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SC Coslo - Zinca SRL Cãlãraºi
Trecere Chiciu - Ostrov

Ferry-boat-urile  ºi „5 Cãlãraºi” „Sãlcuþa”

Relaþii la telefon 0734.99.00.11

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

Siguranþã, confort, rapiditate, punctualitate
Tarif autoturisme 

. 
Autoturismele cu 
numere de  
(Silistra) beneficiazã 
de 

8 euro/35 lei

CL, CT ºi CC

reducere de 50%

Mircea Brânduºã cu cele mai mari ºanse de reuºitã, în 5 care este cartea dumneavoastrã de 
iunie el fiind ales cu 60,13% de electoratul vizitã?
comunei. Scopul sãu ca primar este sã M.C.: Sunt fiu al satului get beget. Cuza nscrierea în cursã a unui candidat 
munceascã pentru oameni ºi bunul mers Vodã este comuna în care în urmã cu 42 tânãr la funcþia de primar al comunei 
al administraþiei locale. de ani m-am nãscut într-o familie de Cuza Vodã a dat frisoane unora ºi Î

Rep: Domnule Cojocaru, pe scurt, oameni obiºnuiþi.altora. Marius Cojocaru a fost candidatul î 
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Verde pentru 
promovare!
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Mircea Brânduºã într-o reprezentaþie artisticã de 
excepþie.

niel Nedelcu ºi-a demonstrat Pe scena construitã impecabil pe 
încã o datã aptitudinile de stadionul de fotbal ºi-au fãcut Aorganizator, cu ocazia apariþia nume sonore ale muzicii 

sãrbãtoririi „Zilelor Comunei populare ºi uºoare româneºti. 
Tribunele au fost neîncãpãtoare Borcea". Timp de trei zile - 12, 13 ºi 
pentru câþi oameni veniserã la 14 august, o premierã pentru 
sãrbãtoare, peste comunele cãlãrãºene, Aniel Nedelcu 
4000 de oameni.a reuºit sã transforme evenimentul >> pagina 6

ÎnsoritPosibile furtuni Posibile furtuniÎnsorit Însorit Însorit Însorit
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PROGRAM CINEMA 

Ziua comuneiReþea de apã

n PRIMÃRIA CÃLÃRAªI
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Club cu specific 
pescãresc în comuna 
Dichiseni

Spitalului Cãlãraºi, 
pe masa 

Ministerului 
Sãnãtãþii

Zilele Comunei Borcea 
- o reuºitã impresionantã !

Marius Cojocaru: „Cetãþenii comunei 
meritã respect ºi înþelegere, meritã o viaþã 

mai bunã cãci pentru asta plãtesc taxe"

 Grãdiºtea 
- o sãrbãtoare 

de suflet ºi 
din suflet!

 în întreaga comunã, aceasta 
este dorinþa primarului 

Sandu Mihãiþã la debutul 
întâiului sãu mandat!

Problemele

Primãria Cãlãraºi doreºte 
restaurarea monumentului 
istoric  prin 
accesarea de fonduri 
nerambursabile

„Poºta Veche“

Primarul Daniel Drãgulin: 
„  se 
desfãºoarã pe vechiul 
contract pânã la stabilirea 
noului operator“

Transportul local

n CSS Cãlãraºi

Bronz la Campionatul 
Naþional de vitezã 
kaiac-canoe



AT Municipiul Cãlãraºi cultural. un colectiv de specialiºti autorizaþi de 
intenþioneazã depunerea unei Ministerul Culturii (arhitecþi, ingineri 

Proiectul vizeazã punerea în valoare a 
aplicaþii care vizeazã imobilul proiectanþi de rezistenþã, de instalaþii, U

monumentului istoric, în vederea 
situat în municipiul Cãlãraºi, str. topometriºti, geotehnicieni, 

creºterii atractivitãþii municipiului 
Bucureºti, nr. 193, Judeþul Cãlãraºi, economiºti). Pentru realizarea 

Cãlãraºi, redând circuitului turistic 
clãdire cunoscutã sub denumirea de documentaþiei s-au întocmit studii 

patrimoniul cultural reabilitat 
„POªTA VECHE” (clãdirea dateazã de topometrice, studii geotehnice ºi 

reprezentat de monumentul istoric.
la sfârºitul sec. al XIX-lea). relevee (mãsuratori, desene ºi 

documentaþie foto). Releveele au fost Scopul ºi realizarea activitãþilor 
Documentaþia proiectului se realizeazã 

întocmite pe întreaga incintã cu lux de propuse în proiect vor contribui la 
în vederea solicitãrii de finanþare 

amãnunte, privind starea actuala a punerea în valoare a obiectivului de 
nerambursabilã în cadrul Programului 

construcþiilor.patrimoniu POªTA VECHE pentru a 
Operaþional Regional 2014-2020: Axa 

contribui la creºterea competitivitãþii 
prioritarã 5 – Îmbunãtãþirea mediului Salvarea monumentului istoric de la 

arealului în care este localizatã 
urban ºi conservarea, protecþia ºi distrugere se poate realiza prin 

aceasta dovadã a identitãþii culturale 
valorificarea durabilã a patrimoniului implementarea proiectului cu titlul 

locale, ca urmare a investiþiei 
cultural, Prioritatea de investiþii 5.1 – „Dezvoltarea patrimoniului cultural 

realizate. 
Conservarea, protejarea, promovarea prin restaurarea monumentului istoric 
ºi dezvoltarea patrimoniului natural ºi Poºta Veche din Municipiul Cãlãraºi”.Întocmirea studiilor s-a fãcut de cãtre 
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e foarte mulþi ani, singura firmã irevocabilã în care se spune cã 
care asigurã transportul local în transportul local trebuie sã se desfãºoare 
municipiul Cãlãraºi este Alitrans. pe vechiul contract, inclusiv cu subvenþia D

Din decembrie 2013, primãria plãtitã. Asta pânã se va organiza licitaþia 
municipiului Cãlãraºi nu mai are în urma cãreia se va stabili 
contract de delegare a gestiunii transportatorul. Dupã ce se vor termina 
serviciului de transport valabil încheiat, toate aceste litigii sã sperãm cã noul 
cu acest operator de transport. De trei caiet de sarcini va fi mult mai clar.”
ani, însã, primãria Cãlãraºi s-a hotãrât În cadrul aceleeaºi conferinþe s-a pus ºi 
sã scoatã la licitaþie serviciile de problema organizãrii unei noi licitaþii. 
transport local. Pânã acum au existat „Deocamdatã nu putem organiza licitaþia 
licitaþii, dar care au eºuat. Prezent într-o deoarece existã o contestaþie la vechea 
conferinþã de presã, primarul Daniel licitaþie. Dupã ce se va rezolva, imediat 
Drãgulin a vorbit despre acest subiect. va fi pregãtitã o nouã licitaþie.”, a 
„A venit o hotãrâre definitivã ºi adãugat viceprimarul Viorel Ivanciu.

e pagina sa de facebook, primarul 
Daniel Drãgulin îi þine la curent pe 
cetãþeni, oferind informaþii despre P

lucrãrile de modernizare din municipiul 
Cãlãraºi.

„Modernizarea cartierului Mircea Vodã 
continuã. În ultimele sãptãmâni s-au 
desfãºurat lucrãri de întreþinere carosabil 
ºi trotuare pe strada Sulfinei. Contractul 
de lucrãri include asfaltare carosabil pe o 
suprafaþã de 6.807 mp ºi amenajare 
trotuare pe o suprafaþã de 3.142 mp. 
Lucrãrile se apropie de final, mai este 
necesarã turnarea covorului asfaltic pe 
carosabilul cuprins între str. Panduri ºi 
str. Ciocârliei.”

genþia Judeþeanã pentru Toate cursurile sunt organizate în consultaþii medicale, analize medicale 
Ocuparea Forþei de Muncã din colaborare cu Centrul Regional de ºi teste necesare frecventãrii cursului.  ACãlãraºi organizeazã, în luna Persoanele care participã la cursurile Formare Profesionalã Cãlãraºi. 

august 2016, 8 programe de formare de formare profesionalã gratuite, dacã Persoanele aflate în cãutarea unui loc 
profesionalã gratuite pentru se încadreazã în muncã în perioada de muncã, pe lângã faptul cã 
persoanele aflate în evidenþa AJOFM desfãºurãrii cursului, pot beneficia în beneficiazã în mod gratuit de aceste 
Cãlãraºi, în urmãtoarele locaþii:

continuare, pânã la finalizarea cursuri, au ºi alte facilitãþi, precum: 
- Olteniþa – frizer, brutar, lucrãtor în 

programului de formare profesionalã rechizite ºi materiale de instruire, comerþ, lucrãtor în structuri pentru 
început, de servicii de formare manuale, echipament de protecþie pe construcþii, barman
profesionalã gratuite. Relaþii timpul instruirii practice, dacã este - Lehliu Garã – lucrãtor în comerþ
suplimentare se pot obþine la telefon cazul, abonament gratuit pe mijloacele - Cãlãraºi – maseur, operator 
0242.318.376 interior 105 - de transport pentru traseul de la introducere, validare ºi prelucrare 
compartiment formare profesionalã.domiciliu la unitatea de pregãtire, date

âºtigul salarial mediu nominal net a 
urcat la 2.078 lei în luna iunie a Cacestui an, în creºtere faþã de luna 

precedentã cu 15 lei (+0,7%), iar valorile 
cele mai mari s-au înregistrat în activitãþi 
de servicii în tehnologia informaþiei - 5.295 
lei ºi cele mai mici în hoteluri ºi restaurante 
- 1.251 lei.Cele mai semnificative creºteri 
ale câºtigului salarial mediu net s-au 
înregistrat în fabricarea bãuturilor, cu 
14,5%, în activitãþi de editare, transporturi 
pe apã, fabricarea calculatoarelor ºi a 
produselor electronice ºi optice, fabricarea 
substanþelor ºi a produselor chimice, cu 
10%-12,5%, în telecomunicaþii, fabricarea 
produselor textile, fabricarea produselor 
farmaceutice de bazã ºi a preparatelor 
farmaceutice, alte activitãþi industriale, 
fabricarea de maºini, utilaje ºi echipamente 
- între 6% ºi 8%.

Cele mai importante scãderi ale câºtigului 
salarial mediu net s-au înregistrat în 
transporturi terestre ºi transporturi prin 
conducte, colectarea ºi epurarea apelor 
uzate, fabricarea produselor din tutun, 
activitãþi auxiliare intermedierilor 
financiare, depozitare ºi activitãþi auxiliare 
pentru transport, industria metalurgicã - 
între 3% ºi 5% ºi între 1,5% ºi 3% în 
activitãþi de producþie cinematograficã, 
video ºi de programe de televiziune, 
activitãþi de servicii în tehnologia 
informaþiei, cercetare-dezvoltare, colectarea, 
tratarea ºi eliminarea deºeurilor.

organizeazã licitaþie publicã cu strigare pentru 
vânzare deºeuri metalice feroase ºi neferoase, 

rezultate din mijloace fixe casate.

Preþul de pornire este 0,6  lei/kg pentru fier ºi 3,5 lei/kg aluminiu. 

Documentaþia licitaþiei poate fi procuratã zilnic între orele 7:30-
16:00 de la sediul nostru din Cãlãraºi, începând cu data de 

15.08.2016, la preþul de 100 lei. Garanþia de participare este de 
350 lei. Documentele de participare la licitaþie vor fi depuse la 

sediul ECOAQUA SA Cãlãraºi, str. Progresul, bl. BBB, etaj 3, pânã la 
data de 29.08.2016, orele 10:00. Licitaþia va avea loc la sediul 

ECOAQUA SA Cãlãraºi, pe data de 29.08.2016, orele 10:00. În caz 
de neadjudecare, urmãtoarele ºedinþe de licitaþie vor avea loc în 

datele de 05.09.2016, respectiv 12.09.2016, orele 10:00.

esiunea de toamnã (august- sesiune s-au înscris 641 de 
septembrie) a examenului absolvenþi de liceu, din judeþul Snaþional de Bacalaureat 2016 Cãlãraºi. Examinãrile scrise din a 

a început pe 16 august, cu probele doua sesiune încep luni, 22 
de evaluare a competenþelor august, cu proba la Limba ºi 
lingvistice de comunicare oralã în literatura românã - proba E)a), ºi 
limba românã (proba A), respectiv continuã marþi 23 august cu proba 
de evaluare a competenþelor E)b) - Limba ºi literatura maternã, 
lingvistice de comunicare oralã în respectiv miercuri, 24 august, cu 
limba maternã (proba B). Cele proba E)c) – proba obligatorie a 
douã probe s-au desfãºurat în profilului. Testele scrise se încheie 
intervalul 16-17 august. Evaluarea vineri, 26 august, cu proba la 
competenþelor lingvistice într-o alegere a profilului ºi specializãrii - 
limbã de circulaþie internaþionalã proba E)d). Afiºarea primelor 
(proba C) au avut loc între 17 ºi 19 rezultate (pânã la ora 16:00) ºi 
august, iar ultima probã oralã -  depunerea contestaþiilor (orele 
evaluarea competenþelor digitale 16:00 – 20:00) au loc în data de 29 
(proba D) - s-a desfãºurat în zilele august, iar afiºarea rezultatelor 
de 18 ºi 19 august.Pentru finale este programatã pentru 
susþinerea examenului în a doua data de 1 septembrie.

ANUNÞ

Serviciul Public Pieþe Oboare, cu septembrie 2016 are loc Târgul activitatea în Târgul de Toamnã 
sediul în str. Prelungirea de Toamnã 2016 având ca locaþie sunt invitaþi în data de 23 august 
Bucureºti, bloc Agroalimentar Oborul de cereale ºi animale. Toþi 2016, ora 9.00, pentru a închiria 
Big, anunþã cã în perioada 1 - 8 cei interesaþi sã-ºi desfãºoare suprafaþa de teren necesarã.

ºi problema finanþãrii 
numãrului de paturi din 
spital. „Cu ministrul 
sãnãtãþii am discutat ºi 
aceastã problemã de 
evaluare a numãrului de 
paturi din spital, cãlãraºiul 
are 570 de paturi. Astãzi 
noi primim bani pentru 470 
de paturi. Noi suntem 
încadraþi la 2.9 paturi 
pentru 1.000 de locuitori. 
Unele judeþe au 6 paturi la 
1.000 de locuitori.”
În aceeaºi conferinþã de 
presã, Vasile Iliuþã a adus 
în discuþie ºi datoriile cu 

am avut-o cu ºefii de secþie reºedintele care se confruntã spitalul. 
am constat cã avem nevoie Consiliului Judeþean „Avem 1 milion de lei 
de aparaturã medicalã Cãlãraºi, Vasile P datorii ale Spitalului, sunt 
aproape pe toate secþiile, Iliuþã, a mers la Ministerul facturi neachitate la 
fiecare a cerut aparate.Am Sãnãtãþii, pentru a discuta servicii. Sunt datorii 
discutat despre lipsa problemele Spitalului acumulate pe douã luni. Cu 
aparaturii medicale din Cãlãraºi. Vasile Iliuþã a ce am primit de la CAS  nu 
spital. Am spus cã o sã declarat, într-o conferinþã am putut sã le acoperim. 
asigurãm o cofinanþare mai de presã organizatã în data Nu am putut sã acoperim, 
mare de 10%, numai sã de 10 august, cã a mers ele vin cu o restanþã. Cred 
reuºim sã aducem personal la Minister. „Am cã le vom completa la final 
aparatura de ultimã mers la Minister cu de an, vom mãrim bugetul 
generaþie.”problemele pe care le are Consiliului Judeþean ºi cred 

Spitalul Judeþean Cãlãraºi. De asemenea, preºedintele cã o sã le achitãm noi 
În urma ºedinþei pe care CJ, Vasile Iliuþã, a discutat Consiliul, la final de an.”

Câºtigul salarial mediu 
nominal net a crescut 

în luna iunie 2016

n AJOFM  Cãlãraºi

8 programe de formare profesionalã 
organizate în luna august 

Anunþ Serviciul Public Pieþe Oboare

Ecoaqua SA Cãlãraºi
cu sediul în Cãlãraºi, str. Progresul, bl. BBB, etaj 3,

A început sesiunea de 
toamnã a examenului de 

Bacalaureat

Primãria Cãlãraºi doreºte restaurarea 
monumentului istoric „Poºta Veche” prin 

accesarea de fonduri nerambursabile

Primarul Daniel 
Drãgulin: 

„Modernizarea 
cartierului Mircea 

Vodã continuã”

Problemele Spitalului Cãlãraºi, 
pe masa Ministerului Sãnãtãþii

Primarul Daniel Drãgulin: 
„Transportul local se desfãºoarã 
pe vechiul contract pânã la 
stabilirea noului operator”



AT Municipiul Cãlãraºi cultural. un colectiv de specialiºti autorizaþi de 
intenþioneazã depunerea unei Ministerul Culturii (arhitecþi, ingineri 

Proiectul vizeazã punerea în valoare a 
aplicaþii care vizeazã imobilul proiectanþi de rezistenþã, de instalaþii, U

monumentului istoric, în vederea 
situat în municipiul Cãlãraºi, str. topometriºti, geotehnicieni, 

creºterii atractivitãþii municipiului 
Bucureºti, nr. 193, Judeþul Cãlãraºi, economiºti). Pentru realizarea 

Cãlãraºi, redând circuitului turistic 
clãdire cunoscutã sub denumirea de documentaþiei s-au întocmit studii 

patrimoniul cultural reabilitat 
„POªTA VECHE” (clãdirea dateazã de topometrice, studii geotehnice ºi 

reprezentat de monumentul istoric.
la sfârºitul sec. al XIX-lea). relevee (mãsuratori, desene ºi 

documentaþie foto). Releveele au fost Scopul ºi realizarea activitãþilor 
Documentaþia proiectului se realizeazã 

întocmite pe întreaga incintã cu lux de propuse în proiect vor contribui la 
în vederea solicitãrii de finanþare 

amãnunte, privind starea actuala a punerea în valoare a obiectivului de 
nerambursabilã în cadrul Programului 

construcþiilor.patrimoniu POªTA VECHE pentru a 
Operaþional Regional 2014-2020: Axa 

contribui la creºterea competitivitãþii 
prioritarã 5 – Îmbunãtãþirea mediului Salvarea monumentului istoric de la 

arealului în care este localizatã 
urban ºi conservarea, protecþia ºi distrugere se poate realiza prin 

aceasta dovadã a identitãþii culturale 
valorificarea durabilã a patrimoniului implementarea proiectului cu titlul 

locale, ca urmare a investiþiei 
cultural, Prioritatea de investiþii 5.1 – „Dezvoltarea patrimoniului cultural 

realizate. 
Conservarea, protejarea, promovarea prin restaurarea monumentului istoric 
ºi dezvoltarea patrimoniului natural ºi Poºta Veche din Municipiul Cãlãraºi”.Întocmirea studiilor s-a fãcut de cãtre 
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e foarte mulþi ani, singura firmã irevocabilã în care se spune cã 
care asigurã transportul local în transportul local trebuie sã se desfãºoare 
municipiul Cãlãraºi este Alitrans. pe vechiul contract, inclusiv cu subvenþia D

Din decembrie 2013, primãria plãtitã. Asta pânã se va organiza licitaþia 
municipiului Cãlãraºi nu mai are în urma cãreia se va stabili 
contract de delegare a gestiunii transportatorul. Dupã ce se vor termina 
serviciului de transport valabil încheiat, toate aceste litigii sã sperãm cã noul 
cu acest operator de transport. De trei caiet de sarcini va fi mult mai clar.”
ani, însã, primãria Cãlãraºi s-a hotãrât În cadrul aceleeaºi conferinþe s-a pus ºi 
sã scoatã la licitaþie serviciile de problema organizãrii unei noi licitaþii. 
transport local. Pânã acum au existat „Deocamdatã nu putem organiza licitaþia 
licitaþii, dar care au eºuat. Prezent într-o deoarece existã o contestaþie la vechea 
conferinþã de presã, primarul Daniel licitaþie. Dupã ce se va rezolva, imediat 
Drãgulin a vorbit despre acest subiect. va fi pregãtitã o nouã licitaþie.”, a 
„A venit o hotãrâre definitivã ºi adãugat viceprimarul Viorel Ivanciu.

e pagina sa de facebook, primarul 
Daniel Drãgulin îi þine la curent pe 
cetãþeni, oferind informaþii despre P

lucrãrile de modernizare din municipiul 
Cãlãraºi.

„Modernizarea cartierului Mircea Vodã 
continuã. În ultimele sãptãmâni s-au 
desfãºurat lucrãri de întreþinere carosabil 
ºi trotuare pe strada Sulfinei. Contractul 
de lucrãri include asfaltare carosabil pe o 
suprafaþã de 6.807 mp ºi amenajare 
trotuare pe o suprafaþã de 3.142 mp. 
Lucrãrile se apropie de final, mai este 
necesarã turnarea covorului asfaltic pe 
carosabilul cuprins între str. Panduri ºi 
str. Ciocârliei.”

genþia Judeþeanã pentru Toate cursurile sunt organizate în consultaþii medicale, analize medicale 
Ocuparea Forþei de Muncã din colaborare cu Centrul Regional de ºi teste necesare frecventãrii cursului.  ACãlãraºi organizeazã, în luna Persoanele care participã la cursurile Formare Profesionalã Cãlãraºi. 

august 2016, 8 programe de formare de formare profesionalã gratuite, dacã Persoanele aflate în cãutarea unui loc 
profesionalã gratuite pentru se încadreazã în muncã în perioada de muncã, pe lângã faptul cã 
persoanele aflate în evidenþa AJOFM desfãºurãrii cursului, pot beneficia în beneficiazã în mod gratuit de aceste 
Cãlãraºi, în urmãtoarele locaþii:

continuare, pânã la finalizarea cursuri, au ºi alte facilitãþi, precum: 
- Olteniþa – frizer, brutar, lucrãtor în 

programului de formare profesionalã rechizite ºi materiale de instruire, comerþ, lucrãtor în structuri pentru 
început, de servicii de formare manuale, echipament de protecþie pe construcþii, barman
profesionalã gratuite. Relaþii timpul instruirii practice, dacã este - Lehliu Garã – lucrãtor în comerþ
suplimentare se pot obþine la telefon cazul, abonament gratuit pe mijloacele - Cãlãraºi – maseur, operator 
0242.318.376 interior 105 - de transport pentru traseul de la introducere, validare ºi prelucrare 
compartiment formare profesionalã.domiciliu la unitatea de pregãtire, date

âºtigul salarial mediu nominal net a 
urcat la 2.078 lei în luna iunie a Cacestui an, în creºtere faþã de luna 

precedentã cu 15 lei (+0,7%), iar valorile 
cele mai mari s-au înregistrat în activitãþi 
de servicii în tehnologia informaþiei - 5.295 
lei ºi cele mai mici în hoteluri ºi restaurante 
- 1.251 lei.Cele mai semnificative creºteri 
ale câºtigului salarial mediu net s-au 
înregistrat în fabricarea bãuturilor, cu 
14,5%, în activitãþi de editare, transporturi 
pe apã, fabricarea calculatoarelor ºi a 
produselor electronice ºi optice, fabricarea 
substanþelor ºi a produselor chimice, cu 
10%-12,5%, în telecomunicaþii, fabricarea 
produselor textile, fabricarea produselor 
farmaceutice de bazã ºi a preparatelor 
farmaceutice, alte activitãþi industriale, 
fabricarea de maºini, utilaje ºi echipamente 
- între 6% ºi 8%.

Cele mai importante scãderi ale câºtigului 
salarial mediu net s-au înregistrat în 
transporturi terestre ºi transporturi prin 
conducte, colectarea ºi epurarea apelor 
uzate, fabricarea produselor din tutun, 
activitãþi auxiliare intermedierilor 
financiare, depozitare ºi activitãþi auxiliare 
pentru transport, industria metalurgicã - 
între 3% ºi 5% ºi între 1,5% ºi 3% în 
activitãþi de producþie cinematograficã, 
video ºi de programe de televiziune, 
activitãþi de servicii în tehnologia 
informaþiei, cercetare-dezvoltare, colectarea, 
tratarea ºi eliminarea deºeurilor.

organizeazã licitaþie publicã cu strigare pentru 
vânzare deºeuri metalice feroase ºi neferoase, 

rezultate din mijloace fixe casate.

Preþul de pornire este 0,6  lei/kg pentru fier ºi 3,5 lei/kg aluminiu. 

Documentaþia licitaþiei poate fi procuratã zilnic între orele 7:30-
16:00 de la sediul nostru din Cãlãraºi, începând cu data de 

15.08.2016, la preþul de 100 lei. Garanþia de participare este de 
350 lei. Documentele de participare la licitaþie vor fi depuse la 

sediul ECOAQUA SA Cãlãraºi, str. Progresul, bl. BBB, etaj 3, pânã la 
data de 29.08.2016, orele 10:00. Licitaþia va avea loc la sediul 

ECOAQUA SA Cãlãraºi, pe data de 29.08.2016, orele 10:00. În caz 
de neadjudecare, urmãtoarele ºedinþe de licitaþie vor avea loc în 

datele de 05.09.2016, respectiv 12.09.2016, orele 10:00.

esiunea de toamnã (august- sesiune s-au înscris 641 de 
septembrie) a examenului absolvenþi de liceu, din judeþul Snaþional de Bacalaureat 2016 Cãlãraºi. Examinãrile scrise din a 

a început pe 16 august, cu probele doua sesiune încep luni, 22 
de evaluare a competenþelor august, cu proba la Limba ºi 
lingvistice de comunicare oralã în literatura românã - proba E)a), ºi 
limba românã (proba A), respectiv continuã marþi 23 august cu proba 
de evaluare a competenþelor E)b) - Limba ºi literatura maternã, 
lingvistice de comunicare oralã în respectiv miercuri, 24 august, cu 
limba maternã (proba B). Cele proba E)c) – proba obligatorie a 
douã probe s-au desfãºurat în profilului. Testele scrise se încheie 
intervalul 16-17 august. Evaluarea vineri, 26 august, cu proba la 
competenþelor lingvistice într-o alegere a profilului ºi specializãrii - 
limbã de circulaþie internaþionalã proba E)d). Afiºarea primelor 
(proba C) au avut loc între 17 ºi 19 rezultate (pânã la ora 16:00) ºi 
august, iar ultima probã oralã -  depunerea contestaþiilor (orele 
evaluarea competenþelor digitale 16:00 – 20:00) au loc în data de 29 
(proba D) - s-a desfãºurat în zilele august, iar afiºarea rezultatelor 
de 18 ºi 19 august.Pentru finale este programatã pentru 
susþinerea examenului în a doua data de 1 septembrie.

ANUNÞ

Serviciul Public Pieþe Oboare, cu septembrie 2016 are loc Târgul activitatea în Târgul de Toamnã 
sediul în str. Prelungirea de Toamnã 2016 având ca locaþie sunt invitaþi în data de 23 august 
Bucureºti, bloc Agroalimentar Oborul de cereale ºi animale. Toþi 2016, ora 9.00, pentru a închiria 
Big, anunþã cã în perioada 1 - 8 cei interesaþi sã-ºi desfãºoare suprafaþa de teren necesarã.

ºi problema finanþãrii 
numãrului de paturi din 
spital. „Cu ministrul 
sãnãtãþii am discutat ºi 
aceastã problemã de 
evaluare a numãrului de 
paturi din spital, cãlãraºiul 
are 570 de paturi. Astãzi 
noi primim bani pentru 470 
de paturi. Noi suntem 
încadraþi la 2.9 paturi 
pentru 1.000 de locuitori. 
Unele judeþe au 6 paturi la 
1.000 de locuitori.”
În aceeaºi conferinþã de 
presã, Vasile Iliuþã a adus 
în discuþie ºi datoriile cu 

am avut-o cu ºefii de secþie reºedintele care se confruntã spitalul. 
am constat cã avem nevoie Consiliului Judeþean „Avem 1 milion de lei 
de aparaturã medicalã Cãlãraºi, Vasile P datorii ale Spitalului, sunt 
aproape pe toate secþiile, Iliuþã, a mers la Ministerul facturi neachitate la 
fiecare a cerut aparate.Am Sãnãtãþii, pentru a discuta servicii. Sunt datorii 
discutat despre lipsa problemele Spitalului acumulate pe douã luni. Cu 
aparaturii medicale din Cãlãraºi. Vasile Iliuþã a ce am primit de la CAS  nu 
spital. Am spus cã o sã declarat, într-o conferinþã am putut sã le acoperim. 
asigurãm o cofinanþare mai de presã organizatã în data Nu am putut sã acoperim, 
mare de 10%, numai sã de 10 august, cã a mers ele vin cu o restanþã. Cred 
reuºim sã aducem personal la Minister. „Am cã le vom completa la final 
aparatura de ultimã mers la Minister cu de an, vom mãrim bugetul 
generaþie.”problemele pe care le are Consiliului Judeþean ºi cred 

Spitalul Judeþean Cãlãraºi. De asemenea, preºedintele cã o sã le achitãm noi 
În urma ºedinþei pe care CJ, Vasile Iliuþã, a discutat Consiliul, la final de an.”

Câºtigul salarial mediu 
nominal net a crescut 

în luna iunie 2016

n AJOFM  Cãlãraºi

8 programe de formare profesionalã 
organizate în luna august 

Anunþ Serviciul Public Pieþe Oboare

Ecoaqua SA Cãlãraºi
cu sediul în Cãlãraºi, str. Progresul, bl. BBB, etaj 3,

A început sesiunea de 
toamnã a examenului de 

Bacalaureat

Primãria Cãlãraºi doreºte restaurarea 
monumentului istoric „Poºta Veche” prin 

accesarea de fonduri nerambursabile

Primarul Daniel 
Drãgulin: 

„Modernizarea 
cartierului Mircea 

Vodã continuã”

Problemele Spitalului Cãlãraºi, 
pe masa Ministerului Sãnãtãþii

Primarul Daniel Drãgulin: 
„Transportul local se desfãºoarã 
pe vechiul contract pânã la 
stabilirea noului operator”
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Mircea Brânduºã primar decizia asupra Cuza Vodã, prin atragerea de 
fonduri europene ºi investitori proiectelor de dezvoltare a 

comunei în care trãiesc. va crea foarte multe locuri de nscrierea în cursã a unui 
Proiectele aflate în derulare vor muncã. Este în lucru candidat tânãr la funcþia de 
fi continuate ºi voi cãuta soluþii documentaþia tehnicã a unui Îprimar al comunei Cuza Vodã a 
pentru îmbunãtãþirea calitãþii PUZ pentru aproximativ 17 ha dat frisoane unora ºi altora. 
acestora, voi verifica cu în zona Ceacu – Canton, acolo Marius Cojocaru a fost candidatul 
rigurozitate buna administrare a unde un om de afaceri italian va cu cele mai mari ºanse de reuºitã, 
resurselor bugetului. înfiinþa un cartier rezidenþial, în 5 iunie el fiind ales cu 60,13% 
Voi fi extrem de aplicat în a un complex comercial, o clinicã de electoratul comunei. Scopul 
pune în practicã proiecte ce vor medicalã ºi multe spaþii de joacã sãu ca primar este sã munceascã 
putea fi realizate cu fonduri pentru copii. De asemenea, se pentru oameni ºi bunul mers al 
europene ºi voi depune toate lucreazã la punerea în posesie a administraþiei locale. 
eforturile împreunã cu colegii 100 de titluri de proprietate din 
mei din primãrie, pentru a terenul extravilan. Suprafaþa î Rep: Domnule Cojocaru, accesa ºi a aduce banii europeni,  disponibilã va fi alocatã pe scurt, care este cartea pentru dezvoltarea comunei construirii unei zone industriale dumneavoastrã de vizitã? noastre. Primãria Cuza Vodã nu iar ce va rãmâne va fi alocatã 

M.C.: Sunt fiu al satului get va pierde sub nici o formã micilor fermieri.  beget. Cuza Vodã este comuna în fonduri europene din cauza nepãsare ºi batjocurã! Cetãþenii pregãtit profesional, specialiºti, 
care în urmã cu 42 de ani m-am incompetenþei sau a birocraþiei. comunei meritã respect ºi experþi, funcþionari responsabili 

Rep: Care sunt prioritãþile nãscut într-o familie de oameni Poate cã în ultimii 8 ani pãrerea înþelegere, meritã o viaþã mai care pot performa alãturi de 
administraþiei locale în obiºnuiþi.  Educaþia ºi paºii în cetãþenilor nu a contat pentru bunã cãci pentru asta plãtesc primarul pentru a rezolva corect 
timpul mandatului dvs?viaþã mi-au fost îndrumaþi de aleºii locali dar a venit vremea taxe. Am convingerea cã ºi cinstit problemele locuitorilor. 
M.C.: Prioritãþile comunei Cuza învãþãtorii ºcolii primare din ca aceºtia sã facã ce spun locuitorii au nevoie de Primãria Cuza Vodã ºi consiliul 

Cãlãraºi, ºi nu ezit ºi pe aceastã Vodã sunt investiþiile în locuitorii. Împreunã vom face seriozitate ºi onestitate din local trebuie sã adopte exclusiv 
cale sã le mulþumesc tuturor infrastructura rutierã, întotdeauna ceea ce ne cer partea celor care îi conduc. decizii care vor îmbunãtãþi viaþa 

alimentarea cu apã ºi pentru ceea ce au fãcut pentru concetãþenii noºtrii.de zi cu zi a tuturor cetãþenilor 
mine. Familia este cea mai mare indiferent de gen, vârstã, etnie, Rep: Domnule Marius realizare a mea si împreunã cu pregãtire profesionalã sau Cojocaru ce lipsea sau ce nu soþia mea ne creºtem împreunã religie.se fãcea în primãrie care sã cele douã fetiþe. Pânã la 

vinã în sprijinul cetãþeanului? învestire am fost 
De ce are nevoie primãria Rep: Domnule Marius administratorul unei firme 
Cuza Vodã? Cojocaru, ce fel de primar particulare. Sunt un om cu 

veþi fi?M.C.: Primãria Cuza Vodã avea credinþã în Dumnezeu. Politicã 
nevoie de un primar tânãr, un M.C.: Primarul Cojocaru Marius fac din anul 2012.
primar deschis cãtre nou, care ºi primãria Cuza Vodã vor fi cel 
sã implementeze condiþiile mai bun mediator dintre 

Rep: Ce v-a determinat sã impuse de Uniunea Europeanã. locuitorii comunei ºi consiliul 
candidaþi? Ce înseamnã Primãria Cuza Vodã ºi local. Voi reprezenta exclusiv 
pentru dvs. funcþia de instituþiile subordonate trebuiau interesele tuturor  locuitorilor 
primar? sã scape urgent de monopolul care au nevoie de seriozitate ºi 
M.C.: Sã fii primarul unei instituit de fostul primar. onestitate din partea celor care 
comunitãþi este o mare onoare Primãria trebuie sã aparþinã îi conduc. Eu, Marius Cojocaru, 
dar ºi o imensã provocare. cetãþenilor, primãria nu trebuie sunt primarul de care au nevoie
Oamenii îºi doresc respect, sã sã mai fie ca pânã acum un 
scape de corupþie, de minciunã, accesoriu al clientelei PSD. Rep: Cum aþi preluat de mizerie ºi mizerii, de Primãria dispune de personal primãria din punct de vedere Rep: Care consideraþi cã contorizarea acesteia, 

administrativ ºi economic? sunt cele mai importante canalizarea în toate satele, 
Care au fost primele mãsuri probleme ale locuitorilor? Ce dezvoltarea ºi creºterea calitãþii 
luate în calitate de primar? veþi întreprinde pentru actului de învãþãmânt ºi medical, 
M.C.: Îmi pare rãu sã o spun, rezolvarea acestora? Veþi îmbunãtãþirea condiþiilor de 
dar a fost dezastru! Va fi mult atrage investitori în vederea transport public dinspre ºi în 
de muncã pânã când lucrurile creãrii unor noi locuri de localitãþile limitrofe, promovarea 
vor intra în normalitate! Voi muncã pentru cetãþenii localitãþii în rândul investitorilor 
inchide robinetele ºi voi comunei? având ca scop înfiinþarea unor 
decãpuºa de la banul public medii de afaceri, respectiv M.C.: Cetãþenii ºi-au pierdut 
clientela politicã. Voi discuta creare noi locuri de muncã încrederea cã lucrurile mai pot fi 
zilnic cu locuitorii pentru a pentru locuitori. Modernizare schimbate pentru cã de 8 de ani 
rezolva problemele din fiecare 

sediu primãrie. Modernizarea au fost înºelaþi, dezamãgiþi, localitate, de pe fiecare stradã ºi 
drumurilor de interes public batjocoriþi ºi nerespectaþi. voi þine cont de pãrerea 
local prin pietruire ºi asfaltare. Stãteau pânã la 30 de zile oamenilor în deciziile viitoare, 
Îmbunãtãþirea iluminatului pentru un document care azi se deoarece COMUNA nu este a 
public stradal. Construirea unor elibereazã pe loc. Ei doresc primarului sau a consiliului 
staþii de autobuz. Montarea unor transparenþa banului public, local. Locuitorii trebuie sã aibã 
coºuri de gunoi în toate satele seriozitate ºi respect! Primãria ºi vor avea în mandatul meu de 
comunei. Selectarea gunoiului 
menajer ºi animalier la cele douã 
rampe de gunoi. Sprijin echipei 
de fotbal pentru obþinerea CIS. 
Înfiinþare serviciu Poliþie Localã.

Rep: Care este mesajul 
dvs. pe care îl adresaþi 
locuitorilor comunei Cuza 
Vodã?

M.C.: În primul rând vreau sã le 
mulþumesc pentru încrederea ºi 
onoarea pe care mi le-au acordat 
alegându-mã primarul lor. Le 
solicit rãbdare pentru a putea 
realiza ce ne-am propus în 
campania electoralã. Tuturor le 
transmit multã sãnãtate.

î 

î 

î 

î 

î 

î 

î 

Rep: D-le primar, care ar Mircea Brânduºã dezvoltarea întregii comunitãþi. localitate. Asfel, cetãþenii nu pentru demararea lucrãrilor la 
fi prioritãþile pentru reþeaua de alimentare cu apã în Doar cu banii de la bugetul vor mai fi nevoiþi sã meargã în 
urmãtorii patru ani? local nu putem face prea multe. localitãþile limitrofe pentru a-ºi satul Frãsinetul de Jos; flat la primul sãu mandat 

Demararea lucrãrilor de de primar al comunei 
pietruire a strãzilor din satul Frãsinet, Sandu Mihãiþã îºi A
Dãneºti; Înfiinþare parcuri verzi propune sã schimbe imaginea 
pentru copii ºi vârstnici; celor cinci sate componente prin 
Reabilitarea ºi modernizarea investiþii majore, multe dintre 
ºcolii din satul Luptãtori; acestea fiind legate cu 
Construire salã sport în satul precãdere de infrastructurã. De 
Luptãtori; Înfiinþare alei altfel, imediat dupã investire, 
pietonale în toate satele Sandu Mihãiþã a început sã-ºi 
comunei; Înfiinþare cãmin punã în aplicare proiectele 
cultural în satul Frãsinet. promise în campania electoralã. 

Vã prezentãm în rândurile de mai 
jos prioritãþile actualului primar Rep: D-le primar, în 
pentru comuna Frãsinet. vederea atragerii oamenilor 

de afaceri care sã creeze 
locuri de muncã pentru î Rep: D-le Sandu Mihãiþã, 
concetãþenii dvs., ce veþi de ce v-aþi dorit sã fiþi 
întreprinde?primarul comunei Frãsinet? 

Ce înseamnã pentru dvs. S.M.: Acest subiect este unul 
aceastã funcþie? care mã intereseazã foarte mult 
S.M.: Odatã pusã la punct cu ºi pentru care voi face tot ce-mi 
legislaþia în vigoare, slujba de stã în putinþã. Atâta timp cât 
primar devine una uºoarã. infrastructura comunei nu este 
Pentru mine înseamnã onoare pusã la punct nu pot convinge 
ºi provocare deopotrivã sã fii investitorii sã vinã în comunã 
primarul comunei Frãsinet. Mi- ºi sã înfiinþeze afaceri. Sper ca 
am dorit aceastã funcþie întru- în viitorul apropiat, o datã cu 
cât, fiind fiu al satului, am dezvoltarea comunei noastre 
constatat cu pãrere de rãu cã din punct de vedere economic, Voi alerga mult în acest procura medicamentele S.M.: Îmi doresc foarte mult ca 
realizãrile predecesorilor mei în investitorii sã se înghesuie la mandat, peste tot pe unde va fi necesare întreþinerii sãnãtãþii în acest prim mandat sã reuºim 
folosul comunitãþii au fost sub uºa biroului meu pentru nevoie sã deschid uºi ºi sã obþin personale. Primãria a reuºit sã sã introducem canalizare în 
aºteptãrile mele. Sper ca eu sã solicitarea autorizaþiilor fonduri pentru proiectele pe achiziþioneze trei motocositoare toatã comuna. Proiectul este 
pot face mult mai mult. necesare în vederea demarãrii care mi le-am propus. Va fi un ºi o drujbã, unelte cu care eligibil, are autorizaþie de 

diverselor medii de afaceri. mandat greu, ultimul în asistaþii de la Legea 416, sub începere a lucrãrilor ºi licitaþia 
accesarea fondurilor europene Rep: Cum va fi posibil directa supraveghere a a fost fãcutã. Am obþinut deja 
ºi sper ca dupã patru ani sã fiu acest lucru într-o comunã viceprimarului Vasile Diþoiu, au finanþare de la Ministerul Rep: Care este mesajul pe 
mulþumit de rezultate.consideratã sãracã pânã nu pornit o amplã acþiune de Dezvoltãrii Regionale pentru care doriþi sã-l transmiteþi 

demult, d-le primar? igienizare a comunei. Pe data introducerea canalizãrii în locuitorilor comunei 
Rep: În aceste prime douã de 11 august s-a finalizat satele Dãneºti ºi Luptãtori dar Frãsinet?S.M.: Trebuie sã ai alãturi de 

luni scurse de la învestirea documentaþia tehnicã necesarã aºteptãm noul nomenclator al tine cetãþenii ºi agenþii S.M.: Le solicit multã rãbdare, 
dvs. în funcþia de primar, ce demarãrii proiectului de strãzilor. Pânã la finele acestui economici de pe raza comunei. sã aibã încredere în mine ºi 
lucrãri aþi reuºit sã „Pietruire ºi asfaltare a an mi-am propus sã finalizez Trebuie sã le spui ce vrei sã echipa mea, în consilierii locali 
finalizaþi? strãzilor în satele Frãsinetul de lucrãrile la reþeaua de faci ºi care este rolul fiecãruia. ºi îi asigur cã lucrurile vor 

Jos ºi Curãþeºti”. 90% din alimentare cu apã potabilã în Acest parteneriat este esenþial S.M.: La iniþiativa doctorului de decurge normal iar 
lungimea reþelei de apã potabilã întreaga comunã; Reabilitarea pentru o comunitate. ªi mai familie din comunã precum ºi a promisiunile fãcute în 
existentã alimenteazã satele ºi îmbunãtãþirea iluminatului trebuie sã ai o echipã bunã la numeroaselor cereri venite din campania electoralã vor fi 
Curãteºti ºi Luptãtori, urmând public stradal; Obþinerea primãrie, care sã lucreze cot la partea locuitorilor din satul onorate în funcþie de fondurile 
în perioada urmãtoare sã autorizaþiei ISU pentru cot cu tine. Cu ajutorul acestei Frãsinet am reuºit sã financiare pe care primãria le 

echipe sper sã reuºesc sã atrag beneficieze de apã ºi satul funcþionare în sediul primãriei; deschidem un punct va accesa. Le doresc tuturor 
Dãneºti. Obþinerea autorizaþiei ISU fonduri extrabugetare pentru farmaceutic în aceastã multã sãnãtate.

î 

î 

î 

î 

î 

pitalul Judeþean de Urgenþã în ziua de joi a sãptãmânii.
din Cãlãraºi anunþã cetãþenii 

Ambulatoriul de specialitate al Sdar ºi medicii de familie ºi de 
Spitalului aºteaptã de asemenea specialitate din ambulatoriile private 
pacienþi pentru baza de fizioterapie care au încheiat contract cu Casa de 
care, începând cu luna august a asigurãri de sãnãtate, cã oferã 
anului curent, se aflã în contract cu servicii medicale în specialitatea 
Casa Judeþeanã de Asigurari de urologie în zilele de marþi ºi joi ºi în 
Sãnãtate Cãlãraºi.specialitatea oftalmologie ambulator, 

Marius Cojocaru: „Cetãþenii comunei meritã 
respect ºi înþelegere, meritã o viaþã 

mai bunã cãci pentru asta plãtesc taxe”

Sediul primãriei în renovare Sediul primãriei în renovare

Sediu dispensar uman reabilitatSediu grãdiniþã reabilitat

Reþea de apã în întreaga comunã, aceasta este dorinþa 
primarului Sandu Mihãiþã la debutul întâiului sãu mandat!

Spitalul Judeþean Cãlãraºi oferã 
servicii medicale de urologie, marþi 
ºi joi ºi oftalmologie ambulator, joi

n perioada iunie – iulie 2016, în cadrul 
Acþiunii de verificare a respectãrii 
prevederilor legale în domeniul Î

securitãþii ºi sãnãtãþii în muncã în unitãþile 
de producere ºi distribuþie energie electricã 
au fost efectuate un numãr de 8 controale. 
Au fost constatate un numãr de 16 
neconformitãþi, pentru care au fost dispuse 
mãsuri de remediere cu termene precise de 
rezolvare. Au fost aplicate un numãr de 16 
sancþiuni contravenþionale în valoare de 
12.000 lei. Dintre mãsurile dispuse ITM 
Cãlãraºi menþioneazã:

- la nivelul unitãþii vor fi asigurate periodicã sã se efectueze de conducãtorul 
materialele necesare informãrii ºi instruirii locului de muncã;
lucrãtorilor; - refacerea planului de securitate ºi sãnãtate 
- se vor completa toate fiºele de post ale al ºantierului conform cu prevederile HG 
lucrãtorilor cu atribuþiile ºi 300/2006 act.;
responsabilitãþile pe linie de securitate ºi - revizuirea tematicilor de instruire 
sãnãtate în muncã; periodicã în concordanþã activitãþile 
- unitatea va lua mãsura ca instruirea desfãºurate de cãtre lucrãtori.

Inspectorii ITM Cãlãraºi au 
verificat unitãþile de producere ºi 

distribuþie energie electricã
Au aplicat amenzi de 12.000 de lei
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Mircea Brânduºã primar decizia asupra Cuza Vodã, prin atragerea de 
fonduri europene ºi investitori proiectelor de dezvoltare a 

comunei în care trãiesc. va crea foarte multe locuri de nscrierea în cursã a unui 
Proiectele aflate în derulare vor muncã. Este în lucru candidat tânãr la funcþia de 
fi continuate ºi voi cãuta soluþii documentaþia tehnicã a unui Îprimar al comunei Cuza Vodã a 
pentru îmbunãtãþirea calitãþii PUZ pentru aproximativ 17 ha dat frisoane unora ºi altora. 
acestora, voi verifica cu în zona Ceacu – Canton, acolo Marius Cojocaru a fost candidatul 
rigurozitate buna administrare a unde un om de afaceri italian va cu cele mai mari ºanse de reuºitã, 
resurselor bugetului. înfiinþa un cartier rezidenþial, în 5 iunie el fiind ales cu 60,13% 
Voi fi extrem de aplicat în a un complex comercial, o clinicã de electoratul comunei. Scopul 
pune în practicã proiecte ce vor medicalã ºi multe spaþii de joacã sãu ca primar este sã munceascã 
putea fi realizate cu fonduri pentru copii. De asemenea, se pentru oameni ºi bunul mers al 
europene ºi voi depune toate lucreazã la punerea în posesie a administraþiei locale. 
eforturile împreunã cu colegii 100 de titluri de proprietate din 
mei din primãrie, pentru a terenul extravilan. Suprafaþa î Rep: Domnule Cojocaru, accesa ºi a aduce banii europeni,  disponibilã va fi alocatã pe scurt, care este cartea pentru dezvoltarea comunei construirii unei zone industriale dumneavoastrã de vizitã? noastre. Primãria Cuza Vodã nu iar ce va rãmâne va fi alocatã 

M.C.: Sunt fiu al satului get va pierde sub nici o formã micilor fermieri.  beget. Cuza Vodã este comuna în fonduri europene din cauza nepãsare ºi batjocurã! Cetãþenii pregãtit profesional, specialiºti, 
care în urmã cu 42 de ani m-am incompetenþei sau a birocraþiei. comunei meritã respect ºi experþi, funcþionari responsabili 

Rep: Care sunt prioritãþile nãscut într-o familie de oameni Poate cã în ultimii 8 ani pãrerea înþelegere, meritã o viaþã mai care pot performa alãturi de 
administraþiei locale în obiºnuiþi.  Educaþia ºi paºii în cetãþenilor nu a contat pentru bunã cãci pentru asta plãtesc primarul pentru a rezolva corect 
timpul mandatului dvs?viaþã mi-au fost îndrumaþi de aleºii locali dar a venit vremea taxe. Am convingerea cã ºi cinstit problemele locuitorilor. 
M.C.: Prioritãþile comunei Cuza învãþãtorii ºcolii primare din ca aceºtia sã facã ce spun locuitorii au nevoie de Primãria Cuza Vodã ºi consiliul 

Cãlãraºi, ºi nu ezit ºi pe aceastã Vodã sunt investiþiile în locuitorii. Împreunã vom face seriozitate ºi onestitate din local trebuie sã adopte exclusiv 
cale sã le mulþumesc tuturor infrastructura rutierã, întotdeauna ceea ce ne cer partea celor care îi conduc. decizii care vor îmbunãtãþi viaþa 

alimentarea cu apã ºi pentru ceea ce au fãcut pentru concetãþenii noºtrii.de zi cu zi a tuturor cetãþenilor 
mine. Familia este cea mai mare indiferent de gen, vârstã, etnie, Rep: Domnule Marius realizare a mea si împreunã cu pregãtire profesionalã sau Cojocaru ce lipsea sau ce nu soþia mea ne creºtem împreunã religie.se fãcea în primãrie care sã cele douã fetiþe. Pânã la 

vinã în sprijinul cetãþeanului? învestire am fost 
De ce are nevoie primãria Rep: Domnule Marius administratorul unei firme 
Cuza Vodã? Cojocaru, ce fel de primar particulare. Sunt un om cu 

veþi fi?M.C.: Primãria Cuza Vodã avea credinþã în Dumnezeu. Politicã 
nevoie de un primar tânãr, un M.C.: Primarul Cojocaru Marius fac din anul 2012.
primar deschis cãtre nou, care ºi primãria Cuza Vodã vor fi cel 
sã implementeze condiþiile mai bun mediator dintre 

Rep: Ce v-a determinat sã impuse de Uniunea Europeanã. locuitorii comunei ºi consiliul 
candidaþi? Ce înseamnã Primãria Cuza Vodã ºi local. Voi reprezenta exclusiv 
pentru dvs. funcþia de instituþiile subordonate trebuiau interesele tuturor  locuitorilor 
primar? sã scape urgent de monopolul care au nevoie de seriozitate ºi 
M.C.: Sã fii primarul unei instituit de fostul primar. onestitate din partea celor care 
comunitãþi este o mare onoare Primãria trebuie sã aparþinã îi conduc. Eu, Marius Cojocaru, 
dar ºi o imensã provocare. cetãþenilor, primãria nu trebuie sunt primarul de care au nevoie
Oamenii îºi doresc respect, sã sã mai fie ca pânã acum un 
scape de corupþie, de minciunã, accesoriu al clientelei PSD. Rep: Cum aþi preluat de mizerie ºi mizerii, de Primãria dispune de personal primãria din punct de vedere Rep: Care consideraþi cã contorizarea acesteia, 

administrativ ºi economic? sunt cele mai importante canalizarea în toate satele, 
Care au fost primele mãsuri probleme ale locuitorilor? Ce dezvoltarea ºi creºterea calitãþii 
luate în calitate de primar? veþi întreprinde pentru actului de învãþãmânt ºi medical, 
M.C.: Îmi pare rãu sã o spun, rezolvarea acestora? Veþi îmbunãtãþirea condiþiilor de 
dar a fost dezastru! Va fi mult atrage investitori în vederea transport public dinspre ºi în 
de muncã pânã când lucrurile creãrii unor noi locuri de localitãþile limitrofe, promovarea 
vor intra în normalitate! Voi muncã pentru cetãþenii localitãþii în rândul investitorilor 
inchide robinetele ºi voi comunei? având ca scop înfiinþarea unor 
decãpuºa de la banul public medii de afaceri, respectiv M.C.: Cetãþenii ºi-au pierdut 
clientela politicã. Voi discuta creare noi locuri de muncã încrederea cã lucrurile mai pot fi 
zilnic cu locuitorii pentru a pentru locuitori. Modernizare schimbate pentru cã de 8 de ani 
rezolva problemele din fiecare 

sediu primãrie. Modernizarea au fost înºelaþi, dezamãgiþi, localitate, de pe fiecare stradã ºi 
drumurilor de interes public batjocoriþi ºi nerespectaþi. voi þine cont de pãrerea 
local prin pietruire ºi asfaltare. Stãteau pânã la 30 de zile oamenilor în deciziile viitoare, 
Îmbunãtãþirea iluminatului pentru un document care azi se deoarece COMUNA nu este a 
public stradal. Construirea unor elibereazã pe loc. Ei doresc primarului sau a consiliului 
staþii de autobuz. Montarea unor transparenþa banului public, local. Locuitorii trebuie sã aibã 
coºuri de gunoi în toate satele seriozitate ºi respect! Primãria ºi vor avea în mandatul meu de 
comunei. Selectarea gunoiului 
menajer ºi animalier la cele douã 
rampe de gunoi. Sprijin echipei 
de fotbal pentru obþinerea CIS. 
Înfiinþare serviciu Poliþie Localã.

Rep: Care este mesajul 
dvs. pe care îl adresaþi 
locuitorilor comunei Cuza 
Vodã?

M.C.: În primul rând vreau sã le 
mulþumesc pentru încrederea ºi 
onoarea pe care mi le-au acordat 
alegându-mã primarul lor. Le 
solicit rãbdare pentru a putea 
realiza ce ne-am propus în 
campania electoralã. Tuturor le 
transmit multã sãnãtate.

î 

î 

î 

î 

î 

î 

î 

Rep: D-le primar, care ar Mircea Brânduºã dezvoltarea întregii comunitãþi. localitate. Asfel, cetãþenii nu pentru demararea lucrãrilor la 
fi prioritãþile pentru reþeaua de alimentare cu apã în Doar cu banii de la bugetul vor mai fi nevoiþi sã meargã în 
urmãtorii patru ani? local nu putem face prea multe. localitãþile limitrofe pentru a-ºi satul Frãsinetul de Jos; flat la primul sãu mandat 

Demararea lucrãrilor de de primar al comunei 
pietruire a strãzilor din satul Frãsinet, Sandu Mihãiþã îºi A
Dãneºti; Înfiinþare parcuri verzi propune sã schimbe imaginea 
pentru copii ºi vârstnici; celor cinci sate componente prin 
Reabilitarea ºi modernizarea investiþii majore, multe dintre 
ºcolii din satul Luptãtori; acestea fiind legate cu 
Construire salã sport în satul precãdere de infrastructurã. De 
Luptãtori; Înfiinþare alei altfel, imediat dupã investire, 
pietonale în toate satele Sandu Mihãiþã a început sã-ºi 
comunei; Înfiinþare cãmin punã în aplicare proiectele 
cultural în satul Frãsinet. promise în campania electoralã. 

Vã prezentãm în rândurile de mai 
jos prioritãþile actualului primar Rep: D-le primar, în 
pentru comuna Frãsinet. vederea atragerii oamenilor 

de afaceri care sã creeze 
locuri de muncã pentru î Rep: D-le Sandu Mihãiþã, 
concetãþenii dvs., ce veþi de ce v-aþi dorit sã fiþi 
întreprinde?primarul comunei Frãsinet? 

Ce înseamnã pentru dvs. S.M.: Acest subiect este unul 
aceastã funcþie? care mã intereseazã foarte mult 
S.M.: Odatã pusã la punct cu ºi pentru care voi face tot ce-mi 
legislaþia în vigoare, slujba de stã în putinþã. Atâta timp cât 
primar devine una uºoarã. infrastructura comunei nu este 
Pentru mine înseamnã onoare pusã la punct nu pot convinge 
ºi provocare deopotrivã sã fii investitorii sã vinã în comunã 
primarul comunei Frãsinet. Mi- ºi sã înfiinþeze afaceri. Sper ca 
am dorit aceastã funcþie întru- în viitorul apropiat, o datã cu 
cât, fiind fiu al satului, am dezvoltarea comunei noastre 
constatat cu pãrere de rãu cã din punct de vedere economic, Voi alerga mult în acest procura medicamentele S.M.: Îmi doresc foarte mult ca 
realizãrile predecesorilor mei în investitorii sã se înghesuie la mandat, peste tot pe unde va fi necesare întreþinerii sãnãtãþii în acest prim mandat sã reuºim 
folosul comunitãþii au fost sub uºa biroului meu pentru nevoie sã deschid uºi ºi sã obþin personale. Primãria a reuºit sã sã introducem canalizare în 
aºteptãrile mele. Sper ca eu sã solicitarea autorizaþiilor fonduri pentru proiectele pe achiziþioneze trei motocositoare toatã comuna. Proiectul este 
pot face mult mai mult. necesare în vederea demarãrii care mi le-am propus. Va fi un ºi o drujbã, unelte cu care eligibil, are autorizaþie de 

diverselor medii de afaceri. mandat greu, ultimul în asistaþii de la Legea 416, sub începere a lucrãrilor ºi licitaþia 
accesarea fondurilor europene Rep: Cum va fi posibil directa supraveghere a a fost fãcutã. Am obþinut deja 
ºi sper ca dupã patru ani sã fiu acest lucru într-o comunã viceprimarului Vasile Diþoiu, au finanþare de la Ministerul Rep: Care este mesajul pe 
mulþumit de rezultate.consideratã sãracã pânã nu pornit o amplã acþiune de Dezvoltãrii Regionale pentru care doriþi sã-l transmiteþi 

demult, d-le primar? igienizare a comunei. Pe data introducerea canalizãrii în locuitorilor comunei 
Rep: În aceste prime douã de 11 august s-a finalizat satele Dãneºti ºi Luptãtori dar Frãsinet?S.M.: Trebuie sã ai alãturi de 

luni scurse de la învestirea documentaþia tehnicã necesarã aºteptãm noul nomenclator al tine cetãþenii ºi agenþii S.M.: Le solicit multã rãbdare, 
dvs. în funcþia de primar, ce demarãrii proiectului de strãzilor. Pânã la finele acestui economici de pe raza comunei. sã aibã încredere în mine ºi 
lucrãri aþi reuºit sã „Pietruire ºi asfaltare a an mi-am propus sã finalizez Trebuie sã le spui ce vrei sã echipa mea, în consilierii locali 
finalizaþi? strãzilor în satele Frãsinetul de lucrãrile la reþeaua de faci ºi care este rolul fiecãruia. ºi îi asigur cã lucrurile vor 

Jos ºi Curãþeºti”. 90% din alimentare cu apã potabilã în Acest parteneriat este esenþial S.M.: La iniþiativa doctorului de decurge normal iar 
lungimea reþelei de apã potabilã întreaga comunã; Reabilitarea pentru o comunitate. ªi mai familie din comunã precum ºi a promisiunile fãcute în 
existentã alimenteazã satele ºi îmbunãtãþirea iluminatului trebuie sã ai o echipã bunã la numeroaselor cereri venite din campania electoralã vor fi 
Curãteºti ºi Luptãtori, urmând public stradal; Obþinerea primãrie, care sã lucreze cot la partea locuitorilor din satul onorate în funcþie de fondurile 
în perioada urmãtoare sã autorizaþiei ISU pentru cot cu tine. Cu ajutorul acestei Frãsinet am reuºit sã financiare pe care primãria le 

echipe sper sã reuºesc sã atrag beneficieze de apã ºi satul funcþionare în sediul primãriei; deschidem un punct va accesa. Le doresc tuturor 
Dãneºti. Obþinerea autorizaþiei ISU fonduri extrabugetare pentru farmaceutic în aceastã multã sãnãtate.

î 

î 

î 

î 

î 

pitalul Judeþean de Urgenþã în ziua de joi a sãptãmânii.
din Cãlãraºi anunþã cetãþenii 

Ambulatoriul de specialitate al Sdar ºi medicii de familie ºi de 
Spitalului aºteaptã de asemenea specialitate din ambulatoriile private 
pacienþi pentru baza de fizioterapie care au încheiat contract cu Casa de 
care, începând cu luna august a asigurãri de sãnãtate, cã oferã 
anului curent, se aflã în contract cu servicii medicale în specialitatea 
Casa Judeþeanã de Asigurari de urologie în zilele de marþi ºi joi ºi în 
Sãnãtate Cãlãraºi.specialitatea oftalmologie ambulator, 

Marius Cojocaru: „Cetãþenii comunei meritã 
respect ºi înþelegere, meritã o viaþã 

mai bunã cãci pentru asta plãtesc taxe”

Sediul primãriei în renovare Sediul primãriei în renovare

Sediu dispensar uman reabilitatSediu grãdiniþã reabilitat

Reþea de apã în întreaga comunã, aceasta este dorinþa 
primarului Sandu Mihãiþã la debutul întâiului sãu mandat!

Spitalul Judeþean Cãlãraºi oferã 
servicii medicale de urologie, marþi 
ºi joi ºi oftalmologie ambulator, joi

n perioada iunie – iulie 2016, în cadrul 
Acþiunii de verificare a respectãrii 
prevederilor legale în domeniul Î

securitãþii ºi sãnãtãþii în muncã în unitãþile 
de producere ºi distribuþie energie electricã 
au fost efectuate un numãr de 8 controale. 
Au fost constatate un numãr de 16 
neconformitãþi, pentru care au fost dispuse 
mãsuri de remediere cu termene precise de 
rezolvare. Au fost aplicate un numãr de 16 
sancþiuni contravenþionale în valoare de 
12.000 lei. Dintre mãsurile dispuse ITM 
Cãlãraºi menþioneazã:

- la nivelul unitãþii vor fi asigurate periodicã sã se efectueze de conducãtorul 
materialele necesare informãrii ºi instruirii locului de muncã;
lucrãtorilor; - refacerea planului de securitate ºi sãnãtate 
- se vor completa toate fiºele de post ale al ºantierului conform cu prevederile HG 
lucrãtorilor cu atribuþiile ºi 300/2006 act.;
responsabilitãþile pe linie de securitate ºi - revizuirea tematicilor de instruire 
sãnãtate în muncã; periodicã în concordanþã activitãþile 
- unitatea va lua mãsura ca instruirea desfãºurate de cãtre lucrãtori.

Inspectorii ITM Cãlãraºi au 
verificat unitãþile de producere ºi 

distribuþie energie electricã
Au aplicat amenzi de 12.000 de lei



strig. Trezit din moþãialã, Ion 
Florea mã întreabã dacã am 
adus banii pe cãruþã. S-a trezit 
ºi nevasta, Angela, ne întreabã 
dacã vrem nuci ºi pâine prãjitã 

tractorist la AGROMEC... A de Drãgaicã, de Ziua Crucii... expoziþiei „Transporturile cu vin. Vali Doboga de la 
fost „ºef de asociaþie",  dupã ce Avea „pãcãnele", ca tradiþionale din România", Primãrie pregãteºte sã execute 

Muzeul Þãranului Român, a gustat din democraþie. A „geamparalele" din Dobrogea: „ partea de birocraþie. Gabi, 
Bucureºti, 2013 (pp 48-52). aflat, de unde trebuie, cã ... la bucºi, niºte oboare, aºa, ºoferul, fumeazã ºi-mi 
Toate, absolut toate vehicolele pentru sporul „colectivei" niºte þevi ºi niºte foi de placã reaminteºte cã în meseria lui 
þãrãneºti aduse de la Slobozia, românii au murit de blegi pe de oþel, fine, subþiri, le gãurea aºteptarea e ca o pedeapsã. Îi 
de la Muzeul Naþional al stradã. Sã-ºi refacã „inventarul puþin, le bãtea, le subþia ca pe numãr banii lui Ion Florea pe 
Agriculturii, ºi etalate la agricol al familiei", a participat foaia de ceapã ºi le presa aºa... cãruþã ºi alte droabe care vor 
Muzeul Þãranului Român, erau la licitaþia cãruþelor dupã Îþi lua urechilii; ziceai cã-i compune Muzeul din Ostrov. on Florea moþãie în odaia 
achiziþionate de mine. În victoria Revoluþiei. Atunci ºi-a acioaie. Zicea: Uite cãruþa *cu semnal pentru telefon 
curtea lui Ene, „bãrbatul de la redobândit cãruþa de doi cai, brãileanã! Sunaaa... !!! Era ºi mobil din Esechioi, Satul Într-o dimineaþã, înainte de a I un muzeu" eram eu, cu nume ºi suferindã de trudã ºi vreme. de Dobrogea, da suna – cu mãgari. Doar maºina pleca spre Ostrov, am primit înfundat, aºa... Asta, când prenume. Gogu, directorul Apoi a trecut Dunãrea, ºi-a dus primãriei tulburã liniºtea unui un telefon de la Alexandru intram în sat cu ea, la marnea bãgat pe gât Muzeului Naþional cãruþa la Cãlãraºi, la fierãria loc croit parcã între douã lumi. (Sandu) Culina, patronul SC satului, s-auzea de...  " etc. al Agriculturii dupã vestitului Topolan, pe care l-a Soarele sare în piatrã de nu se Lunca SR. Noi avem un pensionarea mea (chiar nu-i plãtit din e – conomiile pe un Sã nu o „treacã" în colectivã, mai ºtie pe câte feluri de prieten comun, Ion Neºu, din pot scrie numele complet) le-a an, plus struguri de vin. Ene a declarat cã a vândut-o, pãmânt calcã tãlpile stirpea marilor prozatori ai interzis subalternilor (în apoi  a demontat-o ºi a dormit Ion ºi-a vrut tot o cãruþã mai creºtinului. Câmpiei Eterne. Vine sâmbãtã dicþionare „colaboratori") sã-mi în ea pânã în 89, în camera de „scurtã", dar doar de un cal. Nu se ºtie dacã sãmânþa a dimineaþã la biserica unde scrie numele. Viorica Croitoru-curat: „Am pus niºte lemne pe De la cãruþa veche, cu care cãzut lângã drum, dacã a cãzut slujesc, cam înainte de ectenia Capbun s-a conformat. Nu a pãmânt, am pus roþile de-o cândva ducea miresele la salon, pe piatrã sau între spini. Din pentru morþi. Îmi bate în mai contat adevãrul cã istoria parte, coºul ºi colþarele de-o a scos oiºtea ºi „cântarul", a patru hectare ºi ceva, atât cât ferestruica dinspre cãruþei de la Slobozia Nouã era parte, ºi-am pus bagaje acolo modificat dricul din faþã, a mai stãpâneºte, doar pe un proscomidiar ºi îmi face semn o marcã a biografiei mele.peste ele, am umplut cu schimbat „sandâcul" (cufãrul, petec de hârtie, Ion ar spune cã furnicile aºteaptã sã le bag covoare pânã sus; pe urmã am *adicã )... cã tot are câteva palme de în seamã. Deschid ferestruica, pus perne, plapuma... Dupã 89, Bat la uºa de sub ºopron ºi Cu maistrul Topolan s-a înþeles pãmânt bun pe care le-a îl binecuvântez ºi-i dau douã când am scos-o ºi-au vãzut-o strig: „Nea Ioaneee ...". Îmi zic sã-i punã la osie ºi o pãstrat sã rodeascã întru ziare, unul pentru el, al doilea preºedintele CAP-lui, Ifrim, cã omul ãsta a uitat cã vreau „geampara" din oþel, aºa, sã-i rãbdare. pentru Sandu... Cam la douã inginerul Crãciun zice: Dar de sã-i cumpãr cãruþa. Mã învârt personalizeze cãruþa melodia * sãptãmâni, povestea se repetã. unde-ai scos-o, bre, unde-ai prin curte. Gospodãria lui Ion dansului vechi dobrogean, cu Ion Florea are 75 de ani, e Într-o altã dimineaþã, mã sunã avut-o? Zic : Pãi dumneata ai Florea e o bibliotecã. Viaþa lui, zgomot scurt, repetat ºi bolnav rãu de plãmâni, când Sandu: „Nu te pot ajuta sã-þi dormit în fotoliu, da eu am a familiei lui, se înºirã pe lutul sacadat, adicã sã ºtie satul cã bate clopotul asudã, chiar ºi de- faci casã cu beci, dar sã te fac dormit în cãruþã ." din interiorul ºoproanelor, pe trece el, „a lu Florea, cu inima i iarnã. Simte cã se isprãveºte proprietar de-o cãruþã în Satul  „Prin anii 83 – 84, venea un rafturile învelitorilor, pe pereþi, care leagã osiile".seceriºul. De când a dat mãgarilor, pot". Cu vorbe bãrbat de la un muzeu sã le în pod ºi în beci: clopote, Pentru Muzeul din Ostrov pãmântul în arendã simte cã puþine ºi fãrã chitanþã plec cu dau (...);  aveam ºi plug cu tindechi, lanþuri, cleºti, tesle, cãutam o astfel de cãruþã...nu face nimic. ªtie de la ta-su 500 lei la Ostrov. douã brazde, ºi semãnãtoare. foarfeci de tuns oi, cormane, 

cã nelucrarea este maica * Primarul, Niculae Dragomir, Pânã la urmã, am dat plugul, cuþite de plug, butoaie, resturi 
tuturor relelor...  Dar dacã aºa cel care în cartea de muncã nu Îmi amintesc cã prin vara lui semãnãtoarea, hamurile. Vroia de hamuri, botniþe, felinare, 
a fost sã fie... are menþionatã o altã funcþie 2006 am cumpãrat pentru ºi cãruþa. A treia oarã i-am lãmpi, ciocane... de 10 ani, de 
Pânã la pensionare, omul de decât aceea de ºef, se duce la Muzeul Naþional al spus: Domnule, sunt hotãrât, n- 30 de ani, de 50 de ani... 
nicãieri din viaþa mea nu s-a tonomatul din stradã. Revine Agriculturii, de la Constantin o dau; când voi avea nevoie de Intri în biblioteca lui Ion 
lãsat ademenit pe „Drumul lui ºi completeazã oferta lui Ion Ene din Slobozia Nouã, bani, o dau. O þin ca un CEC. Florea ºi, de poþi, îi citeºti 
Octombrie". Acesta era numele Florea: prãºitoare, tindeche, Ialomiþa, o cãruþã meºteritã în Când voi avea nevoie, tot viaþa. Simbol al þãra-nului 
sovietofil, al gospodãriei panacot...  Când sã ies din 1931, de maistrul Nicu dumneavoastrã o sã v-o dau. S- român dintr-o vreme ieºitã din 
agricole colective (GAC), al birou, mã întreabã: „Cãruþa Munteanu din Brãila. Mai o afiºaþi, s-o afirmaþi acolo!" þâþâni, Ion Florea încheie 
cooperativei agricole de erau, în vremea aceea, în zonã, dumneavoastrã are seceriºul în boalã ºi sãrãcie: Fragmentele reproduse fac 
producþie (CAP), al  „colectivei" geamparale?"ºi alþi mari meºteri de cãruþe: Povestea sãrac pânã la „colectivã", mai parte din articolul 
de pe buzele celor necãjiþi. Ionescu, Boboc dinspre Brãila,  Rãzvan Ciucãunei cãruþe brãilene, sãrac în „colectivã",  ºi foarte semnat de 
Nu din ticãloºie a lãsat CAP-ul fraþii Drumeff din Hârºova... sãrac dupã „colectivã". Viorica Croitoru-Capbun, omul Ostrov, 2016, august,
pentru ai sãi ºi pentru alþii. A Cu cãruþa vopsitã ca ouãle de din dreapta mea, în trei * înainte de Adormirea Maicii 
lucrat electrician la RENEL, Paºti, Ene mergea la târgurile decenii, publicat în Catalogul DomnuluiBat în uºa de sub ºopron ºi 
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Comuna Valea Argovei anunþã 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitãrii de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul „Asfaltare 
strãzi în comuna Valea Argovei”, 
propus a fi amplasat în satele Valea 
Argovei, Silistea ºi Vlãdiceasca, 
comuna Valea Argovei, judeþul 
Cãlãraºi.
Informaþiile privind proiectul propus 
pot fi consultate la sediul APM 
Cãlãraºi, ªoseaua Chiciu, nr. 2, judeþul 
Cãlãraºi ºi la sediul tittularului Valea 
Argovei, judeþul Cãlãraºi, în zilele de 
luni – vineri, între orele 8.00 - 16.00.
Observaþiile publicului se primesc 
zilnic la sediul APM Cãlãraºi.

onsiliul Judeþean Cãlãraºi, prin o lume de basm, un tãrâm fermecat ºi 
Centrul Cultural Judeþean, prezintã fermecãtor
Stagiunea teatralã de toamnã 2016. C

În prima zi, pe 2 septembrie, va avea loc NUNTÃ CU DIVORÞ
piesa numitã „Nuntã cu divorþ”, la Sala 

Autor: Text dupã ªalom Alehem„Barbu ªtirbei” Cãlãraºi, începând cu ora 
Distribuþia: Viorica Bantaº, Mihai Ciucã, 18.00.
Geni Brenda, Veaceslav Grosu, Mircea 

O fantezie comicã, ce ilustreazã modul cum Dragoman, Mircea Drîmbãreanu / Mihai 
se aranjau cãsãtoriile în familiile evreieºti Prejban, Neculai Predica, Nicolae 
tradiþionale, precum ºi binecunoscutele Cãlugãriþa, Mirela Nicolau, Leonie 
relaþii dintre soacrã ºi ginere. O tânãrã Waldman Eliad
pereche, cãsãtoritã recent, este hãrþuitã Regia: Dan Tudor
permanent de soacrã, care încearcã sã Scenografia: Doru Zanfir
scape de ginere folosindu-se de influenþa Costume: Doru Zanfir
pe care o are asupra fiicei sale. Rãmâne de Muzica: Vlad Creþu, Dan Tudor
vãzut cine învinge în cele din urmã: Miºcare scenicã: Pãstorel Ionescu
perseverenþa ºi intrigile soacrei, sau Gen: Comedie
dragostea dintre cei doi tineri? Comedie Limba: Idiº (cu titrare în limba românã)
muzicalã care prezintã cu umor ºi fantezie Durata: 80 minute 

Mircea Brânduºã ar fi avut o asemenea amploare. 
De asemenea, mulþumesc 
preoþilor din cele trei parohii niel Nedelcu ºi-a 
care au fost aproape de mine.”demonstrat încã o datã 

aptitudinile de A „Mai rar mi-a fost dat sã vãd o 
organizator, cu ocazia asemenea organizare. Ai 
sãrbãtoririi „Zilelor Comunei impresia cã te afli într-un 
Borcea”. Timp de trei zile - 12, studiou de televiziune. Îl felicit 
13 ºi 14 august, o premierã pe tânãrul primar! Ar trebui sã 
pentru comunele cãlãrãºene, ia ºi alþii exemplu!”, preciza 
Aniel Nedelcu a reuºit sã Mãdãlina Mateuþ de la Antena 
transforme evenimentul într-o Stars, prezentatoarea 
reprezentaþie artisticã de evenimentului.
excepþie. „Am organizat aceastã 
Pe scena construitã impecabil pe sãrbãtoare din dragoste ºi 
stadionul de fotbal ºi-au fãcut respect pentru oameni! Ca un 
apariþia nume sonore ale muzicii semn de preþuire pentru 
populare ºi uºoare încrederea pe care mi-au acordat-
româneºti.Tribunele au fost o în varã. 
neîncãpãtoare pentru câþi Astfel, concetãþenii mei au  un 
oameni veniserã la sãrbãtoare, prilej de bucurie sã se 
peste 4000 de oameni. întâlneascã unii cu alþii într-un 
Pe de o parte localnicii erau alt context, sã se destindã ºi sã 

pentru cele trei zile de distracþie. programul complex – alãturi de prezenþi cu mic cu mare dar, în uite de stresul cotidian. 
acest taraf au evoluat „Nu în fiecare zi poþi asista la un plus, sute de oameni din 

Mulþi dintre ei nu au ocazia pe Nemuritorii, Haiducii, Cristal, concert live în aer liber al localitãþile învecinate ºi chiar din 
durata unui an de zile sã Cristian Rizescu, Albatros, Anda tarafului de muzicã popularã din judeþul Ialomiþa au venit la 
participe la un spectacol. Sunt Adam, dar ºi Bamby, este Chiºinãu”, spunea Costel Ghiþã. Borcea, atraºi de spectacolul al 
satisfãcut sufleteºte când îi vãd evident cã spectacolul de la Iar dacã – doar spicuind din cãrui afiº era unul cu greutate 
cu zâmbetul pe buze”, ne-a Borcea nu mai are nevoie de nici 
declarat Aniel Nedelcu, cu o prezentare.
modestia cunoscutã.Vineri, în prima zi, aºteptându-ºi 
Sãrbãtoarea s-a încheiat oficial invitaþii, Aniel Nedelcu era în 
duminicã noaptea cu un fabulos plinã îndeplinire a oficiilor de 
foc de artificii, „exact ca în gazdã.
marile oraºe” – afirmaþia Ca orice gospodar care a aºezat 
aparþine unuia dintre membrii treburile bine, domnia sa era 
trupei „Haiduci” (a durat 15 mulþumit ºi de partea de 
minute) ºi a continuat neoficial organizare, dar ºi de surprizele 
ºi luni 15 august, de Sfânta apãrute: 
Maria, când primarul Aniel „ A fost o organizare ceas.Toþi 
Nedelcu a oferit celor prezenþi cei implicaþi în aceastã activitate 
mici ºi bere cât pentru un an ºi-au fãcut bine treaba. 
întreg! Activitãþile s-au desfãºurat foarte 

bine, ºi cele educative, ºi De altfel, domnia sa, însoþit de 
artistice.Mulþumesc tuturor artiºtii prezenþi, a fãcut în cele 
SPONSORILOR care au sprijinit trei zile numeroase bãi de 
evenimentul. mulþime, trecând apoi în revistã 

toþi agenþii economici existenþi la Fãrã contribuþia acestora, 
manifestaþie.ZILELE COMUNEI BORCEA nu 

CEC-ul CU GEAMPARALE Zilele Comunei Borcea 
- o reuºitã impresionantã !

Anunþ public privind 
depunerea solicitãrii 

de emitere a 
acordului de mediu 

(titularul proiectului)

Program Cinema 3D - 2D 
pentru perioada 19 august - 1 septembrie 2016

19 – 21 august 2016: Regia: David Mackenzie Premierã în România: supermarket, ca sã se întoarcã 
26.08.2016Vineri: ora 12.30 pe raftul lor înainte de Cu: Jeff Bridges, Chris Pine, 

reducerile de 4 iulie.Sâmbãtã, duminicã: orele Ben Foster Arthur Bishop a crezut cã ºi-a 
10.30 ºi 12.30 lãsat în urmã trecutul Gen film: Crimã, Dramã

19 – 25 august26 – 28 august 2016: criminal, când duºmanul sãu Durata: 102 minute
Orele: 17.00; 20.00 cel mai periculos îi rãpeºte Vineri: ora 12.30 Premierã în România: 

iubirii vieþii. Acum, el este Luni: ora 17.00 nu este Sâmbãtã, duminicã: orele 12.08.2016
obligat sã cãlãtoreascã prin proiecþie10.30 ºi 12.30

Doi fraþi, un fost puºcãriaº ºi toatã lumea pentru a comite 
un tatã divorþat, sunt anunþaþi Cu orice preþ - Petrecerea trei asasinate imposibile, 
cã ferma familiei urmeazã sã fãcând ce face el cel mai bine, 2Dcârnaþilor - 3D fie lichidatã de bancã, aºa cã sã parã accidente.

Regia: Greg Tiernan, Conrad decid sã porneascã un ºir de 
Vernon jafuri pline de adrenalinã 

Parcul central, Str. pentru a strânge bani ca sã Cu: James Franco, Jonah Hill, 
Independenþei, nr. 20Kristen Wiig, Salma Hayek rãscumpere afacerea. Un om 
Preþul biletelor (acelaºi pt. al legii cu multã experienþã le Gen film: Animaþie, Comedie 
filme 3D ºi 2D):ia urmele, hotãrât sã îi prindã.Durata: 83 minute
8 lei – copii cu vârste de Rating: AG
maxim 14 aniPremierã în România: 26 august – 1 septembrie
12 lei – persoane cu vârste 12.08.2016 Orele: 17.00; 20.00
peste 14 aniUn film animat fãrã Luni: ora 17.00 nu este 
Nu se efectueazã rezervãri.menajamente despre proiecþie

încercarea unui cârnat de a Biletele pot fi cumpãrate cu o 
descoperi adevãrul despre Mecanicul 2- 2D sãptãmânã înainte de data 
propria existenþã. Dupã ce cad spectacolului.Regia: Dennis Gansel
dintr-un coº de cumpãrãturi, 

Informaþii: Cu: Jason Statham, Jessica acest cârnat erou ºi noii lui 
Alba - tel: 0242-312800prieteni pornesc într-o 
Gen film: Acþiune - site:  www.culturalcl.ro cãlãtorie periculoasã prin 

Stagiunea teatralã de toamnã 2016 Cãlãraºi

Comedia „Nuntã cu divorþ”
pe 2 septembrie



strig. Trezit din moþãialã, Ion 
Florea mã întreabã dacã am 
adus banii pe cãruþã. S-a trezit 
ºi nevasta, Angela, ne întreabã 
dacã vrem nuci ºi pâine prãjitã 

tractorist la AGROMEC... A de Drãgaicã, de Ziua Crucii... expoziþiei „Transporturile cu vin. Vali Doboga de la 
fost „ºef de asociaþie",  dupã ce Avea „pãcãnele", ca tradiþionale din România", Primãrie pregãteºte sã execute 

Muzeul Þãranului Român, a gustat din democraþie. A „geamparalele" din Dobrogea: „ partea de birocraþie. Gabi, 
Bucureºti, 2013 (pp 48-52). aflat, de unde trebuie, cã ... la bucºi, niºte oboare, aºa, ºoferul, fumeazã ºi-mi 
Toate, absolut toate vehicolele pentru sporul „colectivei" niºte þevi ºi niºte foi de placã reaminteºte cã în meseria lui 
þãrãneºti aduse de la Slobozia, românii au murit de blegi pe de oþel, fine, subþiri, le gãurea aºteptarea e ca o pedeapsã. Îi 
de la Muzeul Naþional al stradã. Sã-ºi refacã „inventarul puþin, le bãtea, le subþia ca pe numãr banii lui Ion Florea pe 
Agriculturii, ºi etalate la agricol al familiei", a participat foaia de ceapã ºi le presa aºa... cãruþã ºi alte droabe care vor 
Muzeul Þãranului Român, erau la licitaþia cãruþelor dupã Îþi lua urechilii; ziceai cã-i compune Muzeul din Ostrov. on Florea moþãie în odaia 
achiziþionate de mine. În victoria Revoluþiei. Atunci ºi-a acioaie. Zicea: Uite cãruþa *cu semnal pentru telefon 
curtea lui Ene, „bãrbatul de la redobândit cãruþa de doi cai, brãileanã! Sunaaa... !!! Era ºi mobil din Esechioi, Satul Într-o dimineaþã, înainte de a I un muzeu" eram eu, cu nume ºi suferindã de trudã ºi vreme. de Dobrogea, da suna – cu mãgari. Doar maºina pleca spre Ostrov, am primit înfundat, aºa... Asta, când prenume. Gogu, directorul Apoi a trecut Dunãrea, ºi-a dus primãriei tulburã liniºtea unui un telefon de la Alexandru intram în sat cu ea, la marnea bãgat pe gât Muzeului Naþional cãruþa la Cãlãraºi, la fierãria loc croit parcã între douã lumi. (Sandu) Culina, patronul SC satului, s-auzea de...  " etc. al Agriculturii dupã vestitului Topolan, pe care l-a Soarele sare în piatrã de nu se Lunca SR. Noi avem un pensionarea mea (chiar nu-i plãtit din e – conomiile pe un Sã nu o „treacã" în colectivã, mai ºtie pe câte feluri de prieten comun, Ion Neºu, din pot scrie numele complet) le-a an, plus struguri de vin. Ene a declarat cã a vândut-o, pãmânt calcã tãlpile stirpea marilor prozatori ai interzis subalternilor (în apoi  a demontat-o ºi a dormit Ion ºi-a vrut tot o cãruþã mai creºtinului. Câmpiei Eterne. Vine sâmbãtã dicþionare „colaboratori") sã-mi în ea pânã în 89, în camera de „scurtã", dar doar de un cal. Nu se ºtie dacã sãmânþa a dimineaþã la biserica unde scrie numele. Viorica Croitoru-curat: „Am pus niºte lemne pe De la cãruþa veche, cu care cãzut lângã drum, dacã a cãzut slujesc, cam înainte de ectenia Capbun s-a conformat. Nu a pãmânt, am pus roþile de-o cândva ducea miresele la salon, pe piatrã sau între spini. Din pentru morþi. Îmi bate în mai contat adevãrul cã istoria parte, coºul ºi colþarele de-o a scos oiºtea ºi „cântarul", a patru hectare ºi ceva, atât cât ferestruica dinspre cãruþei de la Slobozia Nouã era parte, ºi-am pus bagaje acolo modificat dricul din faþã, a mai stãpâneºte, doar pe un proscomidiar ºi îmi face semn o marcã a biografiei mele.peste ele, am umplut cu schimbat „sandâcul" (cufãrul, petec de hârtie, Ion ar spune cã furnicile aºteaptã sã le bag covoare pânã sus; pe urmã am *adicã )... cã tot are câteva palme de în seamã. Deschid ferestruica, pus perne, plapuma... Dupã 89, Bat la uºa de sub ºopron ºi Cu maistrul Topolan s-a înþeles pãmânt bun pe care le-a îl binecuvântez ºi-i dau douã când am scos-o ºi-au vãzut-o strig: „Nea Ioaneee ...". Îmi zic sã-i punã la osie ºi o pãstrat sã rodeascã întru ziare, unul pentru el, al doilea preºedintele CAP-lui, Ifrim, cã omul ãsta a uitat cã vreau „geampara" din oþel, aºa, sã-i rãbdare. pentru Sandu... Cam la douã inginerul Crãciun zice: Dar de sã-i cumpãr cãruþa. Mã învârt personalizeze cãruþa melodia * sãptãmâni, povestea se repetã. unde-ai scos-o, bre, unde-ai prin curte. Gospodãria lui Ion dansului vechi dobrogean, cu Ion Florea are 75 de ani, e Într-o altã dimineaþã, mã sunã avut-o? Zic : Pãi dumneata ai Florea e o bibliotecã. Viaþa lui, zgomot scurt, repetat ºi bolnav rãu de plãmâni, când Sandu: „Nu te pot ajuta sã-þi dormit în fotoliu, da eu am a familiei lui, se înºirã pe lutul sacadat, adicã sã ºtie satul cã bate clopotul asudã, chiar ºi de- faci casã cu beci, dar sã te fac dormit în cãruþã ." din interiorul ºoproanelor, pe trece el, „a lu Florea, cu inima i iarnã. Simte cã se isprãveºte proprietar de-o cãruþã în Satul  „Prin anii 83 – 84, venea un rafturile învelitorilor, pe pereþi, care leagã osiile".seceriºul. De când a dat mãgarilor, pot". Cu vorbe bãrbat de la un muzeu sã le în pod ºi în beci: clopote, Pentru Muzeul din Ostrov pãmântul în arendã simte cã puþine ºi fãrã chitanþã plec cu dau (...);  aveam ºi plug cu tindechi, lanþuri, cleºti, tesle, cãutam o astfel de cãruþã...nu face nimic. ªtie de la ta-su 500 lei la Ostrov. douã brazde, ºi semãnãtoare. foarfeci de tuns oi, cormane, 

cã nelucrarea este maica * Primarul, Niculae Dragomir, Pânã la urmã, am dat plugul, cuþite de plug, butoaie, resturi 
tuturor relelor...  Dar dacã aºa cel care în cartea de muncã nu Îmi amintesc cã prin vara lui semãnãtoarea, hamurile. Vroia de hamuri, botniþe, felinare, 
a fost sã fie... are menþionatã o altã funcþie 2006 am cumpãrat pentru ºi cãruþa. A treia oarã i-am lãmpi, ciocane... de 10 ani, de 
Pânã la pensionare, omul de decât aceea de ºef, se duce la Muzeul Naþional al spus: Domnule, sunt hotãrât, n- 30 de ani, de 50 de ani... 
nicãieri din viaþa mea nu s-a tonomatul din stradã. Revine Agriculturii, de la Constantin o dau; când voi avea nevoie de Intri în biblioteca lui Ion 
lãsat ademenit pe „Drumul lui ºi completeazã oferta lui Ion Ene din Slobozia Nouã, bani, o dau. O þin ca un CEC. Florea ºi, de poþi, îi citeºti 
Octombrie". Acesta era numele Florea: prãºitoare, tindeche, Ialomiþa, o cãruþã meºteritã în Când voi avea nevoie, tot viaþa. Simbol al þãra-nului 
sovietofil, al gospodãriei panacot...  Când sã ies din 1931, de maistrul Nicu dumneavoastrã o sã v-o dau. S- român dintr-o vreme ieºitã din 
agricole colective (GAC), al birou, mã întreabã: „Cãruþa Munteanu din Brãila. Mai o afiºaþi, s-o afirmaþi acolo!" þâþâni, Ion Florea încheie 
cooperativei agricole de erau, în vremea aceea, în zonã, dumneavoastrã are seceriºul în boalã ºi sãrãcie: Fragmentele reproduse fac 
producþie (CAP), al  „colectivei" geamparale?"ºi alþi mari meºteri de cãruþe: Povestea sãrac pânã la „colectivã", mai parte din articolul 
de pe buzele celor necãjiþi. Ionescu, Boboc dinspre Brãila,  Rãzvan Ciucãunei cãruþe brãilene, sãrac în „colectivã",  ºi foarte semnat de 
Nu din ticãloºie a lãsat CAP-ul fraþii Drumeff din Hârºova... sãrac dupã „colectivã". Viorica Croitoru-Capbun, omul Ostrov, 2016, august,
pentru ai sãi ºi pentru alþii. A Cu cãruþa vopsitã ca ouãle de din dreapta mea, în trei * înainte de Adormirea Maicii 
lucrat electrician la RENEL, Paºti, Ene mergea la târgurile decenii, publicat în Catalogul DomnuluiBat în uºa de sub ºopron ºi 
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Comuna Valea Argovei anunþã 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitãrii de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul „Asfaltare 
strãzi în comuna Valea Argovei”, 
propus a fi amplasat în satele Valea 
Argovei, Silistea ºi Vlãdiceasca, 
comuna Valea Argovei, judeþul 
Cãlãraºi.
Informaþiile privind proiectul propus 
pot fi consultate la sediul APM 
Cãlãraºi, ªoseaua Chiciu, nr. 2, judeþul 
Cãlãraºi ºi la sediul tittularului Valea 
Argovei, judeþul Cãlãraºi, în zilele de 
luni – vineri, între orele 8.00 - 16.00.
Observaþiile publicului se primesc 
zilnic la sediul APM Cãlãraºi.

onsiliul Judeþean Cãlãraºi, prin o lume de basm, un tãrâm fermecat ºi 
Centrul Cultural Judeþean, prezintã fermecãtor
Stagiunea teatralã de toamnã 2016. C

În prima zi, pe 2 septembrie, va avea loc NUNTÃ CU DIVORÞ
piesa numitã „Nuntã cu divorþ”, la Sala 

Autor: Text dupã ªalom Alehem„Barbu ªtirbei” Cãlãraºi, începând cu ora 
Distribuþia: Viorica Bantaº, Mihai Ciucã, 18.00.
Geni Brenda, Veaceslav Grosu, Mircea 

O fantezie comicã, ce ilustreazã modul cum Dragoman, Mircea Drîmbãreanu / Mihai 
se aranjau cãsãtoriile în familiile evreieºti Prejban, Neculai Predica, Nicolae 
tradiþionale, precum ºi binecunoscutele Cãlugãriþa, Mirela Nicolau, Leonie 
relaþii dintre soacrã ºi ginere. O tânãrã Waldman Eliad
pereche, cãsãtoritã recent, este hãrþuitã Regia: Dan Tudor
permanent de soacrã, care încearcã sã Scenografia: Doru Zanfir
scape de ginere folosindu-se de influenþa Costume: Doru Zanfir
pe care o are asupra fiicei sale. Rãmâne de Muzica: Vlad Creþu, Dan Tudor
vãzut cine învinge în cele din urmã: Miºcare scenicã: Pãstorel Ionescu
perseverenþa ºi intrigile soacrei, sau Gen: Comedie
dragostea dintre cei doi tineri? Comedie Limba: Idiº (cu titrare în limba românã)
muzicalã care prezintã cu umor ºi fantezie Durata: 80 minute 

Mircea Brânduºã ar fi avut o asemenea amploare. 
De asemenea, mulþumesc 
preoþilor din cele trei parohii niel Nedelcu ºi-a 
care au fost aproape de mine.”demonstrat încã o datã 

aptitudinile de A „Mai rar mi-a fost dat sã vãd o 
organizator, cu ocazia asemenea organizare. Ai 
sãrbãtoririi „Zilelor Comunei impresia cã te afli într-un 
Borcea”. Timp de trei zile - 12, studiou de televiziune. Îl felicit 
13 ºi 14 august, o premierã pe tânãrul primar! Ar trebui sã 
pentru comunele cãlãrãºene, ia ºi alþii exemplu!”, preciza 
Aniel Nedelcu a reuºit sã Mãdãlina Mateuþ de la Antena 
transforme evenimentul într-o Stars, prezentatoarea 
reprezentaþie artisticã de evenimentului.
excepþie. „Am organizat aceastã 
Pe scena construitã impecabil pe sãrbãtoare din dragoste ºi 
stadionul de fotbal ºi-au fãcut respect pentru oameni! Ca un 
apariþia nume sonore ale muzicii semn de preþuire pentru 
populare ºi uºoare încrederea pe care mi-au acordat-
româneºti.Tribunele au fost o în varã. 
neîncãpãtoare pentru câþi Astfel, concetãþenii mei au  un 
oameni veniserã la sãrbãtoare, prilej de bucurie sã se 
peste 4000 de oameni. întâlneascã unii cu alþii într-un 
Pe de o parte localnicii erau alt context, sã se destindã ºi sã 

pentru cele trei zile de distracþie. programul complex – alãturi de prezenþi cu mic cu mare dar, în uite de stresul cotidian. 
acest taraf au evoluat „Nu în fiecare zi poþi asista la un plus, sute de oameni din 

Mulþi dintre ei nu au ocazia pe Nemuritorii, Haiducii, Cristal, concert live în aer liber al localitãþile învecinate ºi chiar din 
durata unui an de zile sã Cristian Rizescu, Albatros, Anda tarafului de muzicã popularã din judeþul Ialomiþa au venit la 
participe la un spectacol. Sunt Adam, dar ºi Bamby, este Chiºinãu”, spunea Costel Ghiþã. Borcea, atraºi de spectacolul al 
satisfãcut sufleteºte când îi vãd evident cã spectacolul de la Iar dacã – doar spicuind din cãrui afiº era unul cu greutate 
cu zâmbetul pe buze”, ne-a Borcea nu mai are nevoie de nici 
declarat Aniel Nedelcu, cu o prezentare.
modestia cunoscutã.Vineri, în prima zi, aºteptându-ºi 
Sãrbãtoarea s-a încheiat oficial invitaþii, Aniel Nedelcu era în 
duminicã noaptea cu un fabulos plinã îndeplinire a oficiilor de 
foc de artificii, „exact ca în gazdã.
marile oraºe” – afirmaþia Ca orice gospodar care a aºezat 
aparþine unuia dintre membrii treburile bine, domnia sa era 
trupei „Haiduci” (a durat 15 mulþumit ºi de partea de 
minute) ºi a continuat neoficial organizare, dar ºi de surprizele 
ºi luni 15 august, de Sfânta apãrute: 
Maria, când primarul Aniel „ A fost o organizare ceas.Toþi 
Nedelcu a oferit celor prezenþi cei implicaþi în aceastã activitate 
mici ºi bere cât pentru un an ºi-au fãcut bine treaba. 
întreg! Activitãþile s-au desfãºurat foarte 

bine, ºi cele educative, ºi De altfel, domnia sa, însoþit de 
artistice.Mulþumesc tuturor artiºtii prezenþi, a fãcut în cele 
SPONSORILOR care au sprijinit trei zile numeroase bãi de 
evenimentul. mulþime, trecând apoi în revistã 

toþi agenþii economici existenþi la Fãrã contribuþia acestora, 
manifestaþie.ZILELE COMUNEI BORCEA nu 

CEC-ul CU GEAMPARALE Zilele Comunei Borcea 
- o reuºitã impresionantã !

Anunþ public privind 
depunerea solicitãrii 

de emitere a 
acordului de mediu 

(titularul proiectului)

Program Cinema 3D - 2D 
pentru perioada 19 august - 1 septembrie 2016

19 – 21 august 2016: Regia: David Mackenzie Premierã în România: supermarket, ca sã se întoarcã 
26.08.2016Vineri: ora 12.30 pe raftul lor înainte de Cu: Jeff Bridges, Chris Pine, 

reducerile de 4 iulie.Sâmbãtã, duminicã: orele Ben Foster Arthur Bishop a crezut cã ºi-a 
10.30 ºi 12.30 lãsat în urmã trecutul Gen film: Crimã, Dramã

19 – 25 august26 – 28 august 2016: criminal, când duºmanul sãu Durata: 102 minute
Orele: 17.00; 20.00 cel mai periculos îi rãpeºte Vineri: ora 12.30 Premierã în România: 

iubirii vieþii. Acum, el este Luni: ora 17.00 nu este Sâmbãtã, duminicã: orele 12.08.2016
obligat sã cãlãtoreascã prin proiecþie10.30 ºi 12.30

Doi fraþi, un fost puºcãriaº ºi toatã lumea pentru a comite 
un tatã divorþat, sunt anunþaþi Cu orice preþ - Petrecerea trei asasinate imposibile, 
cã ferma familiei urmeazã sã fãcând ce face el cel mai bine, 2Dcârnaþilor - 3D fie lichidatã de bancã, aºa cã sã parã accidente.

Regia: Greg Tiernan, Conrad decid sã porneascã un ºir de 
Vernon jafuri pline de adrenalinã 

Parcul central, Str. pentru a strânge bani ca sã Cu: James Franco, Jonah Hill, 
Independenþei, nr. 20Kristen Wiig, Salma Hayek rãscumpere afacerea. Un om 
Preþul biletelor (acelaºi pt. al legii cu multã experienþã le Gen film: Animaþie, Comedie 
filme 3D ºi 2D):ia urmele, hotãrât sã îi prindã.Durata: 83 minute
8 lei – copii cu vârste de Rating: AG
maxim 14 aniPremierã în România: 26 august – 1 septembrie
12 lei – persoane cu vârste 12.08.2016 Orele: 17.00; 20.00
peste 14 aniUn film animat fãrã Luni: ora 17.00 nu este 
Nu se efectueazã rezervãri.menajamente despre proiecþie

încercarea unui cârnat de a Biletele pot fi cumpãrate cu o 
descoperi adevãrul despre Mecanicul 2- 2D sãptãmânã înainte de data 
propria existenþã. Dupã ce cad spectacolului.Regia: Dennis Gansel
dintr-un coº de cumpãrãturi, 

Informaþii: Cu: Jason Statham, Jessica acest cârnat erou ºi noii lui 
Alba - tel: 0242-312800prieteni pornesc într-o 
Gen film: Acþiune - site:  www.culturalcl.ro cãlãtorie periculoasã prin 

Stagiunea teatralã de toamnã 2016 Cãlãraºi

Comedia „Nuntã cu divorþ”
pe 2 septembrie
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l dezvoltarea de spaþii 
multifuncþionale – spaþii de 
educaþie ºi petrecere a timpului 
liber;

l crearea unui cadru optim 
pentru diversificarea, pregãtirea 
ºi susþinerea de programe socio-
culturale ºi pentru valorificarea 
tradiþiilor populare în spiritul 

culturale (Cãminul cultural din autenticitãþii, cu accent pe 
satul Coslogeni, comuna domeniul pescuitului.
Dichiseni) prin realizarea unui 
cadru optim pentru Pe data de 5 august 2016, în 
diversificarea activitãþilor în sala Clubului cu specific 
acest sens ºi îmbunãtãþirea pescãresc din satul Coslogeni, 
serviciilor socio-culturale (Club comuna Dichiseni, s-a 
cu specific pescãresc), în desfãºurat o masã rotundã la 
vederea creºterii competitivitãþii care au participat reprezentaþi 
economice la nivelul teritoriului. ai asociaþiilor de pescari din 

judeþul Cãlãraºi, reprezentaþi ai 
autoritãþilor locale de pe Obiectivele specifice ale 
Dunãre din judeþul Cãlãraºi, ai proiectului:
Agenþiei de Protecþia Mediului 

l îmbunãtãþire infrastructurii Calarasi. S-a fãcut inventarierea 
socio-culturale principalelor probleme cu care 

se confruntã pescarii comerciali l punerea în valoare ºi 
pe Dunãre.creºterea potenþialului economic 
În prezent, existã 4 asociaþii ºi social al localitãtii
profesionale în domeniul 

l dezvoltarea durabilã a pescuitului, acvaculturii ºi 
mediului rural procesãrii peºtelui, recunoscute 

de Agenþia Naþionalã pentru 
Pescuit ºi Acvaculturã:
- Pesc. Coop. Agricolã Jirlãu;
- Pesc. Prod. Peºte Dunãrea de 
Jos;
- Prod. de Peºte Famistic;
- Prod. de Peºte Cormoranul.

mãsura: 2.1.1 – Îmbunãtãþirea omuna Dichiseni a 
Pe data de 11 august 2016, în 

competitivitãþii zonei de pescuit, implementat, în perioada sala Clubului cu specific 
prin investiþii, în vederea 28.04.2014 – 15.08.2016, C pescãresc din satul Coslogeni, 
îmbunãtãþirii mediului de viaþã -în parteneriat cu Consiliul comuna Dichiseni a avut loc un 
Strategia de dezvolatre locala Judeþean Cãlãraºi proiectul cu forum al asociaþiilor de pescari 
integratã a zonei pescãreºti - titlul – CLUB CU SPECIFIC de pe Dunãrel la care au fost 
DUNÃREA CÃLÃRÃªEANÃ, PESCARESC în comuna invitaþi sã participe preºedinþii 
contract nr.: 150/28.04.2014.Dichiseni, judetul Cãlãraºi, acestor organizaþii, 

finanþat prin Programul parlamentari din comisiile de 
Operational de Pescuit, Axa Obiectivul general presupune specialitate din Parlament, 

reabilitarea, modernizarea ºi prioritarã – 4 – Dezvoltarea preºedinþii asociaþiilor de 
dezvoltarea infrastructurii socio-durabilã a zonelor pescãreºti, comune de pe Dunãre.

uni, 15 august, au avut loc finalele ediþiei 
a IX-a a competiþiei Cupa Marinei la 
Minifotbal, organizatã de Primãria L

Municipiului Cãlãraºi, în cadrul evenimentelor 
prilejuite de sãrbãtoarea Ziua Marinei.

La ediþia din acest an s-au înscris urmãtoarele 13 
echipe, reprezentate de instituþii publice, 
companii ºi firme din oraºul nostru: 
- S.C. Tenaris Silcotub; Sofidel; Primãria 
Municipiului; Consiliul Judeþean; Jandarmeria;  
Donalam; B.R.C.T.; Sindicatul Integrarea; S.C. 
Ecoaqua S.A.; I.S.U. Barbu ªtirbei; Martifer; 
I.P.J.; Cavalerii Fluierului.
Rezultatele finalelor, arbitrate de domnii Caraion 
Cristian ºi Solomon Marian, au fost urmãtoarele:

n 15 august 2016 

Finala micã: Primãria Mun. Cãlãraºi  - Jandarmeria 6-8

Finala mare: S. Integrarea - Cavalerii Fluierului 2-5

Echipele clasate pe primele 4 locuri au primit câte o 
minge, o cupã ºi o diplomã pentru fiecare jucãtor. 

Echipele clasate pe podium au primit pentru fiecare 
jucãtor câte o medalie, iar în bani, premiile au fost 
urmãtoarele: Locul I – 160 lei/jucator, locul II – 140 
lei/jucator, locul III – 120 lei/jucator

Parcurs echipe - finala micã:
Primãria Mun. Cãlãraºi – S.C. Tenaris Silcotub 2-2
Primãria Municipiului Cãlãraºi– Sofidel 8-1
Primãria Municipiului Cãlãraºi- Cavalerii Fluierului    5-7 
(dupa prelungiri)
Jandarmeria Cãlãraºi – Consiliul Jud. Cãlãraºi 13-3
Jandarmeria Cãlãraºi – Donalam 6-1
Jandarmeria Cãlãraºi - Sindicatul Integrarea 1-3

Parcurs echipe - finala mare:
Cavalerii Fluierului – I.S.U. Barbu ªtirbei 4-4
Cavalerii Fluierului – Martifer 7-6
Cavalerii Fluierului – IPJ Cãlãraºi 15-12
Cavalerii Fluierului – Primaria Mun. Cãlãraºi             7-5 
(dupã prelungiri)
Sindicatul Integrarea – B.R.C.T. Cãlãraºi 10-4
Sindicatul Integrarea – S.C. Ecoaqua S.A. 11-3
Sindicatul Integrarea - Jandarmeria Cãlãraºi 3-1

Echipe câºtigãtoare anul 2012 – ediþia 5
- Loc I – ISU Barbu ªtirbei Cãlãraºi
- Loc II – Tenaris Silcotub
- Loc II – Comceh
- Loc IV – Menþiune ILF Cãlãraºi

Echipe câºtigãtoare anul 2013 – ediþia 5
- Loc I – ISU Barbu ªtirbei Cãlãraºi
- Loc II - Inspectoratul de Jandarmi Cãlãraºi 
- Loc III – Obiectiv Danika Holiday
- Loc IV – Menþiune – SC Ecoaqua SA Cãlãraºi

Echipe câºtigãtoare anul 2014 – ediþia 5
- Loc I – ISU Barbu Stirbei Cãlãraºi
- Loc II – Sc Prefab SA
- Loc III – Inspectoratul de Jandarmi Cãlãraºi 
- Loc IV – Menþiune – Saint-Gobain

Echipe câºtigãtoare anul 2015 – ediþia 5
- Loc I – Arcocim - Obiectiv
- Loc II – Cavalerii Fluierului
- Loc III – SC Prefab S.A.
- Loc IV – Menþiune – Martifer

unãrea Cãlãraºi puncte, potrivit 
a evoluat afcdunarea-calarasi.ro. Dsâmbãtã, 14 În clasament conduc în 

august, câºtigând cu 4-0 ordine Dacia Brãila, 
partida de la Snagov cu Chindia Târgoviºte ºi FC 
Metalul Reºiþa. Braºov, toate cu câte 6 
Rafa Licu, Ciocâlteu ºi puncte dar departajate 
B. Kanda (2) sunt de golaveraj. 
autorii celor 4 reuºite. La polul opus, 4 echipe 
În urma acestui succes n-au nici mãcar un punct 
scontat, Dunãrea în cont. ªoimii Pâncota 
aºteaptã etapa a 3-a de încheie clasamentul cu o 
pe locul 9, totalizând 3 linie dezastruoasã.

otul de kaiac-canoe al Clubului Sportiv ªcolar 
Cãlãraºi a participat în perioada 1-8,08,2016 la LCampionatele Naþionale de vitezã, juniori, tineret 

ºi seniori ce s-au desfãºurat la Bascov, Piteºti. La primul 
lor concurs important aceºtia au obþinut la Campionatul 
Naþional de juniori

- locul III - medalie de bronz - cu echipajul de kaiac 4 – 
1.000 m prin Dogaru Petriºor, Enache Madalin, 
Bodeanu Silviu, Þulucã Alexandru,

- locul IV prin Stoica Emilian, locul V prin Moldoveanu 
Florin în proba de Kaiac simplu 200 m,

- locul V în kaiac dublu 200 m prin Dogaru Petriºor ºi 
Þulucã Alexandru,

- locul VI la kaiac simplu 500 m prin Stoica Emilian ºi 
kaiac dublu 500 m, prin Enache Mãdãlin ºi Moldoveanu 
Florin.

Tot aici s-a desfãºurat ºi un criteriu de selecþie al 
Federaþiei române de Kaiac-Canoe pentru selecþia în 
lotul Centrului Olimpic unde sportivul Þulucã Alexandru 
s-a clasat pe locul 18.

rezenþi la uºoarã ºi dublu rame - 
Campionatul categorie uºoarã sunt PNaþional de medalii de aur, 

juniori desfãºurat la obþinute chiar la 
Iaºi în perioada 15- primul lor concurs 
17.07.2016, canotorii oficial.
Milea Gabriel ºi Raiu 

La competiþie au mai 
Elvis Ionuþ au cucerit 

participat ºi juniorii 2, 
primele lor medalii ºi 

Munteanu Ionuþ ºi 
titluri de campioni. 

Musat Alexandru clasat 
Cu atât mai frumoasã pe locul 9 în proba de 
este performanþa lor 2x ºi sportiva Raiu 
pentru cã cele douã Roberta care a 
medalii în probele de concurat în proba de 
dublu vâsle - categorie simplu.

Sãrbãtoarea propriu-zisã a fost Programul cultural a fost unul de 
excepþie þinând cont cãtrãim vremuri nu coroboratã cu festivalul internaþional de 
tocmai fericite din punct de vedere folclor, HORA MARE din Cãlãraºi, 
economic. 

oamenii având posibilitatea sã 
Ansamblul „Brâuleþul” din localitate ºi 

urmãreascã tradiþiile populare din þãri delegaþiile din Spania ºi Turcia  au 
strãine, posibilitate pe care nu o au întreþinut o atmosferã de folclor autentic, 
zilnic. încãlzind inimile celor prezenþi.

comunei Grãdiºtea”. Mircea Brânduºã
Evenimentul, aflat la a IV- a ediþie, s-a 
bucurat încã o datã de o organizare iua unei localitãþi este o 
ireproºabilã din partea primãriei sãrbãtoare, un prilej de bucurie 
Grãdiºtea, care a fãcut toate eforturile Zpentru toþi cetãþenii ei. 
posibile ca oamenii sã se simtã bine, ceea Sâmbãtã ,13 august 2016, începând cu 
ce a atras respectul ºi consideraþia ora 11.00, în incinta cãminului cultural 
tuturor celor prezenþi.din Grãdiºtea,  s-a desfãºurat „Ziua 

Ü CSM Rm. Vâlcea – ASU Poli Timiºoara 0-0

Ü FC Academica – ACS Berceni 5-0

Au marcat: M. Coman (9, 18, 21), R. Pãdureþu (74)

Ü Chindia Târgoviºte – CS Baloteºti 1-0

A marcat: Cr. Neguþ (16)

Ü Foresta Suceava – UTA BD 0-2

Au marcat: D. Man (17), Tabarcea (88)

Ü Dacia Unirea – Unirea Tãrlungeni 2-0

Au marcat: C. Roºu (36 – pen), Al. Muscã (80 – 
pen)

Ü Metalul Reºiþa – Dunãrea Cãlãraºi 0-4

Au marcat: Rafa Licu (5), Ciocâlteu (62), B. Kanda 
(71, 81)

Ü CS Mioveni – Olimpia Satu Mare 1-0

A marcat: Nãstãsie (86 – pen)

Ü ªoimii Pâncota – Sepsi OSK 0-7

Au marcat: Damian (10), Hadnagy (37, 59, 78 – 
pen), Huiban (54), Tofan (56), D. Ene (63)

Ü Luceafãrul Oradea – CS Afumaþi 1-0

A marcat: S. Arnãutu (70)

Ü FC Braºov – Juventus Bucureºti  1-0

A marcat: ªt. Grigorie (38 – pen)

Dunãrea Cãlãraºi, pe locul 9
În clasament conduc Dacia Brãila, 

Chindia Târgoviºte ºi FC Braºov
Etapa a II-a/Rezultate

n Cãlãraºi

Rezultatele competiþiei 

Cupa Marinei 
la Minifotbal

n CSS Cãlãraºi

Bronz la Campionatul Naþional 
de vitezã kaiac-canoe

n Cãlãraºi

Canotorii Milea Gabriel ºi Raiu Elvis Ionuþ 
au cucerit primele lor medalii ºi titluri de campioni

Club cu specific pescãresc 
în comuna Dichiseni

Ziua comunei Grãdiºtea 
- o sãrbãtoare de suflet ºi din suflet!
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l dezvoltarea de spaþii 
multifuncþionale – spaþii de 
educaþie ºi petrecere a timpului 
liber;

l crearea unui cadru optim 
pentru diversificarea, pregãtirea 
ºi susþinerea de programe socio-
culturale ºi pentru valorificarea 
tradiþiilor populare în spiritul 

culturale (Cãminul cultural din autenticitãþii, cu accent pe 
satul Coslogeni, comuna domeniul pescuitului.
Dichiseni) prin realizarea unui 
cadru optim pentru Pe data de 5 august 2016, în 
diversificarea activitãþilor în sala Clubului cu specific 
acest sens ºi îmbunãtãþirea pescãresc din satul Coslogeni, 
serviciilor socio-culturale (Club comuna Dichiseni, s-a 
cu specific pescãresc), în desfãºurat o masã rotundã la 
vederea creºterii competitivitãþii care au participat reprezentaþi 
economice la nivelul teritoriului. ai asociaþiilor de pescari din 

judeþul Cãlãraºi, reprezentaþi ai 
autoritãþilor locale de pe Obiectivele specifice ale 
Dunãre din judeþul Cãlãraºi, ai proiectului:
Agenþiei de Protecþia Mediului 

l îmbunãtãþire infrastructurii Calarasi. S-a fãcut inventarierea 
socio-culturale principalelor probleme cu care 

se confruntã pescarii comerciali l punerea în valoare ºi 
pe Dunãre.creºterea potenþialului economic 
În prezent, existã 4 asociaþii ºi social al localitãtii
profesionale în domeniul 

l dezvoltarea durabilã a pescuitului, acvaculturii ºi 
mediului rural procesãrii peºtelui, recunoscute 

de Agenþia Naþionalã pentru 
Pescuit ºi Acvaculturã:
- Pesc. Coop. Agricolã Jirlãu;
- Pesc. Prod. Peºte Dunãrea de 
Jos;
- Prod. de Peºte Famistic;
- Prod. de Peºte Cormoranul.

mãsura: 2.1.1 – Îmbunãtãþirea omuna Dichiseni a 
Pe data de 11 august 2016, în 

competitivitãþii zonei de pescuit, implementat, în perioada sala Clubului cu specific 
prin investiþii, în vederea 28.04.2014 – 15.08.2016, C pescãresc din satul Coslogeni, 
îmbunãtãþirii mediului de viaþã -în parteneriat cu Consiliul comuna Dichiseni a avut loc un 
Strategia de dezvolatre locala Judeþean Cãlãraºi proiectul cu forum al asociaþiilor de pescari 
integratã a zonei pescãreºti - titlul – CLUB CU SPECIFIC de pe Dunãrel la care au fost 
DUNÃREA CÃLÃRÃªEANÃ, PESCARESC în comuna invitaþi sã participe preºedinþii 
contract nr.: 150/28.04.2014.Dichiseni, judetul Cãlãraºi, acestor organizaþii, 

finanþat prin Programul parlamentari din comisiile de 
Operational de Pescuit, Axa Obiectivul general presupune specialitate din Parlament, 

reabilitarea, modernizarea ºi prioritarã – 4 – Dezvoltarea preºedinþii asociaþiilor de 
dezvoltarea infrastructurii socio-durabilã a zonelor pescãreºti, comune de pe Dunãre.

uni, 15 august, au avut loc finalele ediþiei 
a IX-a a competiþiei Cupa Marinei la 
Minifotbal, organizatã de Primãria L

Municipiului Cãlãraºi, în cadrul evenimentelor 
prilejuite de sãrbãtoarea Ziua Marinei.

La ediþia din acest an s-au înscris urmãtoarele 13 
echipe, reprezentate de instituþii publice, 
companii ºi firme din oraºul nostru: 
- S.C. Tenaris Silcotub; Sofidel; Primãria 
Municipiului; Consiliul Judeþean; Jandarmeria;  
Donalam; B.R.C.T.; Sindicatul Integrarea; S.C. 
Ecoaqua S.A.; I.S.U. Barbu ªtirbei; Martifer; 
I.P.J.; Cavalerii Fluierului.
Rezultatele finalelor, arbitrate de domnii Caraion 
Cristian ºi Solomon Marian, au fost urmãtoarele:

n 15 august 2016 

Finala micã: Primãria Mun. Cãlãraºi  - Jandarmeria 6-8

Finala mare: S. Integrarea - Cavalerii Fluierului 2-5

Echipele clasate pe primele 4 locuri au primit câte o 
minge, o cupã ºi o diplomã pentru fiecare jucãtor. 

Echipele clasate pe podium au primit pentru fiecare 
jucãtor câte o medalie, iar în bani, premiile au fost 
urmãtoarele: Locul I – 160 lei/jucator, locul II – 140 
lei/jucator, locul III – 120 lei/jucator

Parcurs echipe - finala micã:
Primãria Mun. Cãlãraºi – S.C. Tenaris Silcotub 2-2
Primãria Municipiului Cãlãraºi– Sofidel 8-1
Primãria Municipiului Cãlãraºi- Cavalerii Fluierului    5-7 
(dupa prelungiri)
Jandarmeria Cãlãraºi – Consiliul Jud. Cãlãraºi 13-3
Jandarmeria Cãlãraºi – Donalam 6-1
Jandarmeria Cãlãraºi - Sindicatul Integrarea 1-3

Parcurs echipe - finala mare:
Cavalerii Fluierului – I.S.U. Barbu ªtirbei 4-4
Cavalerii Fluierului – Martifer 7-6
Cavalerii Fluierului – IPJ Cãlãraºi 15-12
Cavalerii Fluierului – Primaria Mun. Cãlãraºi             7-5 
(dupã prelungiri)
Sindicatul Integrarea – B.R.C.T. Cãlãraºi 10-4
Sindicatul Integrarea – S.C. Ecoaqua S.A. 11-3
Sindicatul Integrarea - Jandarmeria Cãlãraºi 3-1

Echipe câºtigãtoare anul 2012 – ediþia 5
- Loc I – ISU Barbu ªtirbei Cãlãraºi
- Loc II – Tenaris Silcotub
- Loc II – Comceh
- Loc IV – Menþiune ILF Cãlãraºi

Echipe câºtigãtoare anul 2013 – ediþia 5
- Loc I – ISU Barbu ªtirbei Cãlãraºi
- Loc II - Inspectoratul de Jandarmi Cãlãraºi 
- Loc III – Obiectiv Danika Holiday
- Loc IV – Menþiune – SC Ecoaqua SA Cãlãraºi

Echipe câºtigãtoare anul 2014 – ediþia 5
- Loc I – ISU Barbu Stirbei Cãlãraºi
- Loc II – Sc Prefab SA
- Loc III – Inspectoratul de Jandarmi Cãlãraºi 
- Loc IV – Menþiune – Saint-Gobain

Echipe câºtigãtoare anul 2015 – ediþia 5
- Loc I – Arcocim - Obiectiv
- Loc II – Cavalerii Fluierului
- Loc III – SC Prefab S.A.
- Loc IV – Menþiune – Martifer

unãrea Cãlãraºi puncte, potrivit 
a evoluat afcdunarea-calarasi.ro. Dsâmbãtã, 14 În clasament conduc în 

august, câºtigând cu 4-0 ordine Dacia Brãila, 
partida de la Snagov cu Chindia Târgoviºte ºi FC 
Metalul Reºiþa. Braºov, toate cu câte 6 
Rafa Licu, Ciocâlteu ºi puncte dar departajate 
B. Kanda (2) sunt de golaveraj. 
autorii celor 4 reuºite. La polul opus, 4 echipe 
În urma acestui succes n-au nici mãcar un punct 
scontat, Dunãrea în cont. ªoimii Pâncota 
aºteaptã etapa a 3-a de încheie clasamentul cu o 
pe locul 9, totalizând 3 linie dezastruoasã.

otul de kaiac-canoe al Clubului Sportiv ªcolar 
Cãlãraºi a participat în perioada 1-8,08,2016 la LCampionatele Naþionale de vitezã, juniori, tineret 

ºi seniori ce s-au desfãºurat la Bascov, Piteºti. La primul 
lor concurs important aceºtia au obþinut la Campionatul 
Naþional de juniori

- locul III - medalie de bronz - cu echipajul de kaiac 4 – 
1.000 m prin Dogaru Petriºor, Enache Madalin, 
Bodeanu Silviu, Þulucã Alexandru,

- locul IV prin Stoica Emilian, locul V prin Moldoveanu 
Florin în proba de Kaiac simplu 200 m,

- locul V în kaiac dublu 200 m prin Dogaru Petriºor ºi 
Þulucã Alexandru,

- locul VI la kaiac simplu 500 m prin Stoica Emilian ºi 
kaiac dublu 500 m, prin Enache Mãdãlin ºi Moldoveanu 
Florin.

Tot aici s-a desfãºurat ºi un criteriu de selecþie al 
Federaþiei române de Kaiac-Canoe pentru selecþia în 
lotul Centrului Olimpic unde sportivul Þulucã Alexandru 
s-a clasat pe locul 18.

rezenþi la uºoarã ºi dublu rame - 
Campionatul categorie uºoarã sunt PNaþional de medalii de aur, 

juniori desfãºurat la obþinute chiar la 
Iaºi în perioada 15- primul lor concurs 
17.07.2016, canotorii oficial.
Milea Gabriel ºi Raiu 

La competiþie au mai 
Elvis Ionuþ au cucerit 

participat ºi juniorii 2, 
primele lor medalii ºi 

Munteanu Ionuþ ºi 
titluri de campioni. 

Musat Alexandru clasat 
Cu atât mai frumoasã pe locul 9 în proba de 
este performanþa lor 2x ºi sportiva Raiu 
pentru cã cele douã Roberta care a 
medalii în probele de concurat în proba de 
dublu vâsle - categorie simplu.

Sãrbãtoarea propriu-zisã a fost Programul cultural a fost unul de 
excepþie þinând cont cãtrãim vremuri nu coroboratã cu festivalul internaþional de 
tocmai fericite din punct de vedere folclor, HORA MARE din Cãlãraºi, 
economic. 

oamenii având posibilitatea sã 
Ansamblul „Brâuleþul” din localitate ºi 

urmãreascã tradiþiile populare din þãri delegaþiile din Spania ºi Turcia  au 
strãine, posibilitate pe care nu o au întreþinut o atmosferã de folclor autentic, 
zilnic. încãlzind inimile celor prezenþi.

comunei Grãdiºtea”. Mircea Brânduºã
Evenimentul, aflat la a IV- a ediþie, s-a 
bucurat încã o datã de o organizare iua unei localitãþi este o 
ireproºabilã din partea primãriei sãrbãtoare, un prilej de bucurie 
Grãdiºtea, care a fãcut toate eforturile Zpentru toþi cetãþenii ei. 
posibile ca oamenii sã se simtã bine, ceea Sâmbãtã ,13 august 2016, începând cu 
ce a atras respectul ºi consideraþia ora 11.00, în incinta cãminului cultural 
tuturor celor prezenþi.din Grãdiºtea,  s-a desfãºurat „Ziua 

Ü CSM Rm. Vâlcea – ASU Poli Timiºoara 0-0

Ü FC Academica – ACS Berceni 5-0

Au marcat: M. Coman (9, 18, 21), R. Pãdureþu (74)

Ü Chindia Târgoviºte – CS Baloteºti 1-0

A marcat: Cr. Neguþ (16)

Ü Foresta Suceava – UTA BD 0-2

Au marcat: D. Man (17), Tabarcea (88)

Ü Dacia Unirea – Unirea Tãrlungeni 2-0

Au marcat: C. Roºu (36 – pen), Al. Muscã (80 – 
pen)

Ü Metalul Reºiþa – Dunãrea Cãlãraºi 0-4

Au marcat: Rafa Licu (5), Ciocâlteu (62), B. Kanda 
(71, 81)

Ü CS Mioveni – Olimpia Satu Mare 1-0

A marcat: Nãstãsie (86 – pen)

Ü ªoimii Pâncota – Sepsi OSK 0-7

Au marcat: Damian (10), Hadnagy (37, 59, 78 – 
pen), Huiban (54), Tofan (56), D. Ene (63)

Ü Luceafãrul Oradea – CS Afumaþi 1-0

A marcat: S. Arnãutu (70)

Ü FC Braºov – Juventus Bucureºti  1-0

A marcat: ªt. Grigorie (38 – pen)

Dunãrea Cãlãraºi, pe locul 9
În clasament conduc Dacia Brãila, 

Chindia Târgoviºte ºi FC Braºov
Etapa a II-a/Rezultate

n Cãlãraºi

Rezultatele competiþiei 

Cupa Marinei 
la Minifotbal

n CSS Cãlãraºi

Bronz la Campionatul Naþional 
de vitezã kaiac-canoe

n Cãlãraºi

Canotorii Milea Gabriel ºi Raiu Elvis Ionuþ 
au cucerit primele lor medalii ºi titluri de campioni

Club cu specific pescãresc 
în comuna Dichiseni

Ziua comunei Grãdiºtea 
- o sãrbãtoare de suflet ºi din suflet!
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SC ECOAQUA SA Sucursala Cãlãraºi anunþã locatarii din apartamentele la care se emite factura cu coeficient 
de repartiþie a consumului de apã înregistrat de apometrul de branºament, Planificarea citirilor în aceeaºi zi 

pentru apometrul de branºament ºi apometrele din apartamente aferente lunii SEPTEMBRIE 2016.

Anunþ cãtre locatarii din apartamentele 
municipiului Cãlãraºi ºi oraºul Lehliu Garã             

Anunþ cãtre locatarii din apartamentele 
municipiului Cãlãraºi ºi oraºul Lehliu Garã             

Nota:  Rugãm insistent ca locatarii sã fie prezenþi la domiciliu începând cu ora 16:30, sã permitã 
accesul în vederea efectuãrii citirii repartitoarelor (apometrelor) din apartamente ºi sã-si delege 
un reprezentant pentru fiecare scarã de bloc, pentru a participa la citirea apometrului de scarã.

ORAªUL LEHLIU GARÃ
l 29.09.2016- Bloc 75G , Bloc 12AS, , Bloc 20,  Bloc 40 A, Bloc 40 B,  Bloc 4, Bloc 5, Bloc 6, Bloc7, Bloc 9, Bloc 10 ,

l 30.09.2016-  Bloc 1, Bloc 2, Bloc 3, Bloc 8, Bloc 12*, Bloc 12 MI, Bloc11, Bloc 16,   Bloc 32 A, Bloc 32 B, 

 

Asociaþia de dezvoltare Comuna Tãmãdãu Mare, Redãm în continuare articolele completeazã cu prevederile 
intercomunitarã ECOAQUA, are Comuna Coºereni, Comuna din lege care vorbesc despre Ordonanþei Guvernului  nr. 
37 de unitãþi teritorial- Grindu, Comuna Ion Roatã. acest lucru: 2/2001, aprobatã cu modificãri  
administrative membre, dupã Asociaþia are ca obiectiv ºi completãri prin Legea  nr. Art. 31.- (14) Utilizatorii, 
cum urmeazã: Judeþul Cãlãraºi, elaborarea ºi aprobarea persoane fizice sau juridice, 180/2002, cu modificãrile ºi 
Municipiul Cãlãraºi, Municipiul strategiei de dezvoltare, a inclusiv cei care au sisteme completãrile ulterioare, cu 
Olteniþa, Municipiul Urziceni, programelor de reabilitare, proprii de alimentare cu apã, au excepþia art. 28.
Oraºul Lehliu – Garã, Oraºul extindere ºi modernizare a obligaþia de a se racorda la 

(2) Constatarea contravenþiei  ºi Budeºti, Oraºul Fundulea sistemelor de utilitãþi publice sistemele publice de canalizare 
aplicarea sancþiunii prevãzute la Comuna Manasia, Comuna existente, a programelor de existente sau nou-înfiinþate, 
art. 39  alin. (5) se fac de cãtre Reviga, Comuna Alexeni, înfiinþare a unor noi sisteme, dacã aceºtia nu deþin staþii de 
personalul împuternicit al Gãrzii Comuna ªoldanu, Comuna precum ºi a programelor de epurare avansatã care respectã 
Naþionale de Mediu.Chirnogi, Comuna Belciugatele, protecþie a mediului. condiþiile de descãrcare a 

Comuna Chiselet, Comuna apelor epurate în mediul natural.Pentru prevenirea unor situaþii (3) Constatarea contravenþiilor Crivãþ, Comuna Dor Mãrunt, 
prevãzute de prezenta lege ºi neplãcute prin care ar putea Comuna Dorobanþu, Comuna 

Art. 39. - (5) Constituie aplicarea sancþiunilor se fac de trece utilizatorii serviciului de Independenþa, Comuna Luica, 
contravenþie nerespectarea de alimentare cu apã ºi canalizare, cãtre persoane împuternicite de Comuna Nicolae Bãlcescu, 
cãtre utilizatori a prevederilor informãm cã în urma ministrul mediului, apelor ºi Comuna Plãtãreºti, Comuna 
art. 31  alin. (14)  ºi se modificãrilor apãrute la Legea pãdurilor, de ministrul dezvoltãrii Radovanu, Comuna Sãruleºti, 
sancþioneazã cu amendã de la serviciului de alimentare cu apã regionale  ºi administraþiei Comuna Spanþov, Comuna 
2.000 lei la 4.000 lei.ºi de canalizare nr. 241/2006, a publice, de preºedintele Ulmu, Comuna Vasilaþi, Comuna 

apãrut obligaþia ca utilizatorii, A.N.R.S.C., de preºedinþii Gârbovi, Comuna Frumuºani, 
acolo unde existã reþea de consiliilor judeþene, de primari Comuna Grãdiºtea, Comuna Art. 40. -  (1) Dispoziþiile 
canalizare, sã se racordeze la referitoare la contravenþii, sau de împuterniciþii acestora, Gurbãneºti, Comuna Lehliu, 
aceasta.Comuna Mitreni, Comuna Nana, prevãzute în prezenta lege, se conform competenþelor lor.

Comunicat de presã

a urmare a implementãrii gimnaziale (1.164), 101 fiind cu studii forþei de muncã în a cãrei razã au 
Programului Naþional de universitare. Bãrbaþii angajaþi în domiciliul sau reºedinþa beneficiazã de 
Ocupare a Forþei de Muncã, de perioada de referinþã au depãºit pachete personalizate de mãsuri active C

la începutul anului ºi pânã la 31 iulie numeric femeile care au dobândit prevãzute de Legea nr. 76/2002 
2016 au fost încadrate 4.572 de acelaºi statut pe piaþa muncii, privind sistemul asigurãrilor pentru 
persoane, în judeþul Cãlãraºi. Din respectiv 2.262 faþã de 1.910. ºomaj ºi stimularea ocupãrii forþei de 
totalul persoanelor ocupate în muncã, modificatã ºi completatã. Topul celor 5 judeþe cu cele mai multe 
perioada ianuarie – iulie 2016, 891 Astfel, în primele 7 luni ale anului persoane încadrate nu a suferit 
sunt tineri cu vârsta sub 25 de ani, 2016 au fost incluse în mãsuri active modificãri faþã de luna anterioarã, 
1.128 se încadreazã în grupa 25-35 de 432.361 de persoane. Programul de Suceava regãsindu-se în continuare pe 
ani, 1.171 au între 35 ºi 45 de ani, iar ocupare al ANOFM a avut la bazã, primul loc, cu 14.094 persoane 
1.382 au peste 45 de ani. Cele mai pentru anul 2016, obiectivele angajate, urmat de Timiº (12.356), 
multe persoane angajate provin din Programului de Guvernare ºi Bucureºti (11.750), Hunedoara (8.787) 
mediul rural, respectiv 3.136. Nivelul obiectivele strategice ale Uniunii ºi Neamþ (8.208). 
de pregãtire al persoanelor pentru Europene în materie de ocupare în Pentru integrarea pe piaþa muncii, 
care a fost identificat un loc de muncã perspectiva Europa 2020, transpuse în persoanele aflate în cãutarea unui loc 
aratã cã cele mai multe au studii Strategia Naþionalã de Ocupare 2015 - de muncã înregistrate în baza de date 
liceale (1.353), profesionale (1.015), 2020. a agenþiei teritoriale pentru ocuparea 

Într-un cadru 
cald ºi armonios, 
cadrele didactice 

îi aºteaptã 
pe cei mici 
cu vârste 
începând 

de la 2 ani!

v a a t  n unã ºte p ã î  l a 

u st en ru î sc i r !a gu  p t  n r e i

Grãdiniþa 
„Amicii” 

Pentru înscrieri: 
0342/407.502

Adresa: Aleea 
Grãdiniþei, numãrul 1, 

Cãlãraºi

n Cãlãraºi

Peste 4.500 de persoane 
încadrate în muncã 
în primele 7 luni ale anului
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SC ECOAQUA SA Sucursala Cãlãraºi anunþã locatarii din apartamentele la care se emite factura cu coeficient 
de repartiþie a consumului de apã înregistrat de apometrul de branºament, Planificarea citirilor în aceeaºi zi 

pentru apometrul de branºament ºi apometrele din apartamente aferente lunii SEPTEMBRIE 2016.

Anunþ cãtre locatarii din apartamentele 
municipiului Cãlãraºi ºi oraºul Lehliu Garã             

Anunþ cãtre locatarii din apartamentele 
municipiului Cãlãraºi ºi oraºul Lehliu Garã             

Nota:  Rugãm insistent ca locatarii sã fie prezenþi la domiciliu începând cu ora 16:30, sã permitã 
accesul în vederea efectuãrii citirii repartitoarelor (apometrelor) din apartamente ºi sã-si delege 
un reprezentant pentru fiecare scarã de bloc, pentru a participa la citirea apometrului de scarã.

ORAªUL LEHLIU GARÃ
l 29.09.2016- Bloc 75G , Bloc 12AS, , Bloc 20,  Bloc 40 A, Bloc 40 B,  Bloc 4, Bloc 5, Bloc 6, Bloc7, Bloc 9, Bloc 10 ,

l 30.09.2016-  Bloc 1, Bloc 2, Bloc 3, Bloc 8, Bloc 12*, Bloc 12 MI, Bloc11, Bloc 16,   Bloc 32 A, Bloc 32 B, 

 

Asociaþia de dezvoltare Comuna Tãmãdãu Mare, Redãm în continuare articolele completeazã cu prevederile 
intercomunitarã ECOAQUA, are Comuna Coºereni, Comuna din lege care vorbesc despre Ordonanþei Guvernului  nr. 
37 de unitãþi teritorial- Grindu, Comuna Ion Roatã. acest lucru: 2/2001, aprobatã cu modificãri  
administrative membre, dupã Asociaþia are ca obiectiv ºi completãri prin Legea  nr. Art. 31.- (14) Utilizatorii, 
cum urmeazã: Judeþul Cãlãraºi, elaborarea ºi aprobarea persoane fizice sau juridice, 180/2002, cu modificãrile ºi 
Municipiul Cãlãraºi, Municipiul strategiei de dezvoltare, a inclusiv cei care au sisteme completãrile ulterioare, cu 
Olteniþa, Municipiul Urziceni, programelor de reabilitare, proprii de alimentare cu apã, au excepþia art. 28.
Oraºul Lehliu – Garã, Oraºul extindere ºi modernizare a obligaþia de a se racorda la 

(2) Constatarea contravenþiei  ºi Budeºti, Oraºul Fundulea sistemelor de utilitãþi publice sistemele publice de canalizare 
aplicarea sancþiunii prevãzute la Comuna Manasia, Comuna existente, a programelor de existente sau nou-înfiinþate, 
art. 39  alin. (5) se fac de cãtre Reviga, Comuna Alexeni, înfiinþare a unor noi sisteme, dacã aceºtia nu deþin staþii de 
personalul împuternicit al Gãrzii Comuna ªoldanu, Comuna precum ºi a programelor de epurare avansatã care respectã 
Naþionale de Mediu.Chirnogi, Comuna Belciugatele, protecþie a mediului. condiþiile de descãrcare a 

Comuna Chiselet, Comuna apelor epurate în mediul natural.Pentru prevenirea unor situaþii (3) Constatarea contravenþiilor Crivãþ, Comuna Dor Mãrunt, 
prevãzute de prezenta lege ºi neplãcute prin care ar putea Comuna Dorobanþu, Comuna 

Art. 39. - (5) Constituie aplicarea sancþiunilor se fac de trece utilizatorii serviciului de Independenþa, Comuna Luica, 
contravenþie nerespectarea de alimentare cu apã ºi canalizare, cãtre persoane împuternicite de Comuna Nicolae Bãlcescu, 
cãtre utilizatori a prevederilor informãm cã în urma ministrul mediului, apelor ºi Comuna Plãtãreºti, Comuna 
art. 31  alin. (14)  ºi se modificãrilor apãrute la Legea pãdurilor, de ministrul dezvoltãrii Radovanu, Comuna Sãruleºti, 
sancþioneazã cu amendã de la serviciului de alimentare cu apã regionale  ºi administraþiei Comuna Spanþov, Comuna 
2.000 lei la 4.000 lei.ºi de canalizare nr. 241/2006, a publice, de preºedintele Ulmu, Comuna Vasilaþi, Comuna 

apãrut obligaþia ca utilizatorii, A.N.R.S.C., de preºedinþii Gârbovi, Comuna Frumuºani, 
acolo unde existã reþea de consiliilor judeþene, de primari Comuna Grãdiºtea, Comuna Art. 40. -  (1) Dispoziþiile 
canalizare, sã se racordeze la referitoare la contravenþii, sau de împuterniciþii acestora, Gurbãneºti, Comuna Lehliu, 
aceasta.Comuna Mitreni, Comuna Nana, prevãzute în prezenta lege, se conform competenþelor lor.

Comunicat de presã

a urmare a implementãrii gimnaziale (1.164), 101 fiind cu studii forþei de muncã în a cãrei razã au 
Programului Naþional de universitare. Bãrbaþii angajaþi în domiciliul sau reºedinþa beneficiazã de 
Ocupare a Forþei de Muncã, de perioada de referinþã au depãºit pachete personalizate de mãsuri active C

la începutul anului ºi pânã la 31 iulie numeric femeile care au dobândit prevãzute de Legea nr. 76/2002 
2016 au fost încadrate 4.572 de acelaºi statut pe piaþa muncii, privind sistemul asigurãrilor pentru 
persoane, în judeþul Cãlãraºi. Din respectiv 2.262 faþã de 1.910. ºomaj ºi stimularea ocupãrii forþei de 
totalul persoanelor ocupate în muncã, modificatã ºi completatã. Topul celor 5 judeþe cu cele mai multe 
perioada ianuarie – iulie 2016, 891 Astfel, în primele 7 luni ale anului persoane încadrate nu a suferit 
sunt tineri cu vârsta sub 25 de ani, 2016 au fost incluse în mãsuri active modificãri faþã de luna anterioarã, 
1.128 se încadreazã în grupa 25-35 de 432.361 de persoane. Programul de Suceava regãsindu-se în continuare pe 
ani, 1.171 au între 35 ºi 45 de ani, iar ocupare al ANOFM a avut la bazã, primul loc, cu 14.094 persoane 
1.382 au peste 45 de ani. Cele mai pentru anul 2016, obiectivele angajate, urmat de Timiº (12.356), 
multe persoane angajate provin din Programului de Guvernare ºi Bucureºti (11.750), Hunedoara (8.787) 
mediul rural, respectiv 3.136. Nivelul obiectivele strategice ale Uniunii ºi Neamþ (8.208). 
de pregãtire al persoanelor pentru Europene în materie de ocupare în Pentru integrarea pe piaþa muncii, 
care a fost identificat un loc de muncã perspectiva Europa 2020, transpuse în persoanele aflate în cãutarea unui loc 
aratã cã cele mai multe au studii Strategia Naþionalã de Ocupare 2015 - de muncã înregistrate în baza de date 
liceale (1.353), profesionale (1.015), 2020. a agenþiei teritoriale pentru ocuparea 

Într-un cadru 
cald ºi armonios, 
cadrele didactice 

îi aºteaptã 
pe cei mici 
cu vârste 
începând 

de la 2 ani!

v a a t  uã ºte p ã în l na 
s î sc i raugu t pentru n r e i!

Grãdiniþa 
„Amicii” 

Pentru înscrieri: 
0342/407.502

Adresa: Aleea 
Grãdiniþei, numãrul 1, 

Cãlãraºi

n Cãlãraºi

Peste 4.500 de persoane 
încadrate în muncã 
în primele 7 luni ale anului
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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 c ã us:urs d  

12 
mi te!nu

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

C ema 3D - 2D ãl aº

in

C ãr i

Tarif autoturisme . Autoturismele cu numere 
de  (Silistra) beneficiazã de 

8 euro/35 lei
CL, CT ºi CC reducere de 50%

Stagiunea teatralã de toamnã 2016 Cãlãraºi/Comedia „Nuntã cu divorþ” pe 2 septembrie

19-21 august 2016, ora 12.30
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