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reducere de 50%

PSD Cãlãraºi

Roxana 
Paþurcã

 va 
avea pentru prima 
oarã în istoria sa o 
femeie candidat la 
Senat - 

Comitetul Executiv Naþional al PSD, desfãºurat sãptãmâna 
aceasta la Palatul Parlamentului, a decis ordinea pe listele 
pentru Senat ºi Camera Deputaþilor la PSD Cãlãraºi. Pentru 
prima datã în istoria organizaþiei judeþene a PSD Cãlãraºi, o 
femeie, Roxana Natalia Paþurcã, va candida pentru funcþia 
de senator de pe locul 1...
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uni, 17 octombrie 2016, În urma alegerilor avute loc în 
primarul municipiului cadrul lucrãrilor, primarul Daniel 
Cãlãraºi, Daniel ªtefan L ªtefan Drãgulin a fost ales, pentru 

Drãgulin, a fost prezent la urmãtorii patru ani, vicepreºedinte 
Adunarea Generalã a Asociaþiei al AMR.
Municipiilor din România, Asociaþia Municipiilor din România 
organizaþie unde a deþinut, în (AMR), a fost înfiinþatã în anul 
ultimii patru ani, funcþia de 1990 sub numele de 
membru în Comitetul Director. Federaþia... >> pagina 3
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 ºi Cristian Sefer 
deschid 

listele la 
PMP Cãlãraºi

Simona Vlãdica

Parþial noros Parþial noros Parþial noros

1.460 locuri de muncã 
vacante în Spaþiul Economic 
European

facebook.com/simona.vladica

Parþial noros

 „Voi pune accent pe modernizarea 
instituþiilor de învãþãmânt din 

comunã întrucât cred cu tãrie în 
actul educaþional“

 „Voi pune accent pe modernizarea 
instituþiilor de învãþãmânt din 

comunã întrucât cred cu tãrie în 
actul educaþional“

„Vreau sã gãsesc soluþii 
pentru atragerea investitorilor, 

implicit crearea de noi locuri 
de muncã”

„Vreau sã gãsesc soluþii 
pentru atragerea investitorilor, 

implicit crearea de noi locuri 
de muncã”

ALEGERI PARLAMENTARE 2016

Primarul  a fost 
ales în funcþia de vicepreºedinte al 
Asociaþiei Municipiilor din România

Daniel ªtefan Drãgulin

Deputatul 
s-a înscris în PNL 
dar nu va mai candida 
la Parlament

Maria Dragomir 

A fost aprobatã 

ºi devizul 

general pentru modernizarea 

DJ 402 ºi DJ 302 

documentaþia 

tehnico-economicã 

ªcoala Gimnazialã „Mircea 
Vodã” a participat la un 
exerciþiu de alarmare în 
caz de cutremur

PNL ºi-a prezentat 
candidaþii la Parlament 

Fostul ministru de justiþie Cãtãlin Predoiu, primvicepreºedintele PNL, 
cel care deschide lista PNL Cãlãraºi pentru Camera Deputaþilor la 
alegerile parlamentare din 11 decembrie, a fost miercuri, 26 
octombrie, la Cãlãraºi pentru a-ºi depune candidatura. Imediat dupã a 
fost organizatã o conferinþã de presã în care candidaþii ºi-au expus 
motivele pentru care candideazã ºi proiectele pe care le au pentru 
judeþ în calitatea lor de parlamentari cãlãrãºeni. Cel mai nou membru 
al PNL Cãlãraºi, Cãtãlin Predoiu, s-a arãtat onorat...

C. Predoiu: „Vin cu 
modestie în aceastã 
echipã!”
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Serviciul de Ambulanþã al Judeþului 
Cãlãraºi, cu sediul în Cãlãraºi, str. 
Lalelelor, nr. 2A, jud. Cãlãraºi, având 
în vedere prevederile HG nr. 286/2011, 
art. 7, modificatã prin HG 1027/2014, 
anunþã organizarea, în data de 
22.11.2016, ora 11.00, concurs pentru 
ocuparea, pe duratã nedeterminatã, a 
unui post de naturã contractualã în 
cadrul Serviciului de Ambulanþã al 
Judeþului Cãlãraºi, Staþia Centralã de 
Ambulanþã Cãlãraºi:

- un post vacant de ºofer autosanitarã 
I, la Serviciul de Ambulanþã Judeþean 
Cãlãraºi, cu studii medii, vechime de 
ºase ani ca ºofer profesionist sau trei 
ani ca ºofer autosanitarã II; 

Candidaþii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 10 
zile lucrãtoare de la data publicãrii 
anunþului.

Concursul se desfaºoarã la sediul 
Serviciului de Ambulanþã al Judeþului 
Cãlãraºi din str. Lalelelor nr. 2A, loc. 
Cãlãraºi, jud. Cãlãraºi în data de 
22.11.2016 ºi proba de interviu în data 
de 25.11.2016.

Tematica, bibliografia ºi alte relaþii se 
pot obþine la sediul unitãþii din 
Cãlãraºi, str. Lalelelor, nr. 2A sau tel. 
0242/332622.

Manager general interimar,
Ec. Manea Marius

proiectate în conformitate cu 
ultimele date furnizate de OCPI 
Cãlãraºi, emise prin informarea cu 
nr. 340 din 08.01.2016, cu privire la 
limita administrativã cu Judeþul 
Ialomiþa, precum ºi a modificãrii 
cotei TVA, conform art. 291 alin. (1) 
lit. a) din Codul Fiscal adoptat prin 
Legea 227/2015, de la 24% la 20%, s-
a procedat la actualizarea Devizului 
General al lucrãrii ºi indicatorilor 
tehnico – economici, motiv pentru 
care în ºedinþa din 28.04.2016 a fost 
adoptatã Hotãrârea nr. 53 pentru 
modificarea ºi completarea Hotãrârii 
nr. 68/2014 mai sus menþionate.
Potrivit prevederilor Ghidului 
solicitantului, este necesar ca, prin 
Hotãrârea Consiliului Judeþean de 
aprobare a indicatorilor 
tehnico–economici ai investiþiei, sã 
se asume ºi faptul cã, la momentul 
recepþiei lucrãrilor implementate 
prin proiectul finanþat prin POR 

onsilierii judeþeni au aprobat - Drumul judeþean DJ402, km 0+000 2014-2020, întregul traseu este 
în ºedinþa de sãptãmâna – km 53+700, se desfãºoarã pe funcþional, în stare bunã, în 

teritoriul comunelor Curcani (DN4) Ctrecutã documentaþia tehnico- integralitatea sã (inclusiv 
economicã ºi devizul general pentru – Luica – Nana – Solacolu – tronsoanele finanþate din alte surse 
„Modernizarea ºi Reabilitarea Fundulea (DN3) ºi Tãmãdãu Mare de finanþare), asigurându-se 
drumurilor judeþene DJ402 tronson (DN3) – Dârvari – Gostilele – conectarea la reþeaua TEN-T.
DN4 – Curcani – Mãriuþa - limitã Mãriuþa – limita judeþ Ialomiþa.

În concluzie, s-a considerat cã este 
judeþ Ialomiþa km 0+000 – km - Drumul judeþean DJ302, km 0+000 necesarã ºi oportunã adoptarea unei 
53+700 ºi DJ302 tronson DN3 – – km 15+365, se desfãºoarã pe hotãrâri prin care Consiliul Judeþean 
Belciugatele – Mãriuþa – limitã judeþ teritoriul localitãþilor Belciugatele Cãlãraºi sã aprobe documentaþia 
Ialomiþa km 0+000 – km 15+365”, (DN3) ºi Mãriuþa, judeþul Cãlãraºi. tehnico-economicã ºi a devizului 
Faza - Documentaþie de Avizare a Caracteristicile principale propuse: general la obiectivul de investiþie 
Lucrãrilor de Intervenþie. Lungimea proiectatã a sectorului de menþionat.
În ºedinþa din data de 25.06.2014 s-a drum este de: Temeiul legal al mãsurii propuse de 
aprobat Hotãrârea nr. 68/2014 -DJ 402 = 48,611 km iniþiator este reprezentat prin 
privind aprobarea documentaþiei -DJ 302 = 13,180 km prevederile pct. 4.1.18. din Ghidul 
tehnico-economice ºi a devizului Solicitantului – Axa prioritarã 6 -Platforma drumului = 8,00 m
general la obiectivul de investiþie „Stimularea mobilitãþii regionale -Partea carosabilã = 6,00 m
„Modernizarea ºi Reabilitarea prin conectarea infrastructurii -Benzi de circulaþie = 2drumurilor judeþene DJ402 tronson rutiere regionale la reþeaua TEN-T”, -Acostamente = 2 x 1,00m (variabil, DN4 – Curcani – Mãriuþa limita aprobat prin Ordinul ministrului minim 0,5 m)judeþ Ialomiþa km 0+000 – km dezvoltãrii regionale ºi administraþiei 

-Panta transversala pe partea 53+700 ºi DJ302 tronson DN3 – publice nr. 907/2016, ale art. 44 alin. 
carosabilã: 2,5%Belciugatele – Mãriuþa  – limita (1) ºi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 
-Panta transversala pe acostamente: judeþ Ialomiþa km 0+000 – km 273/2006 privind finanþele publice 
4%15+365”, Faza - Documentaþie de locale, cu modificãrile ºi completãrile 

Avizare a Lucrãrilor de Intervenþie. -Acostamentele drumului vor avea ulterioare, precum ºi ale art. 91 alin. 
lãþimea variabilã cuprinsã între 0,5 Datele de identificare ale obiectivului (1) lit. b), alin. (3) lit. f) ºi art. 126 
m (valoare minimã) ºi 1,0 m.de investiþie menþionat, la data din Legea administraþiei publice 

adoptãrii Hotãrârii Consiliului Durata estimatã de realizare a locale nr. 215/2001, republicatã, cu 
Judeþean nr. 68/2014 erau: investiþiei: 42 luni. modificãrile ºi  completãrile 

În urma revizuirii lungimii Amplasament: ulterioare. 

A fost aprobatã documentaþia 
tehnico-economicã ºi devizul general 
pentru modernizarea DJ 402 ºi DJ 302 

uni, 17 octombrie 2016, funcþionat de la început ca o 
primarul municipiului organizaþie pentru sprijinirea 
Cãlãraºi, Daniel ªtefan ºi reprezentarea intereselor L

Drãgulin, a fost prezent la autoritãþilor locale.
Adunarea Generalã a 

AMR include în prezent 103 Asociaþiei Municipiilor din 
municipii (toate municipiile), România, organizaþie unde a 
precum ºi cele 6 sectoare ale deþinut, în ultimii patru ani, 
Municipiului Bucureºti funcþia de membru în 
rezultând un total de 109 Comitetul Director.
membri.

În urma alegerilor avute loc în AMR este persoanã juridicã de 
cadrul lucrãrilor, primarul drept privat, fãrã scop 
Daniel ªtefan Drãgulin a fost patrimonial, neguvernamentalã 
ales, pentru urmãtorii patru ºi apoliticã, constituitã în 
ani, vicepreºedinte al AMR. vederea promovãrii ºi protejãrii 
Asociaþia Municipiilor din intereselor comune ale 
România (AMR), a fost autoritãþilor administraþiei 
înfiinþatã în anul 1990 sub publice locale (APL), pentru 
numele de Federaþia soluþionarea ºi gestionarea 
Municipiilor din România nevoilor publice în numele ºi 
(FMR) de cãtre 30 de membri pentru interesul colectivitãþilor 
asociaþi fondatori ºi a locale.

Primarul Daniel ªtefan Drãgulin a fost ales în funcþia de 
vicepreºedinte al Asociaþiei Municipiilor din România

SERVICIUL DE AMBULANÞÃ 
AL JUDEÞULUI CÃLÃRAªI

STR. LALELELOR , Nr. 2A, COD FISCAL 7847020, 
C.P. 910102, CÃLÃRAªI

TEL.0242- 312818  TEL/FAX . 0242- 332622

ANUNÞ CONCURS 

forþã în funcþie de judeþul respectiv. 
Adicã un judeþ cu o pondere 
economicã ºi o populaþie mai micã, 
deputatul respectiv ar avea o forþã mai 
micã în comparaþie cu deputaþii de 
Bucureºti sau Prahova, de exemplu. 
Deci, ideea cã reprezinþi doar judeþul 
tãu este falsã. (...) Eu nu sunt dintre 
cei care au fost desemnaþi sã îºi aleagã 
mereu judeþele, am avut 5 mandate în 
acelaºi loc ºi cu totul excepþional am 
fost desemnat aici (n.r. în jud. 
Cãlãraºi) asta dovedind grija 
conducerii centrale pentru organizaþia 
ºi pentru judeþul dvs. În ceea ce 
priveºte susþinerea intereselor locale, 
întotdeauna am fãcut acest lucru, ºi cu 
experienþa ºi cu cunoaºterea anumitor 
persoane, pentru cã de multe ori acesta ºi doi deputaþi.”, a mai spus omitetul Executiv Naþional al 
lucrurile se rezolvã prin cunoºtinþe aceasta.PSD, desfãºurat sãptãmâna 
personale, dacã te-ai apropiat în aceasta la Palatul Parlamentului, C La rândul sãu, Eugen Nicolicea a 
decursul vremii de anumite funcþii a decis ordinea pe listele pentru declarat cã a sosit la Cãlãraºi pentru a 
altfel ai intrarea în zona respectivã. Senat ºi Camera Deputaþilor la PSD ajuta judeþul prin prisma experienþei 
Eu vã declar de pe acum cã interesele Cãlãraºi. Pentru prima datã în istoria de 24 de ani de parlamentar timp în 
locale ale locuitorilor le voi duce la organizaþiei judeþene a PSD Cãlãraºi, care a fost de opt ori vicepreºedinte al 
îndeplinire luând legãtura cu toþi aleºii o femeie, Roxana Natalia Paþurcã, va Camerei Deputaþilor.
locali, primari, preºedinte, consilieri candida pentru funcþia de senator de 

„Cu privire la candidatura mea în judeþeni ºi locali pentru cã toþi pe locul 1. Mulþi ani aceastã funcþie a 
judeþul Cãlãraºi, experienþa mea de 24 senatorii ºi deputaþii din judeþul fost ocupatã doar de Doru Ioan 
de ani, am îndeplinit funcþia de Tãrãcilã. La mijlocul acestei Cãlãraºi au obligaþia sã sprijine 
vicepreºedinte al camerei de opt ori, interesele judeþului. Acest lucru se sãptãmâni, candidaþii social democraþi 
am fost secretar, chestor, preºedinte al face prin intermediului administraþiei au apãrut în faþa presei pentru a se 
mai multor comisii, nu cred cã mai prezenta. Alãturi de Roxana Paþurcã, locale, aleasã tot de cãlãrãºeni ºi prin 
existã altcineva cu o asemenea Marius Dulce, Iulian Iacomi, Sorin urmare, dacã nu existã o îmbinare 
experienþã, iar ºefii de la PSD þinut Vrãjitoru ºi directorul de campanie între aleºii locali ºi parlamentari, 
cont de acest lucru când au luat Ciprian Pandea a participat ºi Eugen judeþul suferã. Dupã alegeri trebuie ca 
aceaastã decizie. Determinant pentru Nicolicea, candidatul PSD Cãlãraºi toþi parlamentarii sã lase la o parte 
alegerea acestui judeþ a fost ºi pentru funcþia de deputat. Eugen apartenenþa politicã ºi vadã un singur 
evenimentul tragic, organizaþia a Nicolicea este unul dintre cei mai scop – binele judeþelui.”, a afirmat 
rãmas fãrã preºedintele pe care îl longevivi parlamentari din România Nicolicea.
regretãm cu toþii ºi s-a sperat ca prin având la activ 6 mandate de deputat. 
desemnarea cuiva care are o anumitã Ultimul l-a obþinut în judeþul Buzãu. n Senat:
forþã sã tragã lista ºi, de asemenea, sã Acesta a mai deþinut ºi funcþia de 1. Roxana Natalia Paþurcã

ministru pentru relaþia cu se arate grija pe care o are PSD-ul 
2. Marius Dulcepentru organizaþia de aici. Ideea cã Parlamentul.
3. Denisa Ciulinarudoar localnicii pot fi parlamentari ºi Creditatã de centru pentru a deschide 
4. Nicolae Râjnoveanupot reprezenta mai bine este greºitã lista la Senat, Roxana Paþurcã a 

pentru cã în Constituþie se spune cã promis o campanie civilizatã, decentã, 
deputaþii sunt reprezentanþii Camera Deputaþilor:fãrã a intra în unele dispute cu 
poporului nu sunt reprezentanþii unui contracandidaþii. 1. Eugen Nicolicea
anume judeþ. Ca sã vã daþi seama cã „Sunt onoratã, am încredere în forþele 2. Iulian Iacomi
am dreptate, dacã ar fi reprezentanþii mele proprii, în echipa pe care o 3. Sorin Vrãjitoru
doar ai unui anumit judeþ atunci ar fi reprezint, ºi cu siguranþã vom gãsi 4. George Chiriþã alegeri locale nu ar mai fi puterea sã ne canalizãm energia, forþa 

5. Gheorghe Stoianparlamentare ºi de asemenea am avea ºi determinarea sã reuºim sã avem la 
6. Cãlin Petre Alexandrudeputaþi cu mai multã sau mai puþinã Cãlãraºi un senator, femeie în cazul 

n 

avem nevoie de oameni care 
sã fie trataþi aºa cum 
trebuie ºi avem nevoie de 
profesioniºti care sã fie 
educaþi aºa cum trebuie. 
Una dintre problemele 

imona Vlãdica este judeþului, aºa cum am gãsit 
soþia directorului eu din discuþiile cu oamenii, 

din analizele pe care le-am medical al Spitalului S
fãcut ar fi locurile de Judeþean de Urgenþã 

Cãlãraºi, dr. Laurenþiu muncã.”, a declarat Simona 
Vlãdica în cadrul primei Beluºicã ºi, pentru o scurtã 
conferinþe de presã a PMP, perioadã de timp, a fost 
în calitatea sa de candidat consiliera preºedintelui 
la Senat.Consiliului Judeþean 
Cristian George Sefer a fost Cãlãraºi, Vasile Iliuþã. 
ales deputat în 2012 în Recent, aceasta s-a înscris 
judeþul Mureº din parte PP-în PMP ºi va candida pe 
DD, partid din care a plecat prima poziþie la Senat în 
alãturându-se grupului judeþul Cãlãraºi. Simona 

de acþiune ºi sunt un om seminarii cel puþin pânã parlamentar PSD în 2014. Vlãdica este cunoscutã la 
politic ce nu a ocupat niciun ajung la urmãtoarea În februarie 2016 acesta s-a nivel naþional pentru 
fel de funcþie publicã pânã destinaþie mã gândesc la mutat la UNPR care ulterior activitatea pe care o 
în prezent, motiv pentru discuþiile pe care le-am avut a fuzionat cu PMP. Sefer va desfãºoarã în cadrul 
care doresc sã fac o altfel de cu ei. Sunt nãscutã într-un ocupa poziþia 1 la Camera Sãnãtatea Media Group. 
politicã. O politicã venitã în sat din Ardeal, în Apuseni, Deputaþilor în organizaþia Conform prezentãrii de pe 
sprijinul cetãþenilor. La un ºtiu ce înseamnã sã trãieºti 

cãlãrãºeanã unde va ocupa site, „Sãnãtatea Media 
moment dat poate mi s-a la þarã, ºtiu ce înseamnã sã 

ºi funcþia de preºedinte Group s-a axat pe spus cã sunt idealistã, nu fii copil ºi sã-þi doreºti sã 
interimar.comunicarea medicalã, un sunt idealistã. Pentru cei ajungi „cineva”, motiv 

sector de niºã, ofertant ºi Miercuri, Partidul Miºcarea care mã cunosc ºi o sã mã pentru care ºtiu ce 
provocator din punct de Popularã, organizaþia cunoaºteþi ºi înseamnã lupta. Doresc sã 
vedere al perspectivelor judeþeanã Cãlãraºi, a dumneavoastrã, sunt o lupt pentru locuitorii din 
comunicaþionale, ºi, în prezentat lista cu candidaþii luptãtoare. Lupt pentru ceea acest judeþ pentru cã eu am 
acelaºi timp, un domeniu în pentru alegerile ce cred ºi lupt pentru a vãzut în judeþul Cãlãraºi un 
care se simte nevoia de parlamentare din 11 ajuta oamenii. Desfãºor judeþ cu un uriaº potenþial. 
abordare profesionistã a decembrie.activitãþi profesionale în Este aproape de Bucureºti, 
informãrii ºi a relaþiilor slujba oamenilor de foarte este aproape de autostradã, 
publice.”. Inclusiv la multã vreme. Sunt ancoratã este pe  malul Dunãrii, aveþi n Senat: 
Cãlãraºi, Simona Vlãdica a în sistemul de sãnãtate de extraordinar de multe locuri 1. Vlãdica Simona Maria
organizat recent un peste 8 ani de zile, ºtiu ce cu un extraordinar potenþial 2. Moldovan Adriansimpozion cu tema probleme au pacienþii, ºtiu turistic, ce încã nu sunt 3. Zidaru Romulus Constantin„Hemoragia Sistemului ce probleme au medicii. dezvoltate, aveþi locuri unde 

4. Vãleanu MariusSanitar din România. De ce Lucrez în învãþãmânt, sunt se pot face anumite lucruri 
ne pleacã medicii”. cadru didactic universitar, ce þin de domeniul n Camera Deputaþilor:
„M-am înscris în aceastã la Universitatea Ecologicã, sportului. Din discuþiile pe 

1. Sefer Cristian George
echipã la invitaþia Facultatea de Psihologie din care le-a avut cu oamenii aº 

2. Pãvãlaºc Claudia organizaþiei locale Cãlãraºi. Bucureºti. Îmi place sã putea sã vã spun cã 
3. Gavrilã NicolaeAm intrat în PMP în data lucrez cu studenþii, consider învãþãmântul ºi sãnãtatea 
4. Dumitrescu Adrian Ionuþde 3 octombrie anul acesta. cã întotdeauna am ceva de sunt printre prioritãþile pe 
5. Ghinioiu NicolaeSunt doctor în psihologie, învãþat de la ei ºi de câte ori care le avem pentru cã avem 

mamã a 4 copii, sunt un om plec de la cursuri sau de la nevoie de oameni sãnãtoºi, 6. Iordan Marius

ostul ministru de justiþie Cãtãlin Predoiu, primvicepreºedintele 
PNL, cel care deschide lista PNL Cãlãraºi pentru Camera FDeputaþilor la alegerile parlamentare din 11 decembrie, a fost 

miercuri, 26 octombrie, la Cãlãraºi pentru a-ºi depune candidatura. 
Imediat dupã a fost organizatã o conferinþã de presã în care 
candidaþii ºi-au expus motivele pentru care candideazã ºi proiectele 
pe care le au pentru judeþ în calitatea lor de parlamentari cãlãrãºeni. 
Cel mai nou membru al PNL Cãlãraºi, Cãtãlin Predoiu, s-a arãtat 
onorat de faptul cã va reprezenta Cãlãraºiul ºi a punctat câteva 
dintre obiectivele asupra cãrora se va axa în viitorul mandat de 
deputat.  
 „În aceea ce priveºte candidatura, sunt extrem de fericit sã fi 
fãcut acest pas ºi anume sã-mi depun candidatura pentru 
Parlamentul României, pentru Camera Deputaþilor, aici la 
Cãlãraºi. M-am alãturat unei echipe puternice, unei echipe 
care a performat, unei echipe care poate sã aducã judeþului 
Cãlãraºi ºi locuitorilor din judeþul Cãlãraºi dezvoltare ºi 
prosperitate în viitor. Sunt la rândul meu un om de proiect, un 
om de construcþie, un om de echipã, valorizez pe toþi cei în 
rândul cãrora astãzi am sosit, la invitaþia lor ºi doresc sã le 
mulþumesc sincer pentru aceastã propunere care mã onoreazã, 
care mã responsabilizeazã ºi sã-i asigur atât pe ei cât ºi pe 
locuitorii Cãlãraºiului ºi judeþului Cãlãraºi cã mã voi angaja în 
aceastã campanie ºi ulterior în activitatea de parlamentar, 
pentru cã vom câºtiga aceste alegeri, în slujba locuitorilor din 
judeþul Cãlãraºi. În ceea ce priveºte campania, pot sã vã spun 
de la început, am discutat cu colegii mei, intenþionez sã fac o 
campanie de construcþie, o campanie pozitivã, o campanie 
axatã pe proiecte ºi pe soluþii. Judeþul Cãlãraºi, municipiul 
Cãlãraºi ºi celelalte municipii, oraºe ºi comune din judeþ, satele 
Cãlãraºiului au nevoie de investiþii, au nevoie de dezvoltare. 
Preocuparea mea 
principalã, nu numai în 
calitate de candidat dar 
ºi ulterior în calitate de 
deputat, va fi 
dezvoltarea economicã 
a judeþului, 
prosperitatea judeþului. 
Este un domeniu de 
care m-am ocupat 
predilect în ultimii ani, 
am condus grupul de 
lucru care a redactat 
programul de guvernare 
în 2015 al PNL. ªi 
atunci ca ºi acum sunt 
exclusiv preocupat de dezvoltare." 
Predoiu sune cã se va axa pe a gãsi soluþii pentru probleme judeþului 
ºi ale locuitorilor lui ºi va evita disputele politice.
„Cetãþenii României în general, cetãþenii judeþului Cãlãraºi în 
particular pentru cã despre acest judeþ vorbim astãzi, nu mai 
au nevoie de dispute politice sterile. Au nevoie de soluþii 
pentru a-ºi putea lua destinele în mâini, a-ºi face treaba acolo 
unde sunt, a-ºi exercita profesiile, a-ºi dezvolta afacerile ºi a 
aduce lor ºi familiilor lor mai multã prosperitate. Este un 
capitol la care întreaga clasã politicã din România este 
restantã ºi cred cã nu trebuie sã mai pierdem niciun strop de 
energie cu chestiuni sterile de orgolii, de ambiþii între partide, 
între oameni politici care nu au ca finalitate o soluþie pentru 
cetãþean. Acestea sunt gândurile cu care intru în campanie ºi 
nu mã feresc sã vorbesc ºi de activitatea de dupã campanie. 
Pentru cã repet, noi abordãm aceastã campanie optimiºti dar 
cu modestie, concentraþi ºi suntem încrezãtori cã o vom câºtiga 
aºa cum colegii au câºtigat aici ºi alegerile locale cu un scor 
foarte bun ºi îi felicit pentru acest lucru. Existã o viaþã ºi dupã 
campanie ºi e foarte importantã pentru locuitori. ªi pot sã vã 
spun, ca deputat mã voi angaja cu toatã energia pentru a gãsi 
aceste soluþii de dezvoltare, de prosperitate economicã, de 
împlinire culturalã pentru judeþul Cãlãraºi." a declarat Cãtãlin 
Predoiu.
Acesta a punctat care sunt mijloacele prin care un parlamentar poate 
ajuta judeþul pe care îl va reprezenta.
 „Un parlamentar are la dispoziþie multe pârghii prin care 
poate sã-ºi ajute cetãþenii care l-au votat. Predilect un 
parlamentar se ocupã de legi ºi amendamente, un domeniu la 
care cu modestie spun, mã pricep cât de cât ºi pot în acest fel 
sã contribui la îmbunãtãþirea legislaþiei în special a celei 
economice, astfel încât sã avem mai multe oportunitãþi de 
dezvoltare pentru cetãþeni, pentru firme, pentru companii, 
pentru antreprenorii din România. Dar un parlamentar are ºi 
alte mijloace la dispoziþie: prin reputaþia lui, prin contactele 
politice pe care le are, prin contactele cu lumea economicã din 
þarã ºi din strãinãtate, poate atrage interes pentru judeþ, poate 
atrage investiþii în judeþ, poate contribui la simplificarea 
legislaþiei, la simplificarea administraþiei, la crearea unui 
mediu de afaceri pentru antreprenorii români care sã le 
permitã sã-ºi creascã cifra de afaceri, sã creeze locuri de 
muncã, sã poatã plãti impozite ºi taxe ºi sã poatã sã genereze 
profituri pentru ei, pentru familii, pentru angajaþi, pentru 
dezvoltarea ulterioarã a firmelor. Voi repeta foarte multe 
aceste teme, pentru cã eu cred cã sunt teme care intereseazã 
cetãþeanul: locul de muncã, salariul, venitul, perspectiva de 
carierã, perspectiva de educaþie pentru copii lui, perspectiva 
pe care o are pentru a-ºi asigura sãnãtatea în instituþii 
spitaliceºti care sã arate altfel decât aratã cele din România 
astãzi. Insist ºi asupra acestui lucru pentru cã sunt la curent 
cu faptul cã municipiul Cãlãraºi suferã din acest punct de 
vedere. Problema spitalului din Cãlãraºi va fi pe agenda 
noastrã. Iatã în câteva cuvinte ceea ce am vrut sã vã transmit 
astãzi, ceea ce o sã le spun ºi colegilor în întâlnirile pe care le 
voi avea, lucrurile despre care voi vorbi în întâlnirile pe care le 
voi avea cu alegãtorii. Mulþumesc tuturor pentru cãldura cu 
care am fost primit ºi exprim din nou voinþa noastrã, 
încrederea cã vom câºtiga. Dar nu vom câºtiga pentru cã e un 
scop în sine, vom câºtiga pentru cã avem soluþii ºi dorim sã 
ridicãm nivelul de dezvoltare economicã al judeþului Cãlãraºi ºi 
nivelul de trai al cetãþenilor." a concluzionat Cãtãlin Predoiu.

Simona Vlãdica ºi Cristian Sefer 
deschid listele la PMP Cãlãraºi

PNL ºi-a prezentat candidaþii la 
Parlament / C. Predoiu: „Vin cu 
modestie în aceastã echipã!“

PSD Cãlãraºi va avea pentru prima oarã în istoria 
sa o femeie candidat la Senat - Roxana Paþurcã
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Serviciul de Ambulanþã al Judeþului 
Cãlãraºi, cu sediul în Cãlãraºi, str. 
Lalelelor, nr. 2A, jud. Cãlãraºi, având 
în vedere prevederile HG nr. 286/2011, 
art. 7, modificatã prin HG 1027/2014, 
anunþã organizarea, în data de 
22.11.2016, ora 11.00, concurs pentru 
ocuparea, pe duratã nedeterminatã, a 
unui post de naturã contractualã în 
cadrul Serviciului de Ambulanþã al 
Judeþului Cãlãraºi, Staþia Centralã de 
Ambulanþã Cãlãraºi:

- un post vacant de ºofer autosanitarã 
I, la Serviciul de Ambulanþã Judeþean 
Cãlãraºi, cu studii medii, vechime de 
ºase ani ca ºofer profesionist sau trei 
ani ca ºofer autosanitarã II; 

Candidaþii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 10 
zile lucrãtoare de la data publicãrii 
anunþului.

Concursul se desfaºoarã la sediul 
Serviciului de Ambulanþã al Judeþului 
Cãlãraºi din str. Lalelelor nr. 2A, loc. 
Cãlãraºi, jud. Cãlãraºi în data de 
22.11.2016 ºi proba de interviu în data 
de 25.11.2016.

Tematica, bibliografia ºi alte relaþii se 
pot obþine la sediul unitãþii din 
Cãlãraºi, str. Lalelelor, nr. 2A sau tel. 
0242/332622.

Manager general interimar,
Ec. Manea Marius

proiectate în conformitate cu 
ultimele date furnizate de OCPI 
Cãlãraºi, emise prin informarea cu 
nr. 340 din 08.01.2016, cu privire la 
limita administrativã cu Judeþul 
Ialomiþa, precum ºi a modificãrii 
cotei TVA, conform art. 291 alin. (1) 
lit. a) din Codul Fiscal adoptat prin 
Legea 227/2015, de la 24% la 20%, s-
a procedat la actualizarea Devizului 
General al lucrãrii ºi indicatorilor 
tehnico – economici, motiv pentru 
care în ºedinþa din 28.04.2016 a fost 
adoptatã Hotãrârea nr. 53 pentru 
modificarea ºi completarea Hotãrârii 
nr. 68/2014 mai sus menþionate.
Potrivit prevederilor Ghidului 
solicitantului, este necesar ca, prin 
Hotãrârea Consiliului Judeþean de 
aprobare a indicatorilor 
tehnico–economici ai investiþiei, sã 
se asume ºi faptul cã, la momentul 
recepþiei lucrãrilor implementate 
prin proiectul finanþat prin POR 

onsilierii judeþeni au aprobat - Drumul judeþean DJ402, km 0+000 2014-2020, întregul traseu este 
în ºedinþa de sãptãmâna – km 53+700, se desfãºoarã pe funcþional, în stare bunã, în 

teritoriul comunelor Curcani (DN4) Ctrecutã documentaþia tehnico- integralitatea sã (inclusiv 
economicã ºi devizul general pentru – Luica – Nana – Solacolu – tronsoanele finanþate din alte surse 
„Modernizarea ºi Reabilitarea Fundulea (DN3) ºi Tãmãdãu Mare de finanþare), asigurându-se 
drumurilor judeþene DJ402 tronson (DN3) – Dârvari – Gostilele – conectarea la reþeaua TEN-T.
DN4 – Curcani – Mãriuþa - limitã Mãriuþa – limita judeþ Ialomiþa.

În concluzie, s-a considerat cã este 
judeþ Ialomiþa km 0+000 – km - Drumul judeþean DJ302, km 0+000 necesarã ºi oportunã adoptarea unei 
53+700 ºi DJ302 tronson DN3 – – km 15+365, se desfãºoarã pe hotãrâri prin care Consiliul Judeþean 
Belciugatele – Mãriuþa – limitã judeþ teritoriul localitãþilor Belciugatele Cãlãraºi sã aprobe documentaþia 
Ialomiþa km 0+000 – km 15+365”, (DN3) ºi Mãriuþa, judeþul Cãlãraºi. tehnico-economicã ºi a devizului 
Faza - Documentaþie de Avizare a Caracteristicile principale propuse: general la obiectivul de investiþie 
Lucrãrilor de Intervenþie. Lungimea proiectatã a sectorului de menþionat.
În ºedinþa din data de 25.06.2014 s-a drum este de: Temeiul legal al mãsurii propuse de 
aprobat Hotãrârea nr. 68/2014 -DJ 402 = 48,611 km iniþiator este reprezentat prin 
privind aprobarea documentaþiei -DJ 302 = 13,180 km prevederile pct. 4.1.18. din Ghidul 
tehnico-economice ºi a devizului Solicitantului – Axa prioritarã 6 -Platforma drumului = 8,00 m
general la obiectivul de investiþie „Stimularea mobilitãþii regionale -Partea carosabilã = 6,00 m
„Modernizarea ºi Reabilitarea prin conectarea infrastructurii -Benzi de circulaþie = 2drumurilor judeþene DJ402 tronson rutiere regionale la reþeaua TEN-T”, -Acostamente = 2 x 1,00m (variabil, DN4 – Curcani – Mãriuþa limita aprobat prin Ordinul ministrului minim 0,5 m)judeþ Ialomiþa km 0+000 – km dezvoltãrii regionale ºi administraþiei 

-Panta transversala pe partea 53+700 ºi DJ302 tronson DN3 – publice nr. 907/2016, ale art. 44 alin. 
carosabilã: 2,5%Belciugatele – Mãriuþa  – limita (1) ºi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 
-Panta transversala pe acostamente: judeþ Ialomiþa km 0+000 – km 273/2006 privind finanþele publice 
4%15+365”, Faza - Documentaþie de locale, cu modificãrile ºi completãrile 

Avizare a Lucrãrilor de Intervenþie. -Acostamentele drumului vor avea ulterioare, precum ºi ale art. 91 alin. 
lãþimea variabilã cuprinsã între 0,5 Datele de identificare ale obiectivului (1) lit. b), alin. (3) lit. f) ºi art. 126 
m (valoare minimã) ºi 1,0 m.de investiþie menþionat, la data din Legea administraþiei publice 

adoptãrii Hotãrârii Consiliului Durata estimatã de realizare a locale nr. 215/2001, republicatã, cu 
Judeþean nr. 68/2014 erau: investiþiei: 42 luni. modificãrile ºi  completãrile 

În urma revizuirii lungimii Amplasament: ulterioare. 

A fost aprobatã documentaþia 
tehnico-economicã ºi devizul general 
pentru modernizarea DJ 402 ºi DJ 302 

uni, 17 octombrie 2016, funcþionat de la început ca o 
primarul municipiului organizaþie pentru sprijinirea 
Cãlãraºi, Daniel ªtefan ºi reprezentarea intereselor L

Drãgulin, a fost prezent la autoritãþilor locale.
Adunarea Generalã a 

AMR include în prezent 103 Asociaþiei Municipiilor din 
municipii (toate municipiile), România, organizaþie unde a 
precum ºi cele 6 sectoare ale deþinut, în ultimii patru ani, 
Municipiului Bucureºti funcþia de membru în 
rezultând un total de 109 Comitetul Director.
membri.

În urma alegerilor avute loc în AMR este persoanã juridicã de 
cadrul lucrãrilor, primarul drept privat, fãrã scop 
Daniel ªtefan Drãgulin a fost patrimonial, neguvernamentalã 
ales, pentru urmãtorii patru ºi apoliticã, constituitã în 
ani, vicepreºedinte al AMR. vederea promovãrii ºi protejãrii 
Asociaþia Municipiilor din intereselor comune ale 
România (AMR), a fost autoritãþilor administraþiei 
înfiinþatã în anul 1990 sub publice locale (APL), pentru 
numele de Federaþia soluþionarea ºi gestionarea 
Municipiilor din România nevoilor publice în numele ºi 
(FMR) de cãtre 30 de membri pentru interesul colectivitãþilor 
asociaþi fondatori ºi a locale.

Primarul Daniel ªtefan Drãgulin a fost ales în funcþia de 
vicepreºedinte al Asociaþiei Municipiilor din România

SERVICIUL DE AMBULANÞÃ 
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forþã în funcþie de judeþul respectiv. 
Adicã un judeþ cu o pondere 
economicã ºi o populaþie mai micã, 
deputatul respectiv ar avea o forþã mai 
micã în comparaþie cu deputaþii de 
Bucureºti sau Prahova, de exemplu. 
Deci, ideea cã reprezinþi doar judeþul 
tãu este falsã. (...) Eu nu sunt dintre 
cei care au fost desemnaþi sã îºi aleagã 
mereu judeþele, am avut 5 mandate în 
acelaºi loc ºi cu totul excepþional am 
fost desemnat aici (n.r. în jud. 
Cãlãraºi) asta dovedind grija 
conducerii centrale pentru organizaþia 
ºi pentru judeþul dvs. În ceea ce 
priveºte susþinerea intereselor locale, 
întotdeauna am fãcut acest lucru, ºi cu 
experienþa ºi cu cunoaºterea anumitor 
persoane, pentru cã de multe ori acesta ºi doi deputaþi.”, a mai spus omitetul Executiv Naþional al 
lucrurile se rezolvã prin cunoºtinþe aceasta.PSD, desfãºurat sãptãmâna 
personale, dacã te-ai apropiat în aceasta la Palatul Parlamentului, C La rândul sãu, Eugen Nicolicea a 
decursul vremii de anumite funcþii a decis ordinea pe listele pentru declarat cã a sosit la Cãlãraºi pentru a 
altfel ai intrarea în zona respectivã. Senat ºi Camera Deputaþilor la PSD ajuta judeþul prin prisma experienþei 
Eu vã declar de pe acum cã interesele Cãlãraºi. Pentru prima datã în istoria de 24 de ani de parlamentar timp în 
locale ale locuitorilor le voi duce la organizaþiei judeþene a PSD Cãlãraºi, care a fost de opt ori vicepreºedinte al 
îndeplinire luând legãtura cu toþi aleºii o femeie, Roxana Natalia Paþurcã, va Camerei Deputaþilor.
locali, primari, preºedinte, consilieri candida pentru funcþia de senator de 

„Cu privire la candidatura mea în judeþeni ºi locali pentru cã toþi pe locul 1. Mulþi ani aceastã funcþie a 
judeþul Cãlãraºi, experienþa mea de 24 senatorii ºi deputaþii din judeþul fost ocupatã doar de Doru Ioan 
de ani, am îndeplinit funcþia de Tãrãcilã. La mijlocul acestei Cãlãraºi au obligaþia sã sprijine 
vicepreºedinte al camerei de opt ori, interesele judeþului. Acest lucru se sãptãmâni, candidaþii social democraþi 
am fost secretar, chestor, preºedinte al face prin intermediului administraþiei au apãrut în faþa presei pentru a se 
mai multor comisii, nu cred cã mai prezenta. Alãturi de Roxana Paþurcã, locale, aleasã tot de cãlãrãºeni ºi prin 
existã altcineva cu o asemenea Marius Dulce, Iulian Iacomi, Sorin urmare, dacã nu existã o îmbinare 
experienþã, iar ºefii de la PSD þinut Vrãjitoru ºi directorul de campanie între aleºii locali ºi parlamentari, 
cont de acest lucru când au luat Ciprian Pandea a participat ºi Eugen judeþul suferã. Dupã alegeri trebuie ca 
aceaastã decizie. Determinant pentru Nicolicea, candidatul PSD Cãlãraºi toþi parlamentarii sã lase la o parte 
alegerea acestui judeþ a fost ºi pentru funcþia de deputat. Eugen apartenenþa politicã ºi vadã un singur 
evenimentul tragic, organizaþia a Nicolicea este unul dintre cei mai scop – binele judeþelui.”, a afirmat 
rãmas fãrã preºedintele pe care îl longevivi parlamentari din România Nicolicea.
regretãm cu toþii ºi s-a sperat ca prin având la activ 6 mandate de deputat. 
desemnarea cuiva care are o anumitã Ultimul l-a obþinut în judeþul Buzãu. n Senat:
forþã sã tragã lista ºi, de asemenea, sã Acesta a mai deþinut ºi funcþia de 1. Roxana Natalia Paþurcã

ministru pentru relaþia cu se arate grija pe care o are PSD-ul 
2. Marius Dulcepentru organizaþia de aici. Ideea cã Parlamentul.
3. Denisa Ciulinarudoar localnicii pot fi parlamentari ºi Creditatã de centru pentru a deschide 
4. Nicolae Râjnoveanupot reprezenta mai bine este greºitã lista la Senat, Roxana Paþurcã a 

pentru cã în Constituþie se spune cã promis o campanie civilizatã, decentã, 
deputaþii sunt reprezentanþii Camera Deputaþilor:fãrã a intra în unele dispute cu 
poporului nu sunt reprezentanþii unui contracandidaþii. 1. Eugen Nicolicea
anume judeþ. Ca sã vã daþi seama cã „Sunt onoratã, am încredere în forþele 2. Iulian Iacomi
am dreptate, dacã ar fi reprezentanþii mele proprii, în echipa pe care o 3. Sorin Vrãjitoru
doar ai unui anumit judeþ atunci ar fi reprezint, ºi cu siguranþã vom gãsi 4. George Chiriþã alegeri locale nu ar mai fi puterea sã ne canalizãm energia, forþa 

5. Gheorghe Stoianparlamentare ºi de asemenea am avea ºi determinarea sã reuºim sã avem la 
6. Cãlin Petre Alexandrudeputaþi cu mai multã sau mai puþinã Cãlãraºi un senator, femeie în cazul 

n 

avem nevoie de oameni care 
sã fie trataþi aºa cum 
trebuie ºi avem nevoie de 
profesioniºti care sã fie 
educaþi aºa cum trebuie. 
Una dintre problemele 

imona Vlãdica este judeþului, aºa cum am gãsit 
soþia directorului eu din discuþiile cu oamenii, 

din analizele pe care le-am medical al Spitalului S
fãcut ar fi locurile de Judeþean de Urgenþã 

Cãlãraºi, dr. Laurenþiu muncã.”, a declarat Simona 
Vlãdica în cadrul primei Beluºicã ºi, pentru o scurtã 
conferinþe de presã a PMP, perioadã de timp, a fost 
în calitatea sa de candidat consiliera preºedintelui 
la Senat.Consiliului Judeþean 
Cristian George Sefer a fost Cãlãraºi, Vasile Iliuþã. 
ales deputat în 2012 în Recent, aceasta s-a înscris 
judeþul Mureº din parte PP-în PMP ºi va candida pe 
DD, partid din care a plecat prima poziþie la Senat în 
alãturându-se grupului judeþul Cãlãraºi. Simona 

de acþiune ºi sunt un om seminarii cel puþin pânã parlamentar PSD în 2014. Vlãdica este cunoscutã la 
politic ce nu a ocupat niciun ajung la urmãtoarea În februarie 2016 acesta s-a nivel naþional pentru 
fel de funcþie publicã pânã destinaþie mã gândesc la mutat la UNPR care ulterior activitatea pe care o 
în prezent, motiv pentru discuþiile pe care le-am avut a fuzionat cu PMP. Sefer va desfãºoarã în cadrul 
care doresc sã fac o altfel de cu ei. Sunt nãscutã într-un ocupa poziþia 1 la Camera Sãnãtatea Media Group. 
politicã. O politicã venitã în sat din Ardeal, în Apuseni, Deputaþilor în organizaþia Conform prezentãrii de pe 
sprijinul cetãþenilor. La un ºtiu ce înseamnã sã trãieºti 

cãlãrãºeanã unde va ocupa site, „Sãnãtatea Media 
moment dat poate mi s-a la þarã, ºtiu ce înseamnã sã 

ºi funcþia de preºedinte Group s-a axat pe spus cã sunt idealistã, nu fii copil ºi sã-þi doreºti sã 
interimar.comunicarea medicalã, un sunt idealistã. Pentru cei ajungi „cineva”, motiv 

sector de niºã, ofertant ºi Miercuri, Partidul Miºcarea care mã cunosc ºi o sã mã pentru care ºtiu ce 
provocator din punct de Popularã, organizaþia cunoaºteþi ºi înseamnã lupta. Doresc sã 
vedere al perspectivelor judeþeanã Cãlãraºi, a dumneavoastrã, sunt o lupt pentru locuitorii din 
comunicaþionale, ºi, în prezentat lista cu candidaþii luptãtoare. Lupt pentru ceea acest judeþ pentru cã eu am 
acelaºi timp, un domeniu în pentru alegerile ce cred ºi lupt pentru a vãzut în judeþul Cãlãraºi un 
care se simte nevoia de parlamentare din 11 ajuta oamenii. Desfãºor judeþ cu un uriaº potenþial. 
abordare profesionistã a decembrie.activitãþi profesionale în Este aproape de Bucureºti, 
informãrii ºi a relaþiilor slujba oamenilor de foarte este aproape de autostradã, 
publice.”. Inclusiv la multã vreme. Sunt ancoratã este pe  malul Dunãrii, aveþi n Senat: 
Cãlãraºi, Simona Vlãdica a în sistemul de sãnãtate de extraordinar de multe locuri 1. Vlãdica Simona Maria
organizat recent un peste 8 ani de zile, ºtiu ce cu un extraordinar potenþial 2. Moldovan Adriansimpozion cu tema probleme au pacienþii, ºtiu turistic, ce încã nu sunt 3. Zidaru Romulus Constantin„Hemoragia Sistemului ce probleme au medicii. dezvoltate, aveþi locuri unde 

4. Vãleanu MariusSanitar din România. De ce Lucrez în învãþãmânt, sunt se pot face anumite lucruri 
ne pleacã medicii”. cadru didactic universitar, ce þin de domeniul n Camera Deputaþilor:
„M-am înscris în aceastã la Universitatea Ecologicã, sportului. Din discuþiile pe 

1. Sefer Cristian George
echipã la invitaþia Facultatea de Psihologie din care le-a avut cu oamenii aº 

2. Pãvãlaºc Claudia organizaþiei locale Cãlãraºi. Bucureºti. Îmi place sã putea sã vã spun cã 
3. Gavrilã NicolaeAm intrat în PMP în data lucrez cu studenþii, consider învãþãmântul ºi sãnãtatea 
4. Dumitrescu Adrian Ionuþde 3 octombrie anul acesta. cã întotdeauna am ceva de sunt printre prioritãþile pe 
5. Ghinioiu NicolaeSunt doctor în psihologie, învãþat de la ei ºi de câte ori care le avem pentru cã avem 

mamã a 4 copii, sunt un om plec de la cursuri sau de la nevoie de oameni sãnãtoºi, 6. Iordan Marius

ostul ministru de justiþie Cãtãlin Predoiu, primvicepreºedintele 
PNL, cel care deschide lista PNL Cãlãraºi pentru Camera FDeputaþilor la alegerile parlamentare din 11 decembrie, a fost 

miercuri, 26 octombrie, la Cãlãraºi pentru a-ºi depune candidatura. 
Imediat dupã a fost organizatã o conferinþã de presã în care 
candidaþii ºi-au expus motivele pentru care candideazã ºi proiectele 
pe care le au pentru judeþ în calitatea lor de parlamentari cãlãrãºeni. 
Cel mai nou membru al PNL Cãlãraºi, Cãtãlin Predoiu, s-a arãtat 
onorat de faptul cã va reprezenta Cãlãraºiul ºi a punctat câteva 
dintre obiectivele asupra cãrora se va axa în viitorul mandat de 
deputat.  
 „În aceea ce priveºte candidatura, sunt extrem de fericit sã fi 
fãcut acest pas ºi anume sã-mi depun candidatura pentru 
Parlamentul României, pentru Camera Deputaþilor, aici la 
Cãlãraºi. M-am alãturat unei echipe puternice, unei echipe 
care a performat, unei echipe care poate sã aducã judeþului 
Cãlãraºi ºi locuitorilor din judeþul Cãlãraºi dezvoltare ºi 
prosperitate în viitor. Sunt la rândul meu un om de proiect, un 
om de construcþie, un om de echipã, valorizez pe toþi cei în 
rândul cãrora astãzi am sosit, la invitaþia lor ºi doresc sã le 
mulþumesc sincer pentru aceastã propunere care mã onoreazã, 
care mã responsabilizeazã ºi sã-i asigur atât pe ei cât ºi pe 
locuitorii Cãlãraºiului ºi judeþului Cãlãraºi cã mã voi angaja în 
aceastã campanie ºi ulterior în activitatea de parlamentar, 
pentru cã vom câºtiga aceste alegeri, în slujba locuitorilor din 
judeþul Cãlãraºi. În ceea ce priveºte campania, pot sã vã spun 
de la început, am discutat cu colegii mei, intenþionez sã fac o 
campanie de construcþie, o campanie pozitivã, o campanie 
axatã pe proiecte ºi pe soluþii. Judeþul Cãlãraºi, municipiul 
Cãlãraºi ºi celelalte municipii, oraºe ºi comune din judeþ, satele 
Cãlãraºiului au nevoie de investiþii, au nevoie de dezvoltare. 
Preocuparea mea 
principalã, nu numai în 
calitate de candidat dar 
ºi ulterior în calitate de 
deputat, va fi 
dezvoltarea economicã 
a judeþului, 
prosperitatea judeþului. 
Este un domeniu de 
care m-am ocupat 
predilect în ultimii ani, 
am condus grupul de 
lucru care a redactat 
programul de guvernare 
în 2015 al PNL. ªi 
atunci ca ºi acum sunt 
exclusiv preocupat de dezvoltare." 
Predoiu sune cã se va axa pe a gãsi soluþii pentru probleme judeþului 
ºi ale locuitorilor lui ºi va evita disputele politice.
„Cetãþenii României în general, cetãþenii judeþului Cãlãraºi în 
particular pentru cã despre acest judeþ vorbim astãzi, nu mai 
au nevoie de dispute politice sterile. Au nevoie de soluþii 
pentru a-ºi putea lua destinele în mâini, a-ºi face treaba acolo 
unde sunt, a-ºi exercita profesiile, a-ºi dezvolta afacerile ºi a 
aduce lor ºi familiilor lor mai multã prosperitate. Este un 
capitol la care întreaga clasã politicã din România este 
restantã ºi cred cã nu trebuie sã mai pierdem niciun strop de 
energie cu chestiuni sterile de orgolii, de ambiþii între partide, 
între oameni politici care nu au ca finalitate o soluþie pentru 
cetãþean. Acestea sunt gândurile cu care intru în campanie ºi 
nu mã feresc sã vorbesc ºi de activitatea de dupã campanie. 
Pentru cã repet, noi abordãm aceastã campanie optimiºti dar 
cu modestie, concentraþi ºi suntem încrezãtori cã o vom câºtiga 
aºa cum colegii au câºtigat aici ºi alegerile locale cu un scor 
foarte bun ºi îi felicit pentru acest lucru. Existã o viaþã ºi dupã 
campanie ºi e foarte importantã pentru locuitori. ªi pot sã vã 
spun, ca deputat mã voi angaja cu toatã energia pentru a gãsi 
aceste soluþii de dezvoltare, de prosperitate economicã, de 
împlinire culturalã pentru judeþul Cãlãraºi." a declarat Cãtãlin 
Predoiu.
Acesta a punctat care sunt mijloacele prin care un parlamentar poate 
ajuta judeþul pe care îl va reprezenta.
 „Un parlamentar are la dispoziþie multe pârghii prin care 
poate sã-ºi ajute cetãþenii care l-au votat. Predilect un 
parlamentar se ocupã de legi ºi amendamente, un domeniu la 
care cu modestie spun, mã pricep cât de cât ºi pot în acest fel 
sã contribui la îmbunãtãþirea legislaþiei în special a celei 
economice, astfel încât sã avem mai multe oportunitãþi de 
dezvoltare pentru cetãþeni, pentru firme, pentru companii, 
pentru antreprenorii din România. Dar un parlamentar are ºi 
alte mijloace la dispoziþie: prin reputaþia lui, prin contactele 
politice pe care le are, prin contactele cu lumea economicã din 
þarã ºi din strãinãtate, poate atrage interes pentru judeþ, poate 
atrage investiþii în judeþ, poate contribui la simplificarea 
legislaþiei, la simplificarea administraþiei, la crearea unui 
mediu de afaceri pentru antreprenorii români care sã le 
permitã sã-ºi creascã cifra de afaceri, sã creeze locuri de 
muncã, sã poatã plãti impozite ºi taxe ºi sã poatã sã genereze 
profituri pentru ei, pentru familii, pentru angajaþi, pentru 
dezvoltarea ulterioarã a firmelor. Voi repeta foarte multe 
aceste teme, pentru cã eu cred cã sunt teme care intereseazã 
cetãþeanul: locul de muncã, salariul, venitul, perspectiva de 
carierã, perspectiva de educaþie pentru copii lui, perspectiva 
pe care o are pentru a-ºi asigura sãnãtatea în instituþii 
spitaliceºti care sã arate altfel decât aratã cele din România 
astãzi. Insist ºi asupra acestui lucru pentru cã sunt la curent 
cu faptul cã municipiul Cãlãraºi suferã din acest punct de 
vedere. Problema spitalului din Cãlãraºi va fi pe agenda 
noastrã. Iatã în câteva cuvinte ceea ce am vrut sã vã transmit 
astãzi, ceea ce o sã le spun ºi colegilor în întâlnirile pe care le 
voi avea, lucrurile despre care voi vorbi în întâlnirile pe care le 
voi avea cu alegãtorii. Mulþumesc tuturor pentru cãldura cu 
care am fost primit ºi exprim din nou voinþa noastrã, 
încrederea cã vom câºtiga. Dar nu vom câºtiga pentru cã e un 
scop în sine, vom câºtiga pentru cã avem soluþii ºi dorim sã 
ridicãm nivelul de dezvoltare economicã al judeþului Cãlãraºi ºi 
nivelul de trai al cetãþenilor." a concluzionat Cãtãlin Predoiu.

Simona Vlãdica ºi Cristian Sefer 
deschid listele la PMP Cãlãraºi

PNL ºi-a prezentat candidaþii la 
Parlament / C. Predoiu: „Vin cu 
modestie în aceastã echipã!“

PSD Cãlãraºi va avea pentru prima oarã în istoria 
sa o femeie candidat la Senat - Roxana Paþurcã
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utilajului era mai scurt cu 14 emiterea buletinelor tehnice. De 
cm decât ce era înscris în cartea asemenea, existã pe masa mea 
tehnicã. Utilajul pe care îl vom de lucru o schiþã a unui proiect 
achiziþiona va asigura ºi care include gãsirea unei noi 
toaletarea spaþiilor de pe locaþii pentru construirea 
marginea drumurilor: tãierea cãminului cultural în satul Valea 
crengilor ºi cosirea vegetaþiei Argovei. Nu în ultimul rând, voi 
uscate. În urma implementãrii pune accent pe modernizarea 
acestor proiecte locuitorii instituþiilor de învãþãmânt din 
comunei vor beneficia de o comunã întrucât cred cu tãrie în 
infrastructurã mai bunã, vor actul educaþional, implicit a 
avea acces la mai mutle unei noi generaþii de tineri. 
activitãþi culturale, iar copiii pot 
ajunge la ºcoalã în condiþii î Rep: Aþi amintit de 
bune, în timpul iernii, graþie investiþii, dar de investitori, 
reabilitãrii drumului de acces 

implicit crearea unor noi 
spre instituþiile de învãþãmânt.

locuri de muncã pentru 
cetãþenii comunei, ce ne 

î Rep: Datoritã unor astfel puteþi spune?
de proiecte ºi cu 

C.B.: Mare lucru în acest sens infrastructura rutierã 
nu vã pot spune. Din cauza reabilitatã, primãria va putea 
faptului cã zona în care este demara alte proiecte ce 
aºezatã comuna nu prezintã vizeazã îmbunãtãþirea 
interes în rândul investitorilor, condiþiilor de viaþã. Care 
aceºtia nu se înghesuie sã sunt aceste proiecte, d-le 
dezvolte afaceri care sã creeze primar?
noi locuri de muncã. Totuºi, am C.B.: Primãria Valea Argovei 
efectuat demersuri cãtre douã are mai multe proiecte de 
firme de pazã din Bucureºti investiþii prin care vizeazã 
care au recrutat dintre locuitorii dezvoltarea zonei din punct de 

vedere economic, social ºi comunei personal specializat 
pentru aceste servicii. cultural. Astfel, pentru 

reducerea consumului electric 
intenþionez ca pe toate strãzile 

î Rep: Aminteaþi la principale din cele 3 sate, 
Mircea Brânduºã de viaþã a locuitorilor. Astfel, drumurilor de acces în timpul începutul discuþiei noastre iluminatul public stradal sã fie 

dupã realizarea alimentãrii cu iernilor grele. Acest proiect va fi despre bunele practici ca fãcut cu tehnologie led. Am în 
apã a comunei ºi pietruirea depus la A.F.I.R. Bucureºti în fiind un mijloc prin care n ultimii 4 ani, administraþia vedere reabilitarea ºi 
tuturor drumurilor comunale cu vederea organizãrii unei noi orice administraþie localã publicã din Valea Argovei a modernizarea celor 3 staþii de 
piatrã spartã (1000 tone), am licitaþii întrucât A.N.R.M.A.P. a poate învãþa din experienþa Î clorinare existente care sunt dobândit o experienþã depus în 6 septembrie anul respins vechiul proiect de altora în vederea punerii în depãºite atât fizic cât ºi importantã în derularea unor curent, la M.D.R.T., un proiect licitaþie pe motiv cã nu au fost aplicare a propriilor idei. Vã tehnologic întrucât nu trateazã proiecte europene, cu fonduri pentru modernizarea prin respectate condiþiile din caietul apa pompatã în gospodãrii, iar rog sã detaliaþi acest subiect.nerambursabile, care o datã asfaltare a reþelei de drumuri de de sarcini, respectiv braþul analizele D.S.P. au fluctuaþie în C.B. Cu siguranþã bunele finalizate au schimbat în bine interes local pe o lungime de 

practici pot fi folosite pentru a 11,5 km. Totodatã avem în viaþa locuitorilor. Aceste 
stimula creativitatea derulare un proiect de proiecte au fost posibile ca 
funcþionarilor din primãria reabilitare ºi modernizare a urmare a implementãrii 
Valea Argovei ºi pentru a le ºcolii din Valea Argovei situatã strategiei de dezvoltare pe 
sugera acestora noi abordãri în lângã bisericã, care include termen lung a comunei ºi a 
diferite scopuri cum ar fi: urmãtoarele obiective: bunelor practici însuºite de 
implementarea unor proiecte de extindere, dotare, înfinþare 

primarul comunei, Costel grupuri sanitare interioare ºi o succes.
Boitan. camerã specialã pentru 

depozitarea programului „lapte 
î Rep: Care este mesajul ºi corn”. Nu în ultimul rând, se î Rep: D-le primar, ce ne 
dvs. adresat locuitorilor lucreazã la realizarea unei noi puteþi spune despre 
comunei Valea Argovei?documentaþii tehnice cu condiþii activitatea primãriei din 
C.B. Mesajul meu este cel din mai permisibile a unui proiect perioada exercitãrii primului 

de achiziþionare a unui utilaj dvs. mandat? totdeauna: totul pentru cetãþeni! 
pentru întreþinerea ºi Acest lucru fiind principalul C.B.: În cei 4 ani scurºi pot 
exploatarea drumurilor, inclusiv spune cã primãria Valea Argovei scop al administraþiei locale pe 
pentru operaþiuni de a iniþiat o serie de proiecte care o conduc. În altã ordine de 
deszãpezire, ceea ce va asigura europene care au avut ca scop idei, le doresc tuturor multã 
o fluidizare mai rapidã a final îmbunãtãþirea condiþiilor sãnãtate.

Mircea Brânduºã recepþia primului proiect de a 4 noi puþuri cu adâncime de 
asfaltare care va avea loc la 50 metri; Construire grãdiniþã 
finele acestei luni. Prin nouã cu 3 sãli de curs; onduce comuna de 22 de 
M.D.R.T.- implementarea unui Finalizarea procedurii de ani fãrã întrerupere, fãrã 
proiect aflat în stadiu eliberare a titlurilor de Csa þinã cont de culoarea 
documentaþiei tehnice care are proprietate privind Legea 18 ºi politicã ºi principiile conducerii 
ca obiectiv reparaþii capitale a Legea 247, lucru pe care nu l-am judeþului. Este vorba de Mihail 
cãminului cultural. Demararea putut face pânã acum datoritã Penu, alesul comunei Chiselet, 
procedurii de finalizare a legislaþiei stufoase aflatã în 

aflat la cel de-al ºaselea mandat 
documentaþiei tehnice P.U.G. vigoare; Modernizarea 

în exerciþiu, care în aproape un 
care expirã în 2017. Prin P.O.R. cãminului cultural prin dotãri cu 

sfert secol a trecut cu bine prin 
– reabilitare ºi modernizare logisticã nouã; Înfiinþare reþea 

toate fazele  administraþiei ªcoala nr. 1 care a necesitat canalizare pe o lungime de 12,5 
locale. înlocuirea acoperiºului, a km ºi Construire staþie de 
Este fiu al satului, cu bunici ºi instalaþiei electrice, a lãmpilor epurare; Extindere reþea apã 
strãbunici, familist convins, de de iluminat, lucrãri de igienizare menajerã pe o lungime de 2,6 
profesie agronom, a lucrat la ºi construire gard împrejmuitor km; Finalizarea de asfaltare a 
C.A.P. – ul local, unul din cele din douã segmente: unul de 120 ultimilor 5,3 km a reþelei 
mai mari din judeþ, unde a metri liniari metalic ºi unul de stradale; Reînscrierea în 
desfãºurat o activitate 90 metri liniari din beton. campionatul judeþean a echipei 
fructuoasã pânã în 1996. Reabilitarea ºi modernizarea de fotbal începând cu anul 
Conºtient de ce poate, la 26 de 100% a iluminatului public competiþional 2017-2018. 
ani a intrat în politicã ºi în vara stradal prin înlocuirea celor 160 

argument a fost acela cã î Rep: Revenind la prezent, de lãmpi vechi cu tehnologie led, lui 1994 a candidat la funcþia de î Rep: Se apropie cu paºi 
ce ne puteþi spune despre locuitorii aveau despre mine primar, câºtigând alegerile din având ca scop reducera repezi alegerile 
activitatea primãriei din formatã o pãrere de bun primul tur cu un slogan simplu consumului de energie electricã. parlamentare. Cum speraþi cã 
punct de vedere gospodar.  Mereu am crezut în ,,În slujba cetãþeanului”. Restul se va desfãºura campania  administrativ, economic ºi mine ºi atunci am considerat cã e istorie, a mai bifat încã 4 electoralã ºi care credeþi cã î Rep: Am vorbit de trecut ºi social?e momentul optim sã exploatez mandate, toate din primul tur va fi marja de participare ºi de prezent. Ce ne puteþi potenþialul care l-am acumulat M.P.: Administrativ, lucrurile cu un procent de peste 70% din intenþia de vot a locuitorilor spune despre gândurile dvs. stau bine, funcþionarii primãriei în câmpul muncii, în folosul sufragii. Rezultatele comunei Chiselet?de viitor? Ce prioritãþi existã reuºesc sã ofere cetãþenilor comunitãþii în care m-am format performanþelor sale pot fi M.P.: Sunt convins cã la nivelul pe agenda dvs. de lucru comunei cele mai bune servicii. ca om.vãzute în cele mai importante localitãþii noastre, campania privind administraþia localã? Existã o colaborare foarte bunã schimbãri care au marcat 
între aparatul administrativ al comuna Chiselet, de-a lungul î Rep: Sunteþi cel mai 
primarului, consilierii locali ºi timpului, atât în plan longeviv primar din istoria 
viceprimarul Tudorel Fotin. Din administrativ cât ºi social – comunei, spuneþi-ne câteva punct de vedere economic, anul economic. În materialul de mai realizãri pentru care credeþi 2016 a fost un an în care pânã jos, Mihail Penu oferã detalii cã veþi rãmâne în conºtiinþa la acest moment nu avem interesante despre activitatea locuitorilor din Chiselet? restanþe cãtre salariaþi, ne-am administraþiei publice locale din 

M.P.: Sunt foarte numeroase ºi onorat plãþile cãtre furnizorii de Chiselet.
toate importante, care la servicii ºi cãtre asistenþii 
vremea implementãrii lor au persoanelor cu dizabilitãþi. Din 

î Rep: Domnule Penu, vã pãcate sunt semne cã pentru schimbat în bine viata 
mai aduceþi care au fost luna noiembrie am putea concetãþenilor mei… 
motivaþiile care v-au rãmâne fãrã fonduri financiare Infrastructura rutierã, 
determinat sã candidaþi la care ne-ar pune ca administraþie educaþionalã, economia, cultura, 

într-o posturã neplãcutã de a nu funcþia de primar la acea aspectul social, toate au fost 
putea achita salariile ºi serviciile vreme? îmbunãtãþite în mandatele 
publice. Totuºi, sunt optimist ºi scurse. M.P.: Cel mai important 
sper într-o rectificare bugetarã 
din partea Consiliului Judeþean 
sau de la Guvern.

M.P.: În primul rând, vreau sã electoralã va decurge fãrã  
gãsesc soluþii pentru atragerea probleme. În ceea ce priveºte 

î Rep: De-a lungul investitorilor, implicit crearea de numãrul locuitorilor care vor 
mandatelor dvs. aþi fost un noi locuri de muncã. În acest ieºi la vot cred cã va fi 
primar foarte activ. Vã rog sã sens transmit tuturor celor influenþat de starea vremii. Cât 
faceþi cunoscute principalele interesaþi cã primãria Chiselet priveºte intenþia, locuitorii vor 
realizãri din ultima perioadã le pune la dispoziþie, spre vota P.N.L..
de timp. concesionare, suprafeþe de teren 

ºi locaþii în care sã-ºi deschidã M.P.: Aº vrea sã amintesc aici 
î Rep: Care este mesajul afaceri. De asemenea, le va oferi asfaltarea a 9 km de drumuri de 
dvs. cãtre locuitorii comunei, facilitãþi fiscale în eliberarea interes public local. De 
autoritãþile judeþene ºi autorizaþiilor necesare. Cât asemenea, pietruirea a peste 1 
parlamentarii care v-au priveºte proiectele de viitor, km de strãzi mãrginaºe care nu 
reprezentat în Parlament?printre cele mai importante au fost prinse în cel de-al doilea 
M.P. Concetãþenilor mei le amintesc urmãtoarele: proiect de asfaltare depus la 
mulþumesc pentru încrederea Construire staþie de clorinare ºi Ministerul Dezvoltãrii, eligibil ºi 
acordatã în timp. Îi asigur cã tratare a apei potabile; Forarea care va primi finanþare dupã 
vor beneficia de sprijinul meu ca 
ºi pânã acum. Mulþumesc 
autoritãþilor judeþene, 
Consiliului Judeþean ºi 
Instituþiei Prefecturii pentru 
sprijinul ºi colaborarea foarte 
bunã pe care am avut-o ºi care a 
condus în final la 
implementarea proiectelor ºi 
obþinerea fondurilor financiare 
necesare desfãºurãrii activitãþii 
primãriei în condiþii optime. Nu 
în ultimul rând, mã înclin cu 
recunoºtinþã în faþa deputaþilor 
din Colegiul 5, Raluca Surdu ºi 
Iulian Dumitrescu pentru modul 
în care au fost în permanenþã 
alãturi de comunitatea noastrã 
sprijinind din Parlament 
proiectele comunei Chiselet.

UAT INDEPENDENÞA, 
judeþul Cãlãraºi, cu sediul 

în localitatea 
Independenþa, str. Unirii, 

nr. 42, organizeazã 
licitaþie publicã în data de 

14.11.2016, ora 10.00 
pentru închirierea 

suprafeþei de 67,66 ha 
teren arabil din domeniul 
privat (islazul comunal) al 
comunei Independenþa.

Costel Boitan: „Voi pune accent pe modernizarea 
instituþiilor de învãþãmânt din comunã întrucât cred 
cu tãrie în actul educaþional”

Anunþ public

Mihail Penu: „Vreau sã gãsesc soluþii pentru atragerea 
investitorilor, implicit crearea de noi locuri de muncã”

l Punct termic nr. 10 situat în Cãlãraºi str. SP CTAFL Cãlãraºi cu sediul în Cãlãraºi, str. 1 
Aleea Centralei cu suprafaþa de 612,0 mp.Decembrie 1918, nr. 1, bloc A24, sc. 4 parter, 

organizeazã la sediul sãu pe data de 
Preþul de pornire a licitaþiei este de 1,25 .0010.11.2016, ora 10 , licitaþie directã privind 
euro/mp/lunã fãrã TVA pentru suprafaþa 

închirierea urmãtoarelor spaþii destinate unor 
comercialã 

activitãþi economico – comerciale:
Relaþii suplimentare se pot obþine la sediul SP 

l Punct termic nr. 15 situat în Cãlãraºi str. 
CTAFL Cãlãraºi ºi la telefon 0242/314186.

Criºana cu suprafaþa de 330,13 mp.

Director, ªef birou fond locativ,l Punct termic nr. 2 situat în Cãlãraºi str. 
ing. Ciocîrlan Gheorghe cons. jr. Lefter AnicaMuºeþelului cu suprafaþa de 368,0 mp.
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utilajului era mai scurt cu 14 emiterea buletinelor tehnice. De 
cm decât ce era înscris în cartea asemenea, existã pe masa mea 
tehnicã. Utilajul pe care îl vom de lucru o schiþã a unui proiect 
achiziþiona va asigura ºi care include gãsirea unei noi 
toaletarea spaþiilor de pe locaþii pentru construirea 
marginea drumurilor: tãierea cãminului cultural în satul Valea 
crengilor ºi cosirea vegetaþiei Argovei. Nu în ultimul rând, voi 
uscate. În urma implementãrii pune accent pe modernizarea 
acestor proiecte locuitorii instituþiilor de învãþãmânt din 
comunei vor beneficia de o comunã întrucât cred cu tãrie în 
infrastructurã mai bunã, vor actul educaþional, implicit a 
avea acces la mai mutle unei noi generaþii de tineri. 
activitãþi culturale, iar copiii pot 
ajunge la ºcoalã în condiþii î Rep: Aþi amintit de 
bune, în timpul iernii, graþie investiþii, dar de investitori, 
reabilitãrii drumului de acces 

implicit crearea unor noi 
spre instituþiile de învãþãmânt.

locuri de muncã pentru 
cetãþenii comunei, ce ne 

î Rep: Datoritã unor astfel puteþi spune?
de proiecte ºi cu 

C.B.: Mare lucru în acest sens infrastructura rutierã 
nu vã pot spune. Din cauza reabilitatã, primãria va putea 
faptului cã zona în care este demara alte proiecte ce 
aºezatã comuna nu prezintã vizeazã îmbunãtãþirea 
interes în rândul investitorilor, condiþiilor de viaþã. Care 
aceºtia nu se înghesuie sã sunt aceste proiecte, d-le 
dezvolte afaceri care sã creeze primar?
noi locuri de muncã. Totuºi, am C.B.: Primãria Valea Argovei 
efectuat demersuri cãtre douã are mai multe proiecte de 
firme de pazã din Bucureºti investiþii prin care vizeazã 
care au recrutat dintre locuitorii dezvoltarea zonei din punct de 

vedere economic, social ºi comunei personal specializat 
pentru aceste servicii. cultural. Astfel, pentru 

reducerea consumului electric 
intenþionez ca pe toate strãzile 

î Rep: Aminteaþi la principale din cele 3 sate, 
Mircea Brânduºã de viaþã a locuitorilor. Astfel, drumurilor de acces în timpul începutul discuþiei noastre iluminatul public stradal sã fie 

dupã realizarea alimentãrii cu iernilor grele. Acest proiect va fi despre bunele practici ca fãcut cu tehnologie led. Am în 
apã a comunei ºi pietruirea depus la A.F.I.R. Bucureºti în fiind un mijloc prin care n ultimii 4 ani, administraþia vedere reabilitarea ºi 
tuturor drumurilor comunale cu vederea organizãrii unei noi orice administraþie localã publicã din Valea Argovei a modernizarea celor 3 staþii de 
piatrã spartã (1000 tone), am licitaþii întrucât A.N.R.M.A.P. a poate învãþa din experienþa Î clorinare existente care sunt dobândit o experienþã depus în 6 septembrie anul respins vechiul proiect de altora în vederea punerii în depãºite atât fizic cât ºi importantã în derularea unor curent, la M.D.R.T., un proiect licitaþie pe motiv cã nu au fost aplicare a propriilor idei. Vã tehnologic întrucât nu trateazã proiecte europene, cu fonduri pentru modernizarea prin respectate condiþiile din caietul apa pompatã în gospodãrii, iar rog sã detaliaþi acest subiect.nerambursabile, care o datã asfaltare a reþelei de drumuri de de sarcini, respectiv braþul analizele D.S.P. au fluctuaþie în C.B. Cu siguranþã bunele finalizate au schimbat în bine interes local pe o lungime de 

practici pot fi folosite pentru a 11,5 km. Totodatã avem în viaþa locuitorilor. Aceste 
stimula creativitatea derulare un proiect de proiecte au fost posibile ca 
funcþionarilor din primãria reabilitare ºi modernizare a urmare a implementãrii 
Valea Argovei ºi pentru a le ºcolii din Valea Argovei situatã strategiei de dezvoltare pe 
sugera acestora noi abordãri în lângã bisericã, care include termen lung a comunei ºi a 
diferite scopuri cum ar fi: urmãtoarele obiective: bunelor practici însuºite de 
implementarea unor proiecte de extindere, dotare, înfinþare 

primarul comunei, Costel grupuri sanitare interioare ºi o succes.
Boitan. camerã specialã pentru 

depozitarea programului „lapte 
î Rep: Care este mesajul ºi corn”. Nu în ultimul rând, se î Rep: D-le primar, ce ne 
dvs. adresat locuitorilor lucreazã la realizarea unei noi puteþi spune despre 
comunei Valea Argovei?documentaþii tehnice cu condiþii activitatea primãriei din 
C.B. Mesajul meu este cel din mai permisibile a unui proiect perioada exercitãrii primului 

de achiziþionare a unui utilaj dvs. mandat? totdeauna: totul pentru cetãþeni! 
pentru întreþinerea ºi Acest lucru fiind principalul C.B.: În cei 4 ani scurºi pot 
exploatarea drumurilor, inclusiv spune cã primãria Valea Argovei scop al administraþiei locale pe 
pentru operaþiuni de a iniþiat o serie de proiecte care o conduc. În altã ordine de 
deszãpezire, ceea ce va asigura europene care au avut ca scop idei, le doresc tuturor multã 
o fluidizare mai rapidã a final îmbunãtãþirea condiþiilor sãnãtate.

Mircea Brânduºã recepþia primului proiect de a 4 noi puþuri cu adâncime de 
asfaltare care va avea loc la 50 metri; Construire grãdiniþã 
finele acestei luni. Prin nouã cu 3 sãli de curs; onduce comuna de 22 de 
M.D.R.T.- implementarea unui Finalizarea procedurii de ani fãrã întrerupere, fãrã 
proiect aflat în stadiu eliberare a titlurilor de Csa þinã cont de culoarea 
documentaþiei tehnice care are proprietate privind Legea 18 ºi politicã ºi principiile conducerii 
ca obiectiv reparaþii capitale a Legea 247, lucru pe care nu l-am judeþului. Este vorba de Mihail 
cãminului cultural. Demararea putut face pânã acum datoritã Penu, alesul comunei Chiselet, 
procedurii de finalizare a legislaþiei stufoase aflatã în 

aflat la cel de-al ºaselea mandat 
documentaþiei tehnice P.U.G. vigoare; Modernizarea 

în exerciþiu, care în aproape un 
care expirã în 2017. Prin P.O.R. cãminului cultural prin dotãri cu 

sfert secol a trecut cu bine prin 
– reabilitare ºi modernizare logisticã nouã; Înfiinþare reþea 

toate fazele  administraþiei ªcoala nr. 1 care a necesitat canalizare pe o lungime de 12,5 
locale. înlocuirea acoperiºului, a km ºi Construire staþie de 
Este fiu al satului, cu bunici ºi instalaþiei electrice, a lãmpilor epurare; Extindere reþea apã 
strãbunici, familist convins, de de iluminat, lucrãri de igienizare menajerã pe o lungime de 2,6 
profesie agronom, a lucrat la ºi construire gard împrejmuitor km; Finalizarea de asfaltare a 
C.A.P. – ul local, unul din cele din douã segmente: unul de 120 ultimilor 5,3 km a reþelei 
mai mari din judeþ, unde a metri liniari metalic ºi unul de stradale; Reînscrierea în 
desfãºurat o activitate 90 metri liniari din beton. campionatul judeþean a echipei 
fructuoasã pânã în 1996. Reabilitarea ºi modernizarea de fotbal începând cu anul 
Conºtient de ce poate, la 26 de 100% a iluminatului public competiþional 2017-2018. 
ani a intrat în politicã ºi în vara stradal prin înlocuirea celor 160 

argument a fost acela cã î Rep: Revenind la prezent, de lãmpi vechi cu tehnologie led, lui 1994 a candidat la funcþia de î Rep: Se apropie cu paºi 
ce ne puteþi spune despre locuitorii aveau despre mine primar, câºtigând alegerile din având ca scop reducera repezi alegerile 
activitatea primãriei din formatã o pãrere de bun primul tur cu un slogan simplu consumului de energie electricã. parlamentare. Cum speraþi cã 
punct de vedere gospodar.  Mereu am crezut în ,,În slujba cetãþeanului”. Restul se va desfãºura campania  administrativ, economic ºi mine ºi atunci am considerat cã e istorie, a mai bifat încã 4 electoralã ºi care credeþi cã î Rep: Am vorbit de trecut ºi social?e momentul optim sã exploatez mandate, toate din primul tur va fi marja de participare ºi de prezent. Ce ne puteþi potenþialul care l-am acumulat M.P.: Administrativ, lucrurile cu un procent de peste 70% din intenþia de vot a locuitorilor spune despre gândurile dvs. stau bine, funcþionarii primãriei în câmpul muncii, în folosul sufragii. Rezultatele comunei Chiselet?de viitor? Ce prioritãþi existã reuºesc sã ofere cetãþenilor comunitãþii în care m-am format performanþelor sale pot fi M.P.: Sunt convins cã la nivelul pe agenda dvs. de lucru comunei cele mai bune servicii. ca om.vãzute în cele mai importante localitãþii noastre, campania privind administraþia localã? Existã o colaborare foarte bunã schimbãri care au marcat 
între aparatul administrativ al comuna Chiselet, de-a lungul î Rep: Sunteþi cel mai 
primarului, consilierii locali ºi timpului, atât în plan longeviv primar din istoria 
viceprimarul Tudorel Fotin. Din administrativ cât ºi social – comunei, spuneþi-ne câteva punct de vedere economic, anul economic. În materialul de mai realizãri pentru care credeþi 2016 a fost un an în care pânã jos, Mihail Penu oferã detalii cã veþi rãmâne în conºtiinþa la acest moment nu avem interesante despre activitatea locuitorilor din Chiselet? restanþe cãtre salariaþi, ne-am administraþiei publice locale din 

M.P.: Sunt foarte numeroase ºi onorat plãþile cãtre furnizorii de Chiselet.
toate importante, care la servicii ºi cãtre asistenþii 
vremea implementãrii lor au persoanelor cu dizabilitãþi. Din 

î Rep: Domnule Penu, vã pãcate sunt semne cã pentru schimbat în bine viata 
mai aduceþi care au fost luna noiembrie am putea concetãþenilor mei… 
motivaþiile care v-au rãmâne fãrã fonduri financiare Infrastructura rutierã, 
determinat sã candidaþi la care ne-ar pune ca administraþie educaþionalã, economia, cultura, 

într-o posturã neplãcutã de a nu funcþia de primar la acea aspectul social, toate au fost 
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gãsesc soluþii pentru atragerea probleme. În ceea ce priveºte 
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realizãri din ultima perioadã le pune la dispoziþie, spre vota P.N.L..
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ºi locaþii în care sã-ºi deschidã M.P.: Aº vrea sã amintesc aici 
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autoritãþile judeþene ºi autorizaþiilor necesare. Cât asemenea, pietruirea a peste 1 
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reprezentat în Parlament?printre cele mai importante au fost prinse în cel de-al doilea 
M.P. Concetãþenilor mei le amintesc urmãtoarele: proiect de asfaltare depus la 
mulþumesc pentru încrederea Construire staþie de clorinare ºi Ministerul Dezvoltãrii, eligibil ºi 
acordatã în timp. Îi asigur cã tratare a apei potabile; Forarea care va primi finanþare dupã 
vor beneficia de sprijinul meu ca 
ºi pânã acum. Mulþumesc 
autoritãþilor judeþene, 
Consiliului Judeþean ºi 
Instituþiei Prefecturii pentru 
sprijinul ºi colaborarea foarte 
bunã pe care am avut-o ºi care a 
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implementarea proiectelor ºi 
obþinerea fondurilor financiare 
necesare desfãºurãrii activitãþii 
primãriei în condiþii optime. Nu 
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din Colegiul 5, Raluca Surdu ºi 
Iulian Dumitrescu pentru modul 
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aºa cum rezultã din decizia nr. (Sãcele), jud. Braºov. pentru construcþii ºcolare, antonesciene, fiind unul dintre 
544/24.o5.2002, emisã de  S.C. conferitã de Regele Ferdinand I miniºtri care aprobase în 
Agroindustriala Movila S.A., în – 10 mai 1925 ; Bugetul Naþional 1942 – 1943 Studii:
suprafaþã de 29.328,65 mp ºi un capitol important pentru - Meritul Agricol în grad de - liceul la Brãila (Gimnaziul I.C. 
imobilele aferente. finanþele continuãrii rãzboiului comandor – 6 iunie 1932 ; Massim), obþinând în fiecare an 

(Cicerone Ioniþoiu, Victimele Familia Panã Aurel Nicolae, prin - Coroana României în grad de premiul II – îºi ia bacalaureatul 
terorii comuniste: arestaþi, procura specialã autentificatã la mare ofiþer. în 1898; 
torturaþi, întemniþaþi, uciºi; lucr. B.N.P. Sava Doina sub nr. În ianuarie 1941, este numit în - studii superioare la Facultatea 
reviz. de Filip – Lucian Iorga, 1237/01.03.2007, împuterniceºte calitate de tehnician ca Ministru  de ªtiinþe Sorbona din Paris, de 
Ed. Maºina de scris, Bucureºti, pe preotul Florea D Ion Subsecretar de Stat la unde se întoarce cu trei licenþe: 
2006, pp. 31 – 32).,,Adevãrat, adevãrat zic vouã: reprezentantul Episcopiei Ministerul Agriculturii ºi botanicã – 31 octombrie 1900, 
Aurelian P. Panã a fost bobul de grâu când cade în Sloboziei ºi Cãlãraºilor sã facã Domeniilor ºi apoi, de la 19 zoologie – 5 iulie 1901, geologie 
întemniþat la Jilava, apoi la pãmânt, de nu va muri, toate demersurile nece- sare în martie 1942 pânã la 14 august – 21 iulie 1904; 
Cernavodã (rob la roabã), apoi la ramâne singur; iar dacã va vederea restituirii în naturã în 1942, ca ministru cu obligaþie la 

muri, multã roadã aduce“ Gherla, unde a fost torturat de baza Legii 10/2001 a tuturor acelaºi minister.În 1913, participã la campania 
cãtre deþinuþii din grupul imobilelor, construcþii ºi  teren  (Ioan 12, 24)  De la 14 august 1942 pânã la 3 din Bulgaria cu gradul de 
reeducaþilor aduºi de la Piteºti în suprafaþã de 72.654 mp, iulie 1943, a funcþionat ca sublocotenent ºi, în primul 
(Þanu Popa, Livinschi, Ion imobile care vor fi donate Epis- PATRIARHIA ROMÂNÃ Ministru al Agriculturii ºi rãzboi mondial, 1916 – 1918, 
Stoian, Ion Juberian, Dan copiei Sloboziei ºi Cãlãraºilor. Domeniilor. EPISCOPIA SLOBOZIEI ªI ajunge la gradul de cãpitan 
Dumitrescu). În sensul acesta menþionãm cã Pentru aceste activitãþi nu a CÃLÃRAªILOR (rezervã) în Regimentul 3 
Agricultorul va fi ucis la 4 mai existã un precedent pozitiv: primit nici un salariu, iar 920023 Slobozia, str. Artilerie la Mãrãºeºti.
1951, la Gherla. În cadrul Muzeul Naþional al Agriculturii sumele prevãzute în buget Episcopiei, nr.2, Ialomiþa La 20 martie 1905, devine 
procesului din noiembrie 1954, (Slobozia) primind prin donaþie pentru funcþia sa le-a vãrsat în membru activ al Societãþii de Tel. 0243 231117; 0788 432 
intentat de autoritãþile de la S.C. Ceres S.A.  . Slobozia caseta ministerialã din care ªtiinþe din Bucureºti. 515; tel/fax: 0243 231 154
comuniste fostelor unelte în faliment, ºi prin voinþa acorda ajutoare funcþionarilor Pânã în 15 mai 1935, este ales reeducate, în încercarea de a doamnei Ileana Stoianovici, ministerului. preºedinte al Institutului  CABINETUL EPISCOPULUI arunca vina asupra ºefilor urmaºul testamentar al fostei Arestat ºi judecat într-un lot de Naþional de Export. Nr. 04 din 05 Martie 2007 legionari din exil, Dan Ferme Model Perieþi, construcþii „criminali de rãzboi", a fost La 3 decembrie 1938, este Dumitrescu declara cã „ºtie de ºi teren aferent. Contractul de condamnat la 10 ani închisoare, delegat al Ministerului NOI, moartea lui Munteanu... ºi Panã, donaþie a fost confirmat de 10 ani degradare civicã ºi Agriculturii ºi Domeniilor pe asasinaþi de deþinuþii puºi de Judecãtorul sindic prin  D A M A S C H I N confiscarea averii, în baza Lângã Direcþia Porturilor în ºefii lor legionari, care formau încheierea de ºedinþã a PRIN HARUL LUI DUMNEZEU, deciziei penale nr. 123 din 19 vederea construcþiilor de comitetele de camerã" (Ibidem, Tribunalului Ialomiþa.EPISCOP AL SLOBOZIEI ªI ianuarie 1949 a Curþii Penale silozuri. p. 32).În alcãtuirea Memoriului nostru  CÃLÃRAªILOR Bucureºti, Secþia IV. Capãtul de Din 19 aprilie 1939, este ne-am întemeiat pe respectul pe În diverse scrieri s-au pãstrat Având în vedere hotãrârea acuzare a fost „introducerea ºi membru în Consiliul Permanent care îl datorãm Istoriei ºi uneia imaginile scenelor de groazã. Consiliului Eparhial din 05 încurajarea cultivãrii unei plante al Agricultu - rii. Tot în 1939, dintre cele mai marcante februarie 2007 (Temei nr. Martorul Anastase Buciuneanu, necunoscute ºi inutile þãrii este ales membru al Institutului personalitãþi ale agriculturii 289/2007) prin care se aprobã noastre: SOIA". descrie cã în 1950, a doua zi de  (s.n.)de ªtiinþe sociale al Româ-niei  româneºti: Aurelian P. Panã. Paºti, comandantul Lazãr Tibo îi înfiinþarea Mãnãstirii Frãþileºti A fost deþinut la închisoarea (preºedinte prof. D. Gusti), în Am avut în vedere dorinþa – Sudiþi,  Având în vedere lovea cu parul pe deþinuþi, Gherla unde a decedat la 4 mai secþiile agrarã ºi a cooperaþiei.

familiei: la conacul Frãþileºti sã drepturile conferite Nouã de art. 1951, fãrã ca sã i se poatã obligându-i sã execute figuri de 
A fost Preºedinte al Academiei fie MÃNÃSTIRE (aºa cum s-a 75 din Statutul pentru gimnasticã precum  culcãri ºi îndeplini ultima dorinþã: sã fie de Agriculturã ºi Preºedintele întâmplat odinioarã, familia lui Organizarea ºi funcþionarea „broasca". „Printre noi un incinerat, cenuºa sã fie Sindicatului Agricol Ialomiþa.Aurelian P. Panã aducând multe Bisericii Ortodoxe Române, amestecatã în pãmântul bãtrân, fost ministru, Aurelian 
In 1934, întreprinde o cãlãtorie foloase mãnãstirii CHEIA din Bãrãganului ºi pe acel loc sã se Panã..." (Ibidem, p. 32).
de documentare în Statele Unite Jud. Prahova) ºi un MUZEU semene grâu...D E C I D E M: Dupã spusele fiului sãu, Cornel, ale Americii cu scopul de a dedicat memoriei ºi lucrãrii La 24 aprilie 1952, soþia sa, Art. 1. Se înfiinþeazã Mãnãstirea Aurelian Panã a fost ucis în studia îndeosebi cultura agricultorului Aurelian P.Panã Eufrosina Panã, ºi fiul sãu, Frãþileºti – Sudiþi, judeþul curtea puºcãriei, fiind lovit pe la porumbului. De acolo se întoarce (pentru atingerea acestui Aurel Panã, au fost arestaþi ºi Ialomiþa, cu destinaþie pentru spate cu o rangã în cap. Un cu douã cufere pline cu ºtiuleþi obiectiv ne bazãm pe contribuþia internaþi fãrã proces sau maici. jandarm, Panduru, i-a scos dinþii de porumb, pe care îl seamãnã ºi Muzeului Naþional al condamnare la doi ani „detenþie Art. 2. P.C. Pr. Consilier de aur din gurã, apoi i-a tãiat cultivã cu mult succes în Agriculturii, a domnului director administrativã" ºi deþinuþi la administrativ-bisericesc ºi P.C. labele picioarelor pentru cã Bãrãgan ºi Balta Ialomiþei. A Rãzvan Ciucã). Dumbrãveni (soþia) ºi Oneºti Pr. Secretar eparhial, sunt victima, înaltã fiind, nu încãpea folosit primele combine în În acest sens, în baza Deciziei (fiul).îndatoraþi cu aducerea la în sicriu...România. nr. 04 din 05.03.2007, Episcopia  (Textul respectã exact îndeplinire a prezentei Decizii. Este donatorul unei clãdiri Soþia lui Aurelian Panã, Sloboziei ºi Cãlãraºilor a manuscrisul întocmit de ing. Datã în Reºedinþa Noastrã pentru ºcoala din com. Eufrosina, nãscutã în 1890, a înfiinþat MÃNÃSTIREA  Cornel A. Panã – fiul lui Aurel Episcopalã din Slobozia, astãzi, Frãþileºti, jud. Ialomiþa, pe care fost arestatã la 15 aprilie 1952 ºi FRÃÞILEªTI – SUDIÞI. Panã ).05 Martie 2007. o echipeazã cu tot necesarul ºi dusã la muncã forþatã. În vârstã Prin sacralitatea lor, mãnãstirile DAMASCHIN, aparaturã, aparate de proiecþie de 62 de ani, a fost obligatã sã ortodoxe sunt vetrele de Adãugiri ºi precizãri. Episcopul Sloboziei ºi etc. Pentru ca sã frecventeze cu lucreze la terasamente. Cãra spiritualitate cele mai potrivite - În anul 1911, Aurelian Panã se Cãlãraºilor regularitate ºcoala, trimitea pãmântul cu targa ºi icnea. pentru închinare ºi liniºtire cãsãtoreºte cu Eufrosina O.Gh. zilnic pe copiii salariaþilor sãi cu  (...) Eliberatã în 1954, cu Biletul sufleteascã. La mãnãstire fiecare Popa la Cernavodã. Se vor o cãruþã la ªcoala din Frãþileºti. CABINETUL EPISCOPULUI 1382/1954, din puºcãria de la poate sã cerceteze pe sine, stabili la Frãþileºti, Ialomiþa, De asemenea, a fãcut numeroase 501 din 12 Martie 2007 Dumbrãveni, Eufrosina va muri coborînd la adâncime în fiinþa unde în acea vreme avea moºia.donaþii Mãnãstirii Cheia, la Bucureºti, în 1974, la sa, ºi sã-ºi facã spovedania - Familia Panã a avut patru jud.Prahova, de la poalele Cãtre, începutul noului an bisericesc. gândurilor. copii: Petru (ucis în 1944 Ciucaºului, unde trimitea (Ibidem, pp. 32 – 33). Tribunalul Ialomiþa Într-o lume tot mai tulburatã, primãvarã în zori, într-o vale, turmele de oi, având în cãutãm cu toþii liniºtea, acest *aproape de Vlãdeni, Ialomiþa, moºtenire de la bunicul sãu dar divin cu care Dumnezeu a  Domnule judecãtor sindic, împreunã cu ºoferul sãu, Ion, de Fondul Panã. Muzeul Naþional pãºunile de pe culmile Tigãi ºi înzestrat întreaga Creaturã, de al Agriculturii din România cãtre soldaþi sovietici, ºi aruncaþi Mãnãileºti.la îngeri ºi oameni pânã la Referitor la dosarul nr. la câini), Cornel (soþul Cristinei (Slobozia) deþine în patrimoniul 

pãsãrile cerului ºi florile 604/JS/2004, – Alexandra ºi tatãl lui sãu, prin strãdania Publicaþii: câmpului. Alexandru – Alecu, în diaspora ...prin prezenta, formulãm întemeietorului instituþiei, - Studiul de geofizicã „Valea Alãturãm memoriului nostru un la Zurich, ºi al Anei), Maria cerere privind Donaþia Rãzvan Ciucã, ºi a muzeografei Cãlmãþuiului", documentar istoric care Angela ºi Aurel (arestat la 24 suprafeþei de 43.325,35 mp ºi Viorica Croitoru-Capbun, dar 
- Studiu asupra Câmpiei prezintã suficient de clar aprilie 1954 ºi supus la muncã construcþiile aferente, aflate în numai prin înþelegerea ºi Române,motivele pentru care incinta forþatã timp de doi ani la Oneºti perimetrul loc. Movila-Sudiþi, bunãvoinþa familiei Cornel ºi 
- Agricultura în Statele Unite ale fostului conac Frãþileºti nu – Bicaz).Ferma 9 – 15, pentru Alexandra – Cristina Panã, 
Americii.trebuie sã se prãbuºeascã ci sã urmãtoarele motive: - Prin Decizia penalã aproape o sutã de documente 

rãmânã vieþuitoare pentru 123/19.01.1949, Aurelian Panã a În patrimoniul acestei societãþi scrise, fotografii ºi piese 
generaþiile care ne vor urma. Ordine ºi decoraþii: fost învinuit de cãtre un complet s-a aflat Ferma 9-15, amplasatã muzeale, zeci de ore de 

DAMASCHIN - Medalia jubiliarã Carol I – de judecatã format din: I.V. în zona localitãþilor Movila – înregistrãri video (fragmente de 
Episcopul Sloboziei ºi 1906 ; Constantinescu, Constantin Sudiþi, în suprafaþã de 72.654 istorie neºtiutã, declaraþii ºi 

Cãlãraºilor - Crucea Comemorativã a Gãman (consilieri), Constantin mp, ºi construcþiile aferente, comentarii inedite). 
* Rãzboiului 1916-1918, cu Petre, Dumitru Dinu ºi Gavrilã conform anexei cadastrale,  (va urma)

baretele Dobrogea – Bucureºti – Hotãranu (asesori populari), imobile preluate conform II Documentar istoric.  
Mãrãºeºti (Decret 1744 din 7 procuror Constache  Bâlcu,  cã procesului-verbal din data de ºiAURELIAN P. PANÃ

Rãzvan Ciucãiulie 1918) ; participase la 59 de ºedinþe ale 21.02.1949, de la familia Nãscut la 20 septembrie 1880, în 
Consiliului de Miniºtri ºi la 43 - Rãsplata Muncii pentru Slobozia, 16 octombrie 2016. Aurelian P. Panã. comuna Marsilieni, jud. 
de ºedinþe ale Consiliului Învãþãmânt, cl I – 3 aprilie Ialomiþa, ca fiu de agricultor ºi Capitol sãvârºit în Duminica a O parte din patrimoniul Fermei 
Economic ºi cã avusese o mare 1923; proprietar de pãmânt. Pãrinþii 21-a dupã Rusalii,a fost retrocedat, în baza Legii 
influenþã asupra guvernãrii - Medalia Rãsplata Muncii, cl. I, originari din com. Satulung nr.10/2001, familiei Panã Aurel, Pilda semãnãtorului
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venit în PNL de acum 4 ani, a mijlocul sãptãmânii 
de acum 2 ani când am fost trecute, deputatul Maria 
cãutatã nu doar de PNL ci ºi LDragomir, ales pe listele 
de celelalte partide. Dar am PPDD, ulterior PSRo, a 
stat ºi am analizat ºi am spus anunþat cã s-a înscris în PNL. 
STOP! Din acest moment nu Anunþul a fost fãcut alãturi de 
vreau Parlament! Nu-mi preºedintele PNL Cãlãraºi, 
doresc nimic altceva, doresc Rãducu Filipescu. Acesta a 
sã lucrez într-o echipã cu care explicat motivele pentru care 
sã pot colabora, sã lucrez în 

Maria Dragomir a trecut de 
liniºte, fãrã stres, fãrã 

partea liberalilor. balamuc. Cu toate cã discuþii 
ºi scandaluri sunt în toate 

„Avem o colegã nouã cu care formaþiunile politice dar am 
de fapt colaborez de foarte considerat eu cã în aceastã 
mulþi ani, 2-3 ani. Noi aveam o formaþiune ºi cu aceºti oameni 
relaþie corectã, normalã, am pe care-i cunosc: domnul 
încercat ca împreunã, cu Maria preºedinte Filipescu, pe 
vârf de lance, sã pornim un domnul preºedinte Iliuþã ºi 
partid cu care sã putem sã toatã echipa de conducere de 
colaborãm, e vorba de PSRo. la PNL o cunosc. Îi cunosc pe 
Eu am insistat foarte mult ca oameni ºi cred eu cã atâta 
PSRo sã fie aliatul nostru, sã timp cât nu am interese 
încercãm sã facem împreunã cu 

personale pot sã colaborez 
Partidul Social Românesc al 

foarte bine cu dumnealor. 
domnului Geoanã o colaborare 

Dacã partidul va considera cã 
ºi sã mergem împreunã la 

este nevoie de mine undeva cu 
guvernare. E, lucrurile nu s-au 

drag voi respecta decizia desfãºurat ºi nu au mers în 
partidului dar pânã la un direcþia în care noi am Aºa cã majoritatea colegilor intrarea doamnei Dragomir în Fostul preºedinte PSRo punct. Adicã nu neapãrat sã intenþionat sã o facem efectiv. PNL. De aici încolo vom forma Cãlãraºi, deputatul Maria domniei sale au cãutat sã merg undeva unde mie nu cã ªtiþi foarte bine, Geoanã e un o echipã. Nu vã ascund cã ne Dragomir, a declarat cã nu îºi meargã în direcþia în care pot nu-mi convine, de exemplu tip excepþional, o persoanã vom întâlni ºi cu colegii doreºte sã mai candideze la sã facã muncã politicã mai dacã aº merge pe o funcþie remarcabilã dar în ceea ce domniei sale, o sã stãm de Parlament dar dacã partidul departe. Având o relaþie foarte care nu este pe mãsura priveºte jocurile politice ºi vorbã sã vedem care din ei va considera cã este nevoie de bunã cu Maria Dragomir, pregãtirii mele fiindcã eu am activitatea politicã nu se ridicã sunt dispuºi sã treacã cãtre ea pe vreo funcþie ar putea având colaborãri de-a lungul susþinut ºi susþin, câte zile voi la înãlþimea valorii  pe care o PNL. Cei care sunt consilieri accepta.anilor, dupã mai multe discuþii mai avea, cã trebuiesc are ca tehnocrat. N-a reuºit nici locali nu o vor face cã-ºi pierd 
promovaþi oamenii pe „Nu, tocmai din acest motiv am ajuns la concluzia cã locul sã-ºi formeze o echipã foarte mandatul dar vor munci pentru 
competenþe ºi nu pe criterii am venit astãzi (n.r. 19 în care poate sã activeze în puternicã cu care sã penetreze PNL ºi încercãm sã apropiem 
politice. Asta m-a deranjat octombrie a.c.). Dacã m-ar fi continuare, sã de o mânã de în scena politicã aºa cã încet, cele douã echipe în aºa fel 
foarte mult dintotdeauna ºi interesat încã un  „fotoliu” de ajutor, sã încercãm sã câºtigãm încet partidul domnului încât scorul PNL-ului, ajutat de 
am sã susþin câte zile voi mai parlamentar, pentru unii este cât mai mult ca liberali este Geoanã care trebuia sã creascã PSRo sã creascã 1-2-3%, cât 
avea eu. Nu-mi place ce se fotoliu, pentru mine nu a fost, a mai scãzut, a mai intrat la Dumnezeu o sã putem sã acest partid. A fost de acord, 
întâmplã!”, a spus Maria nu este ºi nu va fi niciodatã, apã, în final cred cã a ºi aducem în plus.”, a declarat toþi colegii noºtri au fost de 
Dragomir.dacã m-ar fi interesat aº fi dispãrut. Filipescu.acord cu aceastã asociere ºi cu 

iercuri, 26 octombrie foarte bine care sunt criteriile de cã Predoiu nu este unul nou, este 
a.c., candidaþi PNL eligibilitate ºi integritate, în locul unul vechi care a mai candidat, l-
Cãlãraºi au fost la Biroul lui Bucureºtiul ne-a dat ca ºi au trimis în provincie. El a ales M

Electoral Judeþean pentru a-ºi candidat pe Cãtãlin Predoiu care Cãlãraºiul, a spus „dacã vreþi sã 
depune candidaturile pentru din motive obiective nu poate mã trimiteþi în provincie mã duc 
Parlamentul României. Dupã candida pe Bucureºti ºi va candida la Filipescu, la Cãlãraºi, cã mã 
plecarea senatorului Iulian pe Cãlãraºi. Avea ºanse ºi acolo, cunoaºte” ºi adevãrul e cã ne ºi 
Dumitrescu la Prahova, un alt cã avea locul 2 pe listã la cunoaºtem foarte bine de mai 
parlamentar liberal va pãrãsi Bucureºti, era un loc pe care-l lua mult timp. Nu uitaþi Cãtãlin 
judeþul. Este vorba de deputatul foarte clar dar pentru faptul cã s-a Predoiu prima datã a fost liberal, 
Dan Motreanu care nu va mai întâmplat ce s-a întâmplat la cã dupã aia viaþa l-a dus cãtre PD, 
candida din cauza unor probleme Bucureºti ºi el s-a sacrificat, s-au dus mulþi din PNL la PD dacã 
de naturã juridicã. În locul sãu va pentru cã eu dacã eram în locul stãm bine sã ne gândim ºi au unii 
candida Cãtãlin Predoiu, fost lui Cãtãlin Predoiu nu mã duceam înapoi, alþii n-au mai venit.”, a 
ministru al Justiþiei, candidat sã candidez la Bucureºti, la afirmat Filipescu.
pentru Primãria Capitalei în 2016 Primãrie, cu 3 sãptãmâni înainte 
ºi fost premier din umbrã al PNL. de alegeri nici dacã mã pica cu n Senat: 
Dintre parlamentarii aleºi în 2012, cearã. Nu m-aº fi dus, ce sunt eu 1. Rãducu Filipescu
din partea PNL, se mai regãsesc pompierul de serviciu sau ceva de 2. Marian Drãgan
acum pe liste doar deputatul genul ãsta? El pânã la urmã 3. Cezar Neagu
Raluca Surdu ºi senatorul Liviu sãracu' a acceptat ºi s-a dus, ce sã 4. Camelia Ghiveciu. 
Tomoiagã. facã dacã partidul l-a trimis. 

Bineînþeles cã ºtia cã nu are nicio Preºedintele PNL Cãlãraºi, 
n Camera Deputaþilor: ºansã sã câºtige primãria. Era Rãducu Filipescu, care va fi pe 
1. Cãtãlin Predoiu clar. Drept pentru care, cã a fost prima poziþie la Senat, a explicat 
2. Raluca Surdu rateul atât de mare, s-a zis sã de ce nu a mai putut candida Dan 
3. Liviu Tomoiagãschimbãm complet lista ºi lista la Motreanu ºi de ce a fost înlocuit 
4. Viorel Enciu Bucureºti va fi complet schimbatã, cu Cãtãlin Predoiu.
5. Ionel Manea nu va fi niciunul din cei vechi. ªi, „Daniel Motreanu nu a putut, nu 
6. Silviana ªestacovschi ca sã nu se agaþe nimeni de faptul a avut cum sã candideze, ºtiþi 

nul viitor urmeazã sã se desfãºoare alegeri pentru 
preºedinþia organizaþiei judeþene a PNL Cãlãraºi, 
iar pentru moment, doar primarul Daniel A

Drãgulin a confirmat cã va candida. Acesta a spus cã 
dupã toatã activitatea pe care a avut-o în partid este 
îndreptãþit sã spere la aceastã poziþie.

De cealaltã parte, 
noul preºedinte al CJ 
Cãlãraºi, Vasile 
Iliuþã, a spus cã nu îl 
intereseazã funcþia, 
dorind sã se axeze pe 
activitatea de la 
Consiliul Judeþean. 
Actualul preºedinte al 
liberalilor cãlãrãºeni, 
Rãducu Filipescu, 
anunþase în urmã cu 
ceva timp cã se va 
retrage în plan secund ºi nu va mai candida, însã, recent, 
acesta a declarat cã se mai gândeºte dacã va mai candida 
sau nu.

„Pânã la anul mã mai gândesc, sã vãd ºi eu care sunt 
candidaþii. Candidaþi la preºedinþia organizaþiei pot fi 
mulþi, nu numai Filipescu sau Drãgulin. De câte ori Iliuþã 
nu a spus una ºi a fãcut alta? Ce ar fi pentru prima datã? 
Iliuþã o sã vrea sã candideze, Drãgulin o sã vrea sã 
candideze, eu mã mai gândesc, or mai fi ºi alþii, mai sunt 
ºi deputaþii. Poate candideazã Cãtãlin Predoiu.”, a mai 
afirmat acesta.

Deputatul Maria Dragomir s-a înscris în 
PNL dar nu va mai candida la Parlament

n PNL Cãlãraºi Filipescu se mai gândeºte 
dacã va candida sau nu 

pentru un nou mandat în 
fruntea PNL Cãlãraºi

MÃNÃSTIREA IVITÃ DIN MOARTEA UNUI BOB DE GRÂU 

S-au depus candidaturile pentru Parlament 
Rãducu Filipescu ºi Cãtãlin Predoiu ocupã prima 

poziþie la Senat, respectiv Camera Deputaþilor



aºa cum rezultã din decizia nr. (Sãcele), jud. Braºov. pentru construcþii ºcolare, antonesciene, fiind unul dintre 
544/24.o5.2002, emisã de  S.C. conferitã de Regele Ferdinand I miniºtri care aprobase în 
Agroindustriala Movila S.A., în – 10 mai 1925 ; Bugetul Naþional 1942 – 1943 Studii:
suprafaþã de 29.328,65 mp ºi un capitol important pentru - Meritul Agricol în grad de - liceul la Brãila (Gimnaziul I.C. 
imobilele aferente. finanþele continuãrii rãzboiului comandor – 6 iunie 1932 ; Massim), obþinând în fiecare an 

(Cicerone Ioniþoiu, Victimele Familia Panã Aurel Nicolae, prin - Coroana României în grad de premiul II – îºi ia bacalaureatul 
terorii comuniste: arestaþi, procura specialã autentificatã la mare ofiþer. în 1898; 
torturaþi, întemniþaþi, uciºi; lucr. B.N.P. Sava Doina sub nr. În ianuarie 1941, este numit în - studii superioare la Facultatea 
reviz. de Filip – Lucian Iorga, 1237/01.03.2007, împuterniceºte calitate de tehnician ca Ministru  de ªtiinþe Sorbona din Paris, de 
Ed. Maºina de scris, Bucureºti, pe preotul Florea D Ion Subsecretar de Stat la unde se întoarce cu trei licenþe: 
2006, pp. 31 – 32).,,Adevãrat, adevãrat zic vouã: reprezentantul Episcopiei Ministerul Agriculturii ºi botanicã – 31 octombrie 1900, 
Aurelian P. Panã a fost bobul de grâu când cade în Sloboziei ºi Cãlãraºilor sã facã Domeniilor ºi apoi, de la 19 zoologie – 5 iulie 1901, geologie 
întemniþat la Jilava, apoi la pãmânt, de nu va muri, toate demersurile nece- sare în martie 1942 pânã la 14 august – 21 iulie 1904; 
Cernavodã (rob la roabã), apoi la ramâne singur; iar dacã va vederea restituirii în naturã în 1942, ca ministru cu obligaþie la 

muri, multã roadã aduce“ Gherla, unde a fost torturat de baza Legii 10/2001 a tuturor acelaºi minister.În 1913, participã la campania 
cãtre deþinuþii din grupul imobilelor, construcþii ºi  teren  (Ioan 12, 24)  De la 14 august 1942 pânã la 3 din Bulgaria cu gradul de 
reeducaþilor aduºi de la Piteºti în suprafaþã de 72.654 mp, iulie 1943, a funcþionat ca sublocotenent ºi, în primul 
(Þanu Popa, Livinschi, Ion imobile care vor fi donate Epis- PATRIARHIA ROMÂNÃ Ministru al Agriculturii ºi rãzboi mondial, 1916 – 1918, 
Stoian, Ion Juberian, Dan copiei Sloboziei ºi Cãlãraºilor. Domeniilor. EPISCOPIA SLOBOZIEI ªI ajunge la gradul de cãpitan 
Dumitrescu). În sensul acesta menþionãm cã Pentru aceste activitãþi nu a CÃLÃRAªILOR (rezervã) în Regimentul 3 
Agricultorul va fi ucis la 4 mai existã un precedent pozitiv: primit nici un salariu, iar 920023 Slobozia, str. Artilerie la Mãrãºeºti.
1951, la Gherla. În cadrul Muzeul Naþional al Agriculturii sumele prevãzute în buget Episcopiei, nr.2, Ialomiþa La 20 martie 1905, devine 
procesului din noiembrie 1954, (Slobozia) primind prin donaþie pentru funcþia sa le-a vãrsat în membru activ al Societãþii de Tel. 0243 231117; 0788 432 
intentat de autoritãþile de la S.C. Ceres S.A.  . Slobozia caseta ministerialã din care ªtiinþe din Bucureºti. 515; tel/fax: 0243 231 154
comuniste fostelor unelte în faliment, ºi prin voinþa acorda ajutoare funcþionarilor Pânã în 15 mai 1935, este ales reeducate, în încercarea de a doamnei Ileana Stoianovici, ministerului. preºedinte al Institutului  CABINETUL EPISCOPULUI arunca vina asupra ºefilor urmaºul testamentar al fostei Arestat ºi judecat într-un lot de Naþional de Export. Nr. 04 din 05 Martie 2007 legionari din exil, Dan Ferme Model Perieþi, construcþii „criminali de rãzboi", a fost La 3 decembrie 1938, este Dumitrescu declara cã „ºtie de ºi teren aferent. Contractul de condamnat la 10 ani închisoare, delegat al Ministerului NOI, moartea lui Munteanu... ºi Panã, donaþie a fost confirmat de 10 ani degradare civicã ºi Agriculturii ºi Domeniilor pe asasinaþi de deþinuþii puºi de Judecãtorul sindic prin  D A M A S C H I N confiscarea averii, în baza Lângã Direcþia Porturilor în ºefii lor legionari, care formau încheierea de ºedinþã a PRIN HARUL LUI DUMNEZEU, deciziei penale nr. 123 din 19 vederea construcþiilor de comitetele de camerã" (Ibidem, Tribunalului Ialomiþa.EPISCOP AL SLOBOZIEI ªI ianuarie 1949 a Curþii Penale silozuri. p. 32).În alcãtuirea Memoriului nostru  CÃLÃRAªILOR Bucureºti, Secþia IV. Capãtul de Din 19 aprilie 1939, este ne-am întemeiat pe respectul pe În diverse scrieri s-au pãstrat Având în vedere hotãrârea acuzare a fost „introducerea ºi membru în Consiliul Permanent care îl datorãm Istoriei ºi uneia imaginile scenelor de groazã. Consiliului Eparhial din 05 încurajarea cultivãrii unei plante al Agricultu - rii. Tot în 1939, dintre cele mai marcante februarie 2007 (Temei nr. Martorul Anastase Buciuneanu, necunoscute ºi inutile þãrii este ales membru al Institutului personalitãþi ale agriculturii 289/2007) prin care se aprobã noastre: SOIA". descrie cã în 1950, a doua zi de  (s.n.)de ªtiinþe sociale al Româ-niei  româneºti: Aurelian P. Panã. Paºti, comandantul Lazãr Tibo îi înfiinþarea Mãnãstirii Frãþileºti A fost deþinut la închisoarea (preºedinte prof. D. Gusti), în Am avut în vedere dorinþa – Sudiþi,  Având în vedere lovea cu parul pe deþinuþi, Gherla unde a decedat la 4 mai secþiile agrarã ºi a cooperaþiei.

familiei: la conacul Frãþileºti sã drepturile conferite Nouã de art. 1951, fãrã ca sã i se poatã obligându-i sã execute figuri de 
A fost Preºedinte al Academiei fie MÃNÃSTIRE (aºa cum s-a 75 din Statutul pentru gimnasticã precum  culcãri ºi îndeplini ultima dorinþã: sã fie de Agriculturã ºi Preºedintele întâmplat odinioarã, familia lui Organizarea ºi funcþionarea „broasca". „Printre noi un incinerat, cenuºa sã fie Sindicatului Agricol Ialomiþa.Aurelian P. Panã aducând multe Bisericii Ortodoxe Române, amestecatã în pãmântul bãtrân, fost ministru, Aurelian 
In 1934, întreprinde o cãlãtorie foloase mãnãstirii CHEIA din Bãrãganului ºi pe acel loc sã se Panã..." (Ibidem, p. 32).
de documentare în Statele Unite Jud. Prahova) ºi un MUZEU semene grâu...D E C I D E M: Dupã spusele fiului sãu, Cornel, ale Americii cu scopul de a dedicat memoriei ºi lucrãrii La 24 aprilie 1952, soþia sa, Art. 1. Se înfiinþeazã Mãnãstirea Aurelian Panã a fost ucis în studia îndeosebi cultura agricultorului Aurelian P.Panã Eufrosina Panã, ºi fiul sãu, Frãþileºti – Sudiþi, judeþul curtea puºcãriei, fiind lovit pe la porumbului. De acolo se întoarce (pentru atingerea acestui Aurel Panã, au fost arestaþi ºi Ialomiþa, cu destinaþie pentru spate cu o rangã în cap. Un cu douã cufere pline cu ºtiuleþi obiectiv ne bazãm pe contribuþia internaþi fãrã proces sau maici. jandarm, Panduru, i-a scos dinþii de porumb, pe care îl seamãnã ºi Muzeului Naþional al condamnare la doi ani „detenþie Art. 2. P.C. Pr. Consilier de aur din gurã, apoi i-a tãiat cultivã cu mult succes în Agriculturii, a domnului director administrativã" ºi deþinuþi la administrativ-bisericesc ºi P.C. labele picioarelor pentru cã Bãrãgan ºi Balta Ialomiþei. A Rãzvan Ciucã). Dumbrãveni (soþia) ºi Oneºti Pr. Secretar eparhial, sunt victima, înaltã fiind, nu încãpea folosit primele combine în În acest sens, în baza Deciziei (fiul).îndatoraþi cu aducerea la în sicriu...România. nr. 04 din 05.03.2007, Episcopia  (Textul respectã exact îndeplinire a prezentei Decizii. Este donatorul unei clãdiri Soþia lui Aurelian Panã, Sloboziei ºi Cãlãraºilor a manuscrisul întocmit de ing. Datã în Reºedinþa Noastrã pentru ºcoala din com. Eufrosina, nãscutã în 1890, a înfiinþat MÃNÃSTIREA  Cornel A. Panã – fiul lui Aurel Episcopalã din Slobozia, astãzi, Frãþileºti, jud. Ialomiþa, pe care fost arestatã la 15 aprilie 1952 ºi FRÃÞILEªTI – SUDIÞI. Panã ).05 Martie 2007. o echipeazã cu tot necesarul ºi dusã la muncã forþatã. În vârstã Prin sacralitatea lor, mãnãstirile DAMASCHIN, aparaturã, aparate de proiecþie de 62 de ani, a fost obligatã sã ortodoxe sunt vetrele de Adãugiri ºi precizãri. Episcopul Sloboziei ºi etc. Pentru ca sã frecventeze cu lucreze la terasamente. Cãra spiritualitate cele mai potrivite - În anul 1911, Aurelian Panã se Cãlãraºilor regularitate ºcoala, trimitea pãmântul cu targa ºi icnea. pentru închinare ºi liniºtire cãsãtoreºte cu Eufrosina O.Gh. zilnic pe copiii salariaþilor sãi cu  (...) Eliberatã în 1954, cu Biletul sufleteascã. La mãnãstire fiecare Popa la Cernavodã. Se vor o cãruþã la ªcoala din Frãþileºti. CABINETUL EPISCOPULUI 1382/1954, din puºcãria de la poate sã cerceteze pe sine, stabili la Frãþileºti, Ialomiþa, De asemenea, a fãcut numeroase 501 din 12 Martie 2007 Dumbrãveni, Eufrosina va muri coborînd la adâncime în fiinþa unde în acea vreme avea moºia.donaþii Mãnãstirii Cheia, la Bucureºti, în 1974, la sa, ºi sã-ºi facã spovedania - Familia Panã a avut patru jud.Prahova, de la poalele Cãtre, începutul noului an bisericesc. gândurilor. copii: Petru (ucis în 1944 Ciucaºului, unde trimitea (Ibidem, pp. 32 – 33). Tribunalul Ialomiþa Într-o lume tot mai tulburatã, primãvarã în zori, într-o vale, turmele de oi, având în cãutãm cu toþii liniºtea, acest *aproape de Vlãdeni, Ialomiþa, moºtenire de la bunicul sãu dar divin cu care Dumnezeu a  Domnule judecãtor sindic, împreunã cu ºoferul sãu, Ion, de Fondul Panã. Muzeul Naþional pãºunile de pe culmile Tigãi ºi înzestrat întreaga Creaturã, de al Agriculturii din România cãtre soldaþi sovietici, ºi aruncaþi Mãnãileºti.la îngeri ºi oameni pânã la Referitor la dosarul nr. la câini), Cornel (soþul Cristinei (Slobozia) deþine în patrimoniul 

pãsãrile cerului ºi florile 604/JS/2004, – Alexandra ºi tatãl lui sãu, prin strãdania Publicaþii: câmpului. Alexandru – Alecu, în diaspora ...prin prezenta, formulãm întemeietorului instituþiei, - Studiul de geofizicã „Valea Alãturãm memoriului nostru un la Zurich, ºi al Anei), Maria cerere privind Donaþia Rãzvan Ciucã, ºi a muzeografei Cãlmãþuiului", documentar istoric care Angela ºi Aurel (arestat la 24 suprafeþei de 43.325,35 mp ºi Viorica Croitoru-Capbun, dar 
- Studiu asupra Câmpiei prezintã suficient de clar aprilie 1954 ºi supus la muncã construcþiile aferente, aflate în numai prin înþelegerea ºi Române,motivele pentru care incinta forþatã timp de doi ani la Oneºti perimetrul loc. Movila-Sudiþi, bunãvoinþa familiei Cornel ºi 
- Agricultura în Statele Unite ale fostului conac Frãþileºti nu – Bicaz).Ferma 9 – 15, pentru Alexandra – Cristina Panã, 
Americii.trebuie sã se prãbuºeascã ci sã urmãtoarele motive: - Prin Decizia penalã aproape o sutã de documente 

rãmânã vieþuitoare pentru 123/19.01.1949, Aurelian Panã a În patrimoniul acestei societãþi scrise, fotografii ºi piese 
generaþiile care ne vor urma. Ordine ºi decoraþii: fost învinuit de cãtre un complet s-a aflat Ferma 9-15, amplasatã muzeale, zeci de ore de 

DAMASCHIN - Medalia jubiliarã Carol I – de judecatã format din: I.V. în zona localitãþilor Movila – înregistrãri video (fragmente de 
Episcopul Sloboziei ºi 1906 ; Constantinescu, Constantin Sudiþi, în suprafaþã de 72.654 istorie neºtiutã, declaraþii ºi 

Cãlãraºilor - Crucea Comemorativã a Gãman (consilieri), Constantin mp, ºi construcþiile aferente, comentarii inedite). 
* Rãzboiului 1916-1918, cu Petre, Dumitru Dinu ºi Gavrilã conform anexei cadastrale,  (va urma)

baretele Dobrogea – Bucureºti – Hotãranu (asesori populari), imobile preluate conform II Documentar istoric.  
Mãrãºeºti (Decret 1744 din 7 procuror Constache  Bâlcu,  cã procesului-verbal din data de ºiAURELIAN P. PANÃ

Rãzvan Ciucãiulie 1918) ; participase la 59 de ºedinþe ale 21.02.1949, de la familia Nãscut la 20 septembrie 1880, în 
Consiliului de Miniºtri ºi la 43 - Rãsplata Muncii pentru Slobozia, 16 octombrie 2016. Aurelian P. Panã. comuna Marsilieni, jud. 
de ºedinþe ale Consiliului Învãþãmânt, cl I – 3 aprilie Ialomiþa, ca fiu de agricultor ºi Capitol sãvârºit în Duminica a O parte din patrimoniul Fermei 
Economic ºi cã avusese o mare 1923; proprietar de pãmânt. Pãrinþii 21-a dupã Rusalii,a fost retrocedat, în baza Legii 
influenþã asupra guvernãrii - Medalia Rãsplata Muncii, cl. I, originari din com. Satulung nr.10/2001, familiei Panã Aurel, Pilda semãnãtorului
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venit în PNL de acum 4 ani, a mijlocul sãptãmânii 
de acum 2 ani când am fost trecute, deputatul Maria 
cãutatã nu doar de PNL ci ºi LDragomir, ales pe listele 
de celelalte partide. Dar am PPDD, ulterior PSRo, a 
stat ºi am analizat ºi am spus anunþat cã s-a înscris în PNL. 
STOP! Din acest moment nu Anunþul a fost fãcut alãturi de 
vreau Parlament! Nu-mi preºedintele PNL Cãlãraºi, 
doresc nimic altceva, doresc Rãducu Filipescu. Acesta a 
sã lucrez într-o echipã cu care explicat motivele pentru care 
sã pot colabora, sã lucrez în 

Maria Dragomir a trecut de 
liniºte, fãrã stres, fãrã 

partea liberalilor. balamuc. Cu toate cã discuþii 
ºi scandaluri sunt în toate 

„Avem o colegã nouã cu care formaþiunile politice dar am 
de fapt colaborez de foarte considerat eu cã în aceastã 
mulþi ani, 2-3 ani. Noi aveam o formaþiune ºi cu aceºti oameni 
relaþie corectã, normalã, am pe care-i cunosc: domnul 
încercat ca împreunã, cu Maria preºedinte Filipescu, pe 
vârf de lance, sã pornim un domnul preºedinte Iliuþã ºi 
partid cu care sã putem sã toatã echipa de conducere de 
colaborãm, e vorba de PSRo. la PNL o cunosc. Îi cunosc pe 
Eu am insistat foarte mult ca oameni ºi cred eu cã atâta 
PSRo sã fie aliatul nostru, sã timp cât nu am interese 
încercãm sã facem împreunã cu 

personale pot sã colaborez 
Partidul Social Românesc al 

foarte bine cu dumnealor. 
domnului Geoanã o colaborare 

Dacã partidul va considera cã 
ºi sã mergem împreunã la 

este nevoie de mine undeva cu 
guvernare. E, lucrurile nu s-au 

drag voi respecta decizia desfãºurat ºi nu au mers în 
partidului dar pânã la un direcþia în care noi am Aºa cã majoritatea colegilor intrarea doamnei Dragomir în Fostul preºedinte PSRo punct. Adicã nu neapãrat sã intenþionat sã o facem efectiv. PNL. De aici încolo vom forma Cãlãraºi, deputatul Maria domniei sale au cãutat sã merg undeva unde mie nu cã ªtiþi foarte bine, Geoanã e un o echipã. Nu vã ascund cã ne Dragomir, a declarat cã nu îºi meargã în direcþia în care pot nu-mi convine, de exemplu tip excepþional, o persoanã vom întâlni ºi cu colegii doreºte sã mai candideze la sã facã muncã politicã mai dacã aº merge pe o funcþie remarcabilã dar în ceea ce domniei sale, o sã stãm de Parlament dar dacã partidul departe. Având o relaþie foarte care nu este pe mãsura priveºte jocurile politice ºi vorbã sã vedem care din ei va considera cã este nevoie de bunã cu Maria Dragomir, pregãtirii mele fiindcã eu am activitatea politicã nu se ridicã sunt dispuºi sã treacã cãtre ea pe vreo funcþie ar putea având colaborãri de-a lungul susþinut ºi susþin, câte zile voi la înãlþimea valorii  pe care o PNL. Cei care sunt consilieri accepta.anilor, dupã mai multe discuþii mai avea, cã trebuiesc are ca tehnocrat. N-a reuºit nici locali nu o vor face cã-ºi pierd 
promovaþi oamenii pe „Nu, tocmai din acest motiv am ajuns la concluzia cã locul sã-ºi formeze o echipã foarte mandatul dar vor munci pentru 
competenþe ºi nu pe criterii am venit astãzi (n.r. 19 în care poate sã activeze în puternicã cu care sã penetreze PNL ºi încercãm sã apropiem 
politice. Asta m-a deranjat octombrie a.c.). Dacã m-ar fi continuare, sã de o mânã de în scena politicã aºa cã încet, cele douã echipe în aºa fel 
foarte mult dintotdeauna ºi interesat încã un  „fotoliu” de ajutor, sã încercãm sã câºtigãm încet partidul domnului încât scorul PNL-ului, ajutat de 
am sã susþin câte zile voi mai parlamentar, pentru unii este cât mai mult ca liberali este Geoanã care trebuia sã creascã PSRo sã creascã 1-2-3%, cât 
avea eu. Nu-mi place ce se fotoliu, pentru mine nu a fost, a mai scãzut, a mai intrat la Dumnezeu o sã putem sã acest partid. A fost de acord, 
întâmplã!”, a spus Maria nu este ºi nu va fi niciodatã, apã, în final cred cã a ºi aducem în plus.”, a declarat toþi colegii noºtri au fost de 
Dragomir.dacã m-ar fi interesat aº fi dispãrut. Filipescu.acord cu aceastã asociere ºi cu 

iercuri, 26 octombrie foarte bine care sunt criteriile de cã Predoiu nu este unul nou, este 
a.c., candidaþi PNL eligibilitate ºi integritate, în locul unul vechi care a mai candidat, l-
Cãlãraºi au fost la Biroul lui Bucureºtiul ne-a dat ca ºi au trimis în provincie. El a ales M

Electoral Judeþean pentru a-ºi candidat pe Cãtãlin Predoiu care Cãlãraºiul, a spus „dacã vreþi sã 
depune candidaturile pentru din motive obiective nu poate mã trimiteþi în provincie mã duc 
Parlamentul României. Dupã candida pe Bucureºti ºi va candida la Filipescu, la Cãlãraºi, cã mã 
plecarea senatorului Iulian pe Cãlãraºi. Avea ºanse ºi acolo, cunoaºte” ºi adevãrul e cã ne ºi 
Dumitrescu la Prahova, un alt cã avea locul 2 pe listã la cunoaºtem foarte bine de mai 
parlamentar liberal va pãrãsi Bucureºti, era un loc pe care-l lua mult timp. Nu uitaþi Cãtãlin 
judeþul. Este vorba de deputatul foarte clar dar pentru faptul cã s-a Predoiu prima datã a fost liberal, 
Dan Motreanu care nu va mai întâmplat ce s-a întâmplat la cã dupã aia viaþa l-a dus cãtre PD, 
candida din cauza unor probleme Bucureºti ºi el s-a sacrificat, s-au dus mulþi din PNL la PD dacã 
de naturã juridicã. În locul sãu va pentru cã eu dacã eram în locul stãm bine sã ne gândim ºi au unii 
candida Cãtãlin Predoiu, fost lui Cãtãlin Predoiu nu mã duceam înapoi, alþii n-au mai venit.”, a 
ministru al Justiþiei, candidat sã candidez la Bucureºti, la afirmat Filipescu.
pentru Primãria Capitalei în 2016 Primãrie, cu 3 sãptãmâni înainte 
ºi fost premier din umbrã al PNL. de alegeri nici dacã mã pica cu n Senat: 
Dintre parlamentarii aleºi în 2012, cearã. Nu m-aº fi dus, ce sunt eu 1. Rãducu Filipescu
din partea PNL, se mai regãsesc pompierul de serviciu sau ceva de 2. Marian Drãgan
acum pe liste doar deputatul genul ãsta? El pânã la urmã 3. Cezar Neagu
Raluca Surdu ºi senatorul Liviu sãracu' a acceptat ºi s-a dus, ce sã 4. Camelia Ghiveciu. 
Tomoiagã. facã dacã partidul l-a trimis. 

Bineînþeles cã ºtia cã nu are nicio Preºedintele PNL Cãlãraºi, 
n Camera Deputaþilor: ºansã sã câºtige primãria. Era Rãducu Filipescu, care va fi pe 
1. Cãtãlin Predoiu clar. Drept pentru care, cã a fost prima poziþie la Senat, a explicat 
2. Raluca Surdu rateul atât de mare, s-a zis sã de ce nu a mai putut candida Dan 
3. Liviu Tomoiagãschimbãm complet lista ºi lista la Motreanu ºi de ce a fost înlocuit 
4. Viorel Enciu Bucureºti va fi complet schimbatã, cu Cãtãlin Predoiu.
5. Ionel Manea nu va fi niciunul din cei vechi. ªi, „Daniel Motreanu nu a putut, nu 
6. Silviana ªestacovschi ca sã nu se agaþe nimeni de faptul a avut cum sã candideze, ºtiþi 

nul viitor urmeazã sã se desfãºoare alegeri pentru 
preºedinþia organizaþiei judeþene a PNL Cãlãraºi, 
iar pentru moment, doar primarul Daniel A

Drãgulin a confirmat cã va candida. Acesta a spus cã 
dupã toatã activitatea pe care a avut-o în partid este 
îndreptãþit sã spere la aceastã poziþie.

De cealaltã parte, 
noul preºedinte al CJ 
Cãlãraºi, Vasile 
Iliuþã, a spus cã nu îl 
intereseazã funcþia, 
dorind sã se axeze pe 
activitatea de la 
Consiliul Judeþean. 
Actualul preºedinte al 
liberalilor cãlãrãºeni, 
Rãducu Filipescu, 
anunþase în urmã cu 
ceva timp cã se va 
retrage în plan secund ºi nu va mai candida, însã, recent, 
acesta a declarat cã se mai gândeºte dacã va mai candida 
sau nu.

„Pânã la anul mã mai gândesc, sã vãd ºi eu care sunt 
candidaþii. Candidaþi la preºedinþia organizaþiei pot fi 
mulþi, nu numai Filipescu sau Drãgulin. De câte ori Iliuþã 
nu a spus una ºi a fãcut alta? Ce ar fi pentru prima datã? 
Iliuþã o sã vrea sã candideze, Drãgulin o sã vrea sã 
candideze, eu mã mai gândesc, or mai fi ºi alþii, mai sunt 
ºi deputaþii. Poate candideazã Cãtãlin Predoiu.”, a mai 
afirmat acesta.

Deputatul Maria Dragomir s-a înscris în 
PNL dar nu va mai candida la Parlament

n PNL Cãlãraºi Filipescu se mai gândeºte 
dacã va candida sau nu 

pentru un nou mandat în 
fruntea PNL Cãlãraºi

MÃNÃSTIREA IVITÃ DIN MOARTEA UNUI BOB DE GRÂU 

S-au depus candidaturile pentru Parlament 
Rãducu Filipescu ºi Cãtãlin Predoiu ocupã prima 

poziþie la Senat, respectiv Camera Deputaþilor
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11 – 17 noiembrie periculoase organizaþii criminale Familie, Fantastic
din lume. În momentul în care Orele: 17.00; 20.00Durata: 92 minute
autoritãþile ajung pe urmele lui, Luni: orele 17.00 nu este Premierã în România: 
acesta îºi oferã serviciile unui proiecþie04.11.2016
client legitim: o companie de Popularele jucãrii-troli inventate Mesaj din spaþiu - roboticã în al cãrui bilanþ apar de tâmplarul scandinav Thomas 
discrepanþe de milioane de Dam ajung în sfârºit pe marele 2D
dolari. Lupta pentru ecran.Trolii ne invitã în lumea Regia: David Twohysupravieþuire începe atunci când lor extraordinarã, cãci totul le Cu: Charlie SheenChstistian descoperã neregulile stã în putere micuþilor de doar 

Gen film: SF,Thrillerfinanciare din firmã. cinci centimetri înãlþime.Avem 
Durata: 115 minuteocazia sã aflãm cum ºi-au 
Zane Ziminski (Charlie Sheen), 04– 06 noiembrie obþinut trolii pãrul atât de 
un astrofizician, descoperã un Vineri: orele 12.30 colorat, asta printre cântece ºi o 
semnal ce pare a avea origine mulþime de efecte speciale...Sâmbãtã, duminicã: orele 10.30 
extraterestrã. Imediat dupa si 12.30
aceastã descoperire, Zane este 11 – 13 noiembrie 04 – 10 noiembrie
concediat. Intrigat ºi neliniºtit, 

Vineri: orele 12.30 Orele: 17.00; 20.00
el demareazã o cercetare pe 

Sâmbãtã, duminicã: orele 10.30 Luni: orele 17.00 nu este cont propriu, dorind sã 
si 12.30 proiecþie stabileascã cu exactitate cãrþii omonime din care 

28 oct. – 03 nov. originea semnalului. Curând, el studiazã Harry în timpul Trolii - 3D, dublat Hacksaw Ridge - 
Orele: 17.00; 20.00 se trezeºte prins într-un labirint primului an la Hogwarts, iar Regia: Walt Dohrn, Mike 2D al intrigilor ºi paranoiei.Luni: orele 17.00 nu este filmul îi prezintã aventurile, cãci Mitchell

Regia: Mel Gibsonproiecþie Newt nu se lasã pânã nu devine 
Cu: Zooey Deschanel, Justin 

Cu: Vince Vaughn, Teresa cel mai celebru magizoolog din 18 – 24 noiembrie Timberlake, John Cleese, Jeffrey Cifre periculoase Palmer, Sam Worthington, lume. Cãlãtoriile sale îi vor 
Orele: 17.00; 20.00Tambor, Gwen Stefani, Anna Andrew Garfield scoate în cale cele mai - 2D Kendrick Luni: orele 17.00 nu este Gen film: Biografic, Dramã, fantastice creaturi, unele dintre Regia: Gavin O'Connor Gen film: Animaþie, Aventuri, proiecþie ele deosebit de periculoase.Romantic, Dragoste.

Cu: Jon Bernthal, Jeffrey 
Durata: 131 minute Fantastic Beasts Tambor, J.K. Simmons, Ben 
Premierã în România: Cinema 3D/2D Affleck, Anna Kendrick and Where to 04.11.2016Gen film: Acþiune, Crimã, CãlãraºiFilmul lui Gibson spune Dramã, Thriller. Find The
povestea contestatarului Parcul central, Str. Durata: 128 minute Regia: David Yatesadventist Desmond Doss, care a Independenþei, nr. 20

Premiera în România: refuzat sã ucidã sau sã poarte Cu: Samantha Morton, Preþul biletelor (acelaºi pt. filme 28.10.2016 Katherine Waterston, Ezra arme datoritã convingerilor sale 3D ºi 2D):Câºtigãtor a douã premii Oscar, religioase, dar a servit ca medic, Miller, Eddie Redmayne, Colin 
8 lei – copii cu vârste de maxim actorul Ben Affleck ("Batman alãturi de americanii care au Farrell
14 anivs. Superman: Zorii Dreptãþii") luptat împotriva japonezilor în Gen film: Aventuri, Familie, 

este Christian Wolff, un savant 12 lei – persoane cu vârste Pacific. Filmul se concentreazã Fantastic
matematician care are o relaþie peste 14 anipe bãtãlia de la Okinawa din 

Premierã în România: mai bunã cu numerele decât cu 1945, unde Doss s-a ocupat de Nu se efectueazã rezervãri. 18.11.2016oamenii, în drama regizatã de unul singur de 75 de rãniþi, Biletele pot fi cumpãrate cu o 
Fantastic Beasts and Where to Gavin O'Connor "The chiar sub focul inamic. A fost sãptãmânã înainte de data 
Find Them o face pe autoarea Accountant: Cifre periculoase". decorat cu Medalia de Onoare a spectacolului. Informaþii: 
J.K. Rowling sã se întoarcã în Sub o acoperire anostã, Congresului pentru curajul sãu, 

- tel: 0242-312800universul Harry Potter! Eroul Christian þine contabilitatea de preºedintele american Harry 
- site:  www.culturalcl.ro este Newt Scamander, autorul Truman.unora dintre cele mai 

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

"Dunãrea", Belene, district Pleven din pentru Cercetare ºi Dezvoltare pentru ºi în districtele Ruse, Vidin ºi  Silistra  Secretariatul Comun (SC) al 
Bulgaria cu Fundaþia „Natura Vie", Fizicã ºi Inginerie Nuclearã din ºi se va finaliza în luna februarie a Programului  Interreg V-A România – 
Cãlãraºi. Proiectul are un buget de România cu Universitatea „Angel anului 2018.Bulgaria, din cadrul Biroului  Regional 
1,3 mil euro, din care 1.1 mil euro Kanchev" Ruse, Asociaþia Românã pentru Cooperare Transfrontalierã 

Creºterea vizibilitãþii rezultatelor 
FEDR  iar prin implementarea acestuia pentru Transfer de Tehnologii ºi Cãlãraºi pentru graniþa România – 

obþinute în cadrul  proiectelor 
se urmãreºte realizarea unui Inovaþii Craiova, Asociaþia pentru Bulgaria (BRCT Cãlãraºi), prin experþii 

implementate reprezintã o 
mecanism integrat de control asupra Dezvoltarea Mediului de Afaceri sãi acordã asistenþã tehnicã 

preocupare constantã a 
populaþiei de insecte ºi elaborarea Oltenia  ºi Centrul de Inovare a beneficiarilor ºi asigurã monitorizarea 

Secretariatului Comun care 
unei strategii pentru managementul afacerilor  „Innobridge" – Ruse. celor 23 de proiecte contractate, 

acþioneazã ca un bun promotor al 
riscului comun. Implementarea Proiectul are un buget de  0,8 mil aflate în implementare în cadrul 

iniþiativelor ºi rezultatelor obþinute 
proiectului a demarat la începutul euro, din care 0,7 mil euro FEDR iar Programului la acest moment.

la nivelul Programului, prin campanii 
lunii februarie 2016 iar desfãºurarea prin implementarea acestuia se 

ºi evenimente de informare ºi Printre proiectele care sunt în curs de 
activitãþilor va viza toatã aria urmãreºte creºterea gradului de 

promovare. În acest context, în luna implementare ºi care contribuie în 
eligibilã a Programului pentru o conºtientizare a cetãþenilor cu privire 

decembrie a acestui an, BRCT Cãlãraºi mod direct la atingerea indicatorilor 
perioadã de 24 de luni. la riscurile legate de infrastructura 

va organiza Conferinþa Anualã a specifici ai Programului, respectiv ai 
de mari dimensiuni, prin formare ºi 

Proiectul 15.3.1.017 cu titlul Programului Interreg V-A România – axei prioritate 3 -O regiune sigurã, se 
comunicare. Implementarea 

„Managementul riscurilor pentru Bulgaria, în cadrul cãreia vor fi pot enumera:
proiectului  a demarat la începutul 

infrastructuri de mari dimensiuni în prezentate informaþii actualizate 
Proiectul 15.3.1.016 cu titlul lunii februarie 2016 iar activitãþile se 

zona transfrontalierã România- despre derularea Programului.
„Elaborarea ºi adoptarea unui vor desfãºura în judeþele Giurgiu, 

Bulgaria" este derulat în parteneriat 
parteneriat instituþionalizat comun Pentru a afla mai multe despre Mehedinþi, Cãlãraºi, Constanþa, Dolj 

de Institutul Naþional „Horia Hulubei" 
privind managementul riscului Programul Intereg V-A România 
asupra proliferãrii excesive a Bulgaria, despre evenimentele 
insectelor care afecteazã sãnãtatea viitoare, dar ºi despre proiectele 
publicã ºi siguranþa în regiunea transfrontaliere aflate în curs de 
transfrontalierã România-Bulgaria", implementare, vã invitãm sã accesaþi 

pagina de internet este derulat în parteneriat de 
www.interregrobg.eu.Asociaþia Municipiilor Dunãrene 

Programul Interreg V-A România – Bulgaria, proiecte în implementare

Program Cinema Cãlãraºi - 28 octombrie - 24 noiembrie 2016

muncã: 6 tâmplar, 2 brutar, 2 
patiser, 1 ambalator ºi 
asistent panificaþie, 1 ºofer 
distribuitor;

n Bulgaria – 10 locuri de 
muncã: 10 operator în 

mobile, 1 inginer în n Slovacia – 87 locuri de industria de prelucrare a ngajatorii din Spaþiul 
muncã: 30 ºofer autocamion aeronauticã, 3 mecanic de lemnului;Economic European 
transport internaþional, 7 locomotivã, 1 instalator, 6 oferã, prin intermediul A n Finlanda – 6 locuri de 
îngrijitor persoane/infirmier, chef de rang, 3 ospãtar, 2 reþelei EURES muncã: 2 UX designer, 2 
50 ºofer camion de mare bucãtar, 29 asistent medical, România, 1.460 locuri de dezvoltator Java, 2 
tonaj;3 montator instalaþii muncã vacante, dupã cum dezvoltator interfeþe/front - 

electrice, 6 sudor, 3 operator urmeazã: n Austria 80 locuri de end developer;– 
în mecatronicã, 3 tâmplar, 3 muncã: 30 cameristã, 20 n Ungaria – 6 locuri de n Spania – 816 locuri de 
operator maºini, 6 operator bucãtar ºef, 15 chelner, 15 muncã: 5 muncitor în muncã: 800 muncitor 
CNC, 3 operator maºini, 3 ajutor bucãtar; prelucrarea lemnului; 1 ºef de necalificat în agriculturã, 1 
hamal, 3 comisionar, 3 finisor n Marea Britanie – 61 locuri schimb;maseur, 15 ºofer camion; 
caroserii auto, 1 manager de muncã: 60 îngrijitor n Irlanda – 5 locuri de n Germania – 151 locuri de front office, 1 commis persoane la domiciliu, 1 muncã: 5 clontolitor tranºator muncã: 1 tâmplar (alternativ patiser, 1 demichef de pârtie, supervisor podgorie; carne; dulgher), 15 electrician în 1 manager restaurant, 18 

n Slovenia - 59 locuri de n Luxemburg – 2 locuri de construcþii, 1 zugrav – personal în gastronomia de 
muncã:  20 electrician, 15 muncã: 1 dezvoltator digital, vopsitor, 1 dispecer, 3 sistem, 1 inginer sisteme 
lãcãtuº mecanic/mecanic, 8 1 inginer software ºi commis de cuisine, 1 personal integrate, 1 integrator sistem 
sudor, 8 instalator, 8 dezoltator aplicaþii mobile. service, 4 recepþioner, 1 chef IT, 1 dezvoltator web front-
specialist sãnãtate ºi de pârtie, 3 specialist Detalii cu privire la ofertele end, 1 diriginte de ºantier, 1 
securitate în muncã;restaurant, 1 laborant fizicã, angajatorilor din UE, precum administrator sistem IT, 2 
n Republica Cehã – 25 locuri 1 operator stivuitor, 1 ºi modalitatea de aplicare dezvoltator software, 1 
de muncã: 15 ºlefuitor/pilitor, dezvoltator aplicaþii Android, pentru aceste locuri de tehnician electronist; 
10 ºofer profesionist camion 1 mecanic industrial, 5 muncã pot fi gãsite pe n Italia – 140 locuri de 
(Europa);mecanic auto, 1 senior portalul naþional EURES  - muncã: 110 asistent medical, 

manager proiect aplicaþii n Norvegia - 12 locuri de www.eures.anofm.ro.   30 îngrijitor persoane;

i-a trãit copilãria în orfelinate, lipsit de 
afecþiunea pãrinþilor. A îndurat bãtãi ºi a ªfost abuzat sexual, iar la 18 ani a pãrãsit 
centrul de plasament sperând la o nouã 

viaþã. Chinurile la care a fost supus în 
orfelinat, bãtãile ºi abuzurile sexuale nu au 
fãcut decât sã întãreascã mentalitatea unui 
jurnalist mai puternic decât orice ºcoalã de 
profil.

Jurnalist, reporter de teren sau corespondent, 
investigând cazuri peste cazuri ºi dorind sã 
facã luminã în cazurile copiilor nefericiþi, 
abandonaþi, agresaþi ºi bolnavi, puþini stiu însã 
cã inclusiv el avea nevoie de ajutor. 
2011. Un an plin, am putea spune. De la 
tragedia din Japonia ºi demisia lui Silvio 
Berlusconi la succesul unui tânãr ambiþionat. 
Mihai Cãldãraru loveºte puternic în piaþa 
media ºi deschide un ziar devenit în scurt timp 
renumit prin anchetele sociale dure.
11 martie 2011. În România, piaþa mass-media 
este la un pas de prãbuºire fix când el tocmai 
deschidea afacerea. Impresionat sau nu? A 
reuºit! Cu un tiraj de 10.000 de exemplare ºi 
distribuþie gratuitã în Republica Moldova, 
Italia, Olanda, Germania ºi România. Echipa 
redacþionalã reuºeste sã numere nu mai puþin 
de 100 de voluntari. 
La scurt timp, o educatoare de la un centru de 
plasament, Maria Voicu devine redactorul-ºef al 
ziarului Mic News. 2016. În urmã cu cinci ani, 
Ziarul MicNews apare odatã cu convingerea cã 
romanii meritã mai mult decât CANCAN ºi 
DNA. O idee pornitã din dorinþa unui om cu 
condeiul în mânã, care a crezut încã din 
primele momente cã publicul meritã un ziar 
care sã le ofere informaþia de care au nevoie 
zilnic.  Dacã în 2011 a lovit, iatã cã în prezent 
a reuºit. Luni, 01.09.2016, iese de sub tipar 
primul numãr al ediþiei tipãrite a cotidianului 
Media News Press. Ce? Cum? Da! Mihai 
Cãldãraru, tânãrul abandonat ºi renegat 
loveºte din nou. Cu un concept total diferit ºi 
cu buzunarele mai mult decât goale, acesta, 
aduce presa la ceea ce noi numim normalitate.
Rãmâne doar sã ne întrebãm... Oare ce este 
normal în þara asta?

e 20 octombrie a.c., Agenþia în urma desfãºurãrii interviurilor 
Judeþeanã pentru Ocuparea cu agenþii economici, 49 de tineri 
Forþei de Muncã din Cãlãraºi P au fost selectaþi pentru a ocupa un 

a organizat Bursa locurilor de loc de muncã, aceºtia urmând a se 
muncã pentru absolvenþii promoþiei prezenta în zilele urmãtoare la 
2016, la sediul CRFPA Cãlãraºi sediile angajatorilor pentru a-ºi 
precum ºi la sediul Agenþiei Locale dovedi abilitãþile. 
Olteniþa.

Alþi 4 tineri absolvenþi au fost 
Pentru organizarea acestui încadraþi pe loc în meserii/ocupaþii 
eveniment au fost contactaþi 198 precum: inginer zootehnist, ºofer 
agenþi economici care au oferit  un autoturisme precum ºi asistent 
numãr de 154 de locuri de muncã medical generalist.
adresate persoanelor fãrã 
experienþã în muncã, cele mai Persoanele participante la Bursã 
multe dintre acestea fiind care nu deþineau nicio calificare au 
disponibile în domenii de activitate avut posibilitatea de a se înscrie la 

Topologeanu Gabriela SRL, Agenþia 
precum: confecþii textile, alimentaþie unul dintre programele de formare 

pentru Dezvoltare Regionalã Sud 
publicã, servicii ºi comerþ, agriculturã, profesionalã oferite gratuit de AJOFM 

Muntenia, SC Gemia Conf SRL, SC 
transporturi, sãnãtate precum ºi alte Cãlãraºi, 

Fantasma SRL, SC D&G Group SRL, 
activitãþi.

Asociaþia pentru Inovaþie, Culturã ºi La acþiunea organizatã la Cãlãraºi, 
Antreprenoriat, I.I Bogdanovici Laura La cele douã acþiuni au participat 19 Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã 
Gabriela, Cabinet Medical Vital Top angajatori, 12 la bursa organizatã în ºi Protecþia Copilului Cãlãraºi prin 
SRL, SC Danika Voiaj SRL. Cãlãraºi ºi 7 la bursa de la Olteniþa, Serviciul de Dezvoltare a Deprinderilor 

dintre aceºtia enumerãm: Centru de de Viaþã Independentã, a bifat acest 
Un numãr de 254 absolvenþi promoþia Sãnãtate Vital SRL, SC Pilis SRL, eveniment prin prezenþa unui grup de 
2016 au participat la cele douã acþiuni Easy Asset Management IFN S.A, SC tineri proveniþi din centrele de 
(143 la Cãlãraºi ºi 111 la Olteniþa), iar Iltex SRL, SC Cabinet Medical Dr. plasament însoþiþi de educatorii sãi.

onsiliul Judeþean Cãlãraºi, prin 
Centrul Cultural Judeþean Cãlãraºi, Cvã invitã vineri, 28 octombrie 2016, 

orele 18:00, la premiera piesei de teatru 
„Carre de aºi cu... valet" de Ion Valjan. 
Spectacolul, în regia lui Harry Eliad, cu: 
Veaceslav Grosu, Geni Brenda, Mihai Ciucã, 
Monia Pricopi / Viorica Bantaº, Cornel 
Ciupercescu, Nicolae Cãlugãriþa, Neculai 
Predica, Nicolae Botezatu, Viorel Manole, 
Natalie Ester, Arabela Neazi, George 
Iordache, Sorin Sîrghi face parte din 
stagiunea de spectacole „Toamna culturalã" 
ºi se va desfãºura în Sala „Barbu ªtirbei".
Sinopsis: Un tânãr profesor de geografie 
care se dã drept bãiat sãrac, dar umblat 
prin lume, pretinde cã e mai puþin decât 
este, pentru a se angaja într-o familie din 
protipendada politicã ºi financiarã a 
Bucureºtiului, unde atrage asuprã-i simpatia 
tuturor, privirile languroase ale doamnei ºi 
amorul definitiv al fetei în casã. Agenda lui 
nu coincide, însã, cu a celor din jur.

entrul Cultural Judeþean Cãlãraºi 
vã invitã vineri, 28 octombrie 
2016, sã vizionaþi o adaptare C

interactivã a minunatei poveºti a fraþilor 
Grimm. Spectacolul „Cenuºãreasa", face 
parte din Stagiunea teatralã de toamna 
pentru copii ºi se va desfãºura în Sala 
„Barbu ªtirbei", începând cu ora 09.30. 
Din distribuþie fac parte actorii: Denisa 
Nicolae, ªtefana Ionescu-Darzeu, 
Valentin Paraschivu.

Sinopsis: Spectacolul prezintã povestea 
cunoscutã a Cenuºãresei. Doi ºoricei ne 
introduc în lumea basmului, cu candoare 
ºi umor. Fata cu suflet bun este 
nedreptãþitã de mama ºi surorile ei 
vitrege, însã cu ajutorul Zânei, naºa ei, 
reuºeºte sã ajungã la bal. Astfel e gãsitã 
de prinþ, cel care o va iubi cu adevãrat ºi 
o va face fericitã. Spectacol de teatru 
interactiv este recomandat copiilor cu 
vârsta între 3 ºi 7 ani.

Vineri, 28 octombrie, Spectacolul de 
teatru „CARRE DE AªI CU... VALET“

Spectacol de teatru pentru copii  
„CENUªÃREASA"

Mogul în presa sãracã: 
Cum a reuºit un tânãr sã 

punã bazele a douã publicaþii 
online de investigaþii

1.460 locuri de muncã vacante 
în Spaþiul Economic European

49 absolvenþi selectaþi pentru a ocupa un 
loc de muncã ºi alþi 4 tineri încadraþi pe 

loc, la bursa organizatã de AJOFM Cãlãraºi 
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11 – 17 noiembrie periculoase organizaþii criminale Familie, Fantastic
din lume. În momentul în care Orele: 17.00; 20.00Durata: 92 minute
autoritãþile ajung pe urmele lui, Luni: orele 17.00 nu este Premierã în România: 
acesta îºi oferã serviciile unui proiecþie04.11.2016
client legitim: o companie de Popularele jucãrii-troli inventate Mesaj din spaþiu - roboticã în al cãrui bilanþ apar de tâmplarul scandinav Thomas 
discrepanþe de milioane de Dam ajung în sfârºit pe marele 2D
dolari. Lupta pentru ecran.Trolii ne invitã în lumea Regia: David Twohysupravieþuire începe atunci când lor extraordinarã, cãci totul le Cu: Charlie SheenChstistian descoperã neregulile stã în putere micuþilor de doar 

Gen film: SF,Thrillerfinanciare din firmã. cinci centimetri înãlþime.Avem 
Durata: 115 minuteocazia sã aflãm cum ºi-au 
Zane Ziminski (Charlie Sheen), 04– 06 noiembrie obþinut trolii pãrul atât de 
un astrofizician, descoperã un Vineri: orele 12.30 colorat, asta printre cântece ºi o 
semnal ce pare a avea origine mulþime de efecte speciale...Sâmbãtã, duminicã: orele 10.30 
extraterestrã. Imediat dupa si 12.30
aceastã descoperire, Zane este 11 – 13 noiembrie 04 – 10 noiembrie
concediat. Intrigat ºi neliniºtit, 

Vineri: orele 12.30 Orele: 17.00; 20.00
el demareazã o cercetare pe 

Sâmbãtã, duminicã: orele 10.30 Luni: orele 17.00 nu este cont propriu, dorind sã 
si 12.30 proiecþie stabileascã cu exactitate cãrþii omonime din care 

28 oct. – 03 nov. originea semnalului. Curând, el studiazã Harry în timpul Trolii - 3D, dublat Hacksaw Ridge - 
Orele: 17.00; 20.00 se trezeºte prins într-un labirint primului an la Hogwarts, iar Regia: Walt Dohrn, Mike 2D al intrigilor ºi paranoiei.Luni: orele 17.00 nu este filmul îi prezintã aventurile, cãci Mitchell

Regia: Mel Gibsonproiecþie Newt nu se lasã pânã nu devine 
Cu: Zooey Deschanel, Justin 

Cu: Vince Vaughn, Teresa cel mai celebru magizoolog din 18 – 24 noiembrie Timberlake, John Cleese, Jeffrey Cifre periculoase Palmer, Sam Worthington, lume. Cãlãtoriile sale îi vor 
Orele: 17.00; 20.00Tambor, Gwen Stefani, Anna Andrew Garfield scoate în cale cele mai - 2D Kendrick Luni: orele 17.00 nu este Gen film: Biografic, Dramã, fantastice creaturi, unele dintre Regia: Gavin O'Connor Gen film: Animaþie, Aventuri, proiecþie ele deosebit de periculoase.Romantic, Dragoste.

Cu: Jon Bernthal, Jeffrey 
Durata: 131 minute Fantastic Beasts Tambor, J.K. Simmons, Ben 
Premierã în România: Cinema 3D/2D Affleck, Anna Kendrick and Where to 04.11.2016Gen film: Acþiune, Crimã, CãlãraºiFilmul lui Gibson spune Dramã, Thriller. Find The
povestea contestatarului Parcul central, Str. Durata: 128 minute Regia: David Yatesadventist Desmond Doss, care a Independenþei, nr. 20

Premiera în România: refuzat sã ucidã sau sã poarte Cu: Samantha Morton, Preþul biletelor (acelaºi pt. filme 28.10.2016 Katherine Waterston, Ezra arme datoritã convingerilor sale 3D ºi 2D):Câºtigãtor a douã premii Oscar, religioase, dar a servit ca medic, Miller, Eddie Redmayne, Colin 
8 lei – copii cu vârste de maxim actorul Ben Affleck ("Batman alãturi de americanii care au Farrell
14 anivs. Superman: Zorii Dreptãþii") luptat împotriva japonezilor în Gen film: Aventuri, Familie, 

este Christian Wolff, un savant 12 lei – persoane cu vârste Pacific. Filmul se concentreazã Fantastic
matematician care are o relaþie peste 14 anipe bãtãlia de la Okinawa din 

Premierã în România: mai bunã cu numerele decât cu 1945, unde Doss s-a ocupat de Nu se efectueazã rezervãri. 18.11.2016oamenii, în drama regizatã de unul singur de 75 de rãniþi, Biletele pot fi cumpãrate cu o 
Fantastic Beasts and Where to Gavin O'Connor "The chiar sub focul inamic. A fost sãptãmânã înainte de data 
Find Them o face pe autoarea Accountant: Cifre periculoase". decorat cu Medalia de Onoare a spectacolului. Informaþii: 
J.K. Rowling sã se întoarcã în Sub o acoperire anostã, Congresului pentru curajul sãu, 

- tel: 0242-312800universul Harry Potter! Eroul Christian þine contabilitatea de preºedintele american Harry 
- site:  www.culturalcl.ro este Newt Scamander, autorul Truman.unora dintre cele mai 

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

"Dunãrea", Belene, district Pleven din pentru Cercetare ºi Dezvoltare pentru ºi în districtele Ruse, Vidin ºi  Silistra  Secretariatul Comun (SC) al 
Bulgaria cu Fundaþia „Natura Vie", Fizicã ºi Inginerie Nuclearã din ºi se va finaliza în luna februarie a Programului  Interreg V-A România – 
Cãlãraºi. Proiectul are un buget de România cu Universitatea „Angel anului 2018.Bulgaria, din cadrul Biroului  Regional 
1,3 mil euro, din care 1.1 mil euro Kanchev" Ruse, Asociaþia Românã pentru Cooperare Transfrontalierã 

Creºterea vizibilitãþii rezultatelor 
FEDR  iar prin implementarea acestuia pentru Transfer de Tehnologii ºi Cãlãraºi pentru graniþa România – 

obþinute în cadrul  proiectelor 
se urmãreºte realizarea unui Inovaþii Craiova, Asociaþia pentru Bulgaria (BRCT Cãlãraºi), prin experþii 

implementate reprezintã o 
mecanism integrat de control asupra Dezvoltarea Mediului de Afaceri sãi acordã asistenþã tehnicã 

preocupare constantã a 
populaþiei de insecte ºi elaborarea Oltenia  ºi Centrul de Inovare a beneficiarilor ºi asigurã monitorizarea 

Secretariatului Comun care 
unei strategii pentru managementul afacerilor  „Innobridge" – Ruse. celor 23 de proiecte contractate, 

acþioneazã ca un bun promotor al 
riscului comun. Implementarea Proiectul are un buget de  0,8 mil aflate în implementare în cadrul 

iniþiativelor ºi rezultatelor obþinute 
proiectului a demarat la începutul euro, din care 0,7 mil euro FEDR iar Programului la acest moment.

la nivelul Programului, prin campanii 
lunii februarie 2016 iar desfãºurarea prin implementarea acestuia se 

ºi evenimente de informare ºi Printre proiectele care sunt în curs de 
activitãþilor va viza toatã aria urmãreºte creºterea gradului de 

promovare. În acest context, în luna implementare ºi care contribuie în 
eligibilã a Programului pentru o conºtientizare a cetãþenilor cu privire 

decembrie a acestui an, BRCT Cãlãraºi mod direct la atingerea indicatorilor 
perioadã de 24 de luni. la riscurile legate de infrastructura 

va organiza Conferinþa Anualã a specifici ai Programului, respectiv ai 
de mari dimensiuni, prin formare ºi 

Proiectul 15.3.1.017 cu titlul Programului Interreg V-A România – axei prioritate 3 -O regiune sigurã, se 
comunicare. Implementarea 

„Managementul riscurilor pentru Bulgaria, în cadrul cãreia vor fi pot enumera:
proiectului  a demarat la începutul 

infrastructuri de mari dimensiuni în prezentate informaþii actualizate 
Proiectul 15.3.1.016 cu titlul lunii februarie 2016 iar activitãþile se 

zona transfrontalierã România- despre derularea Programului.
„Elaborarea ºi adoptarea unui vor desfãºura în judeþele Giurgiu, 

Bulgaria" este derulat în parteneriat 
parteneriat instituþionalizat comun Pentru a afla mai multe despre Mehedinþi, Cãlãraºi, Constanþa, Dolj 

de Institutul Naþional „Horia Hulubei" 
privind managementul riscului Programul Intereg V-A România 
asupra proliferãrii excesive a Bulgaria, despre evenimentele 
insectelor care afecteazã sãnãtatea viitoare, dar ºi despre proiectele 
publicã ºi siguranþa în regiunea transfrontaliere aflate în curs de 
transfrontalierã România-Bulgaria", implementare, vã invitãm sã accesaþi 

pagina de internet este derulat în parteneriat de 
www.interregrobg.eu.Asociaþia Municipiilor Dunãrene 

Programul Interreg V-A România – Bulgaria, proiecte în implementare

Program Cinema Cãlãraºi - 28 octombrie - 24 noiembrie 2016

muncã: 6 tâmplar, 2 brutar, 2 
patiser, 1 ambalator ºi 
asistent panificaþie, 1 ºofer 
distribuitor;

n Bulgaria – 10 locuri de 
muncã: 10 operator în 

mobile, 1 inginer în n Slovacia – 87 locuri de industria de prelucrare a ngajatorii din Spaþiul 
muncã: 30 ºofer autocamion aeronauticã, 3 mecanic de lemnului;Economic European 
transport internaþional, 7 locomotivã, 1 instalator, 6 oferã, prin intermediul A n Finlanda – 6 locuri de 
îngrijitor persoane/infirmier, chef de rang, 3 ospãtar, 2 reþelei EURES muncã: 2 UX designer, 2 
50 ºofer camion de mare bucãtar, 29 asistent medical, România, 1.460 locuri de dezvoltator Java, 2 
tonaj;3 montator instalaþii muncã vacante, dupã cum dezvoltator interfeþe/front - 

electrice, 6 sudor, 3 operator urmeazã: n Austria 80 locuri de end developer;– 
în mecatronicã, 3 tâmplar, 3 muncã: 30 cameristã, 20 n Ungaria – 6 locuri de n Spania – 816 locuri de 
operator maºini, 6 operator bucãtar ºef, 15 chelner, 15 muncã: 5 muncitor în muncã: 800 muncitor 
CNC, 3 operator maºini, 3 ajutor bucãtar; prelucrarea lemnului; 1 ºef de necalificat în agriculturã, 1 
hamal, 3 comisionar, 3 finisor n Marea Britanie – 61 locuri schimb;maseur, 15 ºofer camion; 
caroserii auto, 1 manager de muncã: 60 îngrijitor n Irlanda – 5 locuri de n Germania – 151 locuri de front office, 1 commis persoane la domiciliu, 1 muncã: 5 clontolitor tranºator muncã: 1 tâmplar (alternativ patiser, 1 demichef de pârtie, supervisor podgorie; carne; dulgher), 15 electrician în 1 manager restaurant, 18 

n Slovenia - 59 locuri de n Luxemburg – 2 locuri de construcþii, 1 zugrav – personal în gastronomia de 
muncã:  20 electrician, 15 muncã: 1 dezvoltator digital, vopsitor, 1 dispecer, 3 sistem, 1 inginer sisteme 
lãcãtuº mecanic/mecanic, 8 1 inginer software ºi commis de cuisine, 1 personal integrate, 1 integrator sistem 
sudor, 8 instalator, 8 dezoltator aplicaþii mobile. service, 4 recepþioner, 1 chef IT, 1 dezvoltator web front-
specialist sãnãtate ºi de pârtie, 3 specialist Detalii cu privire la ofertele end, 1 diriginte de ºantier, 1 
securitate în muncã;restaurant, 1 laborant fizicã, angajatorilor din UE, precum administrator sistem IT, 2 
n Republica Cehã – 25 locuri 1 operator stivuitor, 1 ºi modalitatea de aplicare dezvoltator software, 1 
de muncã: 15 ºlefuitor/pilitor, dezvoltator aplicaþii Android, pentru aceste locuri de tehnician electronist; 
10 ºofer profesionist camion 1 mecanic industrial, 5 muncã pot fi gãsite pe n Italia – 140 locuri de 
(Europa);mecanic auto, 1 senior portalul naþional EURES  - muncã: 110 asistent medical, 

manager proiect aplicaþii n Norvegia - 12 locuri de www.eures.anofm.ro.   30 îngrijitor persoane;

i-a trãit copilãria în orfelinate, lipsit de 
afecþiunea pãrinþilor. A îndurat bãtãi ºi a ªfost abuzat sexual, iar la 18 ani a pãrãsit 
centrul de plasament sperând la o nouã 

viaþã. Chinurile la care a fost supus în 
orfelinat, bãtãile ºi abuzurile sexuale nu au 
fãcut decât sã întãreascã mentalitatea unui 
jurnalist mai puternic decât orice ºcoalã de 
profil.

Jurnalist, reporter de teren sau corespondent, 
investigând cazuri peste cazuri ºi dorind sã 
facã luminã în cazurile copiilor nefericiþi, 
abandonaþi, agresaþi ºi bolnavi, puþini stiu însã 
cã inclusiv el avea nevoie de ajutor. 
2011. Un an plin, am putea spune. De la 
tragedia din Japonia ºi demisia lui Silvio 
Berlusconi la succesul unui tânãr ambiþionat. 
Mihai Cãldãraru loveºte puternic în piaþa 
media ºi deschide un ziar devenit în scurt timp 
renumit prin anchetele sociale dure.
11 martie 2011. În România, piaþa mass-media 
este la un pas de prãbuºire fix când el tocmai 
deschidea afacerea. Impresionat sau nu? A 
reuºit! Cu un tiraj de 10.000 de exemplare ºi 
distribuþie gratuitã în Republica Moldova, 
Italia, Olanda, Germania ºi România. Echipa 
redacþionalã reuºeste sã numere nu mai puþin 
de 100 de voluntari. 
La scurt timp, o educatoare de la un centru de 
plasament, Maria Voicu devine redactorul-ºef al 
ziarului Mic News. 2016. În urmã cu cinci ani, 
Ziarul MicNews apare odatã cu convingerea cã 
romanii meritã mai mult decât CANCAN ºi 
DNA. O idee pornitã din dorinþa unui om cu 
condeiul în mânã, care a crezut încã din 
primele momente cã publicul meritã un ziar 
care sã le ofere informaþia de care au nevoie 
zilnic.  Dacã în 2011 a lovit, iatã cã în prezent 
a reuºit. Luni, 01.09.2016, iese de sub tipar 
primul numãr al ediþiei tipãrite a cotidianului 
Media News Press. Ce? Cum? Da! Mihai 
Cãldãraru, tânãrul abandonat ºi renegat 
loveºte din nou. Cu un concept total diferit ºi 
cu buzunarele mai mult decât goale, acesta, 
aduce presa la ceea ce noi numim normalitate.
Rãmâne doar sã ne întrebãm... Oare ce este 
normal în þara asta?

e 20 octombrie a.c., Agenþia în urma desfãºurãrii interviurilor 
Judeþeanã pentru Ocuparea cu agenþii economici, 49 de tineri 
Forþei de Muncã din Cãlãraºi P au fost selectaþi pentru a ocupa un 

a organizat Bursa locurilor de loc de muncã, aceºtia urmând a se 
muncã pentru absolvenþii promoþiei prezenta în zilele urmãtoare la 
2016, la sediul CRFPA Cãlãraºi sediile angajatorilor pentru a-ºi 
precum ºi la sediul Agenþiei Locale dovedi abilitãþile. 
Olteniþa.

Alþi 4 tineri absolvenþi au fost 
Pentru organizarea acestui încadraþi pe loc în meserii/ocupaþii 
eveniment au fost contactaþi 198 precum: inginer zootehnist, ºofer 
agenþi economici care au oferit  un autoturisme precum ºi asistent 
numãr de 154 de locuri de muncã medical generalist.
adresate persoanelor fãrã 
experienþã în muncã, cele mai Persoanele participante la Bursã 
multe dintre acestea fiind care nu deþineau nicio calificare au 
disponibile în domenii de activitate avut posibilitatea de a se înscrie la 

Topologeanu Gabriela SRL, Agenþia 
precum: confecþii textile, alimentaþie unul dintre programele de formare 

pentru Dezvoltare Regionalã Sud 
publicã, servicii ºi comerþ, agriculturã, profesionalã oferite gratuit de AJOFM 

Muntenia, SC Gemia Conf SRL, SC 
transporturi, sãnãtate precum ºi alte Cãlãraºi, 

Fantasma SRL, SC D&G Group SRL, 
activitãþi.

Asociaþia pentru Inovaþie, Culturã ºi La acþiunea organizatã la Cãlãraºi, 
Antreprenoriat, I.I Bogdanovici Laura La cele douã acþiuni au participat 19 Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã 
Gabriela, Cabinet Medical Vital Top angajatori, 12 la bursa organizatã în ºi Protecþia Copilului Cãlãraºi prin 
SRL, SC Danika Voiaj SRL. Cãlãraºi ºi 7 la bursa de la Olteniþa, Serviciul de Dezvoltare a Deprinderilor 

dintre aceºtia enumerãm: Centru de de Viaþã Independentã, a bifat acest 
Un numãr de 254 absolvenþi promoþia Sãnãtate Vital SRL, SC Pilis SRL, eveniment prin prezenþa unui grup de 
2016 au participat la cele douã acþiuni Easy Asset Management IFN S.A, SC tineri proveniþi din centrele de 
(143 la Cãlãraºi ºi 111 la Olteniþa), iar Iltex SRL, SC Cabinet Medical Dr. plasament însoþiþi de educatorii sãi.

onsiliul Judeþean Cãlãraºi, prin 
Centrul Cultural Judeþean Cãlãraºi, Cvã invitã vineri, 28 octombrie 2016, 

orele 18:00, la premiera piesei de teatru 
„Carre de aºi cu... valet" de Ion Valjan. 
Spectacolul, în regia lui Harry Eliad, cu: 
Veaceslav Grosu, Geni Brenda, Mihai Ciucã, 
Monia Pricopi / Viorica Bantaº, Cornel 
Ciupercescu, Nicolae Cãlugãriþa, Neculai 
Predica, Nicolae Botezatu, Viorel Manole, 
Natalie Ester, Arabela Neazi, George 
Iordache, Sorin Sîrghi face parte din 
stagiunea de spectacole „Toamna culturalã" 
ºi se va desfãºura în Sala „Barbu ªtirbei".
Sinopsis: Un tânãr profesor de geografie 
care se dã drept bãiat sãrac, dar umblat 
prin lume, pretinde cã e mai puþin decât 
este, pentru a se angaja într-o familie din 
protipendada politicã ºi financiarã a 
Bucureºtiului, unde atrage asuprã-i simpatia 
tuturor, privirile languroase ale doamnei ºi 
amorul definitiv al fetei în casã. Agenda lui 
nu coincide, însã, cu a celor din jur.

entrul Cultural Judeþean Cãlãraºi 
vã invitã vineri, 28 octombrie 
2016, sã vizionaþi o adaptare C

interactivã a minunatei poveºti a fraþilor 
Grimm. Spectacolul „Cenuºãreasa", face 
parte din Stagiunea teatralã de toamna 
pentru copii ºi se va desfãºura în Sala 
„Barbu ªtirbei", începând cu ora 09.30. 
Din distribuþie fac parte actorii: Denisa 
Nicolae, ªtefana Ionescu-Darzeu, 
Valentin Paraschivu.

Sinopsis: Spectacolul prezintã povestea 
cunoscutã a Cenuºãresei. Doi ºoricei ne 
introduc în lumea basmului, cu candoare 
ºi umor. Fata cu suflet bun este 
nedreptãþitã de mama ºi surorile ei 
vitrege, însã cu ajutorul Zânei, naºa ei, 
reuºeºte sã ajungã la bal. Astfel e gãsitã 
de prinþ, cel care o va iubi cu adevãrat ºi 
o va face fericitã. Spectacol de teatru 
interactiv este recomandat copiilor cu 
vârsta între 3 ºi 7 ani.

Vineri, 28 octombrie, Spectacolul de 
teatru „CARRE DE AªI CU... VALET“

Spectacol de teatru pentru copii  
„CENUªÃREASA"

Mogul în presa sãracã: 
Cum a reuºit un tânãr sã 

punã bazele a douã publicaþii 
online de investigaþii

1.460 locuri de muncã vacante 
în Spaþiul Economic European

49 absolvenþi selectaþi pentru a ocupa un 
loc de muncã ºi alþi 4 tineri încadraþi pe 

loc, la bursa organizatã de AJOFM Cãlãraºi 
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ECOAQUA SA SUCURSALA CÃLÃRAªI anunþã urmãtorii debitori cã începand cu 01.11.2016 
vor fi debransaþi de la reþeaua de apã ºi canalizare datoritã acumulãrii de datorii.

ANUNÞ DEBRANªARE DEBITORI ECOAQUA

erviciul Public 
Centrale Termice ºi SAdministrare Fond 

Locativ, din subordinea 
Primãriei Municipiului 
Cãlãraºi, a început de 
sãptãmâna trecutã livrarea 
agentului termic cãtre cei 
406 consumatori casnici ºi 5 
agenþi economici, racordaþi 
la sistemul centralizat.

Tariful de energie termicã, 
pentru sezonul rece 2016-
2017, este de 342,18 

Menþionãm faptul cã din cei 406 lei/Gcal, din care tariful 
consumatori casnici, 236 au plãtit de populaþie este de 206,91 
contracte individuale, iar 170 lei/Gcal, iar subvenþia acordatã 
sunt reprezentaþi de 3 asociaþii de Consiliul Local este de 137,27 
de proprietari.lei/Gcal.

rofesorii ºi elevii ªcolii limitare ºi înlãturare a urmãrilor elevilor ºi cadrelor didactice de 
„Mircea Vodã” au fost cutremurului de pãmânt, în la ªcoala Generalã cu clasele I-Pimplicaþi luni, 24 cooperare cu alte instituþii, VIII, Nr.11, Tudor Vladimirescu, 

octombrie a.c., într-un amplu agenþi economici ºi forþe surprinºi în timpul orelor de 
exerciþiu de alarmare ºi specializate. Prezentarea curs de un cutremur de pãmânt.
intervenþie în caz de cutremur concepþiei ºi a modului de ORELE: 11.05  – Exerciþiu de 
organizat de Comitetul Local organizare al exerciþiului. limitare ºi înlãturare a urmãrilor 
pentru Situaþii de Urgenþã de la ORELE :11.00 – 11.02 – unui cutremur de pãmânt care a 
nivelul municipiului Cãlãraºi. Verificarea sistemului de afectat S.C. Tenaris Silcotub 
Pânã la sosirea pompierilor, înºtiinþare – alarmare al S.A. Cãlãraºi
ambulanþei ºi a reprezentanþilor municipiului Cãlãraºi. ORELE: 11.05  – Exerciþiu de 
celorlalte instituþii abilitate în ORELE: 11.05   – Exerciþiu de limitare ºi înlãturare a urmãrilor 
astfel de cazuri, elevii ºcolii au evacuare simultanã a elevilor ºi unui cutremur de pãmânt care a 
fost instruiþi de profesori cum sã cadrelor didactice de la ºcoli afectat S.C. Delta Gas Cov 
procedeze în astfel de situaþii. generale, colegii, licee ºi grupuri S.R.L. Punct de Lucru  Cãlãraºi
Astfel, la ora 11:00 a fost pus în ºcolare, surprinºi în timpul ORELE :14.00 – Bilanþul 
funcþiune sistemul centralizat de orelor de curs de o situaþie de exerciþiului.
alarmare publicã, compus din urgenþã.

Forþele ºi mijloacele participante sirene electrice ºi electronice, ORELE: 11.05  – Exerciþiu de 
care asigurã logistica acestui care au emis semnalul de limitare ºi înlãturare a urmãrilor 
exerciþiu sunt:ALARMÃ LA DEZASTRE. unui cutremur de pãmânt care a 
-Inspectoratul pentru Situaþii de (semnalul ALARMÃ LA afectat un bloc de locuinþe 
Urgenþã ”Barbu ªtirbei” CãlãraºiDEZASTRE se compune din 5 (blocul L36, SC.1) zona10 nivele. 
-Inspectoratul Judeþean de sunete a 16 secunde fiecare, cu Modul de comportare al 
Jandarmi Cãlãraºipauzã de 10 secunde între ele, cetãþenilor ºi folosirea 
-Inspectoratul de Poliþie al timp de douã minute). mijloacelor de primã intervenþie 
judeþului CãlãraºiProgramul a fost urmãtorul: din dotare pânã la sosirea 
-Primãria Municipiului Cãlãraºiforþelor  specializate.
-Poliþia Localã CãlãraºiORELE: 10.00 – 11.00 – ORELE: 11.05 – Exerciþiu de 
-Filiala Cãlãraºi a Crucii Roºii Întrunirea Comitetului Local protecþie civilã pentru salvarea 
din Româniapentru Situaþii  de Urgenþã ºi  a elevilor ºi cadrelor didactice de 
-societãþile comerciale de utilitãþi Centrului Operativ cu Activitate la ªcoala Generalã cu clasele I-
publice din municipiul CãlãraºiTemporarã pentru organizarea VIII, Nr.8, Mircea Vodã, 

mãsurilor de intervenþie în cazul surprinºi în timpul orelor de -Inspectoratul de Stat în 
unui cutremur de pãmânt ce a curs de un cutremur de pãmânt. Construcþii Cãlãraºi
afectat municipiul Cãlãraºi. ORELE: 11.05 – Exerciþiu de -Agenþia pentru Protecþia 
Conducerea acþiunilor de protecþie civilã pentru salvarea Mediului Cãlãraºi

rimãria Municipiului Cãlãraºi, prin deteriorat, pierdut, furat, distrus sau anulat; 
Serviciul Public Comunitare de ºi-au modificat numele sau prenumele (prin PEvidenþã a Persoanelor, anunþã faptul cãsãtorie, divorþ, adopþie, schimbare de nume 

cã cetãþenii au obligaþia sã solicite eliberarea pe cale administrativã); ºi-au schimbat 
unei noi cãrþi de identitate cu cel puþin 15 zile domiciliul; locuiesc pe o stradã cu denumirea 
înainte de expirarea termenului  de schimbatã sau cu imobilul renumerotat; 
valabilitate al actului de identitate deþinut, localitatea de domiciliu are rangul schimbat 
dar nu mai mult de 180 zile, în termen de 15 ori a fost rearondata unei alte unitãþi 
zile de la producerea unor modificãri sau, în administrativ-teritoriale; fotografia din actul 
cazul minorilor, în termen de 15 zile de la de identitate nu mai corespunde cu 
împlinirea vârstei de 14 ani. fizionomia titularului; au atribuit un nou 

CNP. Pe aceastã cale Biroul de Evidenþã a 
Persoanelor, cu sediul în Strada Progresul, nr. Totodatã, reamintim cetãþenilor programul de 
23, invitã cetãþenii sã se prezinte în cel mai lucru cu publicul: 
scurt timp posibil la sediul instituþiei ºi sã m Luni, Marþi, Joi 08:00-16:00
solicite intrarea în legalitate, în sensul 

m Miercuri 08:00- 18:30eliberãrii unor acte de identitate, în cazul 
m Vineri 08:00-13:30. tinerilor care au împlinit vârsta de 14 ani, 
Menþionãm faptul cã nerespectarea precum ºi în cazul persoanelor care deþin acte 
dispoziþiilor legale constituie contravenþie ºi de identitate cu termenul de valabilitate 
se sancþioneaza dupã caz, cu amenzi cuprinse expirat sau urmeazã sã expire în perioada 
între 40 Lei-80 Lei.imediat urmãtoare, au actul de identitate 

ªcoala Gimnazialã „Mircea Vodã” 
a participat la un exerciþiu 
de alarmare în caz de cutremur

Cetãþenii au obligaþia sã solicite eliberarea 
unei noi cãrþi de identitate cu cel puþin 15 zile 

înainte de expirarea termenului  de valabilitate 
206,91 lei, preþul gigacaloriei 
pentru populaþia municipiului

n Cãlãraºi

Mircea Brânduºã acest mod. Spune cã dimineaþa, 
primul lucru pe care îl face este 
sã se bãrbiereascã, apoi, dupã lubul Pensionarilor, situat 
micul dejun îºi ia tratamentul ºi pe strada Pompieri, nr. 27, 
vine la Clubul Pensionarilor, Cnumãrã aproape 80 de 
bineînþeles „dacã nu apar alte membri, femei ºi bãrbaþi. Dintre 
probleme, cum ar fi mersul la aceºtia, în fiecare zi, aproximativ 
piaþã cu soþia”. Podiumul a fost 50 trec pe la club. Se simt atât 
completat de Viorel Negreanu, de bine aici încât îºi petrec ºi 
iar pe locul patru s-a situat câte o jumãtate de zi aici. Este 
Constantin Dobrin. Învingãtor la 

locul în care ºi-au fãcut parteneri ºah, Ion Ghinea, dupã o partidã 
de joc ºi de discuþii, un loc viu dramaticã în faþa lui Nicolae 
care îþi aratã cã bãtrâneþea poate Aron. La table, finala mare a fost 
fi trãitã într-un mod amuzant ºi pierdutã de profesorul 
altfel decât discutând despre Constantin Varghida – „COTA”, 
problemele zilnice ale acestei unul dintre decanii de vârstã din 
vârste. club, în faþa unui „junior” de 58 
Este evident cã acest club este de ani, cu 0-2. Dacã bãrbaþilor le 
printre cele mai frecventate place mai mult sã joace ºah ºi 
locaþii din oraº întrucât zilnic, de table, femeile preferã rummy. 
la ora deschiderii pânã dupã Paradoxal, doamnele sunt mai 
masã la închiderea programului, multe decât domnii, vin zilnic ºi 
toate mesele sunt  ocupate în stau de dupã masã de la ora 
întregime. Aºezaþi în grupuri de 15.00, aproape de ora de 

închidere. Sunt încântate de câte trei - patru persoane, 
seniorii joacã table, ºah sau condiþiile pe care le au la club. 
rummy. Nimeni nu stã degeaba. Joi, dupã închiderea ediþei, 

distinsele doamne, Boiºteanu Deºi se concentreazã intens la 
Tasia, Gheorghe Smaranda, Niþã joc, oamenii mai ºi discutã, 
Ecaterina ºi Þãran Severica au glumesc, iar fumãtorii mai ies 
disputant finala la rummy.afarã la câte o þigarã. Marþi, 25 
Despre politicã nu se discutã la octombrie 2016, de Ziua Armatei 

Române, doamna Hristina club. Acesta este subiectul pentru 
Culicã, noul preºedinte C.A.R. acasã. La club lumea se 

relaxeazã, nu au nevoie de nervii ales în data de 04.10.2016 cu 
cauzaþi de politicã. Care sunt unanimitate de voturi de cei 180 
fumãtori, ca Stan Vasile, mai de membri prezenþi, a organizat 
merg la o þigarã ºi mai discutã un concurs de rummy, table ºi 

ºah.

Concursul a fost OPEN, 
nu a fost doar pentru 
pensionari ºi au concurat 
peste 30 de persoane, 
bãrbaþi ºi femei. Ion 
Simion, fostã glorie a 
fotbalului cãlãrãºean, 
spune cã a reuºit sã 
câºtige locul I la rummy 
prin perseverenþã, ca 
întotdeauna în viaþã. „Tot 
ce am realizat, am fãcut 
cu gândul sã fiu cel mai 
bun. Chiar dacã pare o 
distracþie, mi-a plãcut 

despre evenimentele cotidiene. întotdeauna jocul de rummy, l-am 
Vârstnicii care îºi petrec o parte jucat ºi în tinereþe împreunã cu 
din timpul liber la club nu sunt colegii mei fotbaliºti, în special 
lãsaþi singuri. De bunul mers al cu Timicã Culea când eram în 
clubului se ocupã trei persoane: istovitoarele cantonamente de 
Dumitru Dionisie, Ion Radu ºi pregãtire de iarnã”. Mihai 
Gigi Melehat care îºi gospodãresc Zainea, fost ºofer înainte de 
activitatea de zi cu zi, ºi, cu pensionare, este unul dintre 
sprijinul doamnei Marilena membri clubului care vin aproape 
Melehat, administrator C.A.R.  le zilnic sã îºi petreacã câteva ore 
asigurã apã potabilã, ºerveþele, cu amicii de aici. De trei ani ºi-a 
hârtie igienicã ºi alte produse de fãcut acest obicei. Îi pare bine cã 
curãþenie.îºi poate petrece timpul ºi în 

Cum îºi petrec timpul liber 
pensionarii cãlãrãºeni

Preºedinta C.A.R., Hristina Culicã 
ºi administrator C.A.R., Marilena 
Georgiana împreunã cu câºtigãtorii
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ECOAQUA SA SUCURSALA CÃLÃRAªI anunþã urmãtorii debitori cã începand cu 01.11.2016 
vor fi debransaþi de la reþeaua de apã ºi canalizare datoritã acumulãrii de datorii.

ANUNÞ DEBRANªARE DEBITORI ECOAQUA

erviciul Public 
Centrale Termice ºi SAdministrare Fond 

Locativ, din subordinea 
Primãriei Municipiului 
Cãlãraºi, a început de 
sãptãmâna trecutã livrarea 
agentului termic cãtre cei 
406 consumatori casnici ºi 5 
agenþi economici, racordaþi 
la sistemul centralizat.

Tariful de energie termicã, 
pentru sezonul rece 2016-
2017, este de 342,18 

Menþionãm faptul cã din cei 406 lei/Gcal, din care tariful 
consumatori casnici, 236 au plãtit de populaþie este de 206,91 
contracte individuale, iar 170 lei/Gcal, iar subvenþia acordatã 
sunt reprezentaþi de 3 asociaþii de Consiliul Local este de 137,27 
de proprietari.lei/Gcal.

rofesorii ºi elevii ªcolii limitare ºi înlãturare a urmãrilor elevilor ºi cadrelor didactice de 
„Mircea Vodã” au fost cutremurului de pãmânt, în la ªcoala Generalã cu clasele I-Pimplicaþi luni, 24 cooperare cu alte instituþii, VIII, Nr.11, Tudor Vladimirescu, 

octombrie a.c., într-un amplu agenþi economici ºi forþe surprinºi în timpul orelor de 
exerciþiu de alarmare ºi specializate. Prezentarea curs de un cutremur de pãmânt.
intervenþie în caz de cutremur concepþiei ºi a modului de ORELE: 11.05  – Exerciþiu de 
organizat de Comitetul Local organizare al exerciþiului. limitare ºi înlãturare a urmãrilor 
pentru Situaþii de Urgenþã de la ORELE :11.00 – 11.02 – unui cutremur de pãmânt care a 
nivelul municipiului Cãlãraºi. Verificarea sistemului de afectat S.C. Tenaris Silcotub 
Pânã la sosirea pompierilor, înºtiinþare – alarmare al S.A. Cãlãraºi
ambulanþei ºi a reprezentanþilor municipiului Cãlãraºi. ORELE: 11.05  – Exerciþiu de 
celorlalte instituþii abilitate în ORELE: 11.05   – Exerciþiu de limitare ºi înlãturare a urmãrilor 
astfel de cazuri, elevii ºcolii au evacuare simultanã a elevilor ºi unui cutremur de pãmânt care a 
fost instruiþi de profesori cum sã cadrelor didactice de la ºcoli afectat S.C. Delta Gas Cov 
procedeze în astfel de situaþii. generale, colegii, licee ºi grupuri S.R.L. Punct de Lucru  Cãlãraºi
Astfel, la ora 11:00 a fost pus în ºcolare, surprinºi în timpul ORELE :14.00 – Bilanþul 
funcþiune sistemul centralizat de orelor de curs de o situaþie de exerciþiului.
alarmare publicã, compus din urgenþã.

Forþele ºi mijloacele participante sirene electrice ºi electronice, ORELE: 11.05  – Exerciþiu de 
care asigurã logistica acestui care au emis semnalul de limitare ºi înlãturare a urmãrilor 
exerciþiu sunt:ALARMÃ LA DEZASTRE. unui cutremur de pãmânt care a 
-Inspectoratul pentru Situaþii de (semnalul ALARMÃ LA afectat un bloc de locuinþe 
Urgenþã ”Barbu ªtirbei” CãlãraºiDEZASTRE se compune din 5 (blocul L36, SC.1) zona10 nivele. 
-Inspectoratul Judeþean de sunete a 16 secunde fiecare, cu Modul de comportare al 
Jandarmi Cãlãraºipauzã de 10 secunde între ele, cetãþenilor ºi folosirea 
-Inspectoratul de Poliþie al timp de douã minute). mijloacelor de primã intervenþie 
judeþului CãlãraºiProgramul a fost urmãtorul: din dotare pânã la sosirea 
-Primãria Municipiului Cãlãraºiforþelor  specializate.
-Poliþia Localã CãlãraºiORELE: 10.00 – 11.00 – ORELE: 11.05 – Exerciþiu de 
-Filiala Cãlãraºi a Crucii Roºii Întrunirea Comitetului Local protecþie civilã pentru salvarea 
din Româniapentru Situaþii  de Urgenþã ºi  a elevilor ºi cadrelor didactice de 
-societãþile comerciale de utilitãþi Centrului Operativ cu Activitate la ªcoala Generalã cu clasele I-
publice din municipiul CãlãraºiTemporarã pentru organizarea VIII, Nr.8, Mircea Vodã, 

mãsurilor de intervenþie în cazul surprinºi în timpul orelor de -Inspectoratul de Stat în 
unui cutremur de pãmânt ce a curs de un cutremur de pãmânt. Construcþii Cãlãraºi
afectat municipiul Cãlãraºi. ORELE: 11.05 – Exerciþiu de -Agenþia pentru Protecþia 
Conducerea acþiunilor de protecþie civilã pentru salvarea Mediului Cãlãraºi

rimãria Municipiului Cãlãraºi, prin deteriorat, pierdut, furat, distrus sau anulat; 
Serviciul Public Comunitare de ºi-au modificat numele sau prenumele (prin PEvidenþã a Persoanelor, anunþã faptul cãsãtorie, divorþ, adopþie, schimbare de nume 

cã cetãþenii au obligaþia sã solicite eliberarea pe cale administrativã); ºi-au schimbat 
unei noi cãrþi de identitate cu cel puþin 15 zile domiciliul; locuiesc pe o stradã cu denumirea 
înainte de expirarea termenului  de schimbatã sau cu imobilul renumerotat; 
valabilitate al actului de identitate deþinut, localitatea de domiciliu are rangul schimbat 
dar nu mai mult de 180 zile, în termen de 15 ori a fost rearondata unei alte unitãþi 
zile de la producerea unor modificãri sau, în administrativ-teritoriale; fotografia din actul 
cazul minorilor, în termen de 15 zile de la de identitate nu mai corespunde cu 
împlinirea vârstei de 14 ani. fizionomia titularului; au atribuit un nou 

CNP. Pe aceastã cale Biroul de Evidenþã a 
Persoanelor, cu sediul în Strada Progresul, nr. Totodatã, reamintim cetãþenilor programul de 
23, invitã cetãþenii sã se prezinte în cel mai lucru cu publicul: 
scurt timp posibil la sediul instituþiei ºi sã m Luni, Marþi, Joi 08:00-16:00
solicite intrarea în legalitate, în sensul 

m Miercuri 08:00- 18:30eliberãrii unor acte de identitate, în cazul 
m Vineri 08:00-13:30. tinerilor care au împlinit vârsta de 14 ani, 
Menþionãm faptul cã nerespectarea precum ºi în cazul persoanelor care deþin acte 
dispoziþiilor legale constituie contravenþie ºi de identitate cu termenul de valabilitate 
se sancþioneaza dupã caz, cu amenzi cuprinse expirat sau urmeazã sã expire în perioada 
între 40 Lei-80 Lei.imediat urmãtoare, au actul de identitate 

ªcoala Gimnazialã „Mircea Vodã” 
a participat la un exerciþiu 
de alarmare în caz de cutremur

Cetãþenii au obligaþia sã solicite eliberarea 
unei noi cãrþi de identitate cu cel puþin 15 zile 

înainte de expirarea termenului  de valabilitate 
206,91 lei, preþul gigacaloriei 
pentru populaþia municipiului

n Cãlãraºi

Mircea Brânduºã acest mod. Spune cã dimineaþa, 
primul lucru pe care îl face este 
sã se bãrbiereascã, apoi, dupã lubul Pensionarilor, situat 
micul dejun îºi ia tratamentul ºi pe strada Pompieri, nr. 27, 
vine la Clubul Pensionarilor, Cnumãrã aproape 80 de 
bineînþeles „dacã nu apar alte membri, femei ºi bãrbaþi. Dintre 
probleme, cum ar fi mersul la aceºtia, în fiecare zi, aproximativ 
piaþã cu soþia”. Podiumul a fost 50 trec pe la club. Se simt atât 
completat de Viorel Negreanu, de bine aici încât îºi petrec ºi 
iar pe locul patru s-a situat câte o jumãtate de zi aici. Este 
Constantin Dobrin. Învingãtor la 

locul în care ºi-au fãcut parteneri ºah, Ion Ghinea, dupã o partidã 
de joc ºi de discuþii, un loc viu dramaticã în faþa lui Nicolae 
care îþi aratã cã bãtrâneþea poate Aron. La table, finala mare a fost 
fi trãitã într-un mod amuzant ºi pierdutã de profesorul 
altfel decât discutând despre Constantin Varghida – „COTA”, 
problemele zilnice ale acestei unul dintre decanii de vârstã din 
vârste. club, în faþa unui „junior” de 58 
Este evident cã acest club este de ani, cu 0-2. Dacã bãrbaþilor le 
printre cele mai frecventate place mai mult sã joace ºah ºi 
locaþii din oraº întrucât zilnic, de table, femeile preferã rummy. 
la ora deschiderii pânã dupã Paradoxal, doamnele sunt mai 
masã la închiderea programului, multe decât domnii, vin zilnic ºi 
toate mesele sunt  ocupate în stau de dupã masã de la ora 
întregime. Aºezaþi în grupuri de 15.00, aproape de ora de 

închidere. Sunt încântate de câte trei - patru persoane, 
seniorii joacã table, ºah sau condiþiile pe care le au la club. 
rummy. Nimeni nu stã degeaba. Joi, dupã închiderea ediþei, 

distinsele doamne, Boiºteanu Deºi se concentreazã intens la 
Tasia, Gheorghe Smaranda, Niþã joc, oamenii mai ºi discutã, 
Ecaterina ºi Þãran Severica au glumesc, iar fumãtorii mai ies 
disputant finala la rummy.afarã la câte o þigarã. Marþi, 25 
Despre politicã nu se discutã la octombrie 2016, de Ziua Armatei 

Române, doamna Hristina club. Acesta este subiectul pentru 
Culicã, noul preºedinte C.A.R. acasã. La club lumea se 

relaxeazã, nu au nevoie de nervii ales în data de 04.10.2016 cu 
cauzaþi de politicã. Care sunt unanimitate de voturi de cei 180 
fumãtori, ca Stan Vasile, mai de membri prezenþi, a organizat 
merg la o þigarã ºi mai discutã un concurs de rummy, table ºi 

ºah.

Concursul a fost OPEN, 
nu a fost doar pentru 
pensionari ºi au concurat 
peste 30 de persoane, 
bãrbaþi ºi femei. Ion 
Simion, fostã glorie a 
fotbalului cãlãrãºean, 
spune cã a reuºit sã 
câºtige locul I la rummy 
prin perseverenþã, ca 
întotdeauna în viaþã. „Tot 
ce am realizat, am fãcut 
cu gândul sã fiu cel mai 
bun. Chiar dacã pare o 
distracþie, mi-a plãcut 

despre evenimentele cotidiene. întotdeauna jocul de rummy, l-am 
Vârstnicii care îºi petrec o parte jucat ºi în tinereþe împreunã cu 
din timpul liber la club nu sunt colegii mei fotbaliºti, în special 
lãsaþi singuri. De bunul mers al cu Timicã Culea când eram în 
clubului se ocupã trei persoane: istovitoarele cantonamente de 
Dumitru Dionisie, Ion Radu ºi pregãtire de iarnã”. Mihai 
Gigi Melehat care îºi gospodãresc Zainea, fost ºofer înainte de 
activitatea de zi cu zi, ºi, cu pensionare, este unul dintre 
sprijinul doamnei Marilena membri clubului care vin aproape 
Melehat, administrator C.A.R.  le zilnic sã îºi petreacã câteva ore 
asigurã apã potabilã, ºerveþele, cu amicii de aici. De trei ani ºi-a 
hârtie igienicã ºi alte produse de fãcut acest obicei. Îi pare bine cã 
curãþenie.îºi poate petrece timpul ºi în 

Cum îºi petrec timpul liber 
pensionarii cãlãrãºeni

Preºedinta C.A.R., Hristina Culicã 
ºi administrator C.A.R., Marilena 
Georgiana împreunã cu câºtigãtorii
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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 ã us:urs d  

12 
mi te!nu

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

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

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