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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%

situat în municipiul Cãlãraºi, str. Dumbravei Lucrãrile pentru obiectivul de investiþii „Bloc xecutivul Primãriei municipiului Cãlãraºi 
nr. 2 bis ºi se va construi pe fundaþia de locuinþe sociale 15 tronson A+B din intenþioneazã sã construiascã un nou E existentã. Reproiectarea blocului s-a fãcut Ansamblul de locuinþe Mircea Voda Sud 3” au bloc de locuinþe sociale, pe o fundaþie 
þinând cont de prevederile Legii locuinþei fost începute în anul 1985 ºi continuate pânã existentã. Banii vor fi alocaþi din bugetul local, 
114/1996,cu respectarea cerinþelor tehnice în anul 1989 când au fost sistate din lipsã de suma fiind de 9,2 milioane lei. 
din expertiza tehnicã efectuatã asupra fonduri.Proiectul a fost aprobat în ºedinþa de Consiliu 
fundaþiei existente ºi a...Blocul de locuinþe sociale 15 Tr. A+B este Local din 29 septembrie a.c. 
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irectorul medical al caietul de sarcini pentru achiziþia 
prin SEAP a serviciului "medic de spitalului Cãlãraºi, conf. Dr. 
gardã". Mulþumesc celor care m-au DLaurenþiu Beluºicã, anunþã 
ajutat. Contractul se întinde pe trei pe pagina sa de facebook cã a 
ani, pune în valoare calitatea întocmit caietul de sarcini pentru 
medicului de gardã ºi o sã scoaterea la licitaþie a serviciului 
contribuie real la creºterea calitãþii „medic de gardã” la Spitalul 
asistenþei medicale în spitalul Judeþean Cãlãraºi.
nostru. ªi mai are o calitate. „La propunerea domnului 
Transparenþa...preºedinte Vasile Iliuþã, am fãcut >> pagina 2
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118 candidaþi ºi-au 
depus dosarele pentru 
concursul de directori 
de ºcoli

din comuna 
Spanþov au 

sãrbãtorit „Ziua 
Educaþiei"

ªcolile 

Parþial noros Parþial noros Parþial noros

„Sunt un om de stânga, am o      
aplecare cãtre latura socialã ºi o 

sensibilitate la problemele 
categoriilor de persoane defavorizate" 

va avea, în sfârºit, 
o ªcoalã Specialã 

de Învãþãmânt 
Integrat

Primãria Cãlãraºi vrea 
sã construiascã un nou 
bloc de locuinþe sociale

Primãria Cãlãraºi vrea 
sã construiascã un nou 
bloc de locuinþe sociale

Spitalul Judeþean Cãlãraºi a scos la
licitaþie serviciul „medic de gardã”

Gheorghe Uleia: „Finalizarea 
asfaltãrii întregii reþele de 
strãzi comunale este una 
dintre prioritãþile pentru 
acest mandat"

Posturi scoase la concurs 
de Spitalul Judeþean de 
Urgenþã Cãlãraºi

Trei sensuri giratorii ar 
putea fi realizate anul 
viitor în municipiul 
Cãlãraºi
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irectorul medical al spitalului Cãlãraºi, 
conf. Dr. Laurenþiu Beluºicã, anunþã pe Dpagina sa de facebook cã a întocmit 

caietul de sarcini pentru scoaterea la licitaþie a 
serviciului „medic de gardã” la Spitalul Judeþean 
Cãlãraºi.
„La propunerea domnului preºedinte Vasile 
Iliuþã, am fãcut caietul de sarcini pentru achiziþia 
prin SEAP a serviciului "medic de gardã". 
Mulþumesc celor care m-au ajutat. Contractul se 
întinde pe trei ani, pune în valoare calitatea 
medicului de gardã ºi o sã contribuie real la 
creºterea calitãþii asistenþei medicale în spitalul 
nostru. ªi mai are o calitate. Transparenþa.
Totul o sã fie postat pe site-ul spitalului spre 
completa ºi riguroasa analizã a tuturor. 
Sper ca mâine sã-l punem în SEAP”, anunþã 
directorul medical.
Mai exact, se externalizeazã serviciul de gardã al 
Spitalului. La aceastã licitaþie pot participa 
medici care deþin o formã juridicã ce le permite 
sã achiziþioneze un astfel de serviciu. În acest fel, 
conducerea Spitalului cãlãrãºean oreºte sã 
rezolve lipsa de medici pentru serviciul de gardã.
Se pare cã iniþiativa doctorului Beluºicã ºi a 
preºedintelui CJ Cãlãraºi, Vasile Iliuþã, este una 
mai puþin întâlnitã în practica spitalelor din 
România.

xecutivul Primãriei Cãlãraºi Drãgulin, ne-a declarat cã ºi intersecþia de 
intenþioneazã sã realizeze trei la ªcoala 5 (Bulevardul Nicolae Titulescu 

cu Bulevardul Republicii) se doreºte sensuri giratorii, anul viitor, în E
realizarea unui sens giratoriu, însã se municipiul Cãlãraºi. Decizia a fost luatã 
aºteaptã un punct de vedere din partea din cauza îngreunãrii traficului în unele 
Poliþiei Rutiere dacã zona se preteazã dintre cele mai circulate intersecþii din 
pentru aºa ceva.Cãlãraºi.

În ceea ce priveºte lucrãrile de pe Varianta Pentru fluidizarea traficului vor fi 
Nord, primarul a afirmat cã a discutat cu construite sensuri giratorii în intersecþiile 
reprezentanþii firmei Strabag, cea care de la 5 Cãlãraºi (Prelungirea Bucureºti cu 
reabiliteazã ºoseaua de centurã a oraºului, Bulevardul Cuza Vodã), Liceul Agricol 
aceºtia dând asigurãri cã pânã la finalul (Prelungirea Bucureºti cu Bulevardul 
anului vor finaliza banda stângã pe sensul Nicolae Titulescu) ºi la ieºire din oraº, la 
de mers spre Modelu iar anul viitor va fi intersecþia dintre ªoseaua Sloboziei ºi 
gata tot tronsonul.Varianta Nord. De asemenea, rondul de la 

Siderca va fi semnalizat ca ºi sens În luna noiembrie a.c. se vor finaliza ºi 
giratoriu, în prezent semnalizarea rutierã lucrãrile la scuarul de pe strada 
fiind alta decât cea specificã, în sensul în Prelungirea Bucureºti.
care cei care circulã pe Strada Bucureºti, 

Vor fi plantaþi arbuºtii în ghivece precum din ambele sensuri, au prioritate în 
ºi alte plante ornamentale. Pe scuar nu vor dreptul acestuia.
mai fi permise panouri publicitare de 

Primarul municipiului Cãlãraºi, Daniel niciun fel.

cei care de foarte mulþi ani nici mãcar Primarul Daniel Drãgulin le-a promis n grup de cetãþeni a fost 
acestora cã, anul viitor, blocul J 28 va nu ºi-au mai plãtit chiriile, iar cei care prezent sãptãmâna trecutã la 

sunt cu datoriile la zi suferã din cauza intra în reabilitare, urmând sã fie ºedinþa de Consiliu Local U
acestora. efectuate reparaþii capitale atât la pentru a reclama mizeria în care 

interior, cât ºi la exterior.„Avem copii mici care sunt nevoiþi sã locuiesc în blocul J 28, mizerie pe 
trãiascã într-o mizerie de nedescris, sã În ceea ce priveºte locatarii care care o fac persoanele care locuiesc în 
facã tot felul de boli din cauza ocupã abuziv locuinþele, Gheorghe acelaºi bloc dar care nu ºi-au mai 
gunoaielor ºi a ºobolanilor, iar Ciocârlan, directorul SP Centrale plãtit chiriile de ani buni.
problema este cã aceºtia pot transmite Termice ºi Administrarea Fondului 
aceste boli ºi colegilor de la grãdiniþã Locativ , a declarat cã împotriva Cãlin George, cel care a luat cuvântul 
ºi de la ºcoalã", le-a spus Cãlin George acestora s-au obþinut sentinþe în numele celor prezenþi, a declarat 
executivului Primãriei ºi consilierilor definitive ºi executorii dar cã sunt cã, deºi Primãria a fãcut curãþenie în 
prezenþi. foarte greu de pus în aplicare.repetate rânduri, iar ei încearcã sã 
Chiriaºii din J 28 au solicitat facã la rândul lor curat, mai mulþi Primarul Drãgulin i-a cerut acestuia 

vecini continuã sã arunce gunoaiele sã gãseascã soluþia cea mai rapidã municipalitãþii sã ia mãsuri împotriva 
pe scarã ºi în jurul blocului. pentru punerea în aplicare a celor care ocupã camerele din acest 

sentinþelor.Cãlin George a spus cã aceºtia sunt bloc fãrã sã plãteascã chirie.

n aceastã perioadã se desfãºoarã concursul pentru 
ocuparea funcþiilor de director ºi director adjunct Îîn unitãþile ºcolare din judeþul Cãlãraºi. Astfel, 

începând din 13 septembrie ºi pânã pe 2 octombrie a 
avut loc înscrierea electronicã a dosarelor 
candidaþilor la aceste funcþii, care s-a fãcut pe 
platforma creatã special de Ministerul Educaþiei.

Inspectorul general ºcolar adjunct, prof. Steluþa 
Caraion, ne-a declarat cã la nivelul judeþului Cãlãraºi 
au fost înregistrate 118 dosare pentru cele 139 de 
posturi scoase la concurs. Dintre acestea 98 sunt de 
director ºi 41 de director adjunct.

Pânã pe 7 octombrie, comisia stabilitã în cadrul ISJ 
Cãlãraºi va analiza toate dosarele urmând ca apoi sã 
publice lista cu cei admiºi sau respinºi ºi motivele 
pentru care dosarele acestora din urmã nu au fost 
acceptate.

Cei admiºi vor susþine pe 12 octombrie proba scrisã, 
urmând ca în perioada 17 octombrie – 17 noiembrie 
sã aibã loc interviurile ºi prezentarea cv-urilor ºi a 
ofertei manageriale.

Pe 18 noiembrie se vor afiºa rezultatele concursului, 
în perioada 21-23 noiembrie se vor depune 
contestaþiile, care au ca termen de rezolvare 24 
noiembrie-9 decembrie, urmând ca pe 16 decembrie 
sã fie afiºate rezultatele finale. Cei care au obþinut 
baremul vor primi validarea Consiliului de 
Administraþie al ISJ Cãlãraºi care va avea loc pânã 
pe data de 21 decembrie.

Numirea efectivã a noilor directori se va face înainte 
de începutul celui de-al doilea semestru ºcolar, în 
vacanþa de iarnã, începând cu 9 ianuarie.

adeverinþã medicalã care sã ateste Spitalul Judeþean de Urgenþã Cãlãraºi sãvârºirea unei infracþiuni contra scrisã;
starea de sãnãtate corespunzãtoare organizeazã concurs pentru ocuparea pe umanitãþii, contra statului ori contra 28 octombrie 2016, ora 09:00: proba 
eliberatã cu cel mult 6 luni anterior perioadã nedeterminatã a funcþiilor autoritãþii, de serviciu sau în legãturã cu interviu.
derulãrii concursului de cãtre medicul de contractuale de execuþie, vacante, dupã serviciul, care împiedicã înfãptuirea Conform art. 6 al Regulamentului-cadru 
familie al candidatului sau de cãtre cum urmeazã: justiþiei, de fals ori a unor fapte de privind stabilirea principiilor generale de 
unitãþile sanitare abilitate;corupþie sau a unei infracþiuni sãvârºite ocupare a unui post vacant sau temporar 

cu intenþie, care ar face-o incompatibilã curriculum vitae.l infirmiere (12 posturi); vacant corespunzãtor funcþiilor 
cu exercitarea funcþiei, cu excepþia brancardieri (7 posturi); Adeverinþa care atestã starea de sãnãtate contractuale ºi a criteriilor de promovare 
situaþiei în care a intervenit reabilitarea.agent DDD; conþine, în clar, numãrul, data, numele în grade sau trepte profesionale imediat 
Condiþiile specifice necesare în vederea emitentului ºi calitatea acestuia, în ºofer I. superioare a personalului contractual din 
participãrii la concurs ºi a ocupãrii formatul standard stabilit de Ministerul sectorul bugetar plãtit din fonduri Pentru a ocupa un post contractual 
funcþiei contractuale sunt: Sãnãtãþii.publice, pentru înscrierea la concurs vacant sau temporar vacant candidaþii 

candidaþii vor prezenta un dosar de trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele 
l Infirmiere 12 posturi: concurs care va conþine urmãtoarele condiþii generale, conform art. 3 al În cazul în care candidatul depune o 
w ºcoalã generalã; documente:Regulamentului-cadru aprobat prin declaraþie pe proprie rãspundere cã nu 

curs infirmiere;Hotãrârea Guvernului nr. 286 din 23 w cererea de înscriere la concurs adresatã are antecedente penale, în cazul în care 
martie 2011, cu modificãrile ºi 6 luni vechime în activitate. conducãtorului autoritãþii sau instituþiei este declarat admis la selecþia dosarelor, 
completãrile ulterioare: Brancardieri – 7 posturi: publice organizatoare; acesta are obligaþia de a completa dosarul 

ºcoalã generalã; de concurs cu originalul cazierului copia actului de identitate sau orice alt 
a) are cetãþenia românã, cetãþenie a altor 0 luni vechime. judiciar, cel mai târziu pânã la data document care atestã identitatea, potrivit 
state membre ale Uniunii Europene sau a Agent DDD: desfãºurãrii primei probe a concursului.legii, dupã caz;
statelor aparþinând Spaþiului Economic ºcoalã generalã; copiile documentelor care sã ateste European ºi domiciliul în România;

curs calificare agent dezinfecþie, Copia actului de identitate, copiile nivelul studiilor ºi ale altor acte care b) cunoaºte limba românã, scris ºi vorbit; deratizare, dezinsecþie; atestã efectuarea unor specializãri, documentelor de studii ºi carnetul de c) are vârsta minimã reglementatã de 
6 luni vechime în activitate. precum ºi copiile documentelor care muncã sau, dupã caz, adeverinþele care prevederile legale;
ªofer I: atestã îndeplinirea condiþiilor specifice atestã vechimea vor fi prezentate ºi în d) are capacitate deplinã de exerciþiu;

ale postului solicitate de autoritatea sau 9 ani vechime ca ºofer; original în vederea verificãrii e) are o stare de sãnãtate 
instituþia publicã; conformitãþii copiilor cu acestea.curs de calificare;corespunzãtoare postului pentru care 

domiciliul în Bucureºti. carnetul de muncã sau, dupã caz, candideazã, atestatã pe baza adeverinþei 
adeverinþele care atestã vechimea în medicale eliberate de medicul de familie Detalii privind condiþiile specifice ºi 
muncã, în meserie ºi/sau în specialitatea sau de unitãþile sanitare abilitate; Concursul se va organiza conform bibliografia de concurs sunt disponibile 
studiilor, în copie;calendarului urmãtor: accesând pagina oficialã. Relaþii f) îndeplineºte condiþiile de studii ºi, dupã 

caz, de vechime sau alte condiþii specifice suplimentare la sediul Spitalului Judeþean cazierul judiciar sau o declaraþie pe 
potrivit cerinþelor postului scos la de Urgenþã Cãlãraºi, din Cãlãraºi, str. 14 octombrie 2016, ora 13:30: termenul propria rãspundere cã nu are antecedente 
concurs; Eroilor, nr. 1-3, Judeþul Cãlãraºi, serviciul limitã de depunere a dosarelor; penale care sã-l facã incompatibil cu 

RUNOS, telefon 0242314471 int.176.g) nu a fost condamnatã definitiv pentru 24 octombrie 2016, ora 10:00: proba funcþia pentru care candideazã;
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l 22 apartamente cu o camerãxecutivul Primãriei spaþii tehnice;
municipiului Cãlãraºi 12 apartamente cu douã camere- la parter, cele douã tronsoane Eintenþioneazã sã construiascã dispun de câte un acces principal ºi 10 apartamente cu trei camere

un nou bloc de locuinþe sociale, pe o un acces secundar. Accesul principal 
Apartamentele sunt prevãzute pe fundaþie existentã. Banii vor fi alocaþi se face din str. Dumbravei. Accesul în 
contur cu zidãrie din BCA, atât la din bugetul local, suma fiind de 9,2 fiecare tronson al blocului se 
exterior cât ºi între apartamente, milioane lei. realizeazã printr-un hol de acces, de 
respectiv intre apartamente ºi 

unde se accede în casa scãrii, Proiectul a fost aprobat în ºedinþa de 
circulaþiile comune. 

centrala termicã ºi camera de Consiliu Local din 29 septembrie a.c. 
Compartimentãrile din gips carton, 

hidrofor. Holurile asigurã distribuþia Lucrãrile pentru obiectivul de finisajele interioare –pardoseli din 
la cele ºase apartamente de la parter investiþii „Bloc de locuinþe sociale 15 parchet ºi gresie, faianþã bucãtãrii ºi 
(câte trei pe fiecare tronson ). La tronson A+B din Ansamblul de baie, tâmplãrie interioarã lemn, 
parter sunt prevãzute 2 apartamente locuinþe Mircea Voda Sud 3” au fost tâmplãrie exterioarã PVC, vopsitorie 
de 3 camere, 2 apartamente de 2 începute în anul 1985 ºi continuate lavabilã, finisajele exterioare – 
camere, 2 apartamente cu o camerã.pânã în anul 1989 când au fost TERMOSISTEM. Acoperiºul este tip 

sistate din lipsã de fonduri. - Etaj 1-4 - prin intermediul scãrilor ºi terasã necirculabilã peste planºeu de 
a lifturilor se asigurã accesul la Blocul de locuinþe sociale 15 Tr. A+B beton armat peste etajul patru ºi 
fiecare nivel. Sunt prevãzute pentru este situat în municipiul Cãlãraºi, str. etajul cinci.
fiecare nivel câte 8 apartamente (câte Dumbravei nr. 2 bis ºi se va construi 

Încãlzirea apartamentelor cât ºi a 4 apartamente/tronson/etaj) 2 pe fundaþia existentã. Reproiectarea 
apei calde menajere se va face prin apartamente cu 3 camere, 2 blocului s-a fãcut þinând cont de 
centrale termice de scarã.apartamente cu 2 camere ºi 4 prevederile Legii locuinþei 

apartamente cu o camerã.114/1996,cu respectarea cerinþelor Indicatorii tehnico-economici  pentru 
tehnice din expertiza tehnicã - Etajul 5 retras - sunt prevãzute 6 obiectivul de investiþii „Locuinþe 
efectuatã asupra fundaþiei existente apartamente (câte 3 sociale bloc 15 Tr. A+B” din 
ºi a studiului geotehnic. apartanente/tronson/etaj ), 4 municipiul Cãlãraºi sunt în valoare 

apartamente cu o camerã ºi 2 Funcþionalitatea propusã: totalã de 9.210.019 lei cu TVA, din 
apartamente cu douã camere. care construcþii-montaj 7.316.808 lei - subsolul – adãpost de protecþie 

cu TVA, conform devizului general civilã prevãzut cu ieºire de salvare Total apartamente: 44 dupã cum 
anexat.restul spaþiilor având  funcþiunea de urmeazã:

l 
l 

Posturi scoase la concurs de 
Spitalul Judeþean de Urgenþã Cãlãraºi

Spitalul Judeþean Cãlãraºi 
a scos la licitaþie serviciul 

„medic de gardã”

Locatarii cu chiriile la zi din J 28 
s-au sãturat de mizeria fãcutã de 
cei care ocupã abuziv locuinþele

Trei sensuri giratorii ar putea fi realizate 
anul viitor în municipiul Cãlãraºi

118 candidaþi ºi-au 
depus dosarele 

pentru concursul de 
directori de ºcoli

Primãria Cãlãraºi vrea 
sã construiascã un nou 
bloc de locuinþe sociale

Primãria Cãlãraºi vrea 
sã construiascã un nou 
bloc de locuinþe sociale
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irectorul medical al spitalului Cãlãraºi, 
conf. Dr. Laurenþiu Beluºicã, anunþã pe Dpagina sa de facebook cã a întocmit 

caietul de sarcini pentru scoaterea la licitaþie a 
serviciului „medic de gardã” la Spitalul Judeþean 
Cãlãraºi.
„La propunerea domnului preºedinte Vasile 
Iliuþã, am fãcut caietul de sarcini pentru achiziþia 
prin SEAP a serviciului "medic de gardã". 
Mulþumesc celor care m-au ajutat. Contractul se 
întinde pe trei ani, pune în valoare calitatea 
medicului de gardã ºi o sã contribuie real la 
creºterea calitãþii asistenþei medicale în spitalul 
nostru. ªi mai are o calitate. Transparenþa.
Totul o sã fie postat pe site-ul spitalului spre 
completa ºi riguroasa analizã a tuturor. 
Sper ca mâine sã-l punem în SEAP”, anunþã 
directorul medical.
Mai exact, se externalizeazã serviciul de gardã al 
Spitalului. La aceastã licitaþie pot participa 
medici care deþin o formã juridicã ce le permite 
sã achiziþioneze un astfel de serviciu. În acest fel, 
conducerea Spitalului cãlãrãºean oreºte sã 
rezolve lipsa de medici pentru serviciul de gardã.
Se pare cã iniþiativa doctorului Beluºicã ºi a 
preºedintelui CJ Cãlãraºi, Vasile Iliuþã, este una 
mai puþin întâlnitã în practica spitalelor din 
România.

xecutivul Primãriei Cãlãraºi Drãgulin, ne-a declarat cã ºi intersecþia de 
intenþioneazã sã realizeze trei la ªcoala 5 (Bulevardul Nicolae Titulescu 

cu Bulevardul Republicii) se doreºte sensuri giratorii, anul viitor, în E
realizarea unui sens giratoriu, însã se municipiul Cãlãraºi. Decizia a fost luatã 
aºteaptã un punct de vedere din partea din cauza îngreunãrii traficului în unele 
Poliþiei Rutiere dacã zona se preteazã dintre cele mai circulate intersecþii din 
pentru aºa ceva.Cãlãraºi.

În ceea ce priveºte lucrãrile de pe Varianta Pentru fluidizarea traficului vor fi 
Nord, primarul a afirmat cã a discutat cu construite sensuri giratorii în intersecþiile 
reprezentanþii firmei Strabag, cea care de la 5 Cãlãraºi (Prelungirea Bucureºti cu 
reabiliteazã ºoseaua de centurã a oraºului, Bulevardul Cuza Vodã), Liceul Agricol 
aceºtia dând asigurãri cã pânã la finalul (Prelungirea Bucureºti cu Bulevardul 
anului vor finaliza banda stângã pe sensul Nicolae Titulescu) ºi la ieºire din oraº, la 
de mers spre Modelu iar anul viitor va fi intersecþia dintre ªoseaua Sloboziei ºi 
gata tot tronsonul.Varianta Nord. De asemenea, rondul de la 

Siderca va fi semnalizat ca ºi sens În luna noiembrie a.c. se vor finaliza ºi 
giratoriu, în prezent semnalizarea rutierã lucrãrile la scuarul de pe strada 
fiind alta decât cea specificã, în sensul în Prelungirea Bucureºti.
care cei care circulã pe Strada Bucureºti, 

Vor fi plantaþi arbuºtii în ghivece precum din ambele sensuri, au prioritate în 
ºi alte plante ornamentale. Pe scuar nu vor dreptul acestuia.
mai fi permise panouri publicitare de 

Primarul municipiului Cãlãraºi, Daniel niciun fel.

cei care de foarte mulþi ani nici mãcar Primarul Daniel Drãgulin le-a promis n grup de cetãþeni a fost 
acestora cã, anul viitor, blocul J 28 va nu ºi-au mai plãtit chiriile, iar cei care prezent sãptãmâna trecutã la 

sunt cu datoriile la zi suferã din cauza intra în reabilitare, urmând sã fie ºedinþa de Consiliu Local U
acestora. efectuate reparaþii capitale atât la pentru a reclama mizeria în care 

interior, cât ºi la exterior.„Avem copii mici care sunt nevoiþi sã locuiesc în blocul J 28, mizerie pe 
trãiascã într-o mizerie de nedescris, sã În ceea ce priveºte locatarii care care o fac persoanele care locuiesc în 
facã tot felul de boli din cauza ocupã abuziv locuinþele, Gheorghe acelaºi bloc dar care nu ºi-au mai 
gunoaielor ºi a ºobolanilor, iar Ciocârlan, directorul SP Centrale plãtit chiriile de ani buni.
problema este cã aceºtia pot transmite Termice ºi Administrarea Fondului 
aceste boli ºi colegilor de la grãdiniþã Locativ , a declarat cã împotriva Cãlin George, cel care a luat cuvântul 
ºi de la ºcoalã", le-a spus Cãlin George acestora s-au obþinut sentinþe în numele celor prezenþi, a declarat 
executivului Primãriei ºi consilierilor definitive ºi executorii dar cã sunt cã, deºi Primãria a fãcut curãþenie în 
prezenþi. foarte greu de pus în aplicare.repetate rânduri, iar ei încearcã sã 
Chiriaºii din J 28 au solicitat facã la rândul lor curat, mai mulþi Primarul Drãgulin i-a cerut acestuia 

vecini continuã sã arunce gunoaiele sã gãseascã soluþia cea mai rapidã municipalitãþii sã ia mãsuri împotriva 
pe scarã ºi în jurul blocului. pentru punerea în aplicare a celor care ocupã camerele din acest 

sentinþelor.Cãlin George a spus cã aceºtia sunt bloc fãrã sã plãteascã chirie.

n aceastã perioadã se desfãºoarã concursul pentru 
ocuparea funcþiilor de director ºi director adjunct Îîn unitãþile ºcolare din judeþul Cãlãraºi. Astfel, 

începând din 13 septembrie ºi pânã pe 2 octombrie a 
avut loc înscrierea electronicã a dosarelor 
candidaþilor la aceste funcþii, care s-a fãcut pe 
platforma creatã special de Ministerul Educaþiei.

Inspectorul general ºcolar adjunct, prof. Steluþa 
Caraion, ne-a declarat cã la nivelul judeþului Cãlãraºi 
au fost înregistrate 118 dosare pentru cele 139 de 
posturi scoase la concurs. Dintre acestea 98 sunt de 
director ºi 41 de director adjunct.

Pânã pe 7 octombrie, comisia stabilitã în cadrul ISJ 
Cãlãraºi va analiza toate dosarele urmând ca apoi sã 
publice lista cu cei admiºi sau respinºi ºi motivele 
pentru care dosarele acestora din urmã nu au fost 
acceptate.

Cei admiºi vor susþine pe 12 octombrie proba scrisã, 
urmând ca în perioada 17 octombrie – 17 noiembrie 
sã aibã loc interviurile ºi prezentarea cv-urilor ºi a 
ofertei manageriale.

Pe 18 noiembrie se vor afiºa rezultatele concursului, 
în perioada 21-23 noiembrie se vor depune 
contestaþiile, care au ca termen de rezolvare 24 
noiembrie-9 decembrie, urmând ca pe 16 decembrie 
sã fie afiºate rezultatele finale. Cei care au obþinut 
baremul vor primi validarea Consiliului de 
Administraþie al ISJ Cãlãraºi care va avea loc pânã 
pe data de 21 decembrie.

Numirea efectivã a noilor directori se va face înainte 
de începutul celui de-al doilea semestru ºcolar, în 
vacanþa de iarnã, începând cu 9 ianuarie.

adeverinþã medicalã care sã ateste Spitalul Judeþean de Urgenþã Cãlãraºi sãvârºirea unei infracþiuni contra scrisã;
starea de sãnãtate corespunzãtoare organizeazã concurs pentru ocuparea pe umanitãþii, contra statului ori contra 28 octombrie 2016, ora 09:00: proba 
eliberatã cu cel mult 6 luni anterior perioadã nedeterminatã a funcþiilor autoritãþii, de serviciu sau în legãturã cu interviu.
derulãrii concursului de cãtre medicul de contractuale de execuþie, vacante, dupã serviciul, care împiedicã înfãptuirea Conform art. 6 al Regulamentului-cadru 
familie al candidatului sau de cãtre cum urmeazã: justiþiei, de fals ori a unor fapte de privind stabilirea principiilor generale de 
unitãþile sanitare abilitate;corupþie sau a unei infracþiuni sãvârºite ocupare a unui post vacant sau temporar 

cu intenþie, care ar face-o incompatibilã curriculum vitae.l infirmiere (12 posturi); vacant corespunzãtor funcþiilor 
cu exercitarea funcþiei, cu excepþia brancardieri (7 posturi); Adeverinþa care atestã starea de sãnãtate contractuale ºi a criteriilor de promovare 
situaþiei în care a intervenit reabilitarea.agent DDD; conþine, în clar, numãrul, data, numele în grade sau trepte profesionale imediat 
Condiþiile specifice necesare în vederea emitentului ºi calitatea acestuia, în ºofer I. superioare a personalului contractual din 
participãrii la concurs ºi a ocupãrii formatul standard stabilit de Ministerul sectorul bugetar plãtit din fonduri Pentru a ocupa un post contractual 
funcþiei contractuale sunt: Sãnãtãþii.publice, pentru înscrierea la concurs vacant sau temporar vacant candidaþii 

candidaþii vor prezenta un dosar de trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele 
l Infirmiere 12 posturi: concurs care va conþine urmãtoarele condiþii generale, conform art. 3 al În cazul în care candidatul depune o 
w ºcoalã generalã; documente:Regulamentului-cadru aprobat prin declaraþie pe proprie rãspundere cã nu 

curs infirmiere;Hotãrârea Guvernului nr. 286 din 23 w cererea de înscriere la concurs adresatã are antecedente penale, în cazul în care 
martie 2011, cu modificãrile ºi 6 luni vechime în activitate. conducãtorului autoritãþii sau instituþiei este declarat admis la selecþia dosarelor, 
completãrile ulterioare: Brancardieri – 7 posturi: publice organizatoare; acesta are obligaþia de a completa dosarul 

ºcoalã generalã; de concurs cu originalul cazierului copia actului de identitate sau orice alt 
a) are cetãþenia românã, cetãþenie a altor 0 luni vechime. judiciar, cel mai târziu pânã la data document care atestã identitatea, potrivit 
state membre ale Uniunii Europene sau a Agent DDD: desfãºurãrii primei probe a concursului.legii, dupã caz;
statelor aparþinând Spaþiului Economic ºcoalã generalã; copiile documentelor care sã ateste European ºi domiciliul în România;

curs calificare agent dezinfecþie, Copia actului de identitate, copiile nivelul studiilor ºi ale altor acte care b) cunoaºte limba românã, scris ºi vorbit; deratizare, dezinsecþie; atestã efectuarea unor specializãri, documentelor de studii ºi carnetul de c) are vârsta minimã reglementatã de 
6 luni vechime în activitate. precum ºi copiile documentelor care muncã sau, dupã caz, adeverinþele care prevederile legale;
ªofer I: atestã îndeplinirea condiþiilor specifice atestã vechimea vor fi prezentate ºi în d) are capacitate deplinã de exerciþiu;

ale postului solicitate de autoritatea sau 9 ani vechime ca ºofer; original în vederea verificãrii e) are o stare de sãnãtate 
instituþia publicã; conformitãþii copiilor cu acestea.curs de calificare;corespunzãtoare postului pentru care 

domiciliul în Bucureºti. carnetul de muncã sau, dupã caz, candideazã, atestatã pe baza adeverinþei 
adeverinþele care atestã vechimea în medicale eliberate de medicul de familie Detalii privind condiþiile specifice ºi 
muncã, în meserie ºi/sau în specialitatea sau de unitãþile sanitare abilitate; Concursul se va organiza conform bibliografia de concurs sunt disponibile 
studiilor, în copie;calendarului urmãtor: accesând pagina oficialã. Relaþii f) îndeplineºte condiþiile de studii ºi, dupã 

caz, de vechime sau alte condiþii specifice suplimentare la sediul Spitalului Judeþean cazierul judiciar sau o declaraþie pe 
potrivit cerinþelor postului scos la de Urgenþã Cãlãraºi, din Cãlãraºi, str. 14 octombrie 2016, ora 13:30: termenul propria rãspundere cã nu are antecedente 
concurs; Eroilor, nr. 1-3, Judeþul Cãlãraºi, serviciul limitã de depunere a dosarelor; penale care sã-l facã incompatibil cu 

RUNOS, telefon 0242314471 int.176.g) nu a fost condamnatã definitiv pentru 24 octombrie 2016, ora 10:00: proba funcþia pentru care candideazã;

w 
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l 22 apartamente cu o camerãxecutivul Primãriei spaþii tehnice;
municipiului Cãlãraºi 12 apartamente cu douã camere- la parter, cele douã tronsoane Eintenþioneazã sã construiascã dispun de câte un acces principal ºi 10 apartamente cu trei camere

un nou bloc de locuinþe sociale, pe o un acces secundar. Accesul principal 
Apartamentele sunt prevãzute pe fundaþie existentã. Banii vor fi alocaþi se face din str. Dumbravei. Accesul în 
contur cu zidãrie din BCA, atât la din bugetul local, suma fiind de 9,2 fiecare tronson al blocului se 
exterior cât ºi între apartamente, milioane lei. realizeazã printr-un hol de acces, de 
respectiv intre apartamente ºi 

unde se accede în casa scãrii, Proiectul a fost aprobat în ºedinþa de 
circulaþiile comune. 

centrala termicã ºi camera de Consiliu Local din 29 septembrie a.c. 
Compartimentãrile din gips carton, 

hidrofor. Holurile asigurã distribuþia Lucrãrile pentru obiectivul de finisajele interioare –pardoseli din 
la cele ºase apartamente de la parter investiþii „Bloc de locuinþe sociale 15 parchet ºi gresie, faianþã bucãtãrii ºi 
(câte trei pe fiecare tronson ). La tronson A+B din Ansamblul de baie, tâmplãrie interioarã lemn, 
parter sunt prevãzute 2 apartamente locuinþe Mircea Voda Sud 3” au fost tâmplãrie exterioarã PVC, vopsitorie 
de 3 camere, 2 apartamente de 2 începute în anul 1985 ºi continuate lavabilã, finisajele exterioare – 
camere, 2 apartamente cu o camerã.pânã în anul 1989 când au fost TERMOSISTEM. Acoperiºul este tip 

sistate din lipsã de fonduri. - Etaj 1-4 - prin intermediul scãrilor ºi terasã necirculabilã peste planºeu de 
a lifturilor se asigurã accesul la Blocul de locuinþe sociale 15 Tr. A+B beton armat peste etajul patru ºi 
fiecare nivel. Sunt prevãzute pentru este situat în municipiul Cãlãraºi, str. etajul cinci.
fiecare nivel câte 8 apartamente (câte Dumbravei nr. 2 bis ºi se va construi 

Încãlzirea apartamentelor cât ºi a 4 apartamente/tronson/etaj) 2 pe fundaþia existentã. Reproiectarea 
apei calde menajere se va face prin apartamente cu 3 camere, 2 blocului s-a fãcut þinând cont de 
centrale termice de scarã.apartamente cu 2 camere ºi 4 prevederile Legii locuinþei 

apartamente cu o camerã.114/1996,cu respectarea cerinþelor Indicatorii tehnico-economici  pentru 
tehnice din expertiza tehnicã - Etajul 5 retras - sunt prevãzute 6 obiectivul de investiþii „Locuinþe 
efectuatã asupra fundaþiei existente apartamente (câte 3 sociale bloc 15 Tr. A+B” din 
ºi a studiului geotehnic. apartanente/tronson/etaj ), 4 municipiul Cãlãraºi sunt în valoare 

apartamente cu o camerã ºi 2 Funcþionalitatea propusã: totalã de 9.210.019 lei cu TVA, din 
apartamente cu douã camere. care construcþii-montaj 7.316.808 lei - subsolul – adãpost de protecþie 

cu TVA, conform devizului general civilã prevãzut cu ieºire de salvare Total apartamente: 44 dupã cum 
anexat.restul spaþiilor având  funcþiunea de urmeazã:

l 
l 

Posturi scoase la concurs de 
Spitalul Judeþean de Urgenþã Cãlãraºi

Spitalul Judeþean Cãlãraºi 
a scos la licitaþie serviciul 

„medic de gardã”

Locatarii cu chiriile la zi din J 28 
s-au sãturat de mizeria fãcutã de 
cei care ocupã abuziv locuinþele

Trei sensuri giratorii ar putea fi realizate 
anul viitor în municipiul Cãlãraºi

118 candidaþi ºi-au 
depus dosarele 

pentru concursul de 
directori de ºcoli

Primãria Cãlãraºi vrea 
sã construiascã un nou 
bloc de locuinþe sociale

Primãria Cãlãraºi vrea 
sã construiascã un nou 
bloc de locuinþe sociale
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„Natura ne aseamãnã, 
educaþia ne deosebeºte” - 

Confucius

e aproape douã decenii, 
data de 5 octombrie este 
recunoscutã ca Ziua D

Mondialã a Educaþiei sau Ziua 
Mondialã a Profesorilor, astfel 
încât aceasta poate deveni un 
prilej pentru oamenii de 
pretutindeni de a spune 
„mulþumesc” unui profesor, unui 
om care le-a marcat destinul.
5 octombrie este o zi în care 
sãrbãtorim educaþia, profesorii ºi 
rolul important pe care aceºtia îl 
au în educaþia copiilor, în a le 
ghida paºii în procesul de 
învãþare. Este important sã ne 
gândim cã pentru a avea un 
viitor bun importanþa maximã 
trebuie acordatã investiþiei în 
educaþia copiilor ºi cum altfel 
decât prin a investi în profesori. 
„Cei care educã copiii sunt demni 
de mai multã onoare decât cei 
care le dau viaþã; de aceea pe 
lângã viatã, dãruiþi copiilor ºi 
arta de a trãi bine, educându-i.” 
îndemna Aristotel.
În spiritul unei educaþii de 
calitate, în toate structurile ªcolii 
Gimnaziale nr. 2 Stancea din 
comuna Spanþov, s-au desfãºurat 
în data de 5 octombrie activitãþi 
care au avut în prim plan 
„copilul” ºi pe cel care lumineazã 
mintea acestuia, „mãria sa” 
cadrul didactic.
ªcoala Primarã nr. 1 Clinciu ºi 
Grãdiniþa cu Program Normal nr. 
4 Clinciu dim aceeaºi comunã au 
abordat într-o manierã plinã de 

ªi au manifestat dexteritatea prin activitãþi ce þin de educaþia desene, poezii dovezi ale vivacitate aceastã zi aparte 
prin participarea la concursul de pentru o viaþã sãnãtoasã prin aprecierii faþã de dascãlii mereu întâmpinându-ºi copiii cu o 
darts, cei mai iscusiþi fiind miºcare, sport ºi alimentaþie fãclii aprinse, mereu pregãtite sã prezentare PPT (power-point) 
rãsplãtiþi cu diplome ºi aprecieri.sãnãtoasã în cadrul întrecerilor împartã din lumina lor tuturor care le-a oferit informaþii cu 

sportive ºi al activitãþilor celor dornici.Cei mai mici elevi au transpus în referire la însemnãtatea zilei, 
distractive pe teme culinare. desen imaginea lor despre ºcoalã În toate grãdiniþele purtãtorii audiþii cântece „Draga mea 

ºi „doamna”, realizând o Au învãþat cã au drepturi, cel mai torþei cunoaºterii au creat o învãþãtoare!” ºi sub deviza „Vino 
expoziþie care a a emoþionat atât important fiind cel la educaþie, atmosferã de sãrbãtoare oferind cu mine, ºcoala e pentru tine!” au 
personajele creaþiilor, dar ºi pe dar ºi obligaþii, în special de a-i copiilor libertatea de a exprima fost realizate postere, ca mai apoi 
pãrinþii care au apreciat efortul respecta pe cei care îi îndrumã creativ pãrerile lor despre cu iscusinþa ºi îndemânarea 
artistic al copiilor.pe drumuri bãtãtorite în viaþã, educaþie, educatoare, grãdiniþã.copiilor astfel stârniþi în ale artei 

alãturi de care pot petrece clipe ªcoala Gimnazialã nr. 1 Spanþov Viitorul este în mâinile vrãjite sã aparã din mâinile lor 
frumoase, cum ar fi bucuria a dat start acestui eveniment ale dascãlului de la clasã care cu adevãrate mãrturii, în creion ºi 
toamnei prin degustare de fructe prin activitatea de creaþie literarã rãbdare, înþelepciune ºi curaj acuarelã, ale imaginii lor despre 
ºi educarea unui stil alimentar ºi artistico-plasticã „Chipul modeleazã generaþii de caractere, „doamna” care îi întâmpinã 
sãnãtos. dascãlului oglindit în ochi de de minþi, de personalitãþi, de zâmbitoare zi de zi la ºcoalã ºi 

copil”, în cadrul cãreia s-a Astfel cã au avut loc meciuri de oameni! Astfel, cã fãrã lipsã de care le dezvãluie din misterul 
îmbinat armonios lectura ºi fotbal, sub directa îndrumare a modestie, pentru toate aceste cãrþii.
poezia tematicã, desen, pictura, cadrelor didactice de specialitate eforturi se impune: Un Elevii ºi cadrele didactice din 
iar la final realizarea posterului ºi cu susþinerea tuturor colegilor „mulþumesc!”, respect ºi ªcoala Gimnazialã Nr. 2 Stancea 
cu lucrãrile - compuneri, picturi, ºi elevilor. admiraþie tuturor dascãlilor!au reuºit sã coloreze aceastã zi 

Mircea Brânduºã - S-au acordat ajutoare sociale cãminului cultural ºi, nu în 
unui numãr de aproximativ 100 de ultimul rând, implementarea unui 
asistaþi social, precum ºi ajutoare proiect integrat care are ca heorghe Uleia este primar 
de urgenþã celor care au avut obiective reþea de canalizare ºi al comunei Ulmeni de 12 
stringentã nevoie; staþie de epurare.ani. În timpul mandatelor G
- Reabilitarea sistemului de î Rep: Din punct de vedere sale au fost posibile realizãri 
iluminat public stradal, în toate cultural-sportiv, ce altfel de multiple, reuºind sã se întreacã pe 
zonele principale ale localitãþii, sine ºi sã demonstreze cã evenimente se deruleazã la 
acoperindu-se astfel necesarul de administraþia publicã localã nu nivelul comunei Ulmeni?
90% din întreaga reþea electricã. mai are secrete. Modernizarea Ghe.U.: În plan sportiv, prin 
î Rep: Dintre toate aceste infrastructurii ºcolare din hotãrâre de consiliu local ºi cu 
realizãri, care sunt proiectele instituþiile de învãþãmânt, sprijinul unor sponsori de suflet, 

asfaltarea principalelor drumuri cu finanþare externã pe care aþi la nivelul campionatului judeþean 
de interes public local, realizarea reuºit sã le atrageþi în de fotbal activeazã cu rezultate 
unor baze sportive moderne, localitate? notabile echipa Rapid Ulmeni. Din 
reabilitarea cãminelor culturale, Ghe.U.: Din pãcate, la acest punct de vedere cultural, la 
introducerea sistemului de apã în capitol comuna Ulmeni nu a reuºit sfârºitul fiecãrui an, primãria 
toatã comuna sunt doar câteva din sã atragã fonduri externe decât Ulmeni organizeazã sãrbãtoarea 
ce a promis ºi ce a realizat. pentru asfaltare, celelalte proiecte Brezãilor, obicei ce dateazã de aþi strâns? - Reabilitare ºi modernizare baza 
Experienþa vastã acumulatã în fiind posibile prin sprijinul peste 100 de ani ºi care constã în sportivã a  echipei de fotbal Rapid Ghe.U.: Da, am câºtigat la pas 
administraþia publicã localã în acordat de Consiliul Judeþean promovarea tradiþiilor populare Ulmeni, respectiv s-a reamenajat alegerile, fapt ce a condus la 
acest timp, lucrurile bune fãcute sau/ºi în regie proprie. din zona comunei noastre privind suprafaþa de joc, s-au construit majoritatea covãrºitoare în 
pentru comunitate, capacitatea ºi jocul, cântul ºi portul popular.î Rep: Care sunt proiectele cabine cu duºuri pentru jucãtori ºi consiliul local, respectiv, 9 
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proiectele începute sunt perioada 2016-2020? doriþi sã transmiteþi capacitate de 500 locuri;î Rep: Domnule primar, care argumente ce l-au recomandat în locuitorilor comunei Ulmeni?Ghe.U.: Principalele obiective pe sunt principalele investiþii pe - Achiziþionarea a încã unui aceastã varã pentru încã un care le consider prioritare ar fi: Ghe.U.: Îi asigur pe toþi de care aþi reuºit sã le finalizaþi în microbuz ºcolar, care deserveºte mandat. În articolul de mai jos Crearea de locuri de muncã prin sprijinul pe care îl vor primi din timpul celor trei mandate? elevii ºcolilor din comunã la Gheorghe Uleia vorbeºte cu multã atragerea investitorilor; partea funcþionarilor din primãrie Ghe.U.: De-a lungul celor 12 ani transportul de acasã la ºcoalã;satisfacþie despre toate acestea. Aducþiunea de gaze naturale; în vederea rezolvãrii problemelor scurºi de când sunt primar, - Prin fonduri proprii s-a reabilitat Finalizarea asfaltãrii întregii cu care se confruntã ºi le doresc împreunã cu echipa cu care lucrez sistemul de pompare, furnizare ºi î Rep: Care sunt argumentele reþele de strãzi comunale; multã sãnãtate, care cu adevãrat ºi cu sprijinul autoritãþilor distribuire a apei potabile cãtre cu care aþi convins cetãþenii Reabilitarea trotuarelor care este mai bunã decât toate judeþene, am reuºit sã finalizez gospodãriile locuitorilor;comunei Ulmeni sã vã acorde necesitã reparaþii; Reabilitarea celelalte. urmãtoarele proiecte care au 
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Ghe.U.: Faptul cã sunt fiu al - Lucrãri de pietruire pe toate 
satului, cã sunt nãscut ºi crescut strãzile din localitate - 22 km;
în Ulmeni, cã ºtiu toate nevoile 
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ªcolile din comuna Spanþov 
au sãrbãtorit „Ziua Educaþiei”

Alte beneficii: Cazarea ºi masa sunt domeniu - Experienþã minim 2 ani - 
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Salariu: Salariul de bazã variazã în vesticã a Austriei, fiind cunoscutã ca o dietmar.mueller@ams.at ºi doar pentru 
funcþie de calificare, între 1550 ºi 1800 regiune în care se practicã sporturile de monitorizare (fãrã feedback) la 
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„Natura ne aseamãnã, 
educaþia ne deosebeºte” - 

Confucius

e aproape douã decenii, 
data de 5 octombrie este 
recunoscutã ca Ziua D

Mondialã a Educaþiei sau Ziua 
Mondialã a Profesorilor, astfel 
încât aceasta poate deveni un 
prilej pentru oamenii de 
pretutindeni de a spune 
„mulþumesc” unui profesor, unui 
om care le-a marcat destinul.
5 octombrie este o zi în care 
sãrbãtorim educaþia, profesorii ºi 
rolul important pe care aceºtia îl 
au în educaþia copiilor, în a le 
ghida paºii în procesul de 
învãþare. Este important sã ne 
gândim cã pentru a avea un 
viitor bun importanþa maximã 
trebuie acordatã investiþiei în 
educaþia copiilor ºi cum altfel 
decât prin a investi în profesori. 
„Cei care educã copiii sunt demni 
de mai multã onoare decât cei 
care le dau viaþã; de aceea pe 
lângã viatã, dãruiþi copiilor ºi 
arta de a trãi bine, educându-i.” 
îndemna Aristotel.
În spiritul unei educaþii de 
calitate, în toate structurile ªcolii 
Gimnaziale nr. 2 Stancea din 
comuna Spanþov, s-au desfãºurat 
în data de 5 octombrie activitãþi 
care au avut în prim plan 
„copilul” ºi pe cel care lumineazã 
mintea acestuia, „mãria sa” 
cadrul didactic.
ªcoala Primarã nr. 1 Clinciu ºi 
Grãdiniþa cu Program Normal nr. 
4 Clinciu dim aceeaºi comunã au 
abordat într-o manierã plinã de 

ªi au manifestat dexteritatea prin activitãþi ce þin de educaþia desene, poezii dovezi ale vivacitate aceastã zi aparte 
prin participarea la concursul de pentru o viaþã sãnãtoasã prin aprecierii faþã de dascãlii mereu întâmpinându-ºi copiii cu o 
darts, cei mai iscusiþi fiind miºcare, sport ºi alimentaþie fãclii aprinse, mereu pregãtite sã prezentare PPT (power-point) 
rãsplãtiþi cu diplome ºi aprecieri.sãnãtoasã în cadrul întrecerilor împartã din lumina lor tuturor care le-a oferit informaþii cu 

sportive ºi al activitãþilor celor dornici.Cei mai mici elevi au transpus în referire la însemnãtatea zilei, 
distractive pe teme culinare. desen imaginea lor despre ºcoalã În toate grãdiniþele purtãtorii audiþii cântece „Draga mea 

ºi „doamna”, realizând o Au învãþat cã au drepturi, cel mai torþei cunoaºterii au creat o învãþãtoare!” ºi sub deviza „Vino 
expoziþie care a a emoþionat atât important fiind cel la educaþie, atmosferã de sãrbãtoare oferind cu mine, ºcoala e pentru tine!” au 
personajele creaþiilor, dar ºi pe dar ºi obligaþii, în special de a-i copiilor libertatea de a exprima fost realizate postere, ca mai apoi 
pãrinþii care au apreciat efortul respecta pe cei care îi îndrumã creativ pãrerile lor despre cu iscusinþa ºi îndemânarea 
artistic al copiilor.pe drumuri bãtãtorite în viaþã, educaþie, educatoare, grãdiniþã.copiilor astfel stârniþi în ale artei 

alãturi de care pot petrece clipe ªcoala Gimnazialã nr. 1 Spanþov Viitorul este în mâinile vrãjite sã aparã din mâinile lor 
frumoase, cum ar fi bucuria a dat start acestui eveniment ale dascãlului de la clasã care cu adevãrate mãrturii, în creion ºi 
toamnei prin degustare de fructe prin activitatea de creaþie literarã rãbdare, înþelepciune ºi curaj acuarelã, ale imaginii lor despre 
ºi educarea unui stil alimentar ºi artistico-plasticã „Chipul modeleazã generaþii de caractere, „doamna” care îi întâmpinã 
sãnãtos. dascãlului oglindit în ochi de de minþi, de personalitãþi, de zâmbitoare zi de zi la ºcoalã ºi 

copil”, în cadrul cãreia s-a Astfel cã au avut loc meciuri de oameni! Astfel, cã fãrã lipsã de care le dezvãluie din misterul 
îmbinat armonios lectura ºi fotbal, sub directa îndrumare a modestie, pentru toate aceste cãrþii.
poezia tematicã, desen, pictura, cadrelor didactice de specialitate eforturi se impune: Un Elevii ºi cadrele didactice din 
iar la final realizarea posterului ºi cu susþinerea tuturor colegilor „mulþumesc!”, respect ºi ªcoala Gimnazialã Nr. 2 Stancea 
cu lucrãrile - compuneri, picturi, ºi elevilor. admiraþie tuturor dascãlilor!au reuºit sã coloreze aceastã zi 

Mircea Brânduºã - S-au acordat ajutoare sociale cãminului cultural ºi, nu în 
unui numãr de aproximativ 100 de ultimul rând, implementarea unui 
asistaþi social, precum ºi ajutoare proiect integrat care are ca heorghe Uleia este primar 
de urgenþã celor care au avut obiective reþea de canalizare ºi al comunei Ulmeni de 12 
stringentã nevoie; staþie de epurare.ani. În timpul mandatelor G
- Reabilitarea sistemului de î Rep: Din punct de vedere sale au fost posibile realizãri 
iluminat public stradal, în toate cultural-sportiv, ce altfel de multiple, reuºind sã se întreacã pe 
zonele principale ale localitãþii, sine ºi sã demonstreze cã evenimente se deruleazã la 
acoperindu-se astfel necesarul de administraþia publicã localã nu nivelul comunei Ulmeni?
90% din întreaga reþea electricã. mai are secrete. Modernizarea Ghe.U.: În plan sportiv, prin 
î Rep: Dintre toate aceste infrastructurii ºcolare din hotãrâre de consiliu local ºi cu 
realizãri, care sunt proiectele instituþiile de învãþãmânt, sprijinul unor sponsori de suflet, 

asfaltarea principalelor drumuri cu finanþare externã pe care aþi la nivelul campionatului judeþean 
de interes public local, realizarea reuºit sã le atrageþi în de fotbal activeazã cu rezultate 
unor baze sportive moderne, localitate? notabile echipa Rapid Ulmeni. Din 
reabilitarea cãminelor culturale, Ghe.U.: Din pãcate, la acest punct de vedere cultural, la 
introducerea sistemului de apã în capitol comuna Ulmeni nu a reuºit sfârºitul fiecãrui an, primãria 
toatã comuna sunt doar câteva din sã atragã fonduri externe decât Ulmeni organizeazã sãrbãtoarea 
ce a promis ºi ce a realizat. pentru asfaltare, celelalte proiecte Brezãilor, obicei ce dateazã de aþi strâns? - Reabilitare ºi modernizare baza 
Experienþa vastã acumulatã în fiind posibile prin sprijinul peste 100 de ani ºi care constã în sportivã a  echipei de fotbal Rapid Ghe.U.: Da, am câºtigat la pas 
administraþia publicã localã în acordat de Consiliul Judeþean promovarea tradiþiilor populare Ulmeni, respectiv s-a reamenajat alegerile, fapt ce a condus la 
acest timp, lucrurile bune fãcute sau/ºi în regie proprie. din zona comunei noastre privind suprafaþa de joc, s-au construit majoritatea covãrºitoare în 
pentru comunitate, capacitatea ºi jocul, cântul ºi portul popular.î Rep: Care sunt proiectele cabine cu duºuri pentru jucãtori ºi consiliul local, respectiv, 9 
dorinþa de a continua ºi finaliza aflate pe lista de prioritãþi în î Rep: În încheiere, ce mesaj arbitri, s-au construit tribune cu o consilieri PNL din 15.
proiectele începute sunt perioada 2016-2020? doriþi sã transmiteþi capacitate de 500 locuri;î Rep: Domnule primar, care argumente ce l-au recomandat în locuitorilor comunei Ulmeni?Ghe.U.: Principalele obiective pe sunt principalele investiþii pe - Achiziþionarea a încã unui aceastã varã pentru încã un care le consider prioritare ar fi: Ghe.U.: Îi asigur pe toþi de care aþi reuºit sã le finalizaþi în microbuz ºcolar, care deserveºte mandat. În articolul de mai jos Crearea de locuri de muncã prin sprijinul pe care îl vor primi din timpul celor trei mandate? elevii ºcolilor din comunã la Gheorghe Uleia vorbeºte cu multã atragerea investitorilor; partea funcþionarilor din primãrie Ghe.U.: De-a lungul celor 12 ani transportul de acasã la ºcoalã;satisfacþie despre toate acestea. Aducþiunea de gaze naturale; în vederea rezolvãrii problemelor scurºi de când sunt primar, - Prin fonduri proprii s-a reabilitat Finalizarea asfaltãrii întregii cu care se confruntã ºi le doresc împreunã cu echipa cu care lucrez sistemul de pompare, furnizare ºi î Rep: Care sunt argumentele reþele de strãzi comunale; multã sãnãtate, care cu adevãrat ºi cu sprijinul autoritãþilor distribuire a apei potabile cãtre cu care aþi convins cetãþenii Reabilitarea trotuarelor care este mai bunã decât toate judeþene, am reuºit sã finalizez gospodãriile locuitorilor;comunei Ulmeni sã vã acorde necesitã reparaþii; Reabilitarea celelalte. urmãtoarele proiecte care au 
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Ghe.U.: Faptul cã sunt fiu al - Lucrãri de pietruire pe toate 
satului, cã sunt nãscut ºi crescut strãzile din localitate - 22 km;
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Ulmeni, care este dotatã la sunt ºi mi-au  acorda încã o datã 
standarde europene;votul atât mie, cât ºi consilierilor 
- Înfiinþarea a 2 km alei pietonale mei (PNL) de care am nevoie 
în zonele cele mai circulate;pentru a-mi realiza proiectele.
- Lucrãri de reabilitare la ªcoala î Rep: Din câte cunosc, 
Grigore Moisil din Ulmeni;Gheorghe Uleia a fost un 
- Reabilitare ºi modernizare baza candidat fãrã concurenþã în 
sportivã a ªcolii Grigore Moisil;comuna Ulmeni. Câþi consilieri 
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enciclopedic de cunoºtinþe Spicuim dintr-o istorie a euharistic, creºtinã, dar mai ales de Hristos apostolilor, ca 
religioase,  Ed. Diece-zanã, simbolismului, subliniind cã „Deci, când am ieºit la Cel euharistic care Se dã spre „peºte": 
Caransebeº, 2001, pp. 211 – Peºtele euharistic rãmâne un vârf þãrm, am vãzut pâine ºi jeratec mâncare credincioºilor ºi pentru 
212). hristologic de netãgãduit ºi de aprins ºi peºte deasupra./ Iisus le- care foloseºte simbolul peºtelui: 

a zis: Aduceþi doi peºti pe care i- neatins (Pr. Prof. Vasile Mihoc, „...13. ªi mi s-a dat în orice loc ca *
aþi prins acum !/ Simon – Petru s- Ichthys, în Lumina Evangheliei, hranã Peºtele de izvor, / 14. foarte ªi tot despre simbolismul 
a suit în corabie ºi a tras mreaja Ed. Agnos, Sibiu, 2016, pp. 222 mare, curat, pe care l-a pescuit o peºtelui, poate chiar despre 
la þãrm, plinã de peºti mari, o – 223). Fecioarã curatã, / 15. iar pe jertfa zidirii, vã încredinþez cu 
sutã cincizeci ºi trei ºi, atâþia acesta Îl da prietenilor continuu Astfel, în religia japonezã, Ebisu, emoþie textul unui colind pe 
fiind, nu s-a rupt mreaja./ Iisus le- spre mâncare / 16. adãugând un zeu al pescarilor ºi al  bugã, CEL PEªTE, aflat de 
a zis: Veniþi de prânziþi. ªi vin curat, pe care-l dãdea negustorilor, este reprezentat de mine într-o iarnã din anii 1970 niciunul din ucenici nu îndrãznea amestecat cu apã ºi pâine . . . "obicei cu o undiþã într-o mânã ºi la Colelia, Ialomiþa, din gura a sã-L întrebe: Cine eºti Tu? ºtiind Un frumos imn este scris pe un peºte uriaº în cealaltã. Ebisu doi plugari albi, cu har ºi peticiþi cã este Domnul!/ªi s-a apropiat inscripþia de mormânt a lui simbolizeazã fericirea provenitã de vremuri. O premierã în Iisus ºi a luat pâinea ºi le-a dat, Pectorius, descoperitã în sudul din muncã, dar ºi belºugul folclorul românesc!...  Colindul l-ºi deasemenea, ºi peºte. (Ioan 21, Franþei (sec. II – IV): „1. Neam natural (simbolizat de peºtele am „împrumutat" dupã 1990 9-13) dumnezeiesc al Peºtelui (Ichthys) mare) (Clare Gibson, op.cit., p. cetei de colindãtori din Jilavele, Unul dintre motivele pentru care ceresc, pãstreazã o inimã curatã, / 131). l-am celebrat la Paris, într-o peºtele reprezintã un Simbol al 2. primind printre muritori izvorul Rafael, arhanghelul asociat cu  „Soiree exceptionnelle" la lui Hristos ºi al creºtinismului iorica din Iazu, þigancã de cel nemuritor / 3. al apei divine... vindecarea ºi protecþia, este Assemblee Nationale cu este cã trimite la Cina cea de vatrã ortodoxã, nãltuþã ºi 5. Primeºte hrana cea dulce ca 

reprezentat ca de obicei în scene zodiacuri pestriþe.Tainã ºi la Euharistie. Alt motiv puþin adusã din genunchi, mierea a Mântuitorului sfinþilor; / V
din Cartea apocrifã a lui Tobit – Primiþi-mi darul de ohabã ºi este cã termenul grecesc pentru 6. mãnânc-o tu, cel flãmând, îmbrãcatã într-o rochie cârpitã ºi 
ca un cãlãtor care îl însoþeºte pe tãlmãciþi-l cum vreþi: „Cel peºte peºte Ichthys, prescurtarea unei þinând în mâinile tale Peºtele mirosind a rântaº, toarnã 
tânãrul Tobias. Are o pungã cu de mare / În mare mi-ai nãscut, / (Ichthys) / 7. Doresc deci sã mã adevãrate mãrturii hristologice, aluminiul din ceaunul de tuci 
bani ºi un vas cu apã ºi þine un În mare mi-ai crescut, / În bãtaie satur de Peºte, Stãpâne a fost interpretat ca un acrostih peste tiparul de nisip sub formã 
toiag, un peºte sau o cutiuþã cu de vânt. / La mal au ieºit,/ În Mântuitorule /... "de la Iesous Christos, Theon Yios, de peºte. Se apropie Paºtile ºi 

grãdinã au sãrit, / Flori dalbe-au alifie tãmãduitoare. (Ibidem, p. Simbolurile creºtine (peºtele, Soter („Iisus Hristos, Fiul lui încã o mai cautã oameni care-ºi pãscut, / Flori de toate flori, / 195). mielul, Bunul Pãstor), Dumnezeu, Mântuitorul"). folosite ca (Clare vor cozonacii copþi în forme din Mai mult busuioc / Decât siminoc. Între expresiile antice ale , Cum sã citim simbolurile. semne de recunoºtere a Gibsonbãtrâni. / Maria, doi ochi negri, / Ea se credinþei, simboluri ale Introducere ºi semnificaþia creºtinilor între ei, în epoca Mai fac  o fotografie ºi o întreb: pomenirã / În revãrsat de zori, / creºtinismului ºi ale lui Hristos, simbolurilor în artã, Ed. Litera, persecuþiilor, sec. I – IV, au fost „ Îmi vinzi forma pentru În glas de cãutãtori, / În grãdinã crucea ºi peºtele au fost sculptate Bucureºti, 2010, p. 197). des – coperite prin sãpãturi Muzeu?". Priveºte spre vatrã: merse / Vãzând flori pãscute, / într-un relief din piatrã datând arheologice ºi în þara noastrã. Scriitorul creºtin Clement „Care ?" „Peºtele", îi precizez. Mai mult sunt dârâte / Decât sunt 
din veacul al IV-lea sau al V- lea Astfel, s-a gãsit la Potaissa Alexandrinul (+215?), în lucrarea Ea: „Mântuitorul e tot unul, ºi pãscute./ Ea se necãjirã, / Mleaja 
d. Hristos. Relieful a fost (Turda), o gemã  din piatrã de sa Pedagogul (III, 11, 59), scrie: ºi-ompletirã,/ Mleajã de mãtase, / Paºtele, ºi Mielul, ºi..." Îi dau 
descoperit într-un cimitir creºtin onix, pe care este  sculptatã „Iisus Hristos este ca un peºte Ochiuri tot cu sare. / La pârleaz actul de vânzare-cumpãrare ºi 
din minele vechiului oraº care învaþã pescuirea oamenilor scena Bunului Pãstor, iar pe o mi-o puse, / Ce noroc avuse ! / doi poli pe care îi bagã între 
Hermontis, din Egipt.prin apã" (adicã prin Sfântul ramurã se aflã o pasãre. În Peºtele mi-l prinse . / Cãci din þâþe. Viorica nu scrie „tipar în 
În Lumina Evangheliei, Pr. Prof. Botez). Iar în Occident, Tertulian carnea Lui / Nunta ºi-o fãcui. / dreapta e o corabie din care cade formã de peºte", scrie „ Iisus 
Vasile Mihoc, pp. 222- 224 (dupã (+cca 220) scrie în lucrarea sa, Din oasele Lui / Case ridicai. / un om în apã. În jurul corabiei Hristos", ºi semneazã... 
prof. Ioan Rãmureanu, op.cit.,pp. Din sângele Lui /  Case zugrãvi. / Despre Botez: „Iar noi, peºtiºorii, se aflã criptograma IHTIS - * Din soljorii Lui /  Case mi-o-nveli. 360-361, 365), aminteºte de o dupã Peºtele nostru Iisus nume dat lui Iisus, prin aso – 

Duminicã, 25 septembrie, a fost "inscripþie paleocreºtinã Hristos, ne naºtem în apã ºi nu ciere cu minunile Sale: pescuirea 
Evanghelia a XVIII-a dupã Rãzvan Ciucã(anterioarã anului 216), ne mântuim decât rãmânând în minunatã, înmulþirea pâinilor ºi 
Rusalii, Pescuirea minunatã. denumitã „regina inscripþiilor apã" (adicã în darurile Botezului peºtilor, ale –gerea primilor Slobozia, 2016, septembrie, la Când am ieºit la cuvântul de creºtine", unde este vorba de creºtin) ( Pr. prof. Ioan apostoli din rândul pescarilor trei zileînvãþãturã mi-am amintit de Hristos (Pãstorul) ºi de Bisericã Rãmureanu, Actele martirice, (Pr.Prof. Dr. Ene Braniºte, Prof. Dupã Duminica Pescuirii Viorica... (Împãrãteasa), de credinþã PSB 11, Bucureºti, 1982, p. 358). Ecaterina Braniºte, Dicþionar minunateDupã Înviere, Hristos s-a dat 
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alegerilor ºi cred cã avem toate 
ºansele sã fim, cel puþin la 
egalitate cu PNL-ul în judeþul 
Cãlãraºi, ca numãr de 
parlamentari. Studiile sociologice 
efectuate aratã cã populaþia are 
foarte mare încredere în Partidul 
Social Democrat, poate ºi pe 
fondul lipsei unei alternative 
viabile în zona dreptei din 
România care, în momentul de 
faþã, este în cãdere liberã ºi care 
încearcã sã se agaþe de 
„paraºuta” numitã Dacian Cioloº, 
aceasta fiind singura lor ºansã 
de a-ºi conserva un scor de cca. 
25-28%.

Rep: În legãturã cu 
candidaþii la alegerile 
parlamentare, ce ne poþi 
spune?

î Rep: Ce te-a determinat populaþie asupra partidelor 
A.C.: În momentul de faþã nu pot sã alegi PSD-ul? politice este pe deplin justificatã 
sã vã spun prea multe în ºi consider cã ar trebui ca A.C.: În primul rând aº vrea sã 
legãturã cu acest subiect, doar cã menþionez faptul cã nu am fãcut fiecare partid sã tragã un semnal 
organizaþia municipalã a fãcut o aceastã alegere în funcþie de de alarmã ºi îºi facã cu adevarat 
rezoluþie prin care îºi exprimã momentul sã fim putin din aceastã varã, sigur cã nu am interese personale ci doar prin curãþenie, sã se reformeze ºi sã 
susþinerea pentru un anume naþionaliºti ºi patrioþi ºi sã putea fi prea optimiºti pentru cã prisma principiilor doctrinare pe promoveze oameni valoroºi care, 
potenþial candidat. Decizia finalã PNL a câºtigat 37 de primãrii iar facem lucrurile în þara noastrã care eu le am ºi am considerat la rândul lor, sã genereze soluþii 
cu privire la candidaturi o va lua noi doar 17. Cu toate acestea, aºa cum vrem noi, nu aºa cum ni cã ideologia acestui partid este pentru o Românie independentã 
Comitetul Executiv Naþional care principalii noºtri adversari, din se impune de la Bruxelles. una adaptatã la situaþia socio- din toate punctele de vedere. 
nu poate fi suspectat, sub nici o cauza puterii absolute pe care o Nimeni nu se poate opune economicã actualã din România. Cred cã un guvern tehnocrat nu 
formã, de subiectivism în deþin, au început sã vadã în locul voinþei ºi forþei poporului dar în Totodatã mã consider un om de este cea mai bunã soluþie pentru alegerea candidaþilor. Sunt oamenilor din judeþ niºte momentul de faþã societatea stânga, am o aplecare cãtre þara noastrã, nu pentru cã acei convins cã se va þine cont, în instrumente de vot ºi sunt sigur româneascã este extrem de latura socialã ºi o sensibilitate la oameni nu ar fi competenþi sau primul rând, de background-ul cã vor fi sancþionaþi la scrutinul scindatã ºi nu îºi poate exercita problemele categoriilor de cã nu ar fi integri, ci pentru cã doritorilor ºi de performaþele lor din 11 decembrie. Sã nu uitãm aceastã forþã. Ca sã persoane defavorizate þara trebuie guvernatã dupã profesionale ºi politice. Mã cã, dacã la alegerile locale (pensionari, persoane cu concluzionez, sunt pentru guvern principii democratice, ºi anume, bucurã faptul cã s-a luat decizia conteazã foarte mult omul care politic, indiferent dacã PSD va fi dizabilitãþi, copii trebuie sã conducã destinele þãrii ca aceastã campanie sã fie candideazã, la alegerile instituþionalizaþi, etc). În acelaºi la putere sau în opoziþie. acei oameni care sunt aleºi de condusã de un tânãr, Ciprian parlamentare lucrurile stau cu timp sunt conºtient de faptul cã Conform deciziilor luate la nivel majoritatea cetãþenilor ºi, cel Pandea. Asta aratã cã totul altfel. Oamenii nu uitã atât latura socialã nu poate fi central, PSD exclude orice mai important, sã deconteze în organizaþia ne ia în seamã ºi se de repede nedreptãþile care li s-susþinutã fãrã mãsuri de construcþie politicã la care sã se faþa acestora atât reuºitele cât ºi bazeazã pe noi, ba chiar cã are au fãcut ºi îºi vor aminti cine le-a dezvoltare, fãrã mãsuri de alãture PNL-ul ºi mi se pare o eºecul. Nu este normal sã ai în nevoie de un suflu nou ºi de mãrit pensiile ºi cine le-a stimulare a mediului privat iar decizie foarte bunã de care ar anul 2016, în România, doar 8% ideile noastre. De data aceasta îngheþaþ pensiile, vor avea în Partidul Social Democrat, atunci trebui sã þinem cont ºi pe plan capital românesc ºi 92% capital cred cã vom reusi sã ducem vedere cine le-a mãrit salariile ºi când a fost la guvernare, a local.strãin care exportã în þãrile de mesajul cât mai aproape de cine le-a tãiat cu 25%, vor þine adoptat mãsuri care s-au dovedit 

origine cea mai mare parte din oameni îmbinând tehnicile cont de cei care au readus a fi benefice, atât pe latura 
Rep: Care crezi cã va fi profit ºi pentru asta sunt moderne de comunicare cu stabilitatea ºi creºterea socialã cât ºi pentru mediul 

rezultatul alegerilor vinovate toate guvernãrile de metodele clasice de campanie economicã din þarã ºi vor avea economic. 
parlamentare la nivelul pânã acum. Guvernul ar trebui electoralã, îmbinând ideile grijã ca cei care au jefuit bugetul 
judeþului Cãlãraºi?sã gândeascã strategii în revoluþionare cu statului sã nu se mai întoarcã la 

Rep: Care este viziunea ta conservatorismul, completând interesul românilor iar ceea ce A.C.: Dacã ar fi sã facem o putere. Iatã doar câteva dintre 
cu privire la viitorul guvern? analizã raportându-ne la se întâmplã astãzi reflectã energia tinerilor cu experienþa motivele care ne fac sã fim 
A.C.: Presiunea exercitatã de rezultatele de la alegerile locale tocmai contrariul. Cred cã e seniorilor. optimiºti în privinþa rezultatului 

î 

î 

î 

omitetul executiv al organizaþiei judeþene a De remarcat cã pe lista de candidaþi s-a aflat ºi 
PSD Cãlãraºi a ales luni, 3 decembrie, prefectul George Iacob, însã acesta nu a primit Cpersoanele care vor candida la alegerile suficiente voturi din partea membrilor CEx, 

parlamentare din 11 decembrie a.c. Conform situându-se abia pe locul 6.
sufragiilor obþinute în CEx, ordinea acestora Conform calculelor electorale fãcute în interiorul 
este urmãtoarea: organizaþiei, PSD Cãlãraºi poate obþine un loc de 

senator ºi douã de deputaþi, însã targetul stabilit 
de centru pentru aceste alegeri este unul ºi mai  n Senat
relaxat, un senator ºi un deputat.

1. Dan Eugen Cristodor (preºedinte organizaþia 
Directorul de campanie al PSD Cãlãraºi, Ciprian 

PSD) - 87 voturi
Pandea, ne-a declarat cã sãptãmâna viitoare 

2. Iulian Iacomi (primar Lehliu Garã) - 69 voturi urmeazã ca aceºti candidaþi sã fie validaþi sau nu 
de cãtre organizaþia centralã, putând apãrea însã 
ºi modificãri în aceastã listã.Camera Deputaþilor
Mai mult ca sigur, de la centru va fi trimis un 1. Ion Samoilã (preºedinte executiv) - 121
candidat cãtre Cãlãraºi. Dumitru Coarnã, 

2. Roxana Paþurcã (preºedinte OFSD) - 85 vicepreºedinte al Sindicatului Naþional al 
3. Marius Sbârcea (preºedinte Organizaþia de Poliþiºtilor, nu se numãrã printre cei vizaþi, deºi 

Tineret) - 84 apãruserã informaþii cã acesta ar putea candida 
4. Sorin Vrãjitoru (vicepreºedinte) - 82 la Cãlãraºi din partea PSD.

 n 

7 – 9 octombrie 2016 curier trebuie sã îndrepte problema ºi sã Kubo, un adolescent bun la suflet, duce o un spital italian, lovit de amnezie. El se 
Vineri: orele 12,30 livreze copilul. viaþã modestã, spunând poveºti oamenilor aliazã cu Sienna Brooks, o doctoriþã care, 

din orãºelul lui de baºtinã de pe malul sperã el, sã-l ajute sã-ºi redobândeascã Sâmbãtã, duminicã: orele 10,30 ºi 12,30
mãrii. memoria. Ei aleargã împreunã prin toatã 7 – 13 octombrieBerzele - 3D, dublat Europa ºi contra cronometru pentru a Existenþa liniºtitã îi e datã peste cap în Orele: 17,00; 20,00

dejuca un complot la nivel mondial.momentul când invocã fãrã sã vrea un Luni: orele 17,00 nu este proiecþie
spirit razbunator din trecut.

Fata din tren - 2D Kubo îºi uneºte forþele cu Maimuþa ºi cu 21 – 27 octombrie
Scarabeu, ºi porneºte într-o aventurã Orele: 17,00; 20,00Regia: Tate Taylor
extraordinarã pentru a-ºi salva familia, Luni: orele 17,00 nu este proiecþieCu: Chris Evans, Emily Blunt, Jared Leto, 
dar ºi pentru a dezlega misterul tatãlui Laura Prepon
sãu, mort acum, odinioarã cel mai mare Jack Reacher: Sã nu te Gen film: Thriller
samurai pe care omenirea l-a cunoscut 

Durata: 112 minute întorci niciodatã! - 2Dvreodatã.
Premierã în România: 07.10.2016 Regia: Edward ZwickCu ajutorul lãutei sale magice, Kubo 
Devastatã încã din cauza recentului Cu: Tom Cruise, Danika Yarosh, Cobie trebuie sã se lupte cu zei ºi cu monºtri, 
divorþ, Rachel îºi mai gãseºte clipe de Smulders, Aldis Hodgeprintre care cei mai fioroºi sunt Regele 
liniºte observând zilnic în drumul cãtre Gen film: Acþiune, Crimã, Dramã, Mister, Moon, dar ºi diabolicele surori Gemene. 
muncã un cuplu, pe care ºi-l imagineazã ThrillerVa reuºi el, oare, sã desluºeascã secretul 
perfect. Totul i se pare extrem de frumos moºtenirii sale, sã-ºi reuneascã familia, ºi Durata: 118 minute
la acea familie de la periferie pânã într-o sã-ºi împlineascã, astfel, destinul eroic? Premierã în România: 21.10.2016
dimineaþã când devine martora unei 

Acþiunea îl prezintã pe Reacher în drum întâmplãri ºocante ºi se vede implicatã 
14 – 20 octombrie spre vechea sa bazã militarã din Virginia, fãrã voie în dezlegarea misterului.

pentru a lua cina cu o femeie numitã Orele: 17,00; 20,00
recent comandatul bazei. Însã, când Luni: orele 17,00 nu este proiecþie14 – 16 octombrie 2016: ajunge acolo, este acuzat de acte de 

Vineri: orele 12,30 Inferno - 2D violenþã asupra unui coleg ºi de viol. Cum 
Sâmbãtã, duminicã: orele 10,30 ºi 12,30 nu-ºi aminteºte de niciuna dintre aceste Regia: Ron Howard

"scãpãri", protagonistul este hotãrât sã 21 – 23 octombrie 2016 Cu: Tom Hanks, Felicity Jones, Alisha 
facã totul pentru a ieºi basma curatã ºi a Vineri: orele 12,30 HengRegia: Nicholas Stoller, Doug Sweetland scoate adevãrul la luminã.Sâmbãtã, duminicã: orele 10,30 si 12,30 Gen film: Crimã, MisterCu: Smiley - voce (versiune românã) 

Durata: 121 minuteporumbelul Toady; Pavel Bartoº - voce Kubo ºi lãuta magicã - Centrul Cultural Judeþean Cãlãraºi
Rating: AP 12(versiune romana) Junior, Lidia Buble, 

l Parcul central, Str. Independenþei, 3D, dublatDorian Boguþã, Mihai Chiþu Premierã în România: 14.10.2016
nr. 20Regia: Travis KnightGen film: Animaþie, Comedie, Familie, Laureatul premiului Oscar, Ron Howard, 

Preþul biletelor (acelaºi pt. filme 3D Cu: Ralph Fiennes, George Takei, Fantastic revine pe platouri pentru a regiza cel mai 
ºi 2D): 8 lei – copii cu vârste de maxim Charlize Theron, Art ParkinsonDurata: 89 minute recent bestseller din seria de succes 
14 ani; 12 lei – persoane cu vârste Gen film: AnimaþieRating: AG scrisã de Dan Brown (Da Vinci Code), 
peste 14 ani. Nu se efectueazã Durata: 101 minute care-l are ca protagonist pe Robert Premierã în România: 23.09.2016
rezervãri. Biletele pot fi cumpãrate cu o Rating: AG Langdon. În Inferno, faimosul expert în Berzele aduc bebeluºii la pãrinþi... sau cel sãptãmânã înainte de data simbolisticã (interpretat din nou de Tom Premierã în România: 14.10.2016puþin aºa fãceau. Acum livreazã colete spectacolului.Hanks) se aflã pe urmele unor simboluri Kubo ºi lãuta magicã este o aventurã pentru compania globalã Cornerstore. 

Informaþii: tel: 0242-312800care conduc la marele Dante. Când animatã plasatã într-o Japonie fantasticã Când apare, însã, o comandã pentru un 
deschide ochii, Langdon se trezeºte într- site: www.culturalcl.rocreatã de legendarul studio Laika. Isteþul pui de om, cea mai competentã barzã-

l 

l 

Alexandru Chiriþã, consilier local PSD: 
„Sunt un om de stânga, am o aplecare cãtre 

latura socialã ºi o sensibilitate la problemele 
categoriilor de persoane defavorizate” 

S-au stabilit candidaþii PSD / Targetul real ºi realist 
al organizaþiei cãlãrãºene - 1 senator ºi 2 deputaþi

 Scurt CV: Alexandru Chiriþã are 34 de ani, este absolvent al 
Facultãþii de Transporturi din cadrul Universitãþii „Politehnica” 
Bucureºti, promoþia 2006, absolvent de studii masterale în 
specializarea „Managementul ºi marketingul operaþiunilor logistice”; 
ªi-a început cariera profesionalã acum 10 ani, în cadrul unei 
companii multinaþionale ce avea ca obiect de activitate distribuþia la 
nivel naþional a produselor farmaceutice ºi parafarmaceutice, la 
început în poziþia de asistent al managerului naþional de logisticã ºi, 
mai apoi, în poziþia de coordonator distribuþie pe regiunea Bucureºti 
ºi judeþele limitrofe. A mai activat pentru o perioadã scurtã de timp în 
cadrul unei mari companii de expediþii feroviare iar ulterior a fost 
încadrat, din sursã externã, ca ofiþer la ISU „Barbu ªtirbei” al judeþului 
Cãlãraºi unde ºi-a desfãºurat activitatea în perioada 2008-2013. Din 
anul 2013 este director tehnic la Serviciul de Ambulanþã al Judeþului 
Cãlãraºi. În activitatea politicã s-a implicat începând cu anul 2015, 
când a preluat conducerea organizaþiei municipale a TSD. În anul 
2016 a fost nominalizat director de campanie pe municipiul Cãlãraºi 
ºi a coordonat campania electoralã la alegerile locale, ulterior fiind 
ales consilier local la Consiliul Local al municipiului Cãlãraºi.

CEL PEªTE

Program Cinema Cãlãraºi - perioada 7-27 octombrie 2016



enciclopedic de cunoºtinþe Spicuim dintr-o istorie a euharistic, creºtinã, dar mai ales de Hristos apostolilor, ca 
religioase,  Ed. Diece-zanã, simbolismului, subliniind cã „Deci, când am ieºit la Cel euharistic care Se dã spre „peºte": 
Caransebeº, 2001, pp. 211 – Peºtele euharistic rãmâne un vârf þãrm, am vãzut pâine ºi jeratec mâncare credincioºilor ºi pentru 
212). hristologic de netãgãduit ºi de aprins ºi peºte deasupra./ Iisus le- care foloseºte simbolul peºtelui: 

a zis: Aduceþi doi peºti pe care i- neatins (Pr. Prof. Vasile Mihoc, „...13. ªi mi s-a dat în orice loc ca *
aþi prins acum !/ Simon – Petru s- Ichthys, în Lumina Evangheliei, hranã Peºtele de izvor, / 14. foarte ªi tot despre simbolismul 
a suit în corabie ºi a tras mreaja Ed. Agnos, Sibiu, 2016, pp. 222 mare, curat, pe care l-a pescuit o peºtelui, poate chiar despre 
la þãrm, plinã de peºti mari, o – 223). Fecioarã curatã, / 15. iar pe jertfa zidirii, vã încredinþez cu 
sutã cincizeci ºi trei ºi, atâþia acesta Îl da prietenilor continuu Astfel, în religia japonezã, Ebisu, emoþie textul unui colind pe 
fiind, nu s-a rupt mreaja./ Iisus le- spre mâncare / 16. adãugând un zeu al pescarilor ºi al  bugã, CEL PEªTE, aflat de 
a zis: Veniþi de prânziþi. ªi vin curat, pe care-l dãdea negustorilor, este reprezentat de mine într-o iarnã din anii 1970 niciunul din ucenici nu îndrãznea amestecat cu apã ºi pâine . . . "obicei cu o undiþã într-o mânã ºi la Colelia, Ialomiþa, din gura a sã-L întrebe: Cine eºti Tu? ºtiind Un frumos imn este scris pe un peºte uriaº în cealaltã. Ebisu doi plugari albi, cu har ºi peticiþi cã este Domnul!/ªi s-a apropiat inscripþia de mormânt a lui simbolizeazã fericirea provenitã de vremuri. O premierã în Iisus ºi a luat pâinea ºi le-a dat, Pectorius, descoperitã în sudul din muncã, dar ºi belºugul folclorul românesc!...  Colindul l-ºi deasemenea, ºi peºte. (Ioan 21, Franþei (sec. II – IV): „1. Neam natural (simbolizat de peºtele am „împrumutat" dupã 1990 9-13) dumnezeiesc al Peºtelui (Ichthys) mare) (Clare Gibson, op.cit., p. cetei de colindãtori din Jilavele, Unul dintre motivele pentru care ceresc, pãstreazã o inimã curatã, / 131). l-am celebrat la Paris, într-o peºtele reprezintã un Simbol al 2. primind printre muritori izvorul Rafael, arhanghelul asociat cu  „Soiree exceptionnelle" la lui Hristos ºi al creºtinismului iorica din Iazu, þigancã de cel nemuritor / 3. al apei divine... vindecarea ºi protecþia, este Assemblee Nationale cu este cã trimite la Cina cea de vatrã ortodoxã, nãltuþã ºi 5. Primeºte hrana cea dulce ca 

reprezentat ca de obicei în scene zodiacuri pestriþe.Tainã ºi la Euharistie. Alt motiv puþin adusã din genunchi, mierea a Mântuitorului sfinþilor; / V
din Cartea apocrifã a lui Tobit – Primiþi-mi darul de ohabã ºi este cã termenul grecesc pentru 6. mãnânc-o tu, cel flãmând, îmbrãcatã într-o rochie cârpitã ºi 
ca un cãlãtor care îl însoþeºte pe tãlmãciþi-l cum vreþi: „Cel peºte peºte Ichthys, prescurtarea unei þinând în mâinile tale Peºtele mirosind a rântaº, toarnã 
tânãrul Tobias. Are o pungã cu de mare / În mare mi-ai nãscut, / (Ichthys) / 7. Doresc deci sã mã adevãrate mãrturii hristologice, aluminiul din ceaunul de tuci 
bani ºi un vas cu apã ºi þine un În mare mi-ai crescut, / În bãtaie satur de Peºte, Stãpâne a fost interpretat ca un acrostih peste tiparul de nisip sub formã 
toiag, un peºte sau o cutiuþã cu de vânt. / La mal au ieºit,/ În Mântuitorule /... "de la Iesous Christos, Theon Yios, de peºte. Se apropie Paºtile ºi 

grãdinã au sãrit, / Flori dalbe-au alifie tãmãduitoare. (Ibidem, p. Simbolurile creºtine (peºtele, Soter („Iisus Hristos, Fiul lui încã o mai cautã oameni care-ºi pãscut, / Flori de toate flori, / 195). mielul, Bunul Pãstor), Dumnezeu, Mântuitorul"). folosite ca (Clare vor cozonacii copþi în forme din Mai mult busuioc / Decât siminoc. Între expresiile antice ale , Cum sã citim simbolurile. semne de recunoºtere a Gibsonbãtrâni. / Maria, doi ochi negri, / Ea se credinþei, simboluri ale Introducere ºi semnificaþia creºtinilor între ei, în epoca Mai fac  o fotografie ºi o întreb: pomenirã / În revãrsat de zori, / creºtinismului ºi ale lui Hristos, simbolurilor în artã, Ed. Litera, persecuþiilor, sec. I – IV, au fost „ Îmi vinzi forma pentru În glas de cãutãtori, / În grãdinã crucea ºi peºtele au fost sculptate Bucureºti, 2010, p. 197). des – coperite prin sãpãturi Muzeu?". Priveºte spre vatrã: merse / Vãzând flori pãscute, / într-un relief din piatrã datând arheologice ºi în þara noastrã. Scriitorul creºtin Clement „Care ?" „Peºtele", îi precizez. Mai mult sunt dârâte / Decât sunt 
din veacul al IV-lea sau al V- lea Astfel, s-a gãsit la Potaissa Alexandrinul (+215?), în lucrarea Ea: „Mântuitorul e tot unul, ºi pãscute./ Ea se necãjirã, / Mleaja 
d. Hristos. Relieful a fost (Turda), o gemã  din piatrã de sa Pedagogul (III, 11, 59), scrie: ºi-ompletirã,/ Mleajã de mãtase, / Paºtele, ºi Mielul, ºi..." Îi dau 
descoperit într-un cimitir creºtin onix, pe care este  sculptatã „Iisus Hristos este ca un peºte Ochiuri tot cu sare. / La pârleaz actul de vânzare-cumpãrare ºi 
din minele vechiului oraº care învaþã pescuirea oamenilor scena Bunului Pãstor, iar pe o mi-o puse, / Ce noroc avuse ! / doi poli pe care îi bagã între 
Hermontis, din Egipt.prin apã" (adicã prin Sfântul ramurã se aflã o pasãre. În Peºtele mi-l prinse . / Cãci din þâþe. Viorica nu scrie „tipar în 
În Lumina Evangheliei, Pr. Prof. Botez). Iar în Occident, Tertulian carnea Lui / Nunta ºi-o fãcui. / dreapta e o corabie din care cade formã de peºte", scrie „ Iisus 
Vasile Mihoc, pp. 222- 224 (dupã (+cca 220) scrie în lucrarea sa, Din oasele Lui / Case ridicai. / un om în apã. În jurul corabiei Hristos", ºi semneazã... 
prof. Ioan Rãmureanu, op.cit.,pp. Din sângele Lui /  Case zugrãvi. / Despre Botez: „Iar noi, peºtiºorii, se aflã criptograma IHTIS - * Din soljorii Lui /  Case mi-o-nveli. 360-361, 365), aminteºte de o dupã Peºtele nostru Iisus nume dat lui Iisus, prin aso – 

Duminicã, 25 septembrie, a fost "inscripþie paleocreºtinã Hristos, ne naºtem în apã ºi nu ciere cu minunile Sale: pescuirea 
Evanghelia a XVIII-a dupã Rãzvan Ciucã(anterioarã anului 216), ne mântuim decât rãmânând în minunatã, înmulþirea pâinilor ºi 
Rusalii, Pescuirea minunatã. denumitã „regina inscripþiilor apã" (adicã în darurile Botezului peºtilor, ale –gerea primilor Slobozia, 2016, septembrie, la Când am ieºit la cuvântul de creºtine", unde este vorba de creºtin) ( Pr. prof. Ioan apostoli din rândul pescarilor trei zileînvãþãturã mi-am amintit de Hristos (Pãstorul) ºi de Bisericã Rãmureanu, Actele martirice, (Pr.Prof. Dr. Ene Braniºte, Prof. Dupã Duminica Pescuirii Viorica... (Împãrãteasa), de credinþã PSB 11, Bucureºti, 1982, p. 358). Ecaterina Braniºte, Dicþionar minunateDupã Înviere, Hristos s-a dat 
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alegerilor ºi cred cã avem toate 
ºansele sã fim, cel puþin la 
egalitate cu PNL-ul în judeþul 
Cãlãraºi, ca numãr de 
parlamentari. Studiile sociologice 
efectuate aratã cã populaþia are 
foarte mare încredere în Partidul 
Social Democrat, poate ºi pe 
fondul lipsei unei alternative 
viabile în zona dreptei din 
România care, în momentul de 
faþã, este în cãdere liberã ºi care 
încearcã sã se agaþe de 
„paraºuta” numitã Dacian Cioloº, 
aceasta fiind singura lor ºansã 
de a-ºi conserva un scor de cca. 
25-28%.

Rep: În legãturã cu 
candidaþii la alegerile 
parlamentare, ce ne poþi 
spune?

î Rep: Ce te-a determinat populaþie asupra partidelor 
A.C.: În momentul de faþã nu pot sã alegi PSD-ul? politice este pe deplin justificatã 
sã vã spun prea multe în ºi consider cã ar trebui ca A.C.: În primul rând aº vrea sã 
legãturã cu acest subiect, doar cã menþionez faptul cã nu am fãcut fiecare partid sã tragã un semnal 
organizaþia municipalã a fãcut o aceastã alegere în funcþie de de alarmã ºi îºi facã cu adevarat 
rezoluþie prin care îºi exprimã momentul sã fim putin din aceastã varã, sigur cã nu am interese personale ci doar prin curãþenie, sã se reformeze ºi sã 
susþinerea pentru un anume naþionaliºti ºi patrioþi ºi sã putea fi prea optimiºti pentru cã prisma principiilor doctrinare pe promoveze oameni valoroºi care, 
potenþial candidat. Decizia finalã PNL a câºtigat 37 de primãrii iar facem lucrurile în þara noastrã care eu le am ºi am considerat la rândul lor, sã genereze soluþii 
cu privire la candidaturi o va lua noi doar 17. Cu toate acestea, aºa cum vrem noi, nu aºa cum ni cã ideologia acestui partid este pentru o Românie independentã 
Comitetul Executiv Naþional care principalii noºtri adversari, din se impune de la Bruxelles. una adaptatã la situaþia socio- din toate punctele de vedere. 
nu poate fi suspectat, sub nici o cauza puterii absolute pe care o Nimeni nu se poate opune economicã actualã din România. Cred cã un guvern tehnocrat nu 
formã, de subiectivism în deþin, au început sã vadã în locul voinþei ºi forþei poporului dar în Totodatã mã consider un om de este cea mai bunã soluþie pentru alegerea candidaþilor. Sunt oamenilor din judeþ niºte momentul de faþã societatea stânga, am o aplecare cãtre þara noastrã, nu pentru cã acei convins cã se va þine cont, în instrumente de vot ºi sunt sigur româneascã este extrem de latura socialã ºi o sensibilitate la oameni nu ar fi competenþi sau primul rând, de background-ul cã vor fi sancþionaþi la scrutinul scindatã ºi nu îºi poate exercita problemele categoriilor de cã nu ar fi integri, ci pentru cã doritorilor ºi de performaþele lor din 11 decembrie. Sã nu uitãm aceastã forþã. Ca sã persoane defavorizate þara trebuie guvernatã dupã profesionale ºi politice. Mã cã, dacã la alegerile locale (pensionari, persoane cu concluzionez, sunt pentru guvern principii democratice, ºi anume, bucurã faptul cã s-a luat decizia conteazã foarte mult omul care politic, indiferent dacã PSD va fi dizabilitãþi, copii trebuie sã conducã destinele þãrii ca aceastã campanie sã fie candideazã, la alegerile instituþionalizaþi, etc). În acelaºi la putere sau în opoziþie. acei oameni care sunt aleºi de condusã de un tânãr, Ciprian parlamentare lucrurile stau cu timp sunt conºtient de faptul cã Conform deciziilor luate la nivel majoritatea cetãþenilor ºi, cel Pandea. Asta aratã cã totul altfel. Oamenii nu uitã atât latura socialã nu poate fi central, PSD exclude orice mai important, sã deconteze în organizaþia ne ia în seamã ºi se de repede nedreptãþile care li s-susþinutã fãrã mãsuri de construcþie politicã la care sã se faþa acestora atât reuºitele cât ºi bazeazã pe noi, ba chiar cã are au fãcut ºi îºi vor aminti cine le-a dezvoltare, fãrã mãsuri de alãture PNL-ul ºi mi se pare o eºecul. Nu este normal sã ai în nevoie de un suflu nou ºi de mãrit pensiile ºi cine le-a stimulare a mediului privat iar decizie foarte bunã de care ar anul 2016, în România, doar 8% ideile noastre. De data aceasta îngheþaþ pensiile, vor avea în Partidul Social Democrat, atunci trebui sã þinem cont ºi pe plan capital românesc ºi 92% capital cred cã vom reusi sã ducem vedere cine le-a mãrit salariile ºi când a fost la guvernare, a local.strãin care exportã în þãrile de mesajul cât mai aproape de cine le-a tãiat cu 25%, vor þine adoptat mãsuri care s-au dovedit 

origine cea mai mare parte din oameni îmbinând tehnicile cont de cei care au readus a fi benefice, atât pe latura 
Rep: Care crezi cã va fi profit ºi pentru asta sunt moderne de comunicare cu stabilitatea ºi creºterea socialã cât ºi pentru mediul 

rezultatul alegerilor vinovate toate guvernãrile de metodele clasice de campanie economicã din þarã ºi vor avea economic. 
parlamentare la nivelul pânã acum. Guvernul ar trebui electoralã, îmbinând ideile grijã ca cei care au jefuit bugetul 
judeþului Cãlãraºi?sã gândeascã strategii în revoluþionare cu statului sã nu se mai întoarcã la 

Rep: Care este viziunea ta conservatorismul, completând interesul românilor iar ceea ce A.C.: Dacã ar fi sã facem o putere. Iatã doar câteva dintre 
cu privire la viitorul guvern? analizã raportându-ne la se întâmplã astãzi reflectã energia tinerilor cu experienþa motivele care ne fac sã fim 
A.C.: Presiunea exercitatã de rezultatele de la alegerile locale tocmai contrariul. Cred cã e seniorilor. optimiºti în privinþa rezultatului 

î 

î 

î 

omitetul executiv al organizaþiei judeþene a De remarcat cã pe lista de candidaþi s-a aflat ºi 
PSD Cãlãraºi a ales luni, 3 decembrie, prefectul George Iacob, însã acesta nu a primit Cpersoanele care vor candida la alegerile suficiente voturi din partea membrilor CEx, 

parlamentare din 11 decembrie a.c. Conform situându-se abia pe locul 6.
sufragiilor obþinute în CEx, ordinea acestora Conform calculelor electorale fãcute în interiorul 
este urmãtoarea: organizaþiei, PSD Cãlãraºi poate obþine un loc de 

senator ºi douã de deputaþi, însã targetul stabilit 
de centru pentru aceste alegeri este unul ºi mai  n Senat
relaxat, un senator ºi un deputat.

1. Dan Eugen Cristodor (preºedinte organizaþia 
Directorul de campanie al PSD Cãlãraºi, Ciprian 

PSD) - 87 voturi
Pandea, ne-a declarat cã sãptãmâna viitoare 

2. Iulian Iacomi (primar Lehliu Garã) - 69 voturi urmeazã ca aceºti candidaþi sã fie validaþi sau nu 
de cãtre organizaþia centralã, putând apãrea însã 
ºi modificãri în aceastã listã.Camera Deputaþilor
Mai mult ca sigur, de la centru va fi trimis un 1. Ion Samoilã (preºedinte executiv) - 121
candidat cãtre Cãlãraºi. Dumitru Coarnã, 

2. Roxana Paþurcã (preºedinte OFSD) - 85 vicepreºedinte al Sindicatului Naþional al 
3. Marius Sbârcea (preºedinte Organizaþia de Poliþiºtilor, nu se numãrã printre cei vizaþi, deºi 

Tineret) - 84 apãruserã informaþii cã acesta ar putea candida 
4. Sorin Vrãjitoru (vicepreºedinte) - 82 la Cãlãraºi din partea PSD.

 n 

7 – 9 octombrie 2016 curier trebuie sã îndrepte problema ºi sã Kubo, un adolescent bun la suflet, duce o un spital italian, lovit de amnezie. El se 
Vineri: orele 12,30 livreze copilul. viaþã modestã, spunând poveºti oamenilor aliazã cu Sienna Brooks, o doctoriþã care, 

din orãºelul lui de baºtinã de pe malul sperã el, sã-l ajute sã-ºi redobândeascã Sâmbãtã, duminicã: orele 10,30 ºi 12,30
mãrii. memoria. Ei aleargã împreunã prin toatã 7 – 13 octombrieBerzele - 3D, dublat Europa ºi contra cronometru pentru a Existenþa liniºtitã îi e datã peste cap în Orele: 17,00; 20,00

dejuca un complot la nivel mondial.momentul când invocã fãrã sã vrea un Luni: orele 17,00 nu este proiecþie
spirit razbunator din trecut.

Fata din tren - 2D Kubo îºi uneºte forþele cu Maimuþa ºi cu 21 – 27 octombrie
Scarabeu, ºi porneºte într-o aventurã Orele: 17,00; 20,00Regia: Tate Taylor
extraordinarã pentru a-ºi salva familia, Luni: orele 17,00 nu este proiecþieCu: Chris Evans, Emily Blunt, Jared Leto, 
dar ºi pentru a dezlega misterul tatãlui Laura Prepon
sãu, mort acum, odinioarã cel mai mare Jack Reacher: Sã nu te Gen film: Thriller
samurai pe care omenirea l-a cunoscut 

Durata: 112 minute întorci niciodatã! - 2Dvreodatã.
Premierã în România: 07.10.2016 Regia: Edward ZwickCu ajutorul lãutei sale magice, Kubo 
Devastatã încã din cauza recentului Cu: Tom Cruise, Danika Yarosh, Cobie trebuie sã se lupte cu zei ºi cu monºtri, 
divorþ, Rachel îºi mai gãseºte clipe de Smulders, Aldis Hodgeprintre care cei mai fioroºi sunt Regele 
liniºte observând zilnic în drumul cãtre Gen film: Acþiune, Crimã, Dramã, Mister, Moon, dar ºi diabolicele surori Gemene. 
muncã un cuplu, pe care ºi-l imagineazã ThrillerVa reuºi el, oare, sã desluºeascã secretul 
perfect. Totul i se pare extrem de frumos moºtenirii sale, sã-ºi reuneascã familia, ºi Durata: 118 minute
la acea familie de la periferie pânã într-o sã-ºi împlineascã, astfel, destinul eroic? Premierã în România: 21.10.2016
dimineaþã când devine martora unei 

Acþiunea îl prezintã pe Reacher în drum întâmplãri ºocante ºi se vede implicatã 
14 – 20 octombrie spre vechea sa bazã militarã din Virginia, fãrã voie în dezlegarea misterului.

pentru a lua cina cu o femeie numitã Orele: 17,00; 20,00
recent comandatul bazei. Însã, când Luni: orele 17,00 nu este proiecþie14 – 16 octombrie 2016: ajunge acolo, este acuzat de acte de 

Vineri: orele 12,30 Inferno - 2D violenþã asupra unui coleg ºi de viol. Cum 
Sâmbãtã, duminicã: orele 10,30 ºi 12,30 nu-ºi aminteºte de niciuna dintre aceste Regia: Ron Howard

"scãpãri", protagonistul este hotãrât sã 21 – 23 octombrie 2016 Cu: Tom Hanks, Felicity Jones, Alisha 
facã totul pentru a ieºi basma curatã ºi a Vineri: orele 12,30 HengRegia: Nicholas Stoller, Doug Sweetland scoate adevãrul la luminã.Sâmbãtã, duminicã: orele 10,30 si 12,30 Gen film: Crimã, MisterCu: Smiley - voce (versiune românã) 

Durata: 121 minuteporumbelul Toady; Pavel Bartoº - voce Kubo ºi lãuta magicã - Centrul Cultural Judeþean Cãlãraºi
Rating: AP 12(versiune romana) Junior, Lidia Buble, 

l Parcul central, Str. Independenþei, 3D, dublatDorian Boguþã, Mihai Chiþu Premierã în România: 14.10.2016
nr. 20Regia: Travis KnightGen film: Animaþie, Comedie, Familie, Laureatul premiului Oscar, Ron Howard, 

Preþul biletelor (acelaºi pt. filme 3D Cu: Ralph Fiennes, George Takei, Fantastic revine pe platouri pentru a regiza cel mai 
ºi 2D): 8 lei – copii cu vârste de maxim Charlize Theron, Art ParkinsonDurata: 89 minute recent bestseller din seria de succes 
14 ani; 12 lei – persoane cu vârste Gen film: AnimaþieRating: AG scrisã de Dan Brown (Da Vinci Code), 
peste 14 ani. Nu se efectueazã Durata: 101 minute care-l are ca protagonist pe Robert Premierã în România: 23.09.2016
rezervãri. Biletele pot fi cumpãrate cu o Rating: AG Langdon. În Inferno, faimosul expert în Berzele aduc bebeluºii la pãrinþi... sau cel sãptãmânã înainte de data simbolisticã (interpretat din nou de Tom Premierã în România: 14.10.2016puþin aºa fãceau. Acum livreazã colete spectacolului.Hanks) se aflã pe urmele unor simboluri Kubo ºi lãuta magicã este o aventurã pentru compania globalã Cornerstore. 

Informaþii: tel: 0242-312800care conduc la marele Dante. Când animatã plasatã într-o Japonie fantasticã Când apare, însã, o comandã pentru un 
deschide ochii, Langdon se trezeºte într- site: www.culturalcl.rocreatã de legendarul studio Laika. Isteþul pui de om, cea mai competentã barzã-

l 

l 

Alexandru Chiriþã, consilier local PSD: 
„Sunt un om de stânga, am o aplecare cãtre 

latura socialã ºi o sensibilitate la problemele 
categoriilor de persoane defavorizate” 

S-au stabilit candidaþii PSD / Targetul real ºi realist 
al organizaþiei cãlãrãºene - 1 senator ºi 2 deputaþi

 Scurt CV: Alexandru Chiriþã are 34 de ani, este absolvent al 
Facultãþii de Transporturi din cadrul Universitãþii „Politehnica” 
Bucureºti, promoþia 2006, absolvent de studii masterale în 
specializarea „Managementul ºi marketingul operaþiunilor logistice”; 
ªi-a început cariera profesionalã acum 10 ani, în cadrul unei 
companii multinaþionale ce avea ca obiect de activitate distribuþia la 
nivel naþional a produselor farmaceutice ºi parafarmaceutice, la 
început în poziþia de asistent al managerului naþional de logisticã ºi, 
mai apoi, în poziþia de coordonator distribuþie pe regiunea Bucureºti 
ºi judeþele limitrofe. A mai activat pentru o perioadã scurtã de timp în 
cadrul unei mari companii de expediþii feroviare iar ulterior a fost 
încadrat, din sursã externã, ca ofiþer la ISU „Barbu ªtirbei” al judeþului 
Cãlãraºi unde ºi-a desfãºurat activitatea în perioada 2008-2013. Din 
anul 2013 este director tehnic la Serviciul de Ambulanþã al Judeþului 
Cãlãraºi. În activitatea politicã s-a implicat începând cu anul 2015, 
când a preluat conducerea organizaþiei municipale a TSD. În anul 
2016 a fost nominalizat director de campanie pe municipiul Cãlãraºi 
ºi a coordonat campania electoralã la alegerile locale, ulterior fiind 
ales consilier local la Consiliul Local al municipiului Cãlãraºi.

CEL PEªTE

Program Cinema Cãlãraºi - perioada 7-27 octombrie 2016
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Ü Miercuri, 12 octombrie Ester, Arabela Neazi, George Valentin Roºca
Iordache, Sorin Sîrghi, Monica Regia: Maia MorgensternÜ Vineri, 28 octombrie„Jocul Regilor”

---------------------------------------------------------------Pricopi/Viorica BantaºTeatrul Evreiesc de Stat
„Carre de aºi Ü Joi, 1 decembrieRegia: Harry EliadDistribuþie: Maia Morgenstern, Mircea 

Rusu, Andrei Finþi
„Ultimul Crãciun la Paris”cu... Valet”Regia: Felix Alexa

Ü Luni, 7 noiembrie--------------------------------------------------------------- Teatrul de pe LipscaniTeatrul Evreiesc de Stat
Ü Marþi, 18 octombrie Distribuþie: Magda Catone, Mihai Cãlãin, Distribuþie: Veaceslav Grosu, Geni „Mic ºi-al dracu”

Valentin Teodosiu, Lucian Iancu, „Faþa nevãzutã a... Lunii” Brenda, Mihai Ciucã, Nicolae 
Teatrul Evreiesc de Stat Antoaneta Zaharia, George IvaºcuTeatrul La Cinema Cãlugãriþa, Neculai Predicã, Nicolae 
Distribuþie: Maia Morgenstern,     Regia: Alexandru Lustig.Botezatu, Viorel Manole, Natalie Distribuþie: Radu Gheorghe

---------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

Programul Stagiunii teatrale de toamnã 2016

„Învãþat e omul care 
învaþã necontenit pe 
dânsul ºi învaþã 
necontenit pe alþii” – 
spunea Nicolae Iorga. 

Iatã o misiune a 
educatorului, cel care 
trebuie sã-ºi trãiascã 
„specialitatea” ºi sã-ºi 
împlineascã „vocaþia” 
pe care a ales-o ºi 
pentru care s-a 
pregãtit. Noi, 
educatorii, nu am 

pentru copiii ºi cadrele didactice uitat ºi nu vom uita 
de la Grãdiniþa cu Program niciodatã ce nobilã ºi ce frumoasã 
Prelungit „Amicii” Cãlãraºi ºi o este misiunea noastrã, aceea de a 
marcheazã prin manifestãri aprinde prima luminã în mintea 
specifice vârstei preºcolare. Copiii copilului ºi în sufletul acestuia ºi 
au participat la activitãþi educative aceasta pentru cã educaþia 
ºi recreative, programul schimbã, întradevãr, omul. Cariera 
cuprinzând activitãþile:de educator ca ºi altã carierã este 

demnã de preþuire, înãlþatã la l Spectacol de poezie
standard de calitate, atunci când l Cântece
contribuie oricât de modest la 

l Jocuri popularecreºterea valorii altor oameni. 
l Concursuri adaptate vârsteiZiua Mondialã a Educaþiei aduce, 

de fiecare datã, multã bucurie l Dans clasic

În vederea realizãrii Anchetei Structurale în conducãtorului instituþiei publice referitor la anchetele privind structura 
Agriculturã 2016, Direcþia Regionalã de organizatoare; exploataþiilor agricole ºi anchetele privind 
Statisticã Cãlãraºi, cu sediul în Cãlãraºi, strada ·copie B.I. / C.I. metodele de producþie agricolã, în ceea ce 
Progresul, nr. 23, bloc B34, etaj 2, judeþul ·copie acte de studii; priveºte coeficienþii de unitate de ºeptel ºi 
Cãlãraºi, organizeazã concurs pentru ocuparea ·copie carnet de muncã sau adeverinþã care sã definiþiile caracteristicilor
pe perioadã determinatã a unui post de expert ateste vechimea în muncã;

Regulamentul  (UE) nr. 715/2014 al Comisiei IA. ·cazier judiciar;
din 26 iunie 2014 de modificare a anexei III la ·adeverinþã care sã ateste starea de sãnãtate 
Regulamentul (CE) nr. 1166/2008 al corespunzãtoare;n Condiþii specifice de ocupare a postului:
Parlamentului European ºi al Consiliului ·curriculum vitae-studii universitare de licenþã absolvite cu 
privind anchetele structurale în agriculturã ºi Proba scrisã se va susþine în data de 19 diplomã, respectiv studii superioare de lungã 

00 ancheta privind metodele de producþie agricolã, octombrie 2016 ora 10 , iar interviul se va duratã absolvite cu diplomã de licenþã sa 
00 în ceea ce priveºte lista caracteristicilor care susþie în data de 21 octombrie 2016 ora 10 .echivalentã în domeniul: ºtiinþe sociale, ºtiinþe 

trebuie sã fie colectate în cadrul anchetei din inginereºti, matematicã ºi ºtinþele naturii;
2016 referitoare la structura exploataþiilor -vechime în specialitatea studiilor necesare 
agricoleexercitãrii funcþiei: minim 6 ani;

-cunoaºterea reglementãrilor naþionale ºi Regulamentul (UE) 2015/1391 al Comisiei 
l Legea nr. 226/2009 a organizãrii ºi internaþionale în domeniul statisticii din 13 august 2015 de modificare a 
functionãrii statisticii oficiale în România, cu agriculturii. Regulamentului (UE) nr. 1200/2009 de punere 
modificãrile ºi completãrile ulterioare

în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 
Abilitãþi, calitãþi ºi aptitudini necesare: H.G. nr. 957/2005 privind organizarea ºi 1166/2008 al Parlamentului European ºi al 

-integritate; funcþionarea Institutului Naþional de Statisticã, Consiliului, privind anchetele structurale în 
-atitudine pozitivã, pro-activã; republicatã ºi publicatã în M.O. agriculturã ºi ancheta privind metodele de 
-excelente calitãþi de comunicare scrisã ºi nr.865/18.12.2007, cu modificãrile ºi producþie agricolã, în ceea ce priveºte 
verbalã; completãrile ulterioare coeficienþii de unitãþi vitã mare (UVM) ºi 
-capacitate de organizare, autodisciplinã; definiþiile caracteristicilorRegulamentul (CE) nr. 1166/2008 al 
-promovare de înalte standarde etice ºi 

Parlamentului European ºi al Consiliului din 19 ANDREI T., BOURBONNAIS R., profesionale;
noiembrie 2008 privind anchetele structurale Econometrie, Editura Economicã, Bucureºti, -persoanã bine organizatã.
în agriculturã ºi ancheta privind metodele de 2008, ISBN 978-973-709-353
producþie agricolã ºi de abrogare a 

Condiþii de desfãºurare a concursului: Relaþii suplimentare se pot obþine la sediul Regulamentului (CE) nr. 571/88 al Consiliului
-dosarele de înscriere vor fi depuse în termen instituþiei sau la telefon 0342/401001, interior 

Regulamentul (CE) nr. 1200/2009 al de 10 zile lucrãtoare de la data afiºãrii 110.
Comisiei de punere în aplicare a anunþului, la secretariatul comisiei de concurs;
Regulamentului nr. 1166/2008 al -dosarul de înscriere va conþine: DIRECTOR  EXECUTIV,
Parlamentului European ºi al Consiliului ·cerere de înscriere la concurs adresatã DRAGU IONUÞ CRISTIAN

l 

l 

n l 

l 

l 

n 

l 

 BIBLIOGRAFIE:

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI, cu 
sediul în Bucureºti, str. Lev Tolstoi, nr. 22 - 
24, Sector 1, organizeazã concurs în 
perioada 28 octombrie – 25 noiembrie 2016,  
pentru ocuparea unor posturi  de auditor 
public extern – posturi de specialitate 
specifice activitãþii de control/audit, vacante 
în structura  centralã ºi teritorialã a Curþii 
de Conturi.

Pentru Camera de Conturi a judeþului 
CÃLÃRAªI, au fost scoase la concurs 3 
posturi de auditor public extern.

Tematica, bibliografia, precum ºi alte 
informaþii legate de organizarea ºi 
desfãºurarea concursului  se aflã publicate 
pe site-ul Curþii de Conturi a României 
www.curteadeconturi.ro

Pentru relaþii suplimentare vã puteþi adresa 
la telefon 0242.313.201 sau la sediul 
Camerei de Conturi Cãlãraºi situat în 
Cãlãraºi, strada Progresul, Bloc BBB, etaj 4.

Nr.  2019 /28.09.2016

A N U N Þ

ANUNÞ

Primãria Municipiului Cãlãraºi, cu 
sediul în mun. Cãlãraºi, str. Bucureºti, nr. 
140 A, jud. Cãlãraºi, titular al proiectului, 
anunþã publicul interesat asupra luãrii 
deciziei etapei de încadrare FÃRÃ evaluare 
de impact asupra mediului fãrã evaluare 
adecvatã de cãtre APM Cãlãraºi, în cadrul 
procedurilor de evaluare a impactului 
asupra mediului ºi de evaluare adecvatã,

pentru proiectul „Reparaþii reþea de apã 
str. Mihai Viteazu, tronson Dropia – 
str. Macului”, propus a fi amplasat în 
municipiul Cãlãraºi.

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

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

Anunþ public privind 
decizia etapei de încadrare

Primãria Municipiului Cãlãraºi, cu 
sediul în mun. Cãlãraºi, str. Bucureºti, nr. 
140 A, jud. Cãlãraºi, titular al proiectului, 
anunþã publicul interesat asupra luãrii 
deciziei etapei de încadrare FÃRÃ evaluare 
de impact asupra mediului, fãrã evaluare 
adecvatã de cãtre APM Cãlãraºi, în cadrul 
procedurilor de evaluare a impactului 
asupra mediului ºi de evaluare adecvatã,

pentru proiectul „Tratament bituminos 
pe strada Oituz ºi strada Nicolae 
Titulescu”, propus a fi amplasat în 
municipiul  Cãlãraºi.

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

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

Anunþ public privind 
decizia etapei de încadrareZiua Mondialã a Educaþiei la 

Grãdiniþa Amicii din Cãlãraºi
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Ü Miercuri, 12 octombrie Ester, Arabela Neazi, George Valentin Roºca
Iordache, Sorin Sîrghi, Monica Regia: Maia MorgensternÜ Vineri, 28 octombrie„Jocul Regilor”

---------------------------------------------------------------Pricopi/Viorica BantaºTeatrul Evreiesc de Stat
„Carre de aºi Ü Joi, 1 decembrieRegia: Harry EliadDistribuþie: Maia Morgenstern, Mircea 

Rusu, Andrei Finþi
„Ultimul Crãciun la Paris”cu... Valet”Regia: Felix Alexa

Ü Luni, 7 noiembrie--------------------------------------------------------------- Teatrul de pe LipscaniTeatrul Evreiesc de Stat
Ü Marþi, 18 octombrie Distribuþie: Magda Catone, Mihai Cãlãin, Distribuþie: Veaceslav Grosu, Geni „Mic ºi-al dracu”

Valentin Teodosiu, Lucian Iancu, „Faþa nevãzutã a... Lunii” Brenda, Mihai Ciucã, Nicolae 
Teatrul Evreiesc de Stat Antoaneta Zaharia, George IvaºcuTeatrul La Cinema Cãlugãriþa, Neculai Predicã, Nicolae 
Distribuþie: Maia Morgenstern,     Regia: Alexandru Lustig.Botezatu, Viorel Manole, Natalie Distribuþie: Radu Gheorghe

---------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

Programul Stagiunii teatrale de toamnã 2016

„Învãþat e omul care 
învaþã necontenit pe 
dânsul ºi învaþã 
necontenit pe alþii” – 
spunea Nicolae Iorga. 

Iatã o misiune a 
educatorului, cel care 
trebuie sã-ºi trãiascã 
„specialitatea” ºi sã-ºi 
împlineascã „vocaþia” 
pe care a ales-o ºi 
pentru care s-a 
pregãtit. Noi, 
educatorii, nu am 

pentru copiii ºi cadrele didactice uitat ºi nu vom uita 
de la Grãdiniþa cu Program niciodatã ce nobilã ºi ce frumoasã 
Prelungit „Amicii” Cãlãraºi ºi o este misiunea noastrã, aceea de a 
marcheazã prin manifestãri aprinde prima luminã în mintea 
specifice vârstei preºcolare. Copiii copilului ºi în sufletul acestuia ºi 
au participat la activitãþi educative aceasta pentru cã educaþia 
ºi recreative, programul schimbã, întradevãr, omul. Cariera 
cuprinzând activitãþile:de educator ca ºi altã carierã este 

demnã de preþuire, înãlþatã la l Spectacol de poezie
standard de calitate, atunci când l Cântece
contribuie oricât de modest la 

l Jocuri popularecreºterea valorii altor oameni. 
l Concursuri adaptate vârsteiZiua Mondialã a Educaþiei aduce, 

de fiecare datã, multã bucurie l Dans clasic

În vederea realizãrii Anchetei Structurale în conducãtorului instituþiei publice referitor la anchetele privind structura 
Agriculturã 2016, Direcþia Regionalã de organizatoare; exploataþiilor agricole ºi anchetele privind 
Statisticã Cãlãraºi, cu sediul în Cãlãraºi, strada ·copie B.I. / C.I. metodele de producþie agricolã, în ceea ce 
Progresul, nr. 23, bloc B34, etaj 2, judeþul ·copie acte de studii; priveºte coeficienþii de unitate de ºeptel ºi 
Cãlãraºi, organizeazã concurs pentru ocuparea ·copie carnet de muncã sau adeverinþã care sã definiþiile caracteristicilor
pe perioadã determinatã a unui post de expert ateste vechimea în muncã;

Regulamentul  (UE) nr. 715/2014 al Comisiei IA. ·cazier judiciar;
din 26 iunie 2014 de modificare a anexei III la ·adeverinþã care sã ateste starea de sãnãtate 
Regulamentul (CE) nr. 1166/2008 al corespunzãtoare;n Condiþii specifice de ocupare a postului:
Parlamentului European ºi al Consiliului ·curriculum vitae-studii universitare de licenþã absolvite cu 
privind anchetele structurale în agriculturã ºi Proba scrisã se va susþine în data de 19 diplomã, respectiv studii superioare de lungã 

00 ancheta privind metodele de producþie agricolã, octombrie 2016 ora 10 , iar interviul se va duratã absolvite cu diplomã de licenþã sa 
00 în ceea ce priveºte lista caracteristicilor care susþie în data de 21 octombrie 2016 ora 10 .echivalentã în domeniul: ºtiinþe sociale, ºtiinþe 

trebuie sã fie colectate în cadrul anchetei din inginereºti, matematicã ºi ºtinþele naturii;
2016 referitoare la structura exploataþiilor -vechime în specialitatea studiilor necesare 
agricoleexercitãrii funcþiei: minim 6 ani;

-cunoaºterea reglementãrilor naþionale ºi Regulamentul (UE) 2015/1391 al Comisiei 
l Legea nr. 226/2009 a organizãrii ºi internaþionale în domeniul statisticii din 13 august 2015 de modificare a 
functionãrii statisticii oficiale în România, cu agriculturii. Regulamentului (UE) nr. 1200/2009 de punere 
modificãrile ºi completãrile ulterioare

în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 
Abilitãþi, calitãþi ºi aptitudini necesare: H.G. nr. 957/2005 privind organizarea ºi 1166/2008 al Parlamentului European ºi al 

-integritate; funcþionarea Institutului Naþional de Statisticã, Consiliului, privind anchetele structurale în 
-atitudine pozitivã, pro-activã; republicatã ºi publicatã în M.O. agriculturã ºi ancheta privind metodele de 
-excelente calitãþi de comunicare scrisã ºi nr.865/18.12.2007, cu modificãrile ºi producþie agricolã, în ceea ce priveºte 
verbalã; completãrile ulterioare coeficienþii de unitãþi vitã mare (UVM) ºi 
-capacitate de organizare, autodisciplinã; definiþiile caracteristicilorRegulamentul (CE) nr. 1166/2008 al 
-promovare de înalte standarde etice ºi 

Parlamentului European ºi al Consiliului din 19 ANDREI T., BOURBONNAIS R., profesionale;
noiembrie 2008 privind anchetele structurale Econometrie, Editura Economicã, Bucureºti, -persoanã bine organizatã.
în agriculturã ºi ancheta privind metodele de 2008, ISBN 978-973-709-353
producþie agricolã ºi de abrogare a 

Condiþii de desfãºurare a concursului: Relaþii suplimentare se pot obþine la sediul Regulamentului (CE) nr. 571/88 al Consiliului
-dosarele de înscriere vor fi depuse în termen instituþiei sau la telefon 0342/401001, interior 

Regulamentul (CE) nr. 1200/2009 al de 10 zile lucrãtoare de la data afiºãrii 110.
Comisiei de punere în aplicare a anunþului, la secretariatul comisiei de concurs;
Regulamentului nr. 1166/2008 al -dosarul de înscriere va conþine: DIRECTOR  EXECUTIV,
Parlamentului European ºi al Consiliului ·cerere de înscriere la concurs adresatã DRAGU IONUÞ CRISTIAN

l 

l 

n l 

l 

l 

n 

l 

 BIBLIOGRAFIE:

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI, cu 
sediul în Bucureºti, str. Lev Tolstoi, nr. 22 - 
24, Sector 1, organizeazã concurs în 
perioada 28 octombrie – 25 noiembrie 2016,  
pentru ocuparea unor posturi  de auditor 
public extern – posturi de specialitate 
specifice activitãþii de control/audit, vacante 
în structura  centralã ºi teritorialã a Curþii 
de Conturi.

Pentru Camera de Conturi a judeþului 
CÃLÃRAªI, au fost scoase la concurs 3 
posturi de auditor public extern.

Tematica, bibliografia, precum ºi alte 
informaþii legate de organizarea ºi 
desfãºurarea concursului  se aflã publicate 
pe site-ul Curþii de Conturi a României 
www.curteadeconturi.ro

Pentru relaþii suplimentare vã puteþi adresa 
la telefon 0242.313.201 sau la sediul 
Camerei de Conturi Cãlãraºi situat în 
Cãlãraºi, strada Progresul, Bloc BBB, etaj 4.

Nr.  2019 /28.09.2016

A N U N Þ

ANUNÞ

Primãria Municipiului Cãlãraºi, cu 
sediul în mun. Cãlãraºi, str. Bucureºti, nr. 
140 A, jud. Cãlãraºi, titular al proiectului, 
anunþã publicul interesat asupra luãrii 
deciziei etapei de încadrare FÃRÃ evaluare 
de impact asupra mediului fãrã evaluare 
adecvatã de cãtre APM Cãlãraºi, în cadrul 
procedurilor de evaluare a impactului 
asupra mediului ºi de evaluare adecvatã,

pentru proiectul „Reparaþii reþea de apã 
str. Mihai Viteazu, tronson Dropia – 
str. Macului”, propus a fi amplasat în 
municipiul Cãlãraºi.

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

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

Anunþ public privind 
decizia etapei de încadrare

Primãria Municipiului Cãlãraºi, cu 
sediul în mun. Cãlãraºi, str. Bucureºti, nr. 
140 A, jud. Cãlãraºi, titular al proiectului, 
anunþã publicul interesat asupra luãrii 
deciziei etapei de încadrare FÃRÃ evaluare 
de impact asupra mediului, fãrã evaluare 
adecvatã de cãtre APM Cãlãraºi, în cadrul 
procedurilor de evaluare a impactului 
asupra mediului ºi de evaluare adecvatã,

pentru proiectul „Tratament bituminos 
pe strada Oituz ºi strada Nicolae 
Titulescu”, propus a fi amplasat în 
municipiul  Cãlãraºi.

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

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

Anunþ public privind 
decizia etapei de încadrareZiua Mondialã a Educaþiei la 

Grãdiniþa Amicii din Cãlãraºi
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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  OCTOMBRIE  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 27.09.2016 -  Bloc 1, Bloc 2, Bloc 3, Bloc 4, Bloc 5, Bloc 6, Bloc7, Bloc 8, Bloc 9 ,  Bloc 10 ,Bloc11,Bloc 12*, Bloc 12 
MI, , Bloc 12AS, , Bloc 16,  Bloc 20,  Bloc 32 A, Bloc 32 B, / l 28.10.2016 - Bloc 75G ,   Bloc 40 A, Bloc 40 B,

a sfârºitul lunii septembrie a.c., judeþean/raional între cele douã judeþ cu administraþia raionalã din 
o delegaþie a comunei administraþii. Anenii Noi. (...)LVâlcelele, condusã de primarul Presa localã din Anenii Noi a relatat ªi într-un caz, ºi în altul, atît primarii 

Ionel Tatu ºi însoþitã de preºedintele despre acest eveniment, apreciind cã din stînga, cît ºi cei din dreapta 
Consiliului Judeþean Cãlãraºi, Vasile este un alt pas important cãtre Prutului, au vorbit despre necesitatea 
Iliuþã s-a aflat în localitatea Calfa, apropierea de România. unor asemenea acorduri contribuie la 
Raionul Anenii Noi din Republica implementarea de proiecte comune ºi „Într-o atmosferã solemnã, în 
Moldova, cu scopul de a parafa la dezvoltarea comunitãþilor. Mai prezenþa unei numeroase delegaþii de 
acordul de înfrãþire între cele douã mult: aceste acorduri sunt un prilej primari din republicã, primarii 
comunitãþi. Discuþiile au demarat în de cunoaºtere reciprocã între românii comunelor Calfa ºi Vâlcele au semnat 
luna mai a.c., însã cu ocazia de pe ambele maluri ale Prutului, acordul de înfrãþire, discutat ºi 
sãrbãtoririi hramului localitãþii Calfa despãrþiþi de istorie.” – scrie ziarul parafat încã acum cîteva luni, în 
acest lucru a devenit oficial, primarul Adevãrul de Anenii Noi.ajunul alegerilor locale din România. 
comunei Calfa, Ludmila Ceaglic ºi cel La ceremonia de semnare a fost Primarul comunei Vâlcelele, Ionel 
al comunei Vâlcelele, Ionel Tatu prezent ºi preºedintele judeþului Tatu, s-a declarat încântat de faptul 
semnând acest parteneriat. Cãlãraºi, originar din Vâlcelele, care cã cele douã comunitãþi româneºti s-
Preºedintele Consiliului Judeþean a apreciat înalt valoarea au înfrãþit, fiind în acest fel ºi mai 
Cãlãraºi, Vasile Iliuþã, a discutat cu documentului semnat, menþionînd cã aproape una de cealaltã, atât din 
omologul sãu din raionul Anenii noi în cel mai scurt timp o procedurã punct de vedere economic cât ºi din 
despre o înfrãþire la nivel similarã va fi iniþiatã ºi la nivel de punct de vedere social.

(14%), Substaþia Budeºti – 356 
solicitãri (11%), Substaþia 
Fundulea – 198 solicitãri (6%), 
Substaþia Dragalina – 212 
solicitãri (7%).

Din totalul solicitãrilor, cea 
mai mare pondere au avut-o 
afecþiunile digestive (17,6%) 
urmate de febrã la adult ºi 
copil (11,9%), afecþiuni cardio-
vasculare (10,2%), afecþiuni 
neurologice (9,2%), traume 
(7,9%), afecþiuni psihiatrice 
(5,3%). Echipajele SAJ 
Cãlãraºi au intervenit la 50 de 
pacienþi din accidente rutiere 
ºi 46 de pacienþi aflaþi în stop 

ctivitatea Serviciului de numãrul total de solicitãri la cardio-respirator din care la 
Ambulanþã al Judeþului care s-a intervenit, 987 au fost 14 cazuri     s-au efectuat 
Cãlãraºi s-a desfãºurat A urgente majore, 1.722 urgente manevrele de resuscitare, în 

în luna septembrie cu un cod galben ºi 510 de cazuri de celelalte situaþii constatându-
numãr de 15 echipaje medicale transport sanitar neasistat. se decesul.
de urgenþã cu asistent, un Medicii din cadrul SAJ 

Timpul mediu de rãspuns, în echipaj medical de urgenþã cu Cãlãraºi s-au deplasat la 202 
luna septembrie, a fost de medic ºi 4 echipaje de cazuri (7,45%), restul de 2507 
4'52" în mediul urban ºi 15'27" transport sanitar neasistat.  cazuri de urgenþã fiind 

soluþionate de cãtre echipaje în mediul rural. Din punct de vedere al 
cu asistent medical. volumului activitãþii, în luna Din datele statistice colectate 

august 2016 autosanitarele Repartizarea solicitãrilor pe 
rezultã faptul cã serviciul de operative din parcul auto au punctele de lucru este 
ambulanþã a fost solicitat în rulat 150.624 km pentru a urmãtoarea: Staþia centralã 
luna septembrie pentru a rãspunde cu promptitudine Cãlãraºi -1372 solicitãri (43%), 
acorda asistenþã medicalã de celor 3219 solicitãri preluate Substaþia Olteniþa - 630 
urgenþã la un numãr de 18 prin intermediul numãrului solicitãri (20%), Substaþia 
tentative de suicid.unic de urgenþã 112. Din Lehliu-Garã – 451 solicitãri 

eºi pânã acum, în sediul 
ªcolii nr. 4 din municipiul 
Cãlãraºi, funcþionau 6 D

clase destinate învãþãmântului 
special, în cadrul CJRAE (Centrul 
Judeþean de Resurse ºi de 
Asistenþã Educaþionalã), judeþul 
Cãlãraºi rãmãsese singurul din 
þarã care nu avea o ªcoalã de 
acest fel, cu statut juridic.
În urma demersurilor fãcute de 

coordonatã metodologic de ISJ inspectorul general ºcolar, prof. 
Cãlãraºi ºi finanþatã de Consiliul dr. Constantin Tudor, de la 
Judeþean. Schema de personal va începutul anului ºcolar viitor, la 
fi formatã din 40 de persoane, Cãlãraºi va funcþiona ªcoala 
jumãtate personal didactic ºi 

Specialã de Învãþãmânt Integrat.
jumãtate personal nedidactic ºi 

Sediul acesteia va fi în cadrul auxiliar. Învãþãmântul special 
ªcolii nr 4, acolo unde acum se dureazã 10 clase ºi nu 8 aºa cum 
aflã sediul CJRAE, urmând ca se întâmplã la clasele normale 
acesta sã fie mutat în clãdirea în pentru cã programa este una mai 
care a funcþionat Colegiul lejerã. 
Naþional Barbu ªtirbei. 

Pãrinþii copiilor cu probleme care 
Astfel, noua ºcoalã din Cãlãraºi va sunt ºcolarizaþi, în regim extern, 
avea propria schemã de personal primesc în plus în jur de 400 de 
ºi conducere proprie iar numãrul lei, pe lângã indemnizaþia de 
de clase se va mãri la 10. însoþitor de 1250 lei. 
Conform inspectorului Constantin În altã ordine de idei, în clãdirea 
Tudor, ºi numãrul de elevi va rãmasã liberã dupã mutarea 
creºte de la 46, în prezent, la 80. Colegiului Barbu ªtirbei se va 
Aceasta se va numi ªcoala muta ºi Palatul Copiilor din 
Specialã Nr. 1 Cãlãraºi, va fi municipiu.

genþia Judeþeanã pentru Ocuparea Forþei de 
Muncã Cãlãraºi organizeazã joi, 20 octombrie A2016, Bursa Locurilor de Muncã pentru 

Absolvenþii promoþiei 2016. Acþiunea se va desfãºura 
începând cu ora 9.00, la sediul Centrului Regional de 
Formare Profesionalã a Adulþilor, str. Sloboziei, nr. 4 
Bis. În acelaºi interval de timp, bursa locurilor de 
muncã va avea loc ºi la sediul Agenþiei Locale pentru 
Ocuparea Forþei de Muncã din Olteniþa, str. Argeºului, 
nr.111. 

Deºi este o acþiune destinatã proaspeþilor absolvenþi, 
orice persoanã care se aflã în cãutarea unui loc de 
muncã este binevenitã, agenþia dispunând de oferte de 
locuri de muncã ºi pentru persoanele cu experienþã.
Învitãm la bursa locurilor de muncã absolvenþii 
promoþiei 2016 aflaþi în evidenþa instituþiei noastre, 
precum ºi agenþii economici care doresc sã ofere o 
ºansã pe piaþa muncii acestor tineri. 
„În viziunea organismelor de conducere UE în ceea ce 
priveºte ocuparea, s-a conturat o opþiune strategicã ºi 
anume adoptarea unui complex de mãsuri care vizeazã 
încadrarea în muncã a tinerilor. Concret, AJOFM 
Cãlãraºi urmãreºte ca tinerii cu vârsta mai micã de 25 
ani, care îºi pierd locul de muncã sau care nu gãsesc 
unul dupã terminarea studiilor, sã primeascã o ofertã 
de bunã calitate, fie de angajare, fie de continuare a 
educaþiei sau de întrare în ucenicie, ori de efectuare a 
unui stagiu”, a precizat Nicolae Chirana, director 
executiv al AJOFM Cãlãraºi.
Agenþii economici care doresc sã participe la bursa 
locurilor de muncã în vederea recrutãrii de personal 
sunt rugaþi sã contacteze Agenþia Judeþeanã pentru 
Ocuparea Forþei de Muncã Cãlãraºi la telefon : 
0242315798, 0242318376 sau e-mail: ajofm@cl.anofm.ro.

AJOFM Cãlãraºi organizeazã 
Bursa Locurilor de Muncã 

pentru Absolvenþi

Comuna Vâlcelele s-a înfrãþit cu 
localitatea Calfa din Republica Moldova

Cãlãraºiul va avea, 
în sfârºit, o ªcoalã 

Specialã de 
Învãþãmânt Integrat

Ambulanþa Cãlãraºi a 
intervenit la 18 tentative de 

suicid, în luna septembrie a.c.
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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  OCTOMBRIE  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 27.09.2016 -  Bloc 1, Bloc 2, Bloc 3, Bloc 4, Bloc 5, Bloc 6, Bloc7, Bloc 8, Bloc 9 ,  Bloc 10 ,Bloc11,Bloc 12*, Bloc 12 
MI, , Bloc 12AS, , Bloc 16,  Bloc 20,  Bloc 32 A, Bloc 32 B, / l 28.10.2016 - Bloc 75G ,   Bloc 40 A, Bloc 40 B,

a sfârºitul lunii septembrie a.c., judeþean/raional între cele douã judeþ cu administraþia raionalã din 
o delegaþie a comunei administraþii. Anenii Noi. (...)LVâlcelele, condusã de primarul Presa localã din Anenii Noi a relatat ªi într-un caz, ºi în altul, atît primarii 

Ionel Tatu ºi însoþitã de preºedintele despre acest eveniment, apreciind cã din stînga, cît ºi cei din dreapta 
Consiliului Judeþean Cãlãraºi, Vasile este un alt pas important cãtre Prutului, au vorbit despre necesitatea 
Iliuþã s-a aflat în localitatea Calfa, apropierea de România. unor asemenea acorduri contribuie la 
Raionul Anenii Noi din Republica implementarea de proiecte comune ºi „Într-o atmosferã solemnã, în 
Moldova, cu scopul de a parafa la dezvoltarea comunitãþilor. Mai prezenþa unei numeroase delegaþii de 
acordul de înfrãþire între cele douã mult: aceste acorduri sunt un prilej primari din republicã, primarii 
comunitãþi. Discuþiile au demarat în de cunoaºtere reciprocã între românii comunelor Calfa ºi Vâlcele au semnat 
luna mai a.c., însã cu ocazia de pe ambele maluri ale Prutului, acordul de înfrãþire, discutat ºi 
sãrbãtoririi hramului localitãþii Calfa despãrþiþi de istorie.” – scrie ziarul parafat încã acum cîteva luni, în 
acest lucru a devenit oficial, primarul Adevãrul de Anenii Noi.ajunul alegerilor locale din România. 
comunei Calfa, Ludmila Ceaglic ºi cel La ceremonia de semnare a fost Primarul comunei Vâlcelele, Ionel 
al comunei Vâlcelele, Ionel Tatu prezent ºi preºedintele judeþului Tatu, s-a declarat încântat de faptul 
semnând acest parteneriat. Cãlãraºi, originar din Vâlcelele, care cã cele douã comunitãþi româneºti s-
Preºedintele Consiliului Judeþean a apreciat înalt valoarea au înfrãþit, fiind în acest fel ºi mai 
Cãlãraºi, Vasile Iliuþã, a discutat cu documentului semnat, menþionînd cã aproape una de cealaltã, atât din 
omologul sãu din raionul Anenii noi în cel mai scurt timp o procedurã punct de vedere economic cât ºi din 
despre o înfrãþire la nivel similarã va fi iniþiatã ºi la nivel de punct de vedere social.

(14%), Substaþia Budeºti – 356 
solicitãri (11%), Substaþia 
Fundulea – 198 solicitãri (6%), 
Substaþia Dragalina – 212 
solicitãri (7%).

Din totalul solicitãrilor, cea 
mai mare pondere au avut-o 
afecþiunile digestive (17,6%) 
urmate de febrã la adult ºi 
copil (11,9%), afecþiuni cardio-
vasculare (10,2%), afecþiuni 
neurologice (9,2%), traume 
(7,9%), afecþiuni psihiatrice 
(5,3%). Echipajele SAJ 
Cãlãraºi au intervenit la 50 de 
pacienþi din accidente rutiere 
ºi 46 de pacienþi aflaþi în stop 

ctivitatea Serviciului de numãrul total de solicitãri la cardio-respirator din care la 
Ambulanþã al Judeþului care s-a intervenit, 987 au fost 14 cazuri     s-au efectuat 
Cãlãraºi s-a desfãºurat A urgente majore, 1.722 urgente manevrele de resuscitare, în 

în luna septembrie cu un cod galben ºi 510 de cazuri de celelalte situaþii constatându-
numãr de 15 echipaje medicale transport sanitar neasistat. se decesul.
de urgenþã cu asistent, un Medicii din cadrul SAJ 

Timpul mediu de rãspuns, în echipaj medical de urgenþã cu Cãlãraºi s-au deplasat la 202 
luna septembrie, a fost de medic ºi 4 echipaje de cazuri (7,45%), restul de 2507 
4'52" în mediul urban ºi 15'27" transport sanitar neasistat.  cazuri de urgenþã fiind 

soluþionate de cãtre echipaje în mediul rural. Din punct de vedere al 
cu asistent medical. volumului activitãþii, în luna Din datele statistice colectate 

august 2016 autosanitarele Repartizarea solicitãrilor pe 
rezultã faptul cã serviciul de operative din parcul auto au punctele de lucru este 
ambulanþã a fost solicitat în rulat 150.624 km pentru a urmãtoarea: Staþia centralã 
luna septembrie pentru a rãspunde cu promptitudine Cãlãraºi -1372 solicitãri (43%), 
acorda asistenþã medicalã de celor 3219 solicitãri preluate Substaþia Olteniþa - 630 
urgenþã la un numãr de 18 prin intermediul numãrului solicitãri (20%), Substaþia 
tentative de suicid.unic de urgenþã 112. Din Lehliu-Garã – 451 solicitãri 

eºi pânã acum, în sediul 
ªcolii nr. 4 din municipiul 
Cãlãraºi, funcþionau 6 D

clase destinate învãþãmântului 
special, în cadrul CJRAE (Centrul 
Judeþean de Resurse ºi de 
Asistenþã Educaþionalã), judeþul 
Cãlãraºi rãmãsese singurul din 
þarã care nu avea o ªcoalã de 
acest fel, cu statut juridic.
În urma demersurilor fãcute de 

coordonatã metodologic de ISJ inspectorul general ºcolar, prof. 
Cãlãraºi ºi finanþatã de Consiliul dr. Constantin Tudor, de la 
Judeþean. Schema de personal va începutul anului ºcolar viitor, la 
fi formatã din 40 de persoane, Cãlãraºi va funcþiona ªcoala 
jumãtate personal didactic ºi 

Specialã de Învãþãmânt Integrat.
jumãtate personal nedidactic ºi 

Sediul acesteia va fi în cadrul auxiliar. Învãþãmântul special 
ªcolii nr 4, acolo unde acum se dureazã 10 clase ºi nu 8 aºa cum 
aflã sediul CJRAE, urmând ca se întâmplã la clasele normale 
acesta sã fie mutat în clãdirea în pentru cã programa este una mai 
care a funcþionat Colegiul lejerã. 
Naþional Barbu ªtirbei. 

Pãrinþii copiilor cu probleme care 
Astfel, noua ºcoalã din Cãlãraºi va sunt ºcolarizaþi, în regim extern, 
avea propria schemã de personal primesc în plus în jur de 400 de 
ºi conducere proprie iar numãrul lei, pe lângã indemnizaþia de 
de clase se va mãri la 10. însoþitor de 1250 lei. 
Conform inspectorului Constantin În altã ordine de idei, în clãdirea 
Tudor, ºi numãrul de elevi va rãmasã liberã dupã mutarea 
creºte de la 46, în prezent, la 80. Colegiului Barbu ªtirbei se va 
Aceasta se va numi ªcoala muta ºi Palatul Copiilor din 
Specialã Nr. 1 Cãlãraºi, va fi municipiu.

genþia Judeþeanã pentru Ocuparea Forþei de 
Muncã Cãlãraºi organizeazã joi, 20 octombrie A2016, Bursa Locurilor de Muncã pentru 

Absolvenþii promoþiei 2016. Acþiunea se va desfãºura 
începând cu ora 9.00, la sediul Centrului Regional de 
Formare Profesionalã a Adulþilor, str. Sloboziei, nr. 4 
Bis. În acelaºi interval de timp, bursa locurilor de 
muncã va avea loc ºi la sediul Agenþiei Locale pentru 
Ocuparea Forþei de Muncã din Olteniþa, str. Argeºului, 
nr.111. 

Deºi este o acþiune destinatã proaspeþilor absolvenþi, 
orice persoanã care se aflã în cãutarea unui loc de 
muncã este binevenitã, agenþia dispunând de oferte de 
locuri de muncã ºi pentru persoanele cu experienþã.
Învitãm la bursa locurilor de muncã absolvenþii 
promoþiei 2016 aflaþi în evidenþa instituþiei noastre, 
precum ºi agenþii economici care doresc sã ofere o 
ºansã pe piaþa muncii acestor tineri. 
„În viziunea organismelor de conducere UE în ceea ce 
priveºte ocuparea, s-a conturat o opþiune strategicã ºi 
anume adoptarea unui complex de mãsuri care vizeazã 
încadrarea în muncã a tinerilor. Concret, AJOFM 
Cãlãraºi urmãreºte ca tinerii cu vârsta mai micã de 25 
ani, care îºi pierd locul de muncã sau care nu gãsesc 
unul dupã terminarea studiilor, sã primeascã o ofertã 
de bunã calitate, fie de angajare, fie de continuare a 
educaþiei sau de întrare în ucenicie, ori de efectuare a 
unui stagiu”, a precizat Nicolae Chirana, director 
executiv al AJOFM Cãlãraºi.
Agenþii economici care doresc sã participe la bursa 
locurilor de muncã în vederea recrutãrii de personal 
sunt rugaþi sã contacteze Agenþia Judeþeanã pentru 
Ocuparea Forþei de Muncã Cãlãraºi la telefon : 
0242315798, 0242318376 sau e-mail: ajofm@cl.anofm.ro.

AJOFM Cãlãraºi organizeazã 
Bursa Locurilor de Muncã 

pentru Absolvenþi

Comuna Vâlcelele s-a înfrãþit cu 
localitatea Calfa din Republica Moldova

Cãlãraºiul va avea, 
în sfârºit, o ªcoalã 

Specialã de 
Învãþãmânt Integrat

Ambulanþa Cãlãraºi a 
intervenit la 18 tentative de 

suicid, în luna septembrie a.c.
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Siguranþã, confort, rapiditate, punctualitate

Cinema 3D - 2D Cãlãraºi

Cãlãraºi)  ºi ªcoala Generalã „Sv. Kiril ºi Secretariatul Comun al Programului Interreg 
Metodii", din satul  Kalipetrovo (districtul V-A România – Bulgaria din cadrul Biroului 
Silistra), cu scopul promovãrii  în rândul Regional pentru Cooperare Transfrontalierã 
elevilor a rezultatelor obþinute prin Cãlãraºi pentru graniþa România – Bulgaria 
implementarea proiectelor finanþate prin (BRCT Cãlãraºi) a continuat tradiþia 
programele de cooperare transfrontalierã sãrbãtoririi Zilei Cooperarii Europene ºi în 
România – Bulgaria ºi conºtientizãrii  anul 2016, prin organizarea unor acþiuni atât 
importanþei cooperãrii teritoriale europene. în Bulgaria cât ºi în România, sub motto-ul 

"Creºtem împreunã".
Ziua Cooperãrii Europene  este celebratã 
începând cu anul 2011 de cãtre programele Miercuri, 21 septembrie 2016, în prima 
de cooperare transfrontaliere, parte a zilei  au fost  organizate simultan 

ªcoala Gimnazialã „George transnaþionale ºi interregionale prin diverse douã acþiuni la 
unitatea prin diversitate ce caracterizeazã 

Valsan", din satul Independenþa evenimente, manifestãri culturale sau  (judeþul 
Uniunea Europeanã, de a arãta cã 

ºtiinþifice pentru  prezentarea programelor 
programele de cooperare pot ºi chiar au un 

ºi a contribuþiei  proiectelor finanþate la 
impact pozitiv asupra vieþii oamenilor.

coeziunea teritorialã, economicã ºi socialã. 
În acelaºi timp, scopul general al sãrbãtoririi Pentru informaþii privind cooperarea 
acestei zile este de a creºte nivelul de teritorialã europeanã, vã invitãm sã accesaþi 
înþelegere culturalã reciprocã, de a sublinia pagina de internet www.ecday.eu

Pentru informaþii suplimentare privind 
proiectele finanþate în cadrul Programului 
Interreg V-A România-Bulgaria, vã invitãm sã 
accesaþi pagina de internet a Programului: 
www.interregrobg.eu 

Ziua Cooperãrii Europene 2016

www.interregrobg.eu
Conþinutul acestui material nu reprezintã în mod necesar poziþia oficialã a Uniunii Europene.

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 :ursã dus  

12 
i e!m nut

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

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

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