam lãsa ºcolare diverse: unei echipe de fotbal. face auziþi pe plan Negoieºti ºi ªoldanu, destinul comunitãþii pe alfabetizare, „Programul A Acordarea de loturi de casã judeþean. Mai avem însã, localitãþi europene. mâna unor politicieni care doua ºansã”. Putem vedea cu titlu gratuit conform multe de realizat. Întotdeauna idealurile în ultimii ani ºi-au dat Legii 15/2003 pentru romi implicaþi în Mulþumesc locuitorilor concetãþenilor mei au fost examenul în faþa noastrã ºi problemele comunitãþii tinerii cãsãtoriþi. Acordare pentru încrederea pe care ºi ale mele. În acest l-au picat. A venit vremea sprijin logistic ºi financiar fiind prezenþi la dezbateri mi-au acordat-o pentru context le solicit sprijinul sã avem în forurile bisericilor din ªoldanu ºi publice organizate de cãtre urmãtorii patru ani, pentru pentru a mã ajuta cu un administrative oameni din Negoeºti pentru administraþia publicã cã doar continuând sã sfat, cu o idee, pentru a rândurile noastre, ale implementarea proiectelor localã. Romii sunt activi în mergem pe acest drum face lucrurile pe care le cetãþenilor, profesioniºti pe de modernizare necesar tot ceea ce înseamnã împreunã vom reuºi sã aºteaptã ºi le doresc.care îi cunoaºtem ºi îi localurilor de cult. programe culturale ºi dezvoltãm în continuare 

respectãm, cetãþeni oneºti Achiziþionarea unui numãr probleme de sãnãtate, dar comuna ªoldanu pe toate Rep: Urmând ºi implicaþi în viaþa de 1000 pubele ecologice ºi de locuire. segmentele importante. exemplul de implicare în comunitãþii: Botea Marian; (tomberoane) care vor fi Locuitorii au fost martori soluþionarea Iulian Marin; Mustãþea distribuite cu titlu gratuit zi de zi la tot ce am fãcut Rep: Care sunt problemelor comunitãþii Valeriu; Andreiaº Iulian; pentru toate gospodãriile pentru comuna noastrã, principalele prioritãþi locale, pe care le oferã Tãnase Ionel; Truºcã din ªoldanu ºi Negoeºti. ºtiu foarte bine cine este ºi ale primarului Iulian Alexandrina; Divan Iulian Geambaºu, ºtiu cã Aceste pubele sunt ce poate Iulian Geambaºu. Geambaºu care, odatã Marian; Boerescu ºi romii au ales sã necesare cetãþenilor pentru Ceea ce s-a întâmplat în finalizate, vor Gheorghiþã; Tãtaru urmeze acest exemplu o mai bunã eficientizare a ªoldanu ºi Negoieºti în imbunãtãþi imaginea Marian; Neagu Dorel. implicându-se direct, modului de  preluare a ultimii patru ani, modul în comunei ªoldanu?
fãrã intermediari, în gunoiului menajer de cãtre care am reuºit sã reparãm I.G.: Avem proiecte 
gãsirea celor mai bune firma de salubrizare.Rep: Aþi amintit de tot ce era de reparat, sã îndrãzneþe ºi sperãm sã 
soluþii pentru toate locuitori. Cum vor investim în educaþie, reuºim sã le implementãm 

contribui la dezvoltarea pãrþile implicate. Ce ne Rep: Vã mulþumesc infrastructurã, sãnãtate, sã cu bine. Printre obiectivele 
puteþi spune despre comunei? pentru timpul acordat. ne dezvoltãm ºi sã evoluãm vizate de mine se numãrã 
acest aspect? Vã doresc putere de I.G.: În acest mandat am pânã în punctul în care am urmãtoarele: Sistem 

muncã ºi multe realizãri gândit un program în aºa ajuns sã fim apreciaþi la I.G.: Vreau sã precizez cã centralizat de canalizare ºi 
fel în care fiecare cetãþean în plan personal. Mult nivel judeþean, se poate administraþia localã staþie de epurate a apelor 
poate sã contribuie, sã vinã transpune ºi în celelalte succes în noul  mandat! ªoldanu a fost atentã ºi la uzate în ªoldanu ºi 

î 

î 

î 

î 

î 

î 

(cetãþean al comunei noastre, o 
persoanã tânãrã, care are timp 
sã dovedeascã ce poate, pentru 
mandatul 2016-2020. Aceastã 
echipã, indiferent de 
apartenenþa politicã, vã asigur 
eu, în calitate de primar, va face 
tot ce îi stã în putere sã vã facã 
mândri ºi sã vã asigure o viaþã 
mai bunã. Împreunã am decis sã reuºi împreunã cu Mircea Brânduºã
acordãm titlul de Cetãþean de dumneavoastrã ºi cu ajutorul 
Onoare, post mortem, doamnei echipei din Primãria Mitreni. Îi a sfârºitul sãptãmânii 
Ana Maria Ghica, care ne-a invit în scenã pe cei care, prin trecute, comuna Mitreni a 
pãrãsit prea devreme dar care va votul dumneavoastrã, ºi-au îmbrãcat straie de L
rãmâne în sufletele ºi în inimile asumat onoarea de a lucra sãrbãtoare. Administraþia 
noastre ca un cetãþean model al pentru dezvoltarea acestei publicã localã, la iniþiativa 
comunei. Dumnezeu sã o aibã în comune: Viceprimar Gheorghe domnului primar Tudorel 
pazã! De asemenea, acordãm Podaru, (sufletul comunei Minciunã, a oferit localnicilor o 
titlul de Cetãþean de Onoare noastre, un om care lucreazã cu zi plinã de distracþie, muzicã ºi 
doamnei Florentina Berbec, plãcere pentru oameni ºi cu fricã dans în compania unor nume 
profesor universitar, doctor în lui Dumnezeu). Consilierii locali: cunoscute ale muzicii româneºti, 
economie, master internaþional Nicuºor Florin Chirnogeanu (un cu prilejul ediþiei a doua a Zilei 
în informaticã ºi pro-decan cu pescar îl întreabã pe altul; are comunei Mitreni.
douã mandate al Academiei de balta peºte? Are dar e acoperitã Manifestãrile dedicate acestei 
Studii Economice Bucureºti, de apã. Noi l-am descoperit, un sãrbãtori au debutat duminicã, 3 
catedra de informaticã de tânãr cu studii medii, familist iulie, ora 10.00 pe stadionul 
gestiune. Întrucât anul trecut nu gata oricînd sã dea o mânã de comunal, acolo unde s-a 
a putut fi prezent datoritã unor ajutor oamenilor); Mircea Vasile desfãºurat o competiþie de fotbal 
probleme medicale, îl invit pe (nimeni altul decât o persoanã la care au participat ªcolile din 
scenã pe dl. Ion Chiriac, fost adaptabilã ºi la aceastã vârstã); comuna Mitreni, ªcoala 
director al ªcolilor din Mitreni Construirea grupului sanitar la copiilor, viitorul comunei.  Nicoleta Tudor (soþie, mamã, Constantin Teodorescu din 
ºi Valea Roºie, profesor de limba ºcoala Valea Roºie ºi Pietruirea ªcoala din satul Valea Roºie va prietenã a cetãþenilor ºi om de comuna ªoldanu ºi ªcoala 
ºi literatura românã cãruia îi tuturor strãzilor din cele trei intra în modernizare ºi încredere a PNL); Ion Ion (o Gimnazialã din Curcani, cupa 
acordãm titlul de Cetãþean de sate. Suntem totuºi bucuroºi cã extindere cu toalete la clasele 1- persoanã de încredere în fiind cuceritã de micuþii 
Onoare pentru îndelungata sa am reuºit sã pietruim în 4, teren de sport, ºarpantã ºi Consiliul Local ºi în PNL); fotbaliºti din ªoldanu, pregãtiþi 
activitate în învãþãmântul proporþie de 90% strãzile, am grãdiniþã. Am fãcut calculele ºi Emilia Dumitrache (de profesie de profesorul, Sandu Botea. A 
comunei, chiar eu fiind unul din extins iluminatul public stradal vom reuºi din fonduri proprii sã învãþãtoare, soþie, mamã, colegã urmat o slujbã religioasã oficiatã 
elevii exponenþiali ai domniei ºi am demarat asfaltarea în înfiinþãm reþeaua de gaze o persoanã cu viitor în CL ºi în de preoþii comunei Mitreni, dupã 
sale. Vã doresc petrecere comunã reuºind sã finalizãm naturale ºi alimentarea cu gaze PNL); Petruþa Viºan (asistentã care primarul Tudorel Minciunã 
frumoasã ºi un sincer La Mulþi mai bine de 7 km de strãzi de în localitatea Mitreni. medicalã de profesie, o persoanã a adresat locuitorilor un mesaj 
Ani! interes local. Avem acum ºi Experienþa ne aratã cã este de mare ajutor pentru în care a prezentat realizãrile 
Imediat dupã aceastã parcuri în Mitreni ºi Clãteºti în vremea colaborãrilor. Aºadar am comunitate, pentru Consiliul din mandatul 2012-2016, precum 
prezentare, elevii ªcolilor din zona centralã aºa cum ºi-a dorit demarat proiectul: Grupul de Local ºi pentru PNL); Gelu ºi lista de proiecte ce urmeazã a 
Mitreni au oferit publicului majoritatea cetãþenilor. ªi vã acþiune  „Colinele Argeºului”, al Duluman, consilier din mandatul fi implementate în perioada 
prezent un frumos spectacol spun un lucru, întreþinerea cãrui preºedinte sunt onorat sã trecut, sperãm sã rãmânem 2016-2020. „Dragi prieteni, în 
artistic prin care au promovat acestor zone de recreere s-a fiu ºi care este format din 11 împreunã ºi în viitor; Ion Voicu, primul rând doresc sã vã 
tradiþiile locale, cântecul, dansul fãcut cu cheltuieli minime. În comune: Mitreni, Luica, Curcani, singur pe lume, din partea mulþumesc tuturor pentru o 
ºi poezia specific vârstei lor. prezent toate gospodãriile sunt ªoldanu, Crivãþ, Radovanu, partidului ALDE, un singur prezenþã aºa de mare, care 
Dupã-amiazã au sosit invitaþii dotate cu pubele pentru gunoaie, Cãscioarele, Chirnogi, Ulmeni, consilier dar care suntem siguri dovedeºte încã o datã cã suntem 

speciali la Ziua Comunei avem maºinã pentru transportul Spanþov, Chiselet ºi 33 o comunitate unitã ºi cã 
Mitreni, personalitãþi din gunoaielor ºi utilaje pentru de societãþi comerciale împreunã putem realiza lucruri 
viaþa publicã, politicã ºi curãþarea cãilor de acces atât care au sediul în aceste excepþionale. Vã sunt 
administrativã a judeþului: vara cât ºi iarna ºi întreþinerea comune. Acest grup îºi recunoscãtor pentru aprecierile 
vicepreºedintele CJ stadionului. Cu banii comunitãþii propune ºi va reuºi dumneavoastrã, pentru cã ne-aþi 
Cãlãraºi, Marian am reuºit extinderea reþelei de dezvoltarea întregii zone acordat încã o datã încrederea 
Dinulescu, deputatul apã potabilã ºi avem în derulare prin accesarea dumneavoastrã ºi ne-aþi ales sã 
Raluca Surdu, Ion Robu, proiecte de extindere de apã pe fondurilor europene pe vã reprezentãm interesele în 
Cornel Toma. Ziua toate strãzile, din satele Mitreni care le vom folosi continuare sã ducem la bun 
comunei Mitreni, ºi Valea  Roºie, iar în Clãteºti pentru  realizarea de sfârºit proiectele pe care le-am 
evenimentul care a marcat potabilizarea apei. Canalizarea proiecte. Avem nevoie demarat împreunã. Vã 
sfârºitul sãptãmânii este o prioritate pentru mine ºi de sprijinul ºi implicarea mulþumesc ºi am sã vã rog sã ne 
trecute în plan local, a echipa noastrã, avem finanþare dumneavoastrã, a iertaþi dacã v-am greºit în vreun 
continuat cu un spectacol ºi am demarat deja licitaþia cu cetãþenilor, a fel, vã asigur cã nu a fost cu 
muzical de excepþie în constructori pentru circa 12 km  consilierilor locali din intenþie, ºtiþi cum se spune: 
care au evoluat formaþiile de reþea ºi construire staþie de toate partidele. Sã ne numai cine nu munceºte nu 
Rechinii ºi Azur din cã îºi va da interesul pentru noi epurare. Lucrãm în paralel la unim forþele pentru a putea sã greºeºte! Oameni buni, ºtiþi cã în 

Olteniþa ºi interpreta de muzicã toþi; De la PSD, Ciprian Panait extinderea proiectului de facem din aceste comune un mandatul 2012 – 2016 echipa 
popularã, Tatiana Þintea. (un tânãr cu aspiraþii înalte canalizare care pânã în 2025 va model pentru toatã þara. Avem PNL alãturi de mine am 

sperãm ºi cu fapte pe mãsurã: fi  finalizat în toate cele trei tineri valoroºi, avem oameni cu demarat ºi executat lucrãri care Târziu în noapte, sãrbãtoarea s-a 
locuri de muncã, generozitate, sate, care vor deveni astfel cu experienþã care ne pot ajuta ºi au îmbunãtãþit viaþã noastrã, a încheiat cu un feeric foc de activitãþi în slujba cetãþeanului); adevãrat europene. Pe lista de sprijini atfel încât sã creãm tuturor, într-o mãsurã mai mare artificii care a durat aproximativ Dumitru Trãznitu (fost prioritãþi includem ºi valoare. Avem de unde obþine decât ne-am asumat în campania 15 minute. Participanþii la viceprimar în mandatul 2008-continuarea asfaltãrii: avem în fonduri, avem idei de proiecte, electoralã. Suntem însã 

aceastã zi de sãrbãtoare au 2012 cu realizãri deosebite în derulare o extindere de avem putere de muncã, trebuie conºtienþi cã au fost ºi lucruri pe 
catalogat drept excelentã CAP Mitreni ºi Asociaþia Flora), aproximativ 10 km de strãzi doar sã ne unim forþele ºi sã care noi le-am promis ºi nu le-
organizarea evenimentului Alexandru Toma (realizãri locale în cele trei sate ºi un implementãm cele mai benefice am putut realiza. ªi vã dau 

inportante în CAP Mitreni ºi drum agricol de aproximativ 12 proiecte pentru comunitatea desfãºurat la iniþiativa domnului câteva exemple: Potabilizarea 
Flora Mitreni), Mariana Stama km. Ne gândim ºi la confortul noastrã. Toate acestea le vom primar Tudorel Minciunã.apei în satul Clãteºti; 

Iulian Geambaºu: „Avem proiecte îndrãzneþe ºi 
sperãm sã reuºim sã le implementãm cu bine”

Cântec, joc ºi voie bunã la 
Ziua Comunei Mitreni! 
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Mircea Brânduºã Negoieºti. Continuarea 
lucrãrilor de branºare a 
gospodãriilor cetãþenilor rimarul Iulian 
din ªoldanu ºi Negoeºti. Geambaºu a câºtigat 
Proiect depus prin nou mandat de primar P
Programul Naþional de al comunei ªoldanu. Al 
Dezvoltare Ruralã privind  treilea. Din echipa sa fac 
asfaltare a 12 strãzi în parte foarte mulþi oameni 
ªoldanu ºi Negoieºti în importanþi din comunitate: 
lungime totalã de 4,5 km, profesori, ingineri, oameni de 
având ca perioadã de culturã, specialiºti din 
implementare septembrie domenii importante, 
2016 – septembrie 2017. reprezentaþi ai minoritãþilor. 
Înfiinþare Parc cu locuri de În rândurile de mai jos, Iulian 
joacã în satul ªoldanu,  Geambaºu face o trecere în 
amplasat pe terenul de revistã a activitãþii din 
lângã Primãria ªoldanu. mandatul trecut, dar ºi 
Extindere cimitir în satul despre ce va urma în 
ªoldanu ºi construcþie gard administraþia ªoldanu, despre 
din panouri bordurate. onoarea de a lucra în slujba 
Amenajare peisagisticã, contribuabilului, indiferent de 
plantare pomi ornamentali statutul social sau etnie.
ºi bãncuþe pe toatã 
lungimea zonelor adiacente Rep: Domnule primar, comunitãþi din Cãlãraºi. cu idei ºi susþinere pentru problemele comunitãþii 
DN4 în ªoldanu ºi s-au terminat alegerile, rome, a ºtiut sã asculte a duce mai departe 
Negoeºti. Montaj sistem aþi câºtigat un nou dezvoltarea comunei problemele romilor ºi a Rep: De ce aþi supraveghere video în mandat. Care este noastre. Deja sunt alãturi venit cu soluþii concrete candidat? Nu erau ªoldanu ºi Negoeºti pe o strategia pe care o veþi de mine oameni care îmi care au astãzi rezultate suficiente cele douã lungime de 4 km cu 15 aborda în perioada  împãrtãºesc viziunea mea vizibile, care au crescut mandate anterioare? Ce camere video. Depunerea 2016 – 2020 ? pentru bunãstarea mult încrederea romilor în aºteptãri aveþi de la unui proiect pentru I.G.: Vreau sã le comunei, profesioniºti din ei înºiºi. Vorbim despre cel urmãtorii patru ani? Cu calificarea unui numãr de mulþumesc tuturor zona de învãþãmânt, mai important domeniu, ce oameni veþi lucra? 500 de persoane care se colegilor din primãrie sãnãtate, economic, din despre educaþie. Astfel a I.G. Am candidat pentru aflã în cãutarea unui loc de pentru ultimii patru ani în societatea civilã, din zona crescut simþitor gradul de un nou mandat cu toatã muncã în meserii cãutate care, împreunã, am organizaþiilor conºtientizare a încrederea, din partea pe piaþã muncii. Înfiinþarea demonstrat cã putem neguvernamentale, dar ºi importanþei educaþiei atât cetãþenilor ºi pentru unei baze sportive miºca lucrurile în ªoldanu oameni implicaþi în în rândul romilor cât ºi în cetãþeni. Am convingerea moderne pe terenul ºi Negoieºti. Împreunã am politicã, dar care au înþeles rândul comunitãþii. Vorbim cã împreunã cu consilierii proprietetea Consiliului rezolvat probleme istorice, cã cetãþeanul ºi PNL care vor susþine despre copiii romi incluºi Local ªoldanu vis-a-vis de am fãcut paºi importanþi în comunitatea primeazã. în grãdiniþele ºi ºcolile din proiectele majore pe care Moara Negoeºti precum ºi dezvoltarea comunei Aceºti oameni sunt dornici le voi propune, vom reuºi cele douã sate, vorbim promovarea ºi sprijinirea noastre, am demonstrat cã sã construiascã alãturi de sã continuãm dezvoltarea despre pãrinþii romi tinerilor cu abilitãþi putem concura cu marile mine pentru comunitatea comunei la un nivel implicaþi în programe sportive pentru înfiinþarea comunitãþi, cã ne putem noastrã, sã facem din european. Nu puteam lãsa ºcolare diverse: unei echipe de fotbal. face auziþi pe plan Negoieºti ºi ªoldanu, destinul comunitãþii pe alfabetizare, „Programul A Acordarea de loturi de casã judeþean. Mai avem însã, localitãþi europene. mâna unor politicieni care doua ºansã”. Putem vedea cu titlu gratuit conform multe de realizat. Întotdeauna idealurile în ultimii ani ºi-au dat Legii 15/2003 pentru romi implicaþi în Mulþumesc locuitorilor concetãþenilor mei au fost examenul în faþa noastrã ºi problemele comunitãþii tinerii cãsãtoriþi. Acordare pentru încrederea pe care ºi ale mele. În acest l-au picat. A venit vremea sprijin logistic ºi financiar fiind prezenþi la dezbateri mi-au acordat-o pentru context le solicit sprijinul sã avem în forurile bisericilor din ªoldanu ºi publice organizate de cãtre urmãtorii patru ani, pentru pentru a mã ajuta cu un administrative oameni din Negoeºti pentru administraþia publicã cã doar continuând sã sfat, cu o idee, pentru a rândurile noastre, ale implementarea proiectelor localã. Romii sunt activi în mergem pe acest drum face lucrurile pe care le cetãþenilor, profesioniºti pe de modernizare necesar tot ceea ce înseamnã împreunã vom reuºi sã aºteaptã ºi le doresc.care îi cunoaºtem ºi îi localurilor de cult. programe culturale ºi dezvoltãm în continuare 

respectãm, cetãþeni oneºti Achiziþionarea unui numãr probleme de sãnãtate, dar comuna ªoldanu pe toate Rep: Urmând ºi implicaþi în viaþa de 1000 pubele ecologice ºi de locuire. segmentele importante. exemplul de implicare în comunitãþii: Botea Marian; (tomberoane) care vor fi Locuitorii au fost martori soluþionarea Iulian Marin; Mustãþea distribuite cu titlu gratuit zi de zi la tot ce am fãcut Rep: Care sunt problemelor comunitãþii Valeriu; Andreiaº Iulian; pentru toate gospodãriile pentru comuna noastrã, principalele prioritãþi locale, pe care le oferã Tãnase Ionel; Truºcã din ªoldanu ºi Negoeºti. ºtiu foarte bine cine este ºi ale primarului Iulian Alexandrina; Divan Iulian Geambaºu, ºtiu cã Aceste pubele sunt ce poate Iulian Geambaºu. Geambaºu care, odatã Marian; Boerescu ºi romii au ales sã necesare cetãþenilor pentru Ceea ce s-a întâmplat în finalizate, vor Gheorghiþã; Tãtaru urmeze acest exemplu o mai bunã eficientizare a ªoldanu ºi Negoieºti în imbunãtãþi imaginea Marian; Neagu Dorel. implicându-se direct, modului de  preluare a ultimii patru ani, modul în comunei ªoldanu?
fãrã intermediari, în gunoiului menajer de cãtre care am reuºit sã reparãm I.G.: Avem proiecte 
gãsirea celor mai bune firma de salubrizare.Rep: Aþi amintit de tot ce era de reparat, sã îndrãzneþe ºi sperãm sã 
soluþii pentru toate locuitori. Cum vor investim în educaþie, reuºim sã le implementãm 

contribui la dezvoltarea pãrþile implicate. Ce ne Rep: Vã mulþumesc infrastructurã, sãnãtate, sã cu bine. Printre obiectivele 
puteþi spune despre comunei? pentru timpul acordat. ne dezvoltãm ºi sã evoluãm vizate de mine se numãrã 
acest aspect? Vã doresc putere de I.G.: În acest mandat am pânã în punctul în care am urmãtoarele: Sistem 

muncã ºi multe realizãri gândit un program în aºa ajuns sã fim apreciaþi la I.G.: Vreau sã precizez cã centralizat de canalizare ºi 
fel în care fiecare cetãþean în plan personal. Mult nivel judeþean, se poate administraþia localã staþie de epurate a apelor 
poate sã contribuie, sã vinã transpune ºi în celelalte succes în noul  mandat! ªoldanu a fost atentã ºi la uzate în ªoldanu ºi 

î 

î 

î 

î 

î 

î 

(cetãþean al comunei noastre, o 
persoanã tânãrã, care are timp 
sã dovedeascã ce poate, pentru 
mandatul 2016-2020. Aceastã 
echipã, indiferent de 
apartenenþa politicã, vã asigur 
eu, în calitate de primar, va face 
tot ce îi stã în putere sã vã facã 
mândri ºi sã vã asigure o viaþã 
mai bunã. Împreunã am decis sã reuºi împreunã cu Mircea Brânduºã
acordãm titlul de Cetãþean de dumneavoastrã ºi cu ajutorul 
Onoare, post mortem, doamnei echipei din Primãria Mitreni. Îi a sfârºitul sãptãmânii 
Ana Maria Ghica, care ne-a invit în scenã pe cei care, prin trecute, comuna Mitreni a 
pãrãsit prea devreme dar care va votul dumneavoastrã, ºi-au îmbrãcat straie de L
rãmâne în sufletele ºi în inimile asumat onoarea de a lucra sãrbãtoare. Administraþia 
noastre ca un cetãþean model al pentru dezvoltarea acestei publicã localã, la iniþiativa 
comunei. Dumnezeu sã o aibã în comune: Viceprimar Gheorghe domnului primar Tudorel 
pazã! De asemenea, acordãm Podaru, (sufletul comunei Minciunã, a oferit localnicilor o 
titlul de Cetãþean de Onoare noastre, un om care lucreazã cu zi plinã de distracþie, muzicã ºi 
doamnei Florentina Berbec, plãcere pentru oameni ºi cu fricã dans în compania unor nume 
profesor universitar, doctor în lui Dumnezeu). Consilierii locali: cunoscute ale muzicii româneºti, 
economie, master internaþional Nicuºor Florin Chirnogeanu (un cu prilejul ediþiei a doua a Zilei 
în informaticã ºi pro-decan cu pescar îl întreabã pe altul; are comunei Mitreni.
douã mandate al Academiei de balta peºte? Are dar e acoperitã Manifestãrile dedicate acestei 
Studii Economice Bucureºti, de apã. Noi l-am descoperit, un sãrbãtori au debutat duminicã, 3 
catedra de informaticã de tânãr cu studii medii, familist iulie, ora 10.00 pe stadionul 
gestiune. Întrucât anul trecut nu gata oricînd sã dea o mânã de comunal, acolo unde s-a 
a putut fi prezent datoritã unor ajutor oamenilor); Mircea Vasile desfãºurat o competiþie de fotbal 
probleme medicale, îl invit pe (nimeni altul decât o persoanã la care au participat ªcolile din 
scenã pe dl. Ion Chiriac, fost adaptabilã ºi la aceastã vârstã); comuna Mitreni, ªcoala 
director al ªcolilor din Mitreni Construirea grupului sanitar la copiilor, viitorul comunei.  Nicoleta Tudor (soþie, mamã, Constantin Teodorescu din 
ºi Valea Roºie, profesor de limba ºcoala Valea Roºie ºi Pietruirea ªcoala din satul Valea Roºie va prietenã a cetãþenilor ºi om de comuna ªoldanu ºi ªcoala 
ºi literatura românã cãruia îi tuturor strãzilor din cele trei intra în modernizare ºi încredere a PNL); Ion Ion (o Gimnazialã din Curcani, cupa 
acordãm titlul de Cetãþean de sate. Suntem totuºi bucuroºi cã extindere cu toalete la clasele 1- persoanã de încredere în fiind cuceritã de micuþii 
Onoare pentru îndelungata sa am reuºit sã pietruim în 4, teren de sport, ºarpantã ºi Consiliul Local ºi în PNL); fotbaliºti din ªoldanu, pregãtiþi 
activitate în învãþãmântul proporþie de 90% strãzile, am grãdiniþã. Am fãcut calculele ºi Emilia Dumitrache (de profesie de profesorul, Sandu Botea. A 
comunei, chiar eu fiind unul din extins iluminatul public stradal vom reuºi din fonduri proprii sã învãþãtoare, soþie, mamã, colegã urmat o slujbã religioasã oficiatã 
elevii exponenþiali ai domniei ºi am demarat asfaltarea în înfiinþãm reþeaua de gaze o persoanã cu viitor în CL ºi în de preoþii comunei Mitreni, dupã 
sale. Vã doresc petrecere comunã reuºind sã finalizãm naturale ºi alimentarea cu gaze PNL); Petruþa Viºan (asistentã care primarul Tudorel Minciunã 
frumoasã ºi un sincer La Mulþi mai bine de 7 km de strãzi de în localitatea Mitreni. medicalã de profesie, o persoanã a adresat locuitorilor un mesaj 
Ani! interes local. Avem acum ºi Experienþa ne aratã cã este de mare ajutor pentru în care a prezentat realizãrile 
Imediat dupã aceastã parcuri în Mitreni ºi Clãteºti în vremea colaborãrilor. Aºadar am comunitate, pentru Consiliul din mandatul 2012-2016, precum 
prezentare, elevii ªcolilor din zona centralã aºa cum ºi-a dorit demarat proiectul: Grupul de Local ºi pentru PNL); Gelu ºi lista de proiecte ce urmeazã a 
Mitreni au oferit publicului majoritatea cetãþenilor. ªi vã acþiune  „Colinele Argeºului”, al Duluman, consilier din mandatul fi implementate în perioada 
prezent un frumos spectacol spun un lucru, întreþinerea cãrui preºedinte sunt onorat sã trecut, sperãm sã rãmânem 2016-2020. „Dragi prieteni, în 
artistic prin care au promovat acestor zone de recreere s-a fiu ºi care este format din 11 împreunã ºi în viitor; Ion Voicu, primul rând doresc sã vã 
tradiþiile locale, cântecul, dansul fãcut cu cheltuieli minime. În comune: Mitreni, Luica, Curcani, singur pe lume, din partea mulþumesc tuturor pentru o 
ºi poezia specific vârstei lor. prezent toate gospodãriile sunt ªoldanu, Crivãþ, Radovanu, partidului ALDE, un singur prezenþã aºa de mare, care 
Dupã-amiazã au sosit invitaþii dotate cu pubele pentru gunoaie, Cãscioarele, Chirnogi, Ulmeni, consilier dar care suntem siguri dovedeºte încã o datã cã suntem 

speciali la Ziua Comunei avem maºinã pentru transportul Spanþov, Chiselet ºi 33 o comunitate unitã ºi cã 
Mitreni, personalitãþi din gunoaielor ºi utilaje pentru de societãþi comerciale împreunã putem realiza lucruri 
viaþa publicã, politicã ºi curãþarea cãilor de acces atât care au sediul în aceste excepþionale. Vã sunt 
administrativã a judeþului: vara cât ºi iarna ºi întreþinerea comune. Acest grup îºi recunoscãtor pentru aprecierile 
vicepreºedintele CJ stadionului. Cu banii comunitãþii propune ºi va reuºi dumneavoastrã, pentru cã ne-aþi 
Cãlãraºi, Marian am reuºit extinderea reþelei de dezvoltarea întregii zone acordat încã o datã încrederea 
Dinulescu, deputatul apã potabilã ºi avem în derulare prin accesarea dumneavoastrã ºi ne-aþi ales sã 
Raluca Surdu, Ion Robu, proiecte de extindere de apã pe fondurilor europene pe vã reprezentãm interesele în 
Cornel Toma. Ziua toate strãzile, din satele Mitreni care le vom folosi continuare sã ducem la bun 
comunei Mitreni, ºi Valea  Roºie, iar în Clãteºti pentru  realizarea de sfârºit proiectele pe care le-am 
evenimentul care a marcat potabilizarea apei. Canalizarea proiecte. Avem nevoie demarat împreunã. Vã 
sfârºitul sãptãmânii este o prioritate pentru mine ºi de sprijinul ºi implicarea mulþumesc ºi am sã vã rog sã ne 
trecute în plan local, a echipa noastrã, avem finanþare dumneavoastrã, a iertaþi dacã v-am greºit în vreun 
continuat cu un spectacol ºi am demarat deja licitaþia cu cetãþenilor, a fel, vã asigur cã nu a fost cu 
muzical de excepþie în constructori pentru circa 12 km  consilierilor locali din intenþie, ºtiþi cum se spune: 
care au evoluat formaþiile de reþea ºi construire staþie de toate partidele. Sã ne numai cine nu munceºte nu 
Rechinii ºi Azur din cã îºi va da interesul pentru noi epurare. Lucrãm în paralel la unim forþele pentru a putea sã greºeºte! Oameni buni, ºtiþi cã în 

Olteniþa ºi interpreta de muzicã toþi; De la PSD, Ciprian Panait extinderea proiectului de facem din aceste comune un mandatul 2012 – 2016 echipa 
popularã, Tatiana Þintea. (un tânãr cu aspiraþii înalte canalizare care pânã în 2025 va model pentru toatã þara. Avem PNL alãturi de mine am 

sperãm ºi cu fapte pe mãsurã: fi  finalizat în toate cele trei tineri valoroºi, avem oameni cu demarat ºi executat lucrãri care Târziu în noapte, sãrbãtoarea s-a 
locuri de muncã, generozitate, sate, care vor deveni astfel cu experienþã care ne pot ajuta ºi au îmbunãtãþit viaþã noastrã, a încheiat cu un feeric foc de activitãþi în slujba cetãþeanului); adevãrat europene. Pe lista de sprijini atfel încât sã creãm tuturor, într-o mãsurã mai mare artificii care a durat aproximativ Dumitru Trãznitu (fost prioritãþi includem ºi valoare. Avem de unde obþine decât ne-am asumat în campania 15 minute. Participanþii la viceprimar în mandatul 2008-continuarea asfaltãrii: avem în fonduri, avem idei de proiecte, electoralã. Suntem însã 

aceastã zi de sãrbãtoare au 2012 cu realizãri deosebite în derulare o extindere de avem putere de muncã, trebuie conºtienþi cã au fost ºi lucruri pe 
catalogat drept excelentã CAP Mitreni ºi Asociaþia Flora), aproximativ 10 km de strãzi doar sã ne unim forþele ºi sã care noi le-am promis ºi nu le-
organizarea evenimentului Alexandru Toma (realizãri locale în cele trei sate ºi un implementãm cele mai benefice am putut realiza. ªi vã dau 

inportante în CAP Mitreni ºi drum agricol de aproximativ 12 proiecte pentru comunitatea desfãºurat la iniþiativa domnului câteva exemple: Potabilizarea 
Flora Mitreni), Mariana Stama km. Ne gândim ºi la confortul noastrã. Toate acestea le vom primar Tudorel Minciunã.apei în satul Clãteºti; 

Iulian Geambaºu: „Avem proiecte îndrãzneþe ºi 
sperãm sã reuºim sã le implementãm cu bine”

Cântec, joc ºi voie bunã la 
Ziua Comunei Mitreni! 
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reºedintele PNL Cãlãraºi, efort mult prea mare fãcut de echipa 
Rãducu Filipescu, a spus care acesta ºi ca sã faci 7, 8, 10 localitãþi Peste pãrerea sa faþã de tactica într-o zi... aici este de stat de vorbã 

pe care o adoptã noul preºedinte al CJ, câte 3 – 4 ore cu ei. Iliuþã vrea sã 
Vasile Iliuþã, pentru cunoaºterea cunoascã pe toatã lumea, lumea sã-l 
problemelor din judeþul Cãlãraºi. cunoascã pe el, este treaba lui.”
„El se duce împreunã cu echipa prin De asemenea, Filipescu a menþionat 
localitãþi sã preia problemele. Acum el cã, în perioada mandatului de 
a avut tactica acesta, o adoptã, este preºedinte al CJ, a încercat sã-i 
treaba lui. Eu am avut altã tacticã. Eu instruiascã pe primari, dar nu toþi au 
am chemat primarii ºi corpul tehnic. înþeles. „Eu aº fi vrut ca primarii 
Eu am chemat câte 3, primarul, noºtri sã poatã trece prin niºte cicluri 
persoana de la dezvoltare ºi încã o de instruire serioase. Sã ºtie clar unde 
persoanã. I-am chemat încã o datã sã deschidã o carte, când sã citeascã 
numai pe primari, când au început sã sau pentru ce sã citeascã. Am încercat 
se deschidã axele pe cele 5 programe. treaba asta, unii au înþeles, dar la unii 
El se deplaseazã acolo. Mi se pare un le-a intrat pe o ureche, le-a ieºit pe 3.”

uzeul Dunãrii de 
Jos împreunã cu MFundaþia 

Culturalã „Elena Surdu 
Stãnescu” a organizat 
marþi, 5 iulie 2016, un 
workshop, în sala de 
Expoziþii a Protoieriei 
Cãlãraºi. În fiecare oraº în 
care poposeºte expoziþia 
internaþionalã Ferestre 
deschise - Dunãrea de la 
vãrsare la izvoare a avut 
loc un atelier de lucru cu 
tema propusã: Dunãrea, iar tehnica de lucru folositã în realizarea lucrãrilor de 
cãtre participanþi a fost cea a culorilor de apã. În final participanþii, îndrumaþi de 
artiºti locali, au fost premiaþi, iar unele din lucrãri au fost selectate sã facã parte 
din expoziþiile urmãtoare.

Lucrãrile de picturã, sculpturã, graficã ºi tapiserie care compun expoziþia au fost 
expuse la Giurgiu (aprilie-mai 2016, Muzeul Judeþean Teohari Antonescu) – Ruse 
(30 mai – 9 iunie 2016, Muzeul Ruse), Cãlãraºi (15 iunie - 4 iulie 2016, Muzeul 
Dunãrii de Jos), iar apoi vor ajunge la Silistra (7 - 30 iulie 2016, Muzeul Dunãrii 
de Jos), Turnu Severin (6 - 30 august 2016, Palatul Cultural Theodor Costescu) - 
Cladovo (septembrie 2016, Centrul Cultural Român), Tulcea (septembrie 
–octombrie 2016, Casa Avramide), iar din anul 2017 va continua în Serbia, 
Ungaria, Slovacia, Austria ºi Germania.

La Cãlãraºi au expus artiºtii „Grupului Sulina 5” - Elena Surdu Stãnescu 
(sculpturã), Iuri Isar (graficã), May Oana Isar (tapiserie), Teodora Coltofeanu 
(picturã), Dorin Coltofean (picturã) ºi invitaþii lor - Ruxandra Papa (picturã), Aurel 
Bulacu (graficã), Elena (Bobi) Dumitrescu (sculpturã), Laurenþiu Midvichi 
(picturã), Elisabeta Brînzoi (sculpturã), Mihai Coltofean (picturã), Smaranda Isar 
(artã decorativã), Emanuela Alexandrescu (picturã), Elena Cioclu (picturã), Mauri 
Virtanen (picturã), Petra ªerbãnescu (picturã), Krasimira Kirilova (picturã) ºi 
Zlatka  Stoykova (picturã).

8 – 14 iulie 8 – 14 iulie / Ora: 20.00 pentru îndrãgiþii eroi Ice Age.
--------------------------------------------------------------------------------------Ora: 17.00 Trãind printre                

15 – 21 iulie Luni: ora 17.00 nu este proiecþie demoni 2 - 2D Orele: 17.00; 20.00
Legenda lui Tarzan - 3D Luni: ora 17.00 nu este proiecþie

Partenere pentru Mike 
ºi Dave - 2D

- Regia: Jake Szymanski
- Cu: Zac Efron, Anna Kendrick, Adam 
DeVine,Aubrey Plaza
- Gen film: Comedie 
- Premierã în România: 08.07.2016
Doi fraþi dau anunþuri pentru a gãsi o 
pereche de fete ca sã fie invitatele lor la o 
nuntã.
--------------------------------------------------------------------------------------

22 – 28 iulie
Orele: 17.00; 20.00

Luni: ora 17.00 nu este proiecþie

Star Trek. Dincolo de 
infinit! - 3D

15 – 17 iulie - Regia: Justin Lin
Vineri: ora 12.30 - Cu: Zoe Saldana, Zachary Quinto, Simon 

Pegg,Karl Urban, Idris Elba, Chris PineSâmbatã, duminicã: orele 10.30 ºi 12.30
- Gen film: Acþiune, Aventuri, SF, Thriller22 – 24 iulie

- Regia: David Yates Vineri: ora 12.30 - Premierã în România: 22.07.2016
-Regia: James Wan- Cu: Samuel L. Jackson, Margot Robbie, Sâmbatã, duminicã: orele 10.30 ºi 12.30 Star Trek Dincolo de Infinit", duce echipa 

John Hurt,Alexander Skarsgard -Cu: Vera Farmiga, Patrick Wilson, navei Enterprise mult dincolo de spaþiul Epoca de gheaþã: Madison Wolfe,Frances O'Connor, Neal - Gen film: Acþiune, Aventuri explorat, unde va avea de înfruntat un 
Parks nou inamic misterios, care va pune la - Durata: 109 minute Ploaie de meteoriþi - 3D

încercare echipajul, dar ºi tot ce înseamnã -Gen film: Horror - Premierã în România: 08.07.2016 - Regia: Mike Thurmeier, Galen T. Chu principiile pe care se bazeazã Federaþia.Au trecut ani ºi ani de când cel cunoscut -Durata: 133 minute - Cu: Ray Romano, Queen Latifah, Keke 
drept Tarzan (Alexander Skarsgard) a Palmer,John Leguizamo, Denis Leary, -Rating: N15
lãsat în urmã jungla din Africa pentru o Parcul central, B-dul 1 Mai, nr.5AJennifer Lopez,Nick Offerman, Melissa -Premierã în România: 01.07.2016viaþã rafinatã alãturi de soþia sa, Jane Rauch Preþul biletelor (acelaºi pt. filme 3D ºi (Robbie). De aceastã datã, a fost invitat Vera Farmiga ºi Patrick Wilson revin în 

- Gen film: Animaþie, Aventuri, Comediedin nou în Congo, pentru a servi ca 2D): 8 lei – copii cu vârste de maxim 14 rolurile soþilor Warren care trebuie sã 
emisar al Parlamentului, deloc conºtient - Durata: 99 minute ani; 12 lei – persoane cu vârste peste 14 investigheze unul dintre cele mai 
de faptul cã este doar un pion într-un ani. Nu se efectueazã rezervãri.terifiante cazuri din profesia lor. Aceºtia - Rating: AG
plan complex, determinat de lãcomie ºi ajung în nordul Londrei pentru a ajuta Biletele pot fi cumpãrate cu o sãptãmânã - Premierã în România: 15.07.2016rãzbunare ºi pus în miºcare de cãpitanul 

patru copii ºi mama lor care locuiesc într- înainte de data spectacolului.Leon (Waltz). Însã cãpitanul ºi acoliþii lui Acþiunea este declanºatã de nimeni altul 
o casã bântuitã de spirite malefice nu au habar de ceea ce sunt pe cale sã decât Scrat, care ajunge în Spaþiu ºi Informaþii: - tel: 0242-312800;terifiante.dezlãnþuie. declanºeazã o succesiune de evenimente 

- site:  www.culturalcl.ro -------------------------------------------------------------------------------------- care nu sunt neapãrat de bun augur --------------------------------------------------------------------------------------

Programul Cinema 3D - 2D Cãlãraºi, 8-28 iulie

artidul Naþional Liberal a negociat Mare parte dintre cei de la UNPR au 
în ultima perioadã o alianþã cu plecat cãtre PSD, iar alian a cu UNPR, PUNPR pentru alegerile practic nu ne aducea nouã niciun 

parlamentare. Într-un final s-a decis cã beneficiu, pe lângã faptul cã alian a cu 
partidul nu va face o alianþã cu UNPR. UNPR nici nu era foarte agreatã în PNL. 

S-a ajuns la concluzia foarte clarã cã PNL Rãducu Filipescu, preºedintele PNL a spus 
este un partid mare, cel mai mare partid într-o conferinþã de presã cã liberalii vor 
de dreapta ºi pânã la urmã putem merge ºi merge singuri la alegerile parlamentare din 
singuri în campanie”, a spus Rãducu toamnã.
Filipescu.„Au fost niºte discu ii care nu s-au încheiat 

aºa cum trebuia sã se încheie, ºi nu trebuie Întrebat despre posibilitatea reîntoarcerii 
neapãrat sã ne referim la faptul cã s-au 

deputatului UNPR, Aurel Nicolae, în PNL, câºtigat sau nu niºte jude e, nu acesta era 
Rãducu Filipescu a spus: „Noi îl primim, subiectul. Problema este cã Oprea a fãcut 
cum sã nu, noi suntem un fel de garã. în continuare ce credea el cã este bine sã 

facã ºi i-a îndemnat pe to i cãtre PSD. Toatã lumea se întoarce ºi intrã în depou”.

þ

þ

þ

þ

þ

embrii Trupei de teatru „Trepte”, - Bogdan Gheorghe
a Centrului Cultural Judeþean Premiul I pentru concepþia graficã a MCãlãraºi, au participat în perioada afiºului

21 - 30 Iunie 2016, la Festivalul - Concurs Premiul II - pentru interpretare rol feminin 
Naþional de Teatru pentru Copii ºi Tineret - Maria Radu
„Copil în Europa”. Premiul II pentru spectacolul de teatru 
Piesa de teatru cu care au intrat în „...dincolo?”
concurs este „...dincolo?”, adaptare ºi regie Organizat de Asociaþia Culturalã 
de ªtefan Niþu dupã „Uºa” de Matei „Pentagon” din Timiºoara, Festivalul „Copil 
Viºniec iar interpretarea de excepþie le-a în Europa” a gãzduit, în cadrul celei de-a 
adus urmãtoarele premii: IX-a ediþii, ºaptesprezece trupe din 
Premiul I pentru interpretare rol feminin - municipiile Arad, Timiºoara, Cluj Napoca, 
Ilinca Neacºu Piteºti, Cãlãraºi, Baia Mare, Buftea, Recaº, 
Premiul I pentru interpretare rol masculin Chiºinãu, Fãgãraº, Botoºani ºi Panciu. 

reºedintele PNL un efort fantastic. Vã rog succes pentru noi, dacã Cât despre candidaþii 
Cãlãraºi, Rãducu sã mã credeþi cã am obosit luãm 2 este ceva normal pentru funcþia de deputat, PFilipescu, a vorbit în sã tot ridic ºtacheta atât de pentru noi, împãrþim Rãducu Filipescu a spus cã 

prima conferinþã de presã sus. Vom vedea... Singura frãþeºte cu PSD, 2 cu 2. parlamentarii în funcþie îºi 
organizatã dupã alegerile variantã de a nu face PNL- Adicã noi de la vor disputa cele douã 
locale, despre cum se vor ul 3 deputaþi este ca PSD-ul parlamentare sã devenim locuri. „Deocamdatã trebuie 
împãrþi locurile de deputaþi sã obþinã mai mult de 40%. egali cu ei, nici în visele discutat cu parlamentarii în 
între PNL ºi PSD în Dacã PSD-ul face nu mai mele cele mai negre nu pot funcþie - Dan Motreanu, 
Cãlãraºi. „Avem douã locuri mult de 40%, noi avem 3 sã accept sã fim egali cu Raluca Surdu, Liviu 
eligibile, dacã suntem deputaþi. Deci, 4 PSD-ul. Cum sã fiu egal cu Tomoioagã, de Iulian 
serioºi ºi întregi ne putem parlamentari, 3 deputaþi ºi PSD-ul? Plec acasã!”, a Dumitrescu nu se pune 
gândi ºi la 3 locuri, dar 1 senator. Dacã luãm 3 declarat preºedintele PNL, problema, rãmâne la 
care dupã pãrerea mea ar fi deputaþi din 4 este un Rãducu Filipescu. Prahova.”

eforma administrativã ºi face regiuni. Cã vor fi 8 regiuni, 12 de muncã. De exemplu, vor sã facã un 
teritorialã a fost adusã iar în sau 16, dar nu este clarificat încã. mare institut de cercetãri, cu ºcoli, cu 
discuþie într-o conferinþã de Probabil cã cifra cea mai agreatã la licee, în domeniul agriculturii ºi în R

presã organizatã de PNL. Filipescu a ora actualã este 12. Media europeanã domeniul culturii. Asta înseamnã 100 
spus cã se merge pe varianta de a la regiuni este în jur de 2.000.000 de de milioane de euro care vin în 
face 12 regiuni administrative. „Nu locuitori”. judeþul Cãlãraºi. Creazã 700 sau 
pot sã vã spun mare lucru, decât ceea 1.000 de locuri de muncã, deja zona Filipescu a vorbit ºi despre faptul cã 
ce s-a discutat anterior. Se merge pe aceea se dezvoltã.”ministrul Cioloº doreºte aplicarea de 
varianta de a comasa unele localitãþi, mãsuri pentru redirecþionarea unor Filipescu a mai menþionat cã reforma 
dar nu ºtiu dacã în aceastã fazã sau investiþii cãtre judeþele vitregite. „Se administrativã se va pregãti în 
în faza a doua. Se merge în special pe alocã investiþii majore în locurile care actualul mandat, iar în 2020 este 
varianta de a comasa judeþe ºi de a sunt defavorizate ºi creazã ºi locuri posibil sã se voteze noul sistem.

Rãducu Filipescu: „Se merge pe varianta 
de a face 12 regiuni administrative”

Rãducu Filipescu: „Nici în visele mele cele mai 
negre nu pot sã accept sã fim egali cu PSD-ul”

Rãducu Filipescu despre reîntoarcerea 
deputatului Aurel Nicolae în PNL:         

„Noi suntem un fel de garã, toatã 
lumea se întoarce în depou” 

Fostul preºedinte al CJ, Rãducu Filipescu, 
vizavi de tactica adoptatã de Vasile Iliuþã 

de a se deplasa în toate comunele: 
„Mi se pare un efort mult prea mare”

n Muzeul Dunãrii de Jos

Atelier de lucru cu tema „Dunãrea”
Trupa „Trepte”, rezultate de excepþie 

la Festivalul Naþional de Teatru pentru 
Copii ºi Tineret „Copil în Europa”

n conformitate cu prevederile Legii 72/2007 
privind stimularea încadrãrii în muncã a Îelevilor ºi studenþilor, angajatorul care 

încadreaza în munca elevi ºi studenþi pe perioada 
vacanþelor beneficiazã, pentru fiecare elev ºi 
student, de un stimulent financiar lunar egal cu 
50% din valoarea indicatorului social de referinþã 
prevazut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul 
asigurãrilor pentru ºomaj ºi stimularea ocupãrii 
forþei de muncã, cu modificãrile ºi completãrile 
ulterioare. 

În vederea acordãrii stimulentului financiar 
lunar, angajatorii încheie cu Agenþia pentru 
Ocuparea Forþei de Muncã a  judeþului Cãlãraºi, 
în termen de 30 de zile de la data angajãrii 
elevilor ºi studenþilor aflaþi în perioada 
vacanþelor, o convenþie. 

Perioada maximã de acordare a stimulentului 
financiar este de 60 de zile lucrãtoare într-un an 
calendaristic. Diferenþa dintre stimulentul 
financiar lunar acordat conform art. 1 ºi salariul 
realizat se suportã de cãtre angajator din fonduri 
proprii.

Nu beneficiazã de acest stimulent financiar 
angajatorii care încadreazã în muncã elevi ºi 
studenþi anterior datei de începere a vacantei 
stabilite potrivit legii, pentru elevii ºi studenþii 
respectivi.

Sprijin financiar 
pentru angajatorii 
care încadreazã 
elevi ºi studenþi 

pe perioada 
vacanþelor ºcolare



...afli ce se-ntâmplã6 Politicã ...afli ce se-ntâmplã 7Culturã8 - 14 iulie 20168 - 14 iulie 2016

www.obiectiv-online.ro www.obiectiv-online.ro

reºedintele PNL Cãlãraºi, efort mult prea mare fãcut de echipa 
Rãducu Filipescu, a spus care acesta ºi ca sã faci 7, 8, 10 localitãþi Peste pãrerea sa faþã de tactica într-o zi... aici este de stat de vorbã 

pe care o adoptã noul preºedinte al CJ, câte 3 – 4 ore cu ei. Iliuþã vrea sã 
Vasile Iliuþã, pentru cunoaºterea cunoascã pe toatã lumea, lumea sã-l 
problemelor din judeþul Cãlãraºi. cunoascã pe el, este treaba lui.”
„El se duce împreunã cu echipa prin De asemenea, Filipescu a menþionat 
localitãþi sã preia problemele. Acum el cã, în perioada mandatului de 
a avut tactica acesta, o adoptã, este preºedinte al CJ, a încercat sã-i 
treaba lui. Eu am avut altã tacticã. Eu instruiascã pe primari, dar nu toþi au 
am chemat primarii ºi corpul tehnic. înþeles. „Eu aº fi vrut ca primarii 
Eu am chemat câte 3, primarul, noºtri sã poatã trece prin niºte cicluri 
persoana de la dezvoltare ºi încã o de instruire serioase. Sã ºtie clar unde 
persoanã. I-am chemat încã o datã sã deschidã o carte, când sã citeascã 
numai pe primari, când au început sã sau pentru ce sã citeascã. Am încercat 
se deschidã axele pe cele 5 programe. treaba asta, unii au înþeles, dar la unii 
El se deplaseazã acolo. Mi se pare un le-a intrat pe o ureche, le-a ieºit pe 3.”

uzeul Dunãrii de 
Jos împreunã cu MFundaþia 

Culturalã „Elena Surdu 
Stãnescu” a organizat 
marþi, 5 iulie 2016, un 
workshop, în sala de 
Expoziþii a Protoieriei 
Cãlãraºi. În fiecare oraº în 
care poposeºte expoziþia 
internaþionalã Ferestre 
deschise - Dunãrea de la 
vãrsare la izvoare a avut 
loc un atelier de lucru cu 
tema propusã: Dunãrea, iar tehnica de lucru folositã în realizarea lucrãrilor de 
cãtre participanþi a fost cea a culorilor de apã. În final participanþii, îndrumaþi de 
artiºti locali, au fost premiaþi, iar unele din lucrãri au fost selectate sã facã parte 
din expoziþiile urmãtoare.

Lucrãrile de picturã, sculpturã, graficã ºi tapiserie care compun expoziþia au fost 
expuse la Giurgiu (aprilie-mai 2016, Muzeul Judeþean Teohari Antonescu) – Ruse 
(30 mai – 9 iunie 2016, Muzeul Ruse), Cãlãraºi (15 iunie - 4 iulie 2016, Muzeul 
Dunãrii de Jos), iar apoi vor ajunge la Silistra (7 - 30 iulie 2016, Muzeul Dunãrii 
de Jos), Turnu Severin (6 - 30 august 2016, Palatul Cultural Theodor Costescu) - 
Cladovo (septembrie 2016, Centrul Cultural Român), Tulcea (septembrie 
–octombrie 2016, Casa Avramide), iar din anul 2017 va continua în Serbia, 
Ungaria, Slovacia, Austria ºi Germania.

La Cãlãraºi au expus artiºtii „Grupului Sulina 5” - Elena Surdu Stãnescu 
(sculpturã), Iuri Isar (graficã), May Oana Isar (tapiserie), Teodora Coltofeanu 
(picturã), Dorin Coltofean (picturã) ºi invitaþii lor - Ruxandra Papa (picturã), Aurel 
Bulacu (graficã), Elena (Bobi) Dumitrescu (sculpturã), Laurenþiu Midvichi 
(picturã), Elisabeta Brînzoi (sculpturã), Mihai Coltofean (picturã), Smaranda Isar 
(artã decorativã), Emanuela Alexandrescu (picturã), Elena Cioclu (picturã), Mauri 
Virtanen (picturã), Petra ªerbãnescu (picturã), Krasimira Kirilova (picturã) ºi 
Zlatka  Stoykova (picturã).

8 – 14 iulie 8 – 14 iulie / Ora: 20.00 pentru îndrãgiþii eroi Ice Age.
--------------------------------------------------------------------------------------Ora: 17.00 Trãind printre                

15 – 21 iulie Luni: ora 17.00 nu este proiecþie demoni 2 - 2D Orele: 17.00; 20.00
Legenda lui Tarzan - 3D Luni: ora 17.00 nu este proiecþie

Partenere pentru Mike 
ºi Dave - 2D

- Regia: Jake Szymanski
- Cu: Zac Efron, Anna Kendrick, Adam 
DeVine,Aubrey Plaza
- Gen film: Comedie 
- Premierã în România: 08.07.2016
Doi fraþi dau anunþuri pentru a gãsi o 
pereche de fete ca sã fie invitatele lor la o 
nuntã.
--------------------------------------------------------------------------------------

22 – 28 iulie
Orele: 17.00; 20.00

Luni: ora 17.00 nu este proiecþie

Star Trek. Dincolo de 
infinit! - 3D

15 – 17 iulie - Regia: Justin Lin
Vineri: ora 12.30 - Cu: Zoe Saldana, Zachary Quinto, Simon 

Pegg,Karl Urban, Idris Elba, Chris PineSâmbatã, duminicã: orele 10.30 ºi 12.30
- Gen film: Acþiune, Aventuri, SF, Thriller22 – 24 iulie

- Regia: David Yates Vineri: ora 12.30 - Premierã în România: 22.07.2016
-Regia: James Wan- Cu: Samuel L. Jackson, Margot Robbie, Sâmbatã, duminicã: orele 10.30 ºi 12.30 Star Trek Dincolo de Infinit", duce echipa 

John Hurt,Alexander Skarsgard -Cu: Vera Farmiga, Patrick Wilson, navei Enterprise mult dincolo de spaþiul Epoca de gheaþã: Madison Wolfe,Frances O'Connor, Neal - Gen film: Acþiune, Aventuri explorat, unde va avea de înfruntat un 
Parks nou inamic misterios, care va pune la - Durata: 109 minute Ploaie de meteoriþi - 3D

încercare echipajul, dar ºi tot ce înseamnã -Gen film: Horror - Premierã în România: 08.07.2016 - Regia: Mike Thurmeier, Galen T. Chu principiile pe care se bazeazã Federaþia.Au trecut ani ºi ani de când cel cunoscut -Durata: 133 minute - Cu: Ray Romano, Queen Latifah, Keke 
drept Tarzan (Alexander Skarsgard) a Palmer,John Leguizamo, Denis Leary, -Rating: N15
lãsat în urmã jungla din Africa pentru o Parcul central, B-dul 1 Mai, nr.5AJennifer Lopez,Nick Offerman, Melissa -Premierã în România: 01.07.2016viaþã rafinatã alãturi de soþia sa, Jane Rauch Preþul biletelor (acelaºi pt. filme 3D ºi (Robbie). De aceastã datã, a fost invitat Vera Farmiga ºi Patrick Wilson revin în 

- Gen film: Animaþie, Aventuri, Comediedin nou în Congo, pentru a servi ca 2D): 8 lei – copii cu vârste de maxim 14 rolurile soþilor Warren care trebuie sã 
emisar al Parlamentului, deloc conºtient - Durata: 99 minute ani; 12 lei – persoane cu vârste peste 14 investigheze unul dintre cele mai 
de faptul cã este doar un pion într-un ani. Nu se efectueazã rezervãri.terifiante cazuri din profesia lor. Aceºtia - Rating: AG
plan complex, determinat de lãcomie ºi ajung în nordul Londrei pentru a ajuta Biletele pot fi cumpãrate cu o sãptãmânã - Premierã în România: 15.07.2016rãzbunare ºi pus în miºcare de cãpitanul 

patru copii ºi mama lor care locuiesc într- înainte de data spectacolului.Leon (Waltz). Însã cãpitanul ºi acoliþii lui Acþiunea este declanºatã de nimeni altul 
o casã bântuitã de spirite malefice nu au habar de ceea ce sunt pe cale sã decât Scrat, care ajunge în Spaþiu ºi Informaþii: - tel: 0242-312800;terifiante.dezlãnþuie. declanºeazã o succesiune de evenimente 

- site:  www.culturalcl.ro -------------------------------------------------------------------------------------- care nu sunt neapãrat de bun augur --------------------------------------------------------------------------------------

Programul Cinema 3D - 2D Cãlãraºi, 8-28 iulie

artidul Naþional Liberal a negociat Mare parte dintre cei de la UNPR au 
în ultima perioadã o alianþã cu plecat cãtre PSD, iar alian a cu UNPR, PUNPR pentru alegerile practic nu ne aducea nouã niciun 

parlamentare. Într-un final s-a decis cã beneficiu, pe lângã faptul cã alian a cu 
partidul nu va face o alianþã cu UNPR. UNPR nici nu era foarte agreatã în PNL. 

S-a ajuns la concluzia foarte clarã cã PNL Rãducu Filipescu, preºedintele PNL a spus 
este un partid mare, cel mai mare partid într-o conferinþã de presã cã liberalii vor 
de dreapta ºi pânã la urmã putem merge ºi merge singuri la alegerile parlamentare din 
singuri în campanie”, a spus Rãducu toamnã.
Filipescu.„Au fost niºte discu ii care nu s-au încheiat 

aºa cum trebuia sã se încheie, ºi nu trebuie Întrebat despre posibilitatea reîntoarcerii 
neapãrat sã ne referim la faptul cã s-au 

deputatului UNPR, Aurel Nicolae, în PNL, câºtigat sau nu niºte jude e, nu acesta era 
Rãducu Filipescu a spus: „Noi îl primim, subiectul. Problema este cã Oprea a fãcut 
cum sã nu, noi suntem un fel de garã. în continuare ce credea el cã este bine sã 

facã ºi i-a îndemnat pe to i cãtre PSD. Toatã lumea se întoarce ºi intrã în depou”.

þ

þ

þ

þ

þ

embrii Trupei de teatru „Trepte”, - Bogdan Gheorghe
a Centrului Cultural Judeþean Premiul I pentru concepþia graficã a MCãlãraºi, au participat în perioada afiºului

21 - 30 Iunie 2016, la Festivalul - Concurs Premiul II - pentru interpretare rol feminin 
Naþional de Teatru pentru Copii ºi Tineret - Maria Radu
„Copil în Europa”. Premiul II pentru spectacolul de teatru 
Piesa de teatru cu care au intrat în „...dincolo?”
concurs este „...dincolo?”, adaptare ºi regie Organizat de Asociaþia Culturalã 
de ªtefan Niþu dupã „Uºa” de Matei „Pentagon” din Timiºoara, Festivalul „Copil 
Viºniec iar interpretarea de excepþie le-a în Europa” a gãzduit, în cadrul celei de-a 
adus urmãtoarele premii: IX-a ediþii, ºaptesprezece trupe din 
Premiul I pentru interpretare rol feminin - municipiile Arad, Timiºoara, Cluj Napoca, 
Ilinca Neacºu Piteºti, Cãlãraºi, Baia Mare, Buftea, Recaº, 
Premiul I pentru interpretare rol masculin Chiºinãu, Fãgãraº, Botoºani ºi Panciu. 

reºedintele PNL un efort fantastic. Vã rog succes pentru noi, dacã Cât despre candidaþii 
Cãlãraºi, Rãducu sã mã credeþi cã am obosit luãm 2 este ceva normal pentru funcþia de deputat, PFilipescu, a vorbit în sã tot ridic ºtacheta atât de pentru noi, împãrþim Rãducu Filipescu a spus cã 

prima conferinþã de presã sus. Vom vedea... Singura frãþeºte cu PSD, 2 cu 2. parlamentarii în funcþie îºi 
organizatã dupã alegerile variantã de a nu face PNL- Adicã noi de la vor disputa cele douã 
locale, despre cum se vor ul 3 deputaþi este ca PSD-ul parlamentare sã devenim locuri. „Deocamdatã trebuie 
împãrþi locurile de deputaþi sã obþinã mai mult de 40%. egali cu ei, nici în visele discutat cu parlamentarii în 
între PNL ºi PSD în Dacã PSD-ul face nu mai mele cele mai negre nu pot funcþie - Dan Motreanu, 
Cãlãraºi. „Avem douã locuri mult de 40%, noi avem 3 sã accept sã fim egali cu Raluca Surdu, Liviu 
eligibile, dacã suntem deputaþi. Deci, 4 PSD-ul. Cum sã fiu egal cu Tomoioagã, de Iulian 
serioºi ºi întregi ne putem parlamentari, 3 deputaþi ºi PSD-ul? Plec acasã!”, a Dumitrescu nu se pune 
gândi ºi la 3 locuri, dar 1 senator. Dacã luãm 3 declarat preºedintele PNL, problema, rãmâne la 
care dupã pãrerea mea ar fi deputaþi din 4 este un Rãducu Filipescu. Prahova.”

eforma administrativã ºi face regiuni. Cã vor fi 8 regiuni, 12 de muncã. De exemplu, vor sã facã un 
teritorialã a fost adusã iar în sau 16, dar nu este clarificat încã. mare institut de cercetãri, cu ºcoli, cu 
discuþie într-o conferinþã de Probabil cã cifra cea mai agreatã la licee, în domeniul agriculturii ºi în R

presã organizatã de PNL. Filipescu a ora actualã este 12. Media europeanã domeniul culturii. Asta înseamnã 100 
spus cã se merge pe varianta de a la regiuni este în jur de 2.000.000 de de milioane de euro care vin în 
face 12 regiuni administrative. „Nu locuitori”. judeþul Cãlãraºi. Creazã 700 sau 
pot sã vã spun mare lucru, decât ceea 1.000 de locuri de muncã, deja zona Filipescu a vorbit ºi despre faptul cã 
ce s-a discutat anterior. Se merge pe aceea se dezvoltã.”ministrul Cioloº doreºte aplicarea de 
varianta de a comasa unele localitãþi, mãsuri pentru redirecþionarea unor Filipescu a mai menþionat cã reforma 
dar nu ºtiu dacã în aceastã fazã sau investiþii cãtre judeþele vitregite. „Se administrativã se va pregãti în 
în faza a doua. Se merge în special pe alocã investiþii majore în locurile care actualul mandat, iar în 2020 este 
varianta de a comasa judeþe ºi de a sunt defavorizate ºi creazã ºi locuri posibil sã se voteze noul sistem.

Rãducu Filipescu: „Se merge pe varianta 
de a face 12 regiuni administrative”

Rãducu Filipescu: „Nici în visele mele cele mai 
negre nu pot sã accept sã fim egali cu PSD-ul”

Rãducu Filipescu despre reîntoarcerea 
deputatului Aurel Nicolae în PNL:         

„Noi suntem un fel de garã, toatã 
lumea se întoarce în depou” 

Fostul preºedinte al CJ, Rãducu Filipescu, 
vizavi de tactica adoptatã de Vasile Iliuþã 

de a se deplasa în toate comunele: 
„Mi se pare un efort mult prea mare”

n Muzeul Dunãrii de Jos

Atelier de lucru cu tema „Dunãrea”
Trupa „Trepte”, rezultate de excepþie 

la Festivalul Naþional de Teatru pentru 
Copii ºi Tineret „Copil în Europa”

n conformitate cu prevederile Legii 72/2007 
privind stimularea încadrãrii în muncã a Îelevilor ºi studenþilor, angajatorul care 

încadreaza în munca elevi ºi studenþi pe perioada 
vacanþelor beneficiazã, pentru fiecare elev ºi 
student, de un stimulent financiar lunar egal cu 
50% din valoarea indicatorului social de referinþã 
prevazut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul 
asigurãrilor pentru ºomaj ºi stimularea ocupãrii 
forþei de muncã, cu modificãrile ºi completãrile 
ulterioare. 

În vederea acordãrii stimulentului financiar 
lunar, angajatorii încheie cu Agenþia pentru 
Ocuparea Forþei de Muncã a  judeþului Cãlãraºi, 
în termen de 30 de zile de la data angajãrii 
elevilor ºi studenþilor aflaþi în perioada 
vacanþelor, o convenþie. 

Perioada maximã de acordare a stimulentului 
financiar este de 60 de zile lucrãtoare într-un an 
calendaristic. Diferenþa dintre stimulentul 
financiar lunar acordat conform art. 1 ºi salariul 
realizat se suportã de cãtre angajator din fonduri 
proprii.

Nu beneficiazã de acest stimulent financiar 
angajatorii care încadreazã în muncã elevi ºi 
studenþi anterior datei de începere a vacantei 
stabilite potrivit legii, pentru elevii ºi studenþii 
respectivi.

Sprijin financiar 
pentru angajatorii 
care încadreazã 
elevi ºi studenþi 

pe perioada 
vacanþelor ºcolare
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Mircea Brânduºã judeþului din acest punct de 
vedere.

roiectele pentru 
î Rep: Marþi aþi primit dezvoltarea comunitãþii, 
vizita noii conduceri a Pprecum ºi munca asiduã 
Consiliului Judeþean i-au adus inginerului Irinel 
Cãlãraºi. Care au fost Roman încã un mandat de 
punctele importante ale primar al comunei Chirnogi. 
discuþiilor purtate?Dar dupã aplauzele de rigoare 
I.R.: Domnul preºedinte Iliuþã, pentru reconfirmarea sa la 
cei doi vicepreºedinþi Dinulescu conducerea administraþiei 
ºi Barbu, secretarul Tudone, 

publice locale, primarul, administratorul public al 
împreunã cu noua sa echipã ºi Consiliului Judeþean Daniel 
cu viceprimarul Adrian Chiricã, ªtefan ºi arhitectul ºef Samoilã 
trebuie sã continue proiectele ne-au asigurat pe noi cei din 
benefice locuitorilor. În conducerea primãriei Chirnogi 
materialul de mai jos, domnia cã vom primi sprijin financiar 

pentru proiectele scrise în sa ne oferã detalii interesante 
perioada 2012-2016, aflate în despre administraþia pe care o 
derulare sau în vederea conduce, despre prezent ºi mai 
aprobãrii ºi cã se va încerca ales despre viitor. 
rezolvarea celei mai mari 
probleme pe care primãriile din î Rep: Domnule Roman de 
teritoriu le are ºi anume: cea 

ce credeþi cã locuitorii 
cadastralã. Asta înseamnã cã 

comunei Chirnogi v-au 
vom avea resurse financiare 

reconfirmat în funcþie? mai mari ºi posibilitãþi mai 
I.R.: Cetãþenii comunei au ales bune de dezvoltare a comunei 
continuitatea ºi un lider care sã Chirnogi.  
lupte pentru fiecare dintre ei, î Rep: Vã rog sã faceþi I.R.: Încã din primul an m-am asfaltare ºi modernizare a 
indiferent de naþionalitate, cunoscute principalele dedicat administraþiei locale. În strãzilor comunale. î Rep: Vã mulþumesc 
religie sau orientare politicã. realizãri din mandatul tot acest timp am muncit frumos pentu timpul acordat 

anterior?temeinic, cu efort susþinut ºi î Rep: Planurile dvs. pentru ºi vã doresc mult succes în 
I.R.: Primãria Chinogi a reuºit încercãri repetate pentru toþi î Rep: Un segment viitor sunt pe mãsura noul mandat. La final, ce 
sã finalizeze foarte mutle locuitori. Munca depusã ºi important al celor care v-au rezultatelor spectaculoase pe doriþi sã le transmiteþi 
proiecte în perioada 2012-2016, proiectele realizate sunt o votat au fost tinerii. Ce le care comuna le-a avut în locuitorilor comunei 
cele mai semnificative fiind confirmare a faptului cã transmiteþi acestora? mandatul anterior? În Chirnogi?
urmãtoarele: Înfiinþare sistem localitatea se îndreaptã spre un rândul consilierilor locali I.R.: Este important sã I.R.: Sper ca în actualul mandat 
canalizare ºi construire staþie viitor mai bun. existã dorinþa  de a menþine conºtientizãm prezentul pentru sã finalizãm împreunã toate 
epurare a apelor uzate; Chirnogiul pe locurile a putea clãdi viitorul: pentru proiectele pe care mi le-am 
Extindere reþea gaze naturale; fruntaºe ale judeþului î Rep: Care este formula de copiii noºtri, pentru liniºtea propus, care cu siguranþã vor 
Amenajare locuri de joacã; pãrinþilor. Vreau ca întoarcerea echipã din cadrul Consiliului Cãlãraºi? conduce la creºterea nivelului 
Reparaþie generalã ºi tinerilor acasã ºi reintegrarea Local Chirnogi? de trai. Le solicit concetãþenilor I.R.: Chirnogi este una dintre 
modernizare ºcoalã; lor în societate sã fie un mei sã aibã încredere în mine I.R.: Primãria Chirnogi are 15 comunele din judeþul Cãlãraºi 

deziderat real. Modernizare strada Clãteºti; consilieri din care: 5 PSD, 4 ºi le promit totodatã cã voi fi cu cea mai mare ratã de 
Modernizare strada Nucilor; un sprijin garantat pentru ei. PNL, 2 UNPR, 1 Partidul absorbþie a fondurilor europene 
Dotare cu mobilier ºi Voi încerca sã gãsesc rezolvare Verde, 1 ALDE, 1 Partida în ultimii ani. Împreunã cu î Rep: Domnule primar 
echipament IT a instituþiilor de legalã ºi la cea mai micã noua mea echipã ne vom da tot Romilor ºi 1 Independent. În cum au decurs lucrurile în 
învãþãmânt; Înfiinþare plantaþie problemã a lor. Le transmit interesul ca localitatea Chirnogi urma ºedinþei de constituire a mandatul anterior? Se vãd 

tuturor multã sãnãtate, pomi fructiferi pe o suprafaþã Consiliului Local, viceprimar a sã fie una dintre comunele realizãrile administraþiei 
de 5 ha; Extindere lucrãri de respectul ºi consideraþia mea.importante de pe harta fost ales Adrian Chiricã.locale Chirnogi?  

rimãria Municipiului Cãlãraºi organizeazã sâmbãtã, 
9 iulie, în Parcul Central, cea de-a patra ediþie a Pevenimentului Ziua Dunãrii, ºi anul acesta maestrul 

Ivan Patzaichin urmând a fi prezent printre cãlãrãºeni. 
Activitãþile vor începe la ora 07.00, în program regãsindu-
se:
- concurs de pescuit organizat în parteneriat cu AJVPS 
Cãlãraºi
- concurs de picturã în acuarelã – participanþii sunt 10 
elevi de la clasa de picturã din cadrul Palatului Copiilor 
Cãlãraºi
- expoziþie de artã culinarã – preparate din peºte – 
realizatori sunt elevii Colegiului Tehnic „ªtefan 
Bãnulescu"
- tradiþionalul „minifestival pe apã" organizat în 

cu participarea elevilor ºi cadrelor didactice din cadrul parteneriat cu Asociaþia Milla 23 – Ivan Patzaichin – 
Palatului Copiilor Cãlãraºicompetiþie de vâslit care se va desfãºura cu cele 3 canotci 

puse la dispoziþie de Asociaþie, fiecare echipaj fiind - servirea în mod gratuit cãlãrãºenilor a tradiþionalului 
alcãtuit din 10+1 membri borº de peºte, pregãtit de Cantina de Ajutor Social a 

Primãriei Municipiului Cãlãraºi.- program artistic ºi activitãþi de modelare în lut realizate 

ompierii cãlãrãºeni s-au calificat la 
faza naþionalã a „Competiþiei Pnaþionale de descarcerare ºi de 

acordare a primului ajutor calificat”.  În 
perioada 27 - 29 iunie 2016, I.S.U. Giurgiu 
a organizat faza a II a (zonalã) a 
„Competiþiei naþionale de descarcerare ºi 
de acordare a primului ajutor calificat”, 
competiþie la care au participat 
inspectoratele judeþene pentru situaþii 
de urgenþã din zona 4, ºi anume I.S.U. 
Cãlãraºi, I.S.U. Dâmboviþa, I.S.U. Prahova, 
I.S.U. Cãlãraºi, I.S.U. Ialomiþa, I.S.U. 
Teleorman ºi U.S.I.S.U. Ciolpani.

Aceastã competiþie se doreºte  a fi o 
platformã de învãþare ºi de testare a 
deprinderilor profesionale, printr-o 
evaluare strictã, unde participanþii sunt 
încurajaþi sã-ºi auto-evalueze propriile 
practici ºi tehnici de intervenþie.
Activitãþile dedicate competiþiei s-au 
desfãºurat în condiþii optime în zona 
parcului „Steaua Dunãrii” din Giurgiu, atât a salvatorilor cât ºi a victimelor. În ºi pe locul III de I.S.U. Ialomiþa.
toþi cei care au participat apreciind în urma desfãºurãrii celor douã probe ale 
mod pozitiv eforturile organizatorilor.   competiþiei, echipajul care a reprezentat La cealaltã probã Descarcerarea din 

I.S.U. Barbu ªtirbei al judeþului vehicule, locul I a fost ocupat de I.S.U. 
Cãlãraºi a reuºit sã se califice la faza Competiþia Naþionalã de Descarcerare ºi Dâmboviþa, locul II de cãtre I.S.U. 
naþionalã, care se va organiza în de Acordare a Primului Ajutor Calificat Cãlãraºi ºi locul III de I.S.U. Prahova. 
municipiul Târgoviºte, judeþul cuprinde douã probe, ce se desfãºoarã Cei care au reprezentat I.S.U. Barbu 
Dâmboviþa, în perioada 23 - 26 august în douã etape: Descarcerarea din ªtirbei Cãlãraºi la aceastã competiþie 
a.c.vehicule ºi Acordarea primului-ajutor sunt:  maior Gheorghe Cãtãlin - ºef de 

calificat. Echipajele participante au  lot, plt. adj. Morariu Cãtãlin - antrenor 
avut ocazia sã-ºi valorifice toate Pompierii cãlãrãºeni au ocupat prima lot ºi concurenþi: plt. maj. Anghel 
cunoºtinþele privind acordarea unei poziþie la proba Acordarea primului- George Valentin, plt. maj. Dinu Nicuºor, 
îngrijiri prespitaliceºti la un nivel ajutor calificat, fiind urmaþi pe locul II plt. maj. Vasile Doru,  plt. maj. Dumitru 
superior ºi sã demonstreze de Unitatea Specialã de Intervenþii în Giusepe Bogdan. plt. maj. Lungu Iulian 
implementarea mãsurilor de securitate, Situaþii de Urgenþã Ciolpani (U.S.I.S.U.) ºi plt. Purcarea Mihai.  

n perioada 27 – 30 iunie a.c., aproximativ 125 
de jandarmi au acþionat pentru prevenirea Îfaptelor antisociale ºi creºterea gradului de 

siguranþã a cetãþenilor, la nivelul judeþului Cãlãraºi. 
În aceastã perioadã jandarmii cãlãrãºeni au 
executat 35 de misiuni specifice de menþinere ºi 
asigurare a ordinii publice, atât în mediul urban cât 
ºi în mediu rural, precum ºi în zona instituþiilor de 
învãþãmânt unde sunt organizate centre de examen 
pentru evaluarea naþionalã, dar ºi acþiuni specifice 
în colaborare cu lucrãtorii silvici pentru 
combaterea furtului de material lemnos.
În urma misiunilor desfãºurate, jandarmii au 
aplicat 21 sancþiuni contravenþionale. Valoarea 
amenzilor este în cuantum de 7.400 lei. De 
asemenea, efectivele de jandarmi au constatat 2 
infracþiuni în cooperare cu Poliþia, fiind identificaþi 
2 autori.

n perioada 5 – 10 iulie 2016 are loc la 
Iaºi ediþia 41 a turneului internaþional 
„Centura de Aur”, competiþie dedicatã Î

seniorilor. Doi pugiliºti din Cãlãraºi vor 
participa la acest turneu: Costea Daniel 
(64 kg) ºi Ion Marian (91 kg), însoþiþi de 
antrenorul Anghel Georgian.
„Centura de Aur este cel puternic turneu 
din România ºi în acest an la startul 
competiþiei sunt sportivi din 8 þãri, 
Campioni Europeni, Campioni Mondiali ºi 
calificaþi la Jocurile Olimpice de la Rio. 
CSM Cãlãraºi este reprezentat la acest 
turneu de doi sportivi: Costea Daniel (64 
kg) ºi Ion Marian (91 kg), însoþiþi de 
antrenorul Anghel Georgian. Boxul din 
Cãlãraºi este prezent la toate competiþiile 
din România ºi are sportivi valoroºi, 
sportivi ce pot reprezenta cu mândrie 
acest oraº la marile competiþii 
internaþionale de seniori.”, se aratã pe 
pagina de facebook a CSM Cãlãraºi. 

La aceastã ediþie a Centurii de Aur, 
organizatã în premierã la Iaºi chiar de 
preºedintele Federaþiei Române de Box, 
Vasile Cîtea, sunt prezenþi 80 de pugiliºti 
din: România, Anglia, Þara Galilor, 
Ucraina, Italia, Olanda, Tunisia, Croaþia, 
Coreea de Sud, Azerbaidjan, Germania, 
Serbia ºi Moldova.

Amenzi de 7.400 de lei 
aplicate de jandarmii 
cãlãrãºeni în perioada  

27 – 30 iunie

Ziua Dunãrii sãrbãtoritã pe 9 iulie
Ivan Patzaichin revine la Cãlãraºi

Pompierii cãlãrãºeni s-au calificat la 
faza naþionalã a „Competiþiei 

naþionale de descarcerare ºi de 
acordare a primului ajutor calificat”

Într-un cadru cald ºi 
armonios, cadrele 

didactice îi aºteaptã 
pe cei mici cu vârste 
începând de la 2 ani!

Doi sportivi 
cãlãrãºeni 

participã la turneul 
internaþional 

„Centura de Aur”

n BoxIrinel Roman: „Munca depusã ºi proiectele 
realizate sunt o confirmare a faptului cã 

localitatea se îndreaptã spre un viitor mai bun“

 a e ptã n luna I ievã ºt a î  ul  

p ntru rie !e însc ri

Grãdiniþa 
„Amicii” 

Pentru înscrieri: 
0342/407.502

Adresa: Aleea Grãdiniþei, 
numãrul 1, Cãlãraºi

ngajatorii din Spaþiul Economic manipulant mãrfuri; - Lituania – 27 locuri de muncã: 20 
European oferã, prin intermediul asfaltator, 5 tehnician electrician, 1 - Norvegia – 167 locuri de muncã: 80 
reþelei Eures România, 1.487 locuri tehnician mecatronist, 1 inginer în A dulgher / tâmplar construcþii, 30 

de muncã vacante, dupã cum urmeazã: industria maselor plastice; instalator, 20 zugrav, 12 tâmplar, 10 
montator acoperiºuri, 10 zugrav, 4 dugher - Bulgaria – 20 locuri de muncã: 10 - Spania – 801 locuri de muncã: 800 
cofraje, 1 persoanã curãþenie / asistent operator reþea de telefonie mobilã, 10 muncitor necalificat în agriculturã, 1 
panificaþie; operator în industria de prelucrare a maseur; 

lemnului; - Marea Britanie – 103 locuri de muncã: 60 
- Germania – 119 locuri de muncã: 15 ºofer îngrijitor persoane la domiciliu, 33 asistent - Finlanda – 17 locuri de muncã: 10 
autocamion, 15 electrician în construcþii, medical, 5 laminator/modelator/sudor þevi, mãcelar – tranºator, 6 operator CNC, 1 
15 ospãtar, 12 bucãtar, 10 brutar, 7 5 operator CNC; lucrãtor în metal-sudor; 
ospãtar, 4 dezvoltator aplicaþii IT, 3 lãcãtuº 

- Cehia – 70 locuri de muncã: 20 operatori - Islanda – 15 locuri de muncã: muncitor 
mecanic, 3 asistent medical, 3 ajutor în 

maºini-unelte-sculer (presã de mânã), 20 constructor în armãturi ºi structuri pentru 
producþia alimentarã, 3 muncitor 

manipulant marfã, 15 ºlefuitor/pilitor, 10 construcþii;
necalificat în industria prelucrãrii 

ºofer profesionist camion (Europa), 5 - Malta – 4 locuri de muncã: 4 lucrãtor metalelor, 3 instalator instalaþii încãlzire, 3 
tractorist-operator maºinã de recoltat ºi aluminiu/sudor;instalator instalaþii apã ºi gaz, 3 muncitor 
expeditor; Belgia – 3 locuri de muncã: 2 dulgher – necalificat în industria metalicã 
- Italia – 60 locuri de muncã: 30 asistent tâmplar, 1 baby sitter;(galvanizare ºi galvanizare la cald), 2 
medical, 30 îngrijitor persoane; Franþa – 3 locuri de muncã: 1 dezvoltator recepþioner, 2 coordonator Departamentul 
- Suedia – 48 locuri de muncã: 20 femeie Full Stack, 1 inginer dezvoltare în Planificare Financiarã, 2 Visual designer, 2 
de serviciu, 15 vopsitor auto, 10 tinichigiu informaticã, 1 dezvoltator front-end;barman, 2 mãcelar, 1 demichef de rang, 1 
auto, 3 brutar, patiser, cofetar; tâmplar, 1 excavatorist, 1 inginer Olanda – 2 locuri de muncã: 2 tranºator 
- Slovacia – 42 locuri de muncã: 30 ºofer automatist, 1 tâmplar (alternativ dulgher), carcase porc ºi vitã;
autocamion transport internaþional, 7 1 zugrav – vopsitor, 1 Go Backend Austria – 1 loc de muncã: 1 ofiþer proiecte 
îngrijitor persoane / infirmier, 5 sticlar;Developer, 1 personal servire mic dejun, 1 europene.

EURES/1.487 de locuri de muncã 
disponibile în aceastã perioadã
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Mircea Brânduºã judeþului din acest punct de 
vedere.

roiectele pentru 
î Rep: Marþi aþi primit dezvoltarea comunitãþii, 
vizita noii conduceri a Pprecum ºi munca asiduã 
Consiliului Judeþean i-au adus inginerului Irinel 
Cãlãraºi. Care au fost Roman încã un mandat de 
punctele importante ale primar al comunei Chirnogi. 
discuþiilor purtate?Dar dupã aplauzele de rigoare 
I.R.: Domnul preºedinte Iliuþã, pentru reconfirmarea sa la 
cei doi vicepreºedinþi Dinulescu conducerea administraþiei 
ºi Barbu, secretarul Tudone, 

publice locale, primarul, administratorul public al 
împreunã cu noua sa echipã ºi Consiliului Judeþean Daniel 
cu viceprimarul Adrian Chiricã, ªtefan ºi arhitectul ºef Samoilã 
trebuie sã continue proiectele ne-au asigurat pe noi cei din 
benefice locuitorilor. În conducerea primãriei Chirnogi 
materialul de mai jos, domnia cã vom primi sprijin financiar 

pentru proiectele scrise în sa ne oferã detalii interesante 
perioada 2012-2016, aflate în despre administraþia pe care o 
derulare sau în vederea conduce, despre prezent ºi mai 
aprobãrii ºi cã se va încerca ales despre viitor. 
rezolvarea celei mai mari 
probleme pe care primãriile din î Rep: Domnule Roman de 
teritoriu le are ºi anume: cea 

ce credeþi cã locuitorii 
cadastralã. Asta înseamnã cã 

comunei Chirnogi v-au 
vom avea resurse financiare 

reconfirmat în funcþie? mai mari ºi posibilitãþi mai 
I.R.: Cetãþenii comunei au ales bune de dezvoltare a comunei 
continuitatea ºi un lider care sã Chirnogi.  
lupte pentru fiecare dintre ei, î Rep: Vã rog sã faceþi I.R.: Încã din primul an m-am asfaltare ºi modernizare a 
indiferent de naþionalitate, cunoscute principalele dedicat administraþiei locale. În strãzilor comunale. î Rep: Vã mulþumesc 
religie sau orientare politicã. realizãri din mandatul tot acest timp am muncit frumos pentu timpul acordat 

anterior?temeinic, cu efort susþinut ºi î Rep: Planurile dvs. pentru ºi vã doresc mult succes în 
I.R.: Primãria Chinogi a reuºit încercãri repetate pentru toþi î Rep: Un segment viitor sunt pe mãsura noul mandat. La final, ce 
sã finalizeze foarte mutle locuitori. Munca depusã ºi important al celor care v-au rezultatelor spectaculoase pe doriþi sã le transmiteþi 
proiecte în perioada 2012-2016, proiectele realizate sunt o votat au fost tinerii. Ce le care comuna le-a avut în locuitorilor comunei 
cele mai semnificative fiind confirmare a faptului cã transmiteþi acestora? mandatul anterior? În Chirnogi?
urmãtoarele: Înfiinþare sistem localitatea se îndreaptã spre un rândul consilierilor locali I.R.: Este important sã I.R.: Sper ca în actualul mandat 
canalizare ºi construire staþie viitor mai bun. existã dorinþa  de a menþine conºtientizãm prezentul pentru sã finalizãm împreunã toate 
epurare a apelor uzate; Chirnogiul pe locurile a putea clãdi viitorul: pentru proiectele pe care mi le-am 
Extindere reþea gaze naturale; fruntaºe ale judeþului î Rep: Care este formula de copiii noºtri, pentru liniºtea propus, care cu siguranþã vor 
Amenajare locuri de joacã; pãrinþilor. Vreau ca întoarcerea echipã din cadrul Consiliului Cãlãraºi? conduce la creºterea nivelului 
Reparaþie generalã ºi tinerilor acasã ºi reintegrarea Local Chirnogi? de trai. Le solicit concetãþenilor I.R.: Chirnogi este una dintre 
modernizare ºcoalã; lor în societate sã fie un mei sã aibã încredere în mine I.R.: Primãria Chirnogi are 15 comunele din judeþul Cãlãraºi 

deziderat real. Modernizare strada Clãteºti; consilieri din care: 5 PSD, 4 ºi le promit totodatã cã voi fi cu cea mai mare ratã de 
Modernizare strada Nucilor; un sprijin garantat pentru ei. PNL, 2 UNPR, 1 Partidul absorbþie a fondurilor europene 
Dotare cu mobilier ºi Voi încerca sã gãsesc rezolvare Verde, 1 ALDE, 1 Partida în ultimii ani. Împreunã cu î Rep: Domnule primar 
echipament IT a instituþiilor de legalã ºi la cea mai micã noua mea echipã ne vom da tot Romilor ºi 1 Independent. În cum au decurs lucrurile în 
învãþãmânt; Înfiinþare plantaþie problemã a lor. Le transmit interesul ca localitatea Chirnogi urma ºedinþei de constituire a mandatul anterior? Se vãd 

tuturor multã sãnãtate, pomi fructiferi pe o suprafaþã Consiliului Local, viceprimar a sã fie una dintre comunele realizãrile administraþiei 
de 5 ha; Extindere lucrãri de respectul ºi consideraþia mea.importante de pe harta fost ales Adrian Chiricã.locale Chirnogi?  

rimãria Municipiului Cãlãraºi organizeazã sâmbãtã, 
9 iulie, în Parcul Central, cea de-a patra ediþie a Pevenimentului Ziua Dunãrii, ºi anul acesta maestrul 

Ivan Patzaichin urmând a fi prezent printre cãlãrãºeni. 
Activitãþile vor începe la ora 07.00, în program regãsindu-
se:
- concurs de pescuit organizat în parteneriat cu AJVPS 
Cãlãraºi
- concurs de picturã în acuarelã – participanþii sunt 10 
elevi de la clasa de picturã din cadrul Palatului Copiilor 
Cãlãraºi
- expoziþie de artã culinarã – preparate din peºte – 
realizatori sunt elevii Colegiului Tehnic „ªtefan 
Bãnulescu"
- tradiþionalul „minifestival pe apã" organizat în 

cu participarea elevilor ºi cadrelor didactice din cadrul parteneriat cu Asociaþia Milla 23 – Ivan Patzaichin – 
Palatului Copiilor Cãlãraºicompetiþie de vâslit care se va desfãºura cu cele 3 canotci 

puse la dispoziþie de Asociaþie, fiecare echipaj fiind - servirea în mod gratuit cãlãrãºenilor a tradiþionalului 
alcãtuit din 10+1 membri borº de peºte, pregãtit de Cantina de Ajutor Social a 

Primãriei Municipiului Cãlãraºi.- program artistic ºi activitãþi de modelare în lut realizate 

ompierii cãlãrãºeni s-au calificat la 
faza naþionalã a „Competiþiei Pnaþionale de descarcerare ºi de 

acordare a primului ajutor calificat”.  În 
perioada 27 - 29 iunie 2016, I.S.U. Giurgiu 
a organizat faza a II a (zonalã) a 
„Competiþiei naþionale de descarcerare ºi 
de acordare a primului ajutor calificat”, 
competiþie la care au participat 
inspectoratele judeþene pentru situaþii 
de urgenþã din zona 4, ºi anume I.S.U. 
Cãlãraºi, I.S.U. Dâmboviþa, I.S.U. Prahova, 
I.S.U. Cãlãraºi, I.S.U. Ialomiþa, I.S.U. 
Teleorman ºi U.S.I.S.U. Ciolpani.

Aceastã competiþie se doreºte  a fi o 
platformã de învãþare ºi de testare a 
deprinderilor profesionale, printr-o 
evaluare strictã, unde participanþii sunt 
încurajaþi sã-ºi auto-evalueze propriile 
practici ºi tehnici de intervenþie.
Activitãþile dedicate competiþiei s-au 
desfãºurat în condiþii optime în zona 
parcului „Steaua Dunãrii” din Giurgiu, atât a salvatorilor cât ºi a victimelor. În ºi pe locul III de I.S.U. Ialomiþa.
toþi cei care au participat apreciind în urma desfãºurãrii celor douã probe ale 
mod pozitiv eforturile organizatorilor.   competiþiei, echipajul care a reprezentat La cealaltã probã Descarcerarea din 

I.S.U. Barbu ªtirbei al judeþului vehicule, locul I a fost ocupat de I.S.U. 
Cãlãraºi a reuºit sã se califice la faza Competiþia Naþionalã de Descarcerare ºi Dâmboviþa, locul II de cãtre I.S.U. 
naþionalã, care se va organiza în de Acordare a Primului Ajutor Calificat Cãlãraºi ºi locul III de I.S.U. Prahova. 
municipiul Târgoviºte, judeþul cuprinde douã probe, ce se desfãºoarã Cei care au reprezentat I.S.U. Barbu 
Dâmboviþa, în perioada 23 - 26 august în douã etape: Descarcerarea din ªtirbei Cãlãraºi la aceastã competiþie 
a.c.vehicule ºi Acordarea primului-ajutor sunt:  maior Gheorghe Cãtãlin - ºef de 

calificat. Echipajele participante au  lot, plt. adj. Morariu Cãtãlin - antrenor 
avut ocazia sã-ºi valorifice toate Pompierii cãlãrãºeni au ocupat prima lot ºi concurenþi: plt. maj. Anghel 
cunoºtinþele privind acordarea unei poziþie la proba Acordarea primului- George Valentin, plt. maj. Dinu Nicuºor, 
îngrijiri prespitaliceºti la un nivel ajutor calificat, fiind urmaþi pe locul II plt. maj. Vasile Doru,  plt. maj. Dumitru 
superior ºi sã demonstreze de Unitatea Specialã de Intervenþii în Giusepe Bogdan. plt. maj. Lungu Iulian 
implementarea mãsurilor de securitate, Situaþii de Urgenþã Ciolpani (U.S.I.S.U.) ºi plt. Purcarea Mihai.  

n perioada 27 – 30 iunie a.c., aproximativ 125 
de jandarmi au acþionat pentru prevenirea Îfaptelor antisociale ºi creºterea gradului de 

siguranþã a cetãþenilor, la nivelul judeþului Cãlãraºi. 
În aceastã perioadã jandarmii cãlãrãºeni au 
executat 35 de misiuni specifice de menþinere ºi 
asigurare a ordinii publice, atât în mediul urban cât 
ºi în mediu rural, precum ºi în zona instituþiilor de 
învãþãmânt unde sunt organizate centre de examen 
pentru evaluarea naþionalã, dar ºi acþiuni specifice 
în colaborare cu lucrãtorii silvici pentru 
combaterea furtului de material lemnos.
În urma misiunilor desfãºurate, jandarmii au 
aplicat 21 sancþiuni contravenþionale. Valoarea 
amenzilor este în cuantum de 7.400 lei. De 
asemenea, efectivele de jandarmi au constatat 2 
infracþiuni în cooperare cu Poliþia, fiind identificaþi 
2 autori.

n perioada 5 – 10 iulie 2016 are loc la 
Iaºi ediþia 41 a turneului internaþional 
„Centura de Aur”, competiþie dedicatã Î

seniorilor. Doi pugiliºti din Cãlãraºi vor 
participa la acest turneu: Costea Daniel 
(64 kg) ºi Ion Marian (91 kg), însoþiþi de 
antrenorul Anghel Georgian.
„Centura de Aur este cel puternic turneu 
din România ºi în acest an la startul 
competiþiei sunt sportivi din 8 þãri, 
Campioni Europeni, Campioni Mondiali ºi 
calificaþi la Jocurile Olimpice de la Rio. 
CSM Cãlãraºi este reprezentat la acest 
turneu de doi sportivi: Costea Daniel (64 
kg) ºi Ion Marian (91 kg), însoþiþi de 
antrenorul Anghel Georgian. Boxul din 
Cãlãraºi este prezent la toate competiþiile 
din România ºi are sportivi valoroºi, 
sportivi ce pot reprezenta cu mândrie 
acest oraº la marile competiþii 
internaþionale de seniori.”, se aratã pe 
pagina de facebook a CSM Cãlãraºi. 

La aceastã ediþie a Centurii de Aur, 
organizatã în premierã la Iaºi chiar de 
preºedintele Federaþiei Române de Box, 
Vasile Cîtea, sunt prezenþi 80 de pugiliºti 
din: România, Anglia, Þara Galilor, 
Ucraina, Italia, Olanda, Tunisia, Croaþia, 
Coreea de Sud, Azerbaidjan, Germania, 
Serbia ºi Moldova.

Amenzi de 7.400 de lei 
aplicate de jandarmii 
cãlãrãºeni în perioada  

27 – 30 iunie

Ziua Dunãrii sãrbãtoritã pe 9 iulie
Ivan Patzaichin revine la Cãlãraºi

Pompierii cãlãrãºeni s-au calificat la 
faza naþionalã a „Competiþiei 

naþionale de descarcerare ºi de 
acordare a primului ajutor calificat”

Într-un cadru cald ºi 
armonios, cadrele 

didactice îi aºteaptã 
pe cei mici cu vârste 
începând de la 2 ani!

Doi sportivi 
cãlãrãºeni 

participã la turneul 
internaþional 

„Centura de Aur”

n BoxIrinel Roman: „Munca depusã ºi proiectele 
realizate sunt o confirmare a faptului cã 

localitatea se îndreaptã spre un viitor mai bun“
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„Amicii” 
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0342/407.502

Adresa: Aleea Grãdiniþei, 
numãrul 1, Cãlãraºi

ngajatorii din Spaþiul Economic manipulant mãrfuri; - Lituania – 27 locuri de muncã: 20 
European oferã, prin intermediul asfaltator, 5 tehnician electrician, 1 - Norvegia – 167 locuri de muncã: 80 
reþelei Eures România, 1.487 locuri tehnician mecatronist, 1 inginer în A dulgher / tâmplar construcþii, 30 

de muncã vacante, dupã cum urmeazã: industria maselor plastice; instalator, 20 zugrav, 12 tâmplar, 10 
montator acoperiºuri, 10 zugrav, 4 dugher - Bulgaria – 20 locuri de muncã: 10 - Spania – 801 locuri de muncã: 800 
cofraje, 1 persoanã curãþenie / asistent operator reþea de telefonie mobilã, 10 muncitor necalificat în agriculturã, 1 
panificaþie; operator în industria de prelucrare a maseur; 

lemnului; - Marea Britanie – 103 locuri de muncã: 60 
- Germania – 119 locuri de muncã: 15 ºofer îngrijitor persoane la domiciliu, 33 asistent - Finlanda – 17 locuri de muncã: 10 
autocamion, 15 electrician în construcþii, medical, 5 laminator/modelator/sudor þevi, mãcelar – tranºator, 6 operator CNC, 1 
15 ospãtar, 12 bucãtar, 10 brutar, 7 5 operator CNC; lucrãtor în metal-sudor; 
ospãtar, 4 dezvoltator aplicaþii IT, 3 lãcãtuº 

- Cehia – 70 locuri de muncã: 20 operatori - Islanda – 15 locuri de muncã: muncitor 
mecanic, 3 asistent medical, 3 ajutor în 

maºini-unelte-sculer (presã de mânã), 20 constructor în armãturi ºi structuri pentru 
producþia alimentarã, 3 muncitor 

manipulant marfã, 15 ºlefuitor/pilitor, 10 construcþii;
necalificat în industria prelucrãrii 

ºofer profesionist camion (Europa), 5 - Malta – 4 locuri de muncã: 4 lucrãtor metalelor, 3 instalator instalaþii încãlzire, 3 
tractorist-operator maºinã de recoltat ºi aluminiu/sudor;instalator instalaþii apã ºi gaz, 3 muncitor 
expeditor; Belgia – 3 locuri de muncã: 2 dulgher – necalificat în industria metalicã 
- Italia – 60 locuri de muncã: 30 asistent tâmplar, 1 baby sitter;(galvanizare ºi galvanizare la cald), 2 
medical, 30 îngrijitor persoane; Franþa – 3 locuri de muncã: 1 dezvoltator recepþioner, 2 coordonator Departamentul 
- Suedia – 48 locuri de muncã: 20 femeie Full Stack, 1 inginer dezvoltare în Planificare Financiarã, 2 Visual designer, 2 
de serviciu, 15 vopsitor auto, 10 tinichigiu informaticã, 1 dezvoltator front-end;barman, 2 mãcelar, 1 demichef de rang, 1 
auto, 3 brutar, patiser, cofetar; tâmplar, 1 excavatorist, 1 inginer Olanda – 2 locuri de muncã: 2 tranºator 
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Primãria Municipiului Cãlãraºi organizeazã minimum 9 ani; Municipiului Cãlaraºi din  strada Bucureºti 
concurs pentru recrutare în vederea nr.140 A, în data de 02.08.2016, ora 11.00 - Condiþii cumulative  pentru a participa la 
ocupãrii funcþiilor publice de execuþie proba scrisã ºi 04.08.2016, ora 14.00 concursul de recrutare pentru ocuparea 
vacante de consilier superior 2 posturi  – la interviul.funcþiei  publice de execuþie vacantã de 
Direcþia Programe ºi Dezvoltare Localã din consilier, clasa I, grad profesional superior – Dosarele de înscriere la concurs se pot 
cadrul Primãriei Municipiului Cãlãraºi. Compartimentul Managementul Proiectelor depune în termen de 20 zile de la data 
Condiþii cumulative pentru a participa la la Direcþia Programe ºi Dezvoltare Localã publicãrii prezentului anunþ în Monitorul 
concursul de recrutare pentru ocuparea din cadrul Primãriei Municipiului Cãlãraºi. Oficial al României, partea a III-a, la biroul 
funcþiei  publice de execuþie vacantã de Resurse Umane Salarizare din cadrul l sa îndeplineascã condiþiile art. 54 din 
consilier, clasa I, grad profesional superior – Primãriei Municipiului Cãlaraºi . legea nr.188/1999 privind statutul 
Compartimentul Relaþii Externe, Turism ºi funcþionarilor publici, republicatã 2; Dosarul de înscriere la concurs trebuie sã Evenimente  la Direcþia Programe ºi 

conþinã obligatoriu documentele prevãzute l studii universitare de licenþã absolvite  cu Dezvoltare Localã din cadrul Primãriei 
la art. 49 alin. (1) din H.G. nr.611/2008.diplomã, respectiv studii superioare de Municipiului Cãlãraºi.

lungã duratã, absolvite cu diplomã de Condiþiile de participare ºi bibliografia l sa îndeplineascã condiþiile art. 54 din 
licenþã; stabilitã se afiºeazã la sediul Primãriei legea nr.188/1999 privind statutul 

Municipiului Cãlãraºi.funcþionarilor publici, republicatã 2; l vechimea în specialitatea studiilor 
necesare exercitãrii funcþiei publice Relaþii suplimentare se pot obþine la Biroul l studii universitare de licenþã absolvite  cu 
:minimum 9 ani; Resurse Umane Salarizare, telefon diplomã, respectiv studii superioare de 

0242311005  interior 111.lungã duratã,absolvite cu diplomã de licenþã. l cerinþã specificã: certificare 
managementul proiectelor.l vechimea în specialitatea studiilor PRIMAR,

necesare exercitãrii funcþiei publice: DRÃGULIN DANIEL ªTEFANConcursul se organizeaza la sediul Primãriei 

Planificare citiri apometre de scarã concomitent 
cu cele din apartamente - luna IULIE  2016

ECOAQUA SA

PRIMÃRIA MUNICIPIULUI CALÃRAªI

A N U N Þ

28.07.2016 - 75G,1,12*,2,3,4,5,6,7,8,11,12AS,20,32A,32B. 
29.07.2016 - 9,10,12MI,16,40A,40B  Lehliu-Garã

Unitatea administrativ-teritorialã Comuna 73.076,23 lei reprezintã contribuþia de la data semnãrii procesului verbal de recepþie 
Dichiseni, beneficiarã a proiectului Beneficiarului, adãugându-se contribuþia la la terminarea lucrãrilor.
„Consolidarea, reabilitarea ºi extinderea ªcolii cu cheltuielile neeligibile în cuantum de 260.373,88. Beneficiarii direcþi ai proiectului vor fi  elevii 
clasele I-VIII (clãdirea B/ Coslogeni) din Obiectivul general al proiectului îl constituie care studiazã la ªcoala cu clasele I-VIII Dichiseni, 
localitatea Dichiseni, judeþul Cãlãraºi", Cod SMIS asigurarea accesului la servicii ºi oportunitãþi de cadrele didactice ale ºcolii cu clasele I-VIII 
12240, cofinanþat din Fondul European pentru educaþie la standarde europene pentru populaþia Dichiseni, corpul B/Coslogeni ºi celelalte 18 cadre 
Dezvoltare Regionalã prin Programul Operaþional de vârstã ºcolarã din comuna Dichiseni, prin didactice ale ªcolii cu clasele I-VIII Dichiseni, 
Regional 2007-2013, Axa prioritarã 3 - îmbunãtãþirea infrastructurii educaþionale a ªcolii personalul administrativ. 
„Îmbunãtãþirea infrastructurii sociale", Domeniul cu clasele I-VIII (clãdirea B/ Coslogeni) din În perioada care a rãmas pânã la finalizarea 
major de intervenþie 3.4 „Reabilitarea, comuna Dichiseni. proiectului se vor desfaºura activitãþi de 
modernizarea, dezvoltarea ºi echiparea publicitate pentru investiþia realizatã, urmând a 
infrastructurii educaþionale preuniversitare, Lucrãrile au fost executate în perioada fi elaborate ºi distribuite peste 500 de pliante, 
universitare ºi a infrastructurii pentru formare 07.12.2015 – 23.06.2016,  în baza autorizaþiei de respectiv broºuri cuprinzand descrieri ale 
profesionalã continuã", a efectuat joi, 29 iunie construire nr. 1 din 18 iulie  anul 2014, eliberatã activitãþilor ºcolare ºi extraºcolare ce urmeazã a 
2016,  recepþia la terminarea lucrãrilor. de  comuna Dichiseni, cu valabilitate de 24 luni, fi desfãºurate, precum ºi informaþii specifice 
Autoritatea de Management pentru Programul de la data începerii execuþiei. privind lucrãrile efectuate ºi dotãrile 
Operaþional Regional 2007-2013 este Ministerul Valoarea totalã a lucrãrilor este de 2.537.350,02 achiziþionate în beneficiul elevilor din comuna 
Dezvoltãrii Regionale ºi Administraþiei Publice, iar lei fãrã T.V.A Dichiseni.
Organismul Intermediar este Agenþia pentru Conform recomandãrilor comisiei de recepþie,             
Dezvoltare Regionalã Sud Muntenia. COMUNA DICHISENI, are obligaþia de a prezenta Pentru informaþii suplimentare vã rugãm sã 
Valoarea totalã a proiectului este de 4.825.024,17 procesul verbal de recepþie la I.S.U. Cãlãraºi  ºi utilizaþi urmãtoarele date de contact: Radu 
lei, valoarea totalã eligibilã fiind în cuantum de de a întocmi documentaþia pentru obþinerea Iulian, primar al comunei Dichiseni, judeþul 
3.653.811,32 lei, dintre care 3.580.735,09 lei avizului de funcþionare. Efectuarea recepþiei Cãlãraºi, tel: 0729/093261, 0242/313637, 
reprezintã asistenþa financiarã nerambursabilã ºi finale se va realiza  în termen de maxim 24 luni primaria.dichiseni@yahoo.ro.

Comunicat de presã
Comuna Dichiseni, 05 iulie 2016

Consolidarea, reabilitarea ºi extinderea ªcolii cu clasele I-VIII (clãdirea B/ Coslogeni) 
din localitatea Dichiseni, judeþul Cãlãraºi - recepþie la finalizarea lucrãrilor-

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

C ema 3D - 2D ãl aº
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C ãr i
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