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SC Coslo - Zinca SRL Cãlãraºi
Trecere Chiciu - Ostrov

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

Relaþii la telefon 0734.99.00.11

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

Siguranþã, confort, rapiditate, punctualitate
Tarif autoturisme 

. 
Autoturismele cu 
numere de  
(Silistra) beneficiazã 
de 

8 euro/35 lei
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n ACTUALITATE

Verde pentru 
promovare!
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î Rep: Care sunt reacþiile pe care R.P.: Am vizitat multe localitãþi de la 
începerea acestei campanii. Sunt le-aþi observat dumneavoastrã în 
absolut impresionatã, dar nu pozitiv, rândul alegãtorilor dupã prima 
de ceea ce am vãzut în localitãþile sãptãmânã de campanie? Credeþi 
prin care am trecut. cã oamenii îºi doresc o 
Sincer, nu credeam...schimbare? >> pagina 3

PROGRAM CINEMA 

n PRIMÃRIA CÃLÃRAªI

Biserica 
, aproape 

de comunitate

"Sfinþii Arhangheli 
Mihail ºi Gavriil"
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Cãtãlin Predoiu:Florin ªchiopu 
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Ciprian Pandea:

 „Eu am sã mã impun prin 
prisma muncii mele ºi a scorului 

pe care îl voi scoate cu 
organizaþia PSD în 11 decembrie”

ãtãlin Predoiu, candidatul PNL 
Cãlãraºi la Camera Deputaþilor, a Cdeclarat în cadrul unei conferinþe de 

presã cã PNL are un program privind 
majorãrile salariale prin adoptarea unei Legi 
a salarizãrii unitare încã din 2015. 

SÂMBÃTÃ DUMINICÃ LUNI MARÞI MIERCURI
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La comanda PNL Cãlãraºi; Executat de SC BANARI MEDIA SRL; CUI 11160004

Cãtãlin Predoiu: „PNL a 
stabilit un program de majorãri 

salariale încã din 2015”

Roxana Paþurcã: „Dorim creºterea 
pensiei minime garantate pânã la suma 

de 640 de lei în anul 2018, creºterea 
punctului de pensie de la 871 de lei 
pânã la 1.400 de lei în anul 2020”

1 Decembrie 1918 
- la ªcoala Gimnazialã 
nr. 1 Unirea

Angajaþii  
vor avea salarii mãrite la 
minim 2.000 lei ºi o zi în plus 
de concediu

Kaufland Cãlãraºi

Filipescu este convins cã 
PNL va câºtiga 3 mandate 
de deputat



î Rep: Care sunt vârstã sau clasã socialã. în judeþul Cãlãraºi. Ce 
reacþiile pe care le-aþi v-aþi propus sã faceþi Rep: Existã foarte 
observat în calitate de multe localitãþi cu 
dumneavoastrã în parlamentar pentru populaþie 
rândul alegãtorilor satul cãlãrãºean?preponderent 
dupã prima sãptãmânã îmbãtrânitã. Cum O mare parte din viaþa la 
de campanie? Credeþi credeþi cã veþi putea þarã este bazatã pe 
cã oamenii îºi doresc o determina tinerii sã se activitãþile agricole, de 
schimbare? întoarcã în acele zone? aceea avem proiecte 
R.P.: Am vizitat multe pentru sprijinirea R.P.: Tinerii pleacã din 
localitãþi de la începerea fermierilor ºi a aceste zone dintr-un 
acestei campanii. Sunt agricultorilor români. În simplu motiv, acela fiind 
absolut impresionatã, primul rând, vom urmãri lipsa locurilor de muncã. 
dar nu pozitiv, de ceea ce sã realizãm plata În programul de 
am vãzut în localitãþile subvenþiilor la timp, guvernare PSD avem 
prin care am trecut. banii fiind viraþi în trei mãsuri pentru crearea 
Sincer, nu credeam cã în tranºe, ca pânã la data locurilor de muncã ºi 
anul 2016 încã existã de 31 martie sã se incluziunea tinerilor pe 
oameni care trãiesc în realizeze plata integralã piaþa muncii. De 
condiþii mizere ºi case a acestor sume. Avem asemenea, avem mãsuri 
dãrãpãnate. Îmi pare rãu proiecte care urmãresc pentru a determina 
cã pânã acum nu am dezvoltarea sistemului de tinerii plecaþi din þarã sã 
reuºit sã oferim irigaþii ºi a sistemului se întoarcã. Aceste 
oamenilor un venit care anti-grindinã. ªi nu în mãsuri asigurã acestor 
sã le asigure un trai tineri un set de 
decent. Oamenii sunt stimulente financiare 
dispuºi cãtre schimbare, prin oferirea subvenþiilor 

reuºesc sã acopere cãtre CASS vor fi reduse ºi-au pierdut încrederea pentru chirii, accesul la 
cheltuielile lunare. În de la 5,5% la 0%, toate ºi speranþa. Foarte mulþi fonduri de investiþii sau 
prezent pensia minimã acestea începând cu reacþioneazã pozitiv în scutirea de platã a 
garantatã este de doar ianuarie 2017momentul în care aud cã impozitelor pentru o 
400 de lei, iar din aceºti Sunteþi o persoanã ºi eu sunt un om al clasei anumitã perioadã de 
bani un bãtrân trebuie tânãrã, dar mai ales de mijloc, profesor de timp. Cu toþii cunoaºtem 
sã-ºi asigure hrana, aþi fost îndrumãtorul meserie. Le explic cã ºi condiþiile de trai ale 
îmbrãcãmintea ºi plata multor generaþii de eu am fost afectatã de pensionarilor ºi cred cã 
facturilor. Din punctul elevi. Cu ce proiecte mãsurile privind tãierile acest fenomen este unul 
meu de vedere acest salariale ºi cã sunt aici veniþi în întâmpinarea îngrijorãtor.
lucru este revoltãtor! sã lupt pentru toatã tinerilor?Foarte mulþi pensionari 
PSD propune proiecte de lumea, indiferent de R.P.: Tinerii din au venituri care nu 
creºteri ale pensiilor, România au nevoie de 
proiecte pe care eu le noi perspective de 
susþin. Dorim creºterea dezvoltare, de locuri de 
pensiei minime muncã ºi salarii care sã 
garantate pânã la suma ºcoalã profesionalã sau le asigure un trai decent. ultimul rând, avem ºi 
de 640 de lei în anul sunt studenþi, dorim sã Proiectele noastre pentru cãteva mãsuri ce vor 
2018, creºterea punctului oferim credite tineri vizeazã oferirea aduce beneficii 
de pensie de la 871 de lei avantajoase pentru unor subvenþii care sã-i fermierilor români, prin 
pânã la 1.400 de lei în chirii, studii sau locuinþe ajute pe aceºtia la plata eliminarea impozitului pe 
anul 2020. De asemenea, în valoare de 40.000 chiriilor ºi utilitãþilor în terenuri agricole lucrate, 
pentru pensionari avem lei/credit. Aceste credite proporþie de 75%, dar începând cu anul 2018, 
ºi proiecte de relaxare sunt în proporþie de 80% acest lucru este aplicabil eliminarea impozitului 
fiscalã de reducere a garantate de stat, iar doar acelor tineri care se pentru tractoare ºi 
impozitelor. Pentru dobânda este integral deplaseazã la locul de utilaje agricole, dar ºi 
pensiile sub 2000 lei suportatã de acesta.muncã peste 50 de km. facilitarea cadastrãrii 
brut/lunã vom reduce Rep: Viaþa la þarã a Pentru ceilalþi, tineri tuturor terenurilor 
impozitul pe venit de la devenit din ce în ce pânã în 26 de ani care agricole, pânã în anul 
16% la 0%, iar plãþile mai grea în România ºi sunt angajaþi, urmeazã o 2020.
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î 
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22 noiembrie 2016 – Kaufland, unul 
dintre cei mai mari angajatori din 
România, anunþã decizia de a creºte 
salariul minim pentru lucrãtorii 
comerciali din magazine, ajungând 
astfel la suma de 2000 lei brut, 
incluzând tichete de masã. În funcþie 
de vechime, salariul unui lucrãtor 
comercial poate ajunge chiar ºi pânã 
la suma de 3.800 lei brut, aceasta 
cuprinzând sporuri ºi tichete de 
masã. Aceastã suplimentare 
reconfirmã angajamentul Kaufland 
România de a-ºi susþine echipa cu o 
remuneraþie corectã ºi beneficii 
superioare pe piaþa muncii. Creºterile 
salariale au loc periodic în companie, 
ultima fiind implementatã în luna 
mai 2016. Noua majorare va avea loc 

asuma. Cultura noastrã este puternic efectiv de la 1 martie 2017.
axatã pe oameni ºi punem preþ pe 
dezvoltarea lor în companie. Avem o De asemenea, Kaufland România 
responsabilitate imensã faþã de echipa anunþã ºi creºterea perioadei minime 
noastrã, care vine odatã cu statutul de de concediu de odihnã anual, de la 21 
cel mai mare angajator din România", 

la 22 lucrãtoare, acordând astfel 
a declarat Marco Hössl, CEO 

angajaþilor sãi o zi de concediu în 
Kaufland România.

plus. Mai mult, Kaufland oferã zile 
suplimentare de concediu de odihnã 

Printre beneficiile pe care Kaufland în funcþie de vechimea în companie, 
România le acordã angajaþilor se ajungând pânã la 25 de zile pe an, cu 
numãrã posibilitatea de a opta pentru 4 zile mai mult decât prevede 
servicii de asigurare voluntarã privatã legislaþia României. Pe lângã acestea, 
de sãnãtate, care permit tuturor sã compania recompenseazã implicarea 
aibã acces la o reþea naþionalã vastã angajaþilor sãi în cauze sociale ºi 
de clinici ºi cabinete medicale la care acordã câte 2 zile libere plãtite pe an 
angajaþii pot apela oricând.  pentru acþiuni de voluntariat.

De asemenea, pe viitor programul de „Credem cã un mediu de lucru fresh te 
lucru în companie va deveni unul inspirã ºi te motiveazã, aºa cã ne-am 
flexibil, Kaufland având o politicã ce dorit foarte mult sã transformãm 
promoveazã menþinerea echilibrului Kaufland în locul de muncã propice 
între viaþa personalã ºi cea dezvoltãrii profesionale. Promovãm un 
profesionalã. Kaufland România este stil de comunicare deschis, prin care sã 
singura companie din industria reducem barierele ierarhice, vorbim la 
naþionalã de retail cãreia i-a fost per tu ºi încercãm sã promovãm cultura 
recunoscut statutul de Angajator de ideilor proactive ºi chiar ºi a greºelilor. 

Personal, am o abordare de Top, printr-o certificare internaþionalã 
management în care sunt mai degraba acordatã de organizaþia independentã 
coach, astfel încât echipa sã aibã Top Employers Institute din Olanda 
libertatea de a lua decizii ºi de a ºi le în primãvara anului 2016.

în seria evenimentelor destinate rezultatele obþinute pânã la uni, 21 noiembrie 2016, 
creºterii gradului de acest moment:Secretariatul Comun din 
transparenþã în implementarea Lcadrul Biroului Regional - proiectul „Mediul de 
programelor de Cooperare pentru Cooperare vizualizare interactiv al Transfrontalierã România-Transfrontalierã Cãlãraºi pentru patrimoniului cultural român Bulgaria prin informarea graniþa România-Bulgaria antic pentru zona corespunzãtoare a publicului.(BRCT Cãlãraºi), a organizat, în transfrontalierã Bulgaria ºi 

sala de sedinþe a Consiliului La conferinþã au participat România", cod: 15.2.1.038, 
reprezentanþi ai Autoritãþii de Judeþean Cãlãraºi, Conferinþa implementat de Universitatea 

anualã a Programului Interreg Management (Ministerul din Ruse „Angel Kanchev" în 
Dezvoltãrii Regionale si V-A România-Bulgaria. parteneriat cu Muzeul Regional 
Administraþiei Publice din de Istorie din Ruse ºi Muzeul Conferinþa a fost organizatã în România), Secretariatului Naþional de Istorie ºi Arheologie contextul activitãþilor 
Comun, mass-media din din Constanþa, cod: 15.2.1.038;desfãºurate de Secretariatul 
România ºi Bulgaria ºi 

Comun cu scopul de a asigura - proiectul „Reþea E-bike Net", reprezentanþi ai beneficiarilor 
diseminarea informaþiilor implementat de Agenþia de de finanþare din aria eligibilã.despre stadiul implementãrii Dezvoltare Regionalã ºi Centrul 
Programului Interreg V-A Prin organizarea de astfel de de Afaceri - Vidin în parteneriat 
România-Bulgaria dar ºi evenimente, organismele de cu Camera de Comerþ ºi 
comunicarea rezultatelor management ale Programului îºi Industrie Vidin, Asociaþia 
obþinute prin derularea propun sã ofere un cadru pentru Astfel, în cadrul Conferinþei, împãrtãºirea exemplelor de bune Românã pentru Industrie 
Programului de Cooperare promovarea unora dintre reprezentanþii a douã proiecte practici precum ºi informarea Electronicã si Software – 
Transfrontalierã România- proiectele de succes care contractate în cadrul despre stadiul implementãrii Oltenia Craiova ºi Patronatul 
Bulgaria 2007-2013. În acelaºi contribuie la îndeplinirea Programului au prezentat Programului ºi despre Local al Întreprinderilor Mici si 
timp, conferinþa se încadreazã obiectivelor Programului, stadiul implementãrii ºi rezultatele obþinute ºi aºteptate. Mijlocii Calafat, cod: 15.1.1.006.

n perioada 21 - 25.11.2016, în cadrul programului 
de schimb de experienþã între inspectori de 
muncã CIMP, organizat la nivelul Agenþiei Î

Europene de Securitate ºi Sãnãtate în Muncã, 
Inspectoratul Teritorial de Muncã al jude ului 
Cãlãraºi este gazda inspectorului ºef al Direcþiei de 
Inspecþie a Districtului Sofia, dl. Nikolay Arnaudov. 
În cursul zilei de 21.11.2016, delegaþia bulgarã a fost 
primitã de cãtre Preºedintele Consiliului Judeþean, 
dl. Vasile ILIUÞÃ ºi Primarul Municipiului Cãlãraºi, 
dl. Daniel ªtefan DRÃGULIN.
Împreunã cu conducerea I.T.M. Cãlãraºi, dl. Nikolay 
Arnaudov a stabilit subiectele pe care le vor aborda 
pe perioada vizitei:
-respectarea legislaþiei în domeniul relaþiilor de 
muncã ºi a securitãþii ºi sãnãtãþii în muncã în 
sectorul construcþii;
-obligaþiile ºi responsabilitãþile angajatorilor ºi 
angajaþilor;
-abordãri inovatoare ºi bune practici în domeniul 
securitãþii ºi sãnãtãþii în muncã în cadrul IMM-
urilor;

-aplicarea legislaþiei în domeniul relaþiilor de muncã 
ºi a securitãþii ºi sãnãtãþii în muncã în sectorul 
agricol;
-cercetarea ºi înregistrarea accidentelor de muncã; 
modul de înregistrare statisticã a acestora;
-campanii de sensibilizare în domeniul securitãþii ºi 
sãnãtãþii în muncã.
În afara discuþiilor asupra modului în care au fost 
preluate ºi transpuse directivele CEE în legislaþia 
celor douã þãri, vor avea loc ºi deplasãri la unitãþi 
din cele douã sectoare de activitate pentru a se 
vedea, concret, modul de abordare a problematicii 
muncii în cadrul acþiunilor de control ale inspecþiei 
muncii. 

Inspector ªef Adj. SSM - Nicolae DUMITRU

þ

Pe 21 noiembrie a avut loc Conferinþa anualã 
a Programului Interreg V-A România-Bulgaria

Schimb de 
experienþã între 

inspectorii de muncã 
din Cãlãraºi ºi Sofia

Angajaþii Kaufland Cãlãraºi vor 
avea salarii mãrite la minim 2.000 

lei ºi o zi în plus de concediu

aufland se numãrã printre 
cele mai mari companii de 
retail din Europa, cu peste K

1.200 de magazine în 7 þãri. 
Kaufland este prezent în România 
de 11 ani cu un numãr de 110 
magazine deschise. Cu peste 15.000 
de angajaþi, Kaufland România se 
aflã în topul celor mai doriþi 
angajatori din România. 
Programele de responsabilitate 
socialã reprezintã o componentã 
cheie în strategia companiei 
Kaufland ºi credem cã într-adevãr 
educaþia reprezintã baza societãþii 
ºi o investiþie în viitor. Cea mai 
mare parte a proiectelor noastre de 
CSR sunt desfãºurate în parteneriat 
cu asociaþii nonguvernamentale 
regionale sau naþionale ºi urmãrim 
implementarea de programe sociale 
complexe ce se adreseazã unor 
grupuri mari de beneficiari. Pe 
lângã educaþie ºi sãnãtate, sprijinim 
proiectele dedicate protecþiei mediu 
înconjurãtor ºi pe cele care au ca 
obiectiv promovarea unui stil de 
viaþã sãnãtos prin intermediul 
activitãþilor sportive ºi adoptarea 
unei nutriþii echilibrate.

Pentru mai multe informaþii, vã 
rugãm contactaþi:

Daniela.spiridonescu@pr.gmp.ro / 
0740.038.544

Despre Kaufland România

Roxana Paþurcã: „Dorim creºterea pensiei 
minime garantate pânã la suma de 640 de lei 

în anul 2018, creºterea punctului de pensie de 
la 871 de lei pânã la 1.400 de lei în anul 2020“



î Rep: Care sunt vârstã sau clasã socialã. în judeþul Cãlãraºi. Ce 
reacþiile pe care le-aþi v-aþi propus sã faceþi Rep: Existã foarte 
observat în calitate de multe localitãþi cu 
dumneavoastrã în parlamentar pentru populaþie 
rândul alegãtorilor satul cãlãrãºean?preponderent 
dupã prima sãptãmânã îmbãtrânitã. Cum O mare parte din viaþa la 
de campanie? Credeþi credeþi cã veþi putea þarã este bazatã pe 
cã oamenii îºi doresc o determina tinerii sã se activitãþile agricole, de 
schimbare? întoarcã în acele zone? aceea avem proiecte 
R.P.: Am vizitat multe pentru sprijinirea R.P.: Tinerii pleacã din 
localitãþi de la începerea fermierilor ºi a aceste zone dintr-un 
acestei campanii. Sunt agricultorilor români. În simplu motiv, acela fiind 
absolut impresionatã, primul rând, vom urmãri lipsa locurilor de muncã. 
dar nu pozitiv, de ceea ce sã realizãm plata În programul de 
am vãzut în localitãþile subvenþiilor la timp, guvernare PSD avem 
prin care am trecut. banii fiind viraþi în trei mãsuri pentru crearea 
Sincer, nu credeam cã în tranºe, ca pânã la data locurilor de muncã ºi 
anul 2016 încã existã de 31 martie sã se incluziunea tinerilor pe 
oameni care trãiesc în realizeze plata integralã piaþa muncii. De 
condiþii mizere ºi case a acestor sume. Avem asemenea, avem mãsuri 
dãrãpãnate. Îmi pare rãu proiecte care urmãresc pentru a determina 
cã pânã acum nu am dezvoltarea sistemului de tinerii plecaþi din þarã sã 
reuºit sã oferim irigaþii ºi a sistemului se întoarcã. Aceste 
oamenilor un venit care anti-grindinã. ªi nu în mãsuri asigurã acestor 
sã le asigure un trai tineri un set de 
decent. Oamenii sunt stimulente financiare 
dispuºi cãtre schimbare, prin oferirea subvenþiilor 

reuºesc sã acopere cãtre CASS vor fi reduse ºi-au pierdut încrederea pentru chirii, accesul la 
cheltuielile lunare. În de la 5,5% la 0%, toate ºi speranþa. Foarte mulþi fonduri de investiþii sau 
prezent pensia minimã acestea începând cu reacþioneazã pozitiv în scutirea de platã a 
garantatã este de doar ianuarie 2017momentul în care aud cã impozitelor pentru o 
400 de lei, iar din aceºti Sunteþi o persoanã ºi eu sunt un om al clasei anumitã perioadã de 
bani un bãtrân trebuie tânãrã, dar mai ales de mijloc, profesor de timp. Cu toþii cunoaºtem 
sã-ºi asigure hrana, aþi fost îndrumãtorul meserie. Le explic cã ºi condiþiile de trai ale 
îmbrãcãmintea ºi plata multor generaþii de eu am fost afectatã de pensionarilor ºi cred cã 
facturilor. Din punctul elevi. Cu ce proiecte mãsurile privind tãierile acest fenomen este unul 
meu de vedere acest salariale ºi cã sunt aici veniþi în întâmpinarea îngrijorãtor.
lucru este revoltãtor! sã lupt pentru toatã tinerilor?Foarte mulþi pensionari 
PSD propune proiecte de lumea, indiferent de R.P.: Tinerii din au venituri care nu 
creºteri ale pensiilor, România au nevoie de 
proiecte pe care eu le noi perspective de 
susþin. Dorim creºterea dezvoltare, de locuri de 
pensiei minime muncã ºi salarii care sã 
garantate pânã la suma ºcoalã profesionalã sau le asigure un trai decent. ultimul rând, avem ºi 
de 640 de lei în anul sunt studenþi, dorim sã Proiectele noastre pentru cãteva mãsuri ce vor 
2018, creºterea punctului oferim credite tineri vizeazã oferirea aduce beneficii 
de pensie de la 871 de lei avantajoase pentru unor subvenþii care sã-i fermierilor români, prin 
pânã la 1.400 de lei în chirii, studii sau locuinþe ajute pe aceºtia la plata eliminarea impozitului pe 
anul 2020. De asemenea, în valoare de 40.000 chiriilor ºi utilitãþilor în terenuri agricole lucrate, 
pentru pensionari avem lei/credit. Aceste credite proporþie de 75%, dar începând cu anul 2018, 
ºi proiecte de relaxare sunt în proporþie de 80% acest lucru este aplicabil eliminarea impozitului 
fiscalã de reducere a garantate de stat, iar doar acelor tineri care se pentru tractoare ºi 
impozitelor. Pentru dobânda este integral deplaseazã la locul de utilaje agricole, dar ºi 
pensiile sub 2000 lei suportatã de acesta.muncã peste 50 de km. facilitarea cadastrãrii 
brut/lunã vom reduce Rep: Viaþa la þarã a Pentru ceilalþi, tineri tuturor terenurilor 
impozitul pe venit de la devenit din ce în ce pânã în 26 de ani care agricole, pânã în anul 
16% la 0%, iar plãþile mai grea în România ºi sunt angajaþi, urmeazã o 2020.

î 

î 

î 
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22 noiembrie 2016 – Kaufland, unul 
dintre cei mai mari angajatori din 
România, anunþã decizia de a creºte 
salariul minim pentru lucrãtorii 
comerciali din magazine, ajungând 
astfel la suma de 2000 lei brut, 
incluzând tichete de masã. În funcþie 
de vechime, salariul unui lucrãtor 
comercial poate ajunge chiar ºi pânã 
la suma de 3.800 lei brut, aceasta 
cuprinzând sporuri ºi tichete de 
masã. Aceastã suplimentare 
reconfirmã angajamentul Kaufland 
România de a-ºi susþine echipa cu o 
remuneraþie corectã ºi beneficii 
superioare pe piaþa muncii. Creºterile 
salariale au loc periodic în companie, 
ultima fiind implementatã în luna 
mai 2016. Noua majorare va avea loc 

asuma. Cultura noastrã este puternic efectiv de la 1 martie 2017.
axatã pe oameni ºi punem preþ pe 
dezvoltarea lor în companie. Avem o De asemenea, Kaufland România 
responsabilitate imensã faþã de echipa anunþã ºi creºterea perioadei minime 
noastrã, care vine odatã cu statutul de de concediu de odihnã anual, de la 21 
cel mai mare angajator din România", 

la 22 lucrãtoare, acordând astfel 
a declarat Marco Hössl, CEO 

angajaþilor sãi o zi de concediu în 
Kaufland România.

plus. Mai mult, Kaufland oferã zile 
suplimentare de concediu de odihnã 

Printre beneficiile pe care Kaufland în funcþie de vechimea în companie, 
România le acordã angajaþilor se ajungând pânã la 25 de zile pe an, cu 
numãrã posibilitatea de a opta pentru 4 zile mai mult decât prevede 
servicii de asigurare voluntarã privatã legislaþia României. Pe lângã acestea, 
de sãnãtate, care permit tuturor sã compania recompenseazã implicarea 
aibã acces la o reþea naþionalã vastã angajaþilor sãi în cauze sociale ºi 
de clinici ºi cabinete medicale la care acordã câte 2 zile libere plãtite pe an 
angajaþii pot apela oricând.  pentru acþiuni de voluntariat.

De asemenea, pe viitor programul de „Credem cã un mediu de lucru fresh te 
lucru în companie va deveni unul inspirã ºi te motiveazã, aºa cã ne-am 
flexibil, Kaufland având o politicã ce dorit foarte mult sã transformãm 
promoveazã menþinerea echilibrului Kaufland în locul de muncã propice 
între viaþa personalã ºi cea dezvoltãrii profesionale. Promovãm un 
profesionalã. Kaufland România este stil de comunicare deschis, prin care sã 
singura companie din industria reducem barierele ierarhice, vorbim la 
naþionalã de retail cãreia i-a fost per tu ºi încercãm sã promovãm cultura 
recunoscut statutul de Angajator de ideilor proactive ºi chiar ºi a greºelilor. 

Personal, am o abordare de Top, printr-o certificare internaþionalã 
management în care sunt mai degraba acordatã de organizaþia independentã 
coach, astfel încât echipa sã aibã Top Employers Institute din Olanda 
libertatea de a lua decizii ºi de a ºi le în primãvara anului 2016.

în seria evenimentelor destinate rezultatele obþinute pânã la uni, 21 noiembrie 2016, 
creºterii gradului de acest moment:Secretariatul Comun din 
transparenþã în implementarea Lcadrul Biroului Regional - proiectul „Mediul de 
programelor de Cooperare pentru Cooperare vizualizare interactiv al Transfrontalierã România-Transfrontalierã Cãlãraºi pentru patrimoniului cultural român Bulgaria prin informarea graniþa România-Bulgaria antic pentru zona corespunzãtoare a publicului.(BRCT Cãlãraºi), a organizat, în transfrontalierã Bulgaria ºi 

sala de sedinþe a Consiliului La conferinþã au participat România", cod: 15.2.1.038, 
reprezentanþi ai Autoritãþii de Judeþean Cãlãraºi, Conferinþa implementat de Universitatea 

anualã a Programului Interreg Management (Ministerul din Ruse „Angel Kanchev" în 
Dezvoltãrii Regionale si V-A România-Bulgaria. parteneriat cu Muzeul Regional 
Administraþiei Publice din de Istorie din Ruse ºi Muzeul Conferinþa a fost organizatã în România), Secretariatului Naþional de Istorie ºi Arheologie contextul activitãþilor 
Comun, mass-media din din Constanþa, cod: 15.2.1.038;desfãºurate de Secretariatul 
România ºi Bulgaria ºi 

Comun cu scopul de a asigura - proiectul „Reþea E-bike Net", reprezentanþi ai beneficiarilor 
diseminarea informaþiilor implementat de Agenþia de de finanþare din aria eligibilã.despre stadiul implementãrii Dezvoltare Regionalã ºi Centrul 
Programului Interreg V-A Prin organizarea de astfel de de Afaceri - Vidin în parteneriat 
România-Bulgaria dar ºi evenimente, organismele de cu Camera de Comerþ ºi 
comunicarea rezultatelor management ale Programului îºi Industrie Vidin, Asociaþia 
obþinute prin derularea propun sã ofere un cadru pentru Astfel, în cadrul Conferinþei, împãrtãºirea exemplelor de bune Românã pentru Industrie 
Programului de Cooperare promovarea unora dintre reprezentanþii a douã proiecte practici precum ºi informarea Electronicã si Software – 
Transfrontalierã România- proiectele de succes care contractate în cadrul despre stadiul implementãrii Oltenia Craiova ºi Patronatul 
Bulgaria 2007-2013. În acelaºi contribuie la îndeplinirea Programului au prezentat Programului ºi despre Local al Întreprinderilor Mici si 
timp, conferinþa se încadreazã obiectivelor Programului, stadiul implementãrii ºi rezultatele obþinute ºi aºteptate. Mijlocii Calafat, cod: 15.1.1.006.

n perioada 21 - 25.11.2016, în cadrul programului 
de schimb de experienþã între inspectori de 
muncã CIMP, organizat la nivelul Agenþiei Î

Europene de Securitate ºi Sãnãtate în Muncã, 
Inspectoratul Teritorial de Muncã al jude ului 
Cãlãraºi este gazda inspectorului ºef al Direcþiei de 
Inspecþie a Districtului Sofia, dl. Nikolay Arnaudov. 
În cursul zilei de 21.11.2016, delegaþia bulgarã a fost 
primitã de cãtre Preºedintele Consiliului Judeþean, 
dl. Vasile ILIUÞÃ ºi Primarul Municipiului Cãlãraºi, 
dl. Daniel ªtefan DRÃGULIN.
Împreunã cu conducerea I.T.M. Cãlãraºi, dl. Nikolay 
Arnaudov a stabilit subiectele pe care le vor aborda 
pe perioada vizitei:
-respectarea legislaþiei în domeniul relaþiilor de 
muncã ºi a securitãþii ºi sãnãtãþii în muncã în 
sectorul construcþii;
-obligaþiile ºi responsabilitãþile angajatorilor ºi 
angajaþilor;
-abordãri inovatoare ºi bune practici în domeniul 
securitãþii ºi sãnãtãþii în muncã în cadrul IMM-
urilor;

-aplicarea legislaþiei în domeniul relaþiilor de muncã 
ºi a securitãþii ºi sãnãtãþii în muncã în sectorul 
agricol;
-cercetarea ºi înregistrarea accidentelor de muncã; 
modul de înregistrare statisticã a acestora;
-campanii de sensibilizare în domeniul securitãþii ºi 
sãnãtãþii în muncã.
În afara discuþiilor asupra modului în care au fost 
preluate ºi transpuse directivele CEE în legislaþia 
celor douã þãri, vor avea loc ºi deplasãri la unitãþi 
din cele douã sectoare de activitate pentru a se 
vedea, concret, modul de abordare a problematicii 
muncii în cadrul acþiunilor de control ale inspecþiei 
muncii. 

Inspector ªef Adj. SSM - Nicolae DUMITRU

þ

Pe 21 noiembrie a avut loc Conferinþa anualã 
a Programului Interreg V-A România-Bulgaria

Schimb de 
experienþã între 

inspectorii de muncã 
din Cãlãraºi ºi Sofia

Angajaþii Kaufland Cãlãraºi vor 
avea salarii mãrite la minim 2.000 

lei ºi o zi în plus de concediu

aufland se numãrã printre 
cele mai mari companii de 
retail din Europa, cu peste K

1.200 de magazine în 7 þãri. 
Kaufland este prezent în România 
de 11 ani cu un numãr de 110 
magazine deschise. Cu peste 15.000 
de angajaþi, Kaufland România se 
aflã în topul celor mai doriþi 
angajatori din România. 
Programele de responsabilitate 
socialã reprezintã o componentã 
cheie în strategia companiei 
Kaufland ºi credem cã într-adevãr 
educaþia reprezintã baza societãþii 
ºi o investiþie în viitor. Cea mai 
mare parte a proiectelor noastre de 
CSR sunt desfãºurate în parteneriat 
cu asociaþii nonguvernamentale 
regionale sau naþionale ºi urmãrim 
implementarea de programe sociale 
complexe ce se adreseazã unor 
grupuri mari de beneficiari. Pe 
lângã educaþie ºi sãnãtate, sprijinim 
proiectele dedicate protecþiei mediu 
înconjurãtor ºi pe cele care au ca 
obiectiv promovarea unui stil de 
viaþã sãnãtos prin intermediul 
activitãþilor sportive ºi adoptarea 
unei nutriþii echilibrate.

Pentru mai multe informaþii, vã 
rugãm contactaþi:

Daniela.spiridonescu@pr.gmp.ro / 
0740.038.544

Despre Kaufland România

Roxana Paþurcã: „Dorim creºterea pensiei 
minime garantate pânã la suma de 640 de lei 

în anul 2018, creºterea punctului de pensie de 
la 871 de lei pânã la 1.400 de lei în anul 2020“
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sfera educaþionalã prin proiecte, 
grupuri þintã, parteneriate, 
finanþãri, obiective clar definite, 
evaluãri ºi diseminãri ale 
informaþiilor, menite sã 
contureze profilurile culturale ale 
preºcolarilor, sã deschidã porþi 
spre educaþia permanentã. 
Dimensiunea europeanã a 
învãþãmântului românesc 
presupune o disponibilitate ºi o 
mobilitate crescutã a cadrului 
didactic, o ancorare realistã în 
contextul economic actual, în 
centrarea întregii sale activitãþi 
pe elevul de azi. La vârsta 
aceasta copiii sunt foarte 
receptivi la ce li se aratã cu 
ajutorul imaginilor sau a 
substitutelor (prezenþa 
concretului în orice tip de 
activitate este absolut 
indispensabilã). Rolul 
profesorilor (dar ºi al familiei) 
este acela de a oferi în mod 
gradat ºi în acord cu 
particularitãþile de vârstã, 
cunoºtinþe necesare care 
motiveazã conduitele ºi normele „Marea Unire din 1918 a fost ºi consacrate acestui proiect vor 
eco-civice, sã creeze ºi sã rãmâne pagina cea mai sublimã participa cadre didactice ºi elevi 
organizeze activitãþi educative a istoriei româneºti. Mãreþia ei ai urmãtoarelor instituþii de 
stimulative. Cetãþeanul de mâine, stã în faptul cã desãvârºirea învãþãmânt: ªcoala Gimnazialã 
parte integrantã a unei unitãþii naþionale nu este opera nr. 1 Unirea, ªcoala Gimnazialã 
comunitati locale, naþionale, dar nici unui om politic, a nici unui nr. 1 ªtefan Vodã, ªcoala 
ºi europene.  Întrucât nu se guvern, a nici unui partid; este Gimnazialã nr. 1 Dichiseni, 
poate stãvili progresul ºi fapta istoricã a întregii naþiuni ªcoala Gimnazialã nr. 2 Borcea, 
avalanºa de informaþie române, realizatã într-un elan ªcoala Gimnazialã „Florenþa 
caracteristicã evoluþiei societãþii þâºnit cu putere din strãfundurile Albu" Vâlcelele ºi ªcoala 
umane ºi secolului în care trãim, conºtiinþei unitãþii neamului, un Gimnazialã nr. 1 Modelu. Scopul 
este necesar ca informaþiile noi elan controlat de fruntaºii proiectului va fi: dezvoltarea ºi 
sã fie asimilate corespunzãtor, politici, pentru a-l cãlãuzi cu consolidarea sentimentului 
ducând la formarea armonioasã inteligenþã politicã remarcabilã patriotic; îmbogãþirea 
a personalitãþii elevilor. În acest spre þelul dorit. [...]", astfel cunoºtinþelor istorice; 
sens elevilor li s-au propus marcheazã regretatul cunoaºterea ºi respectarea 
activitatea extracuricularã „Ziua academician Florin Constantiniu valorilor fundamentale ale 
Naþionalã a României - 1 semnificaþia istoricã a zilei de 1 istoriei ºi culturii naþionale; 
decembrie 1918". Evocarea unui decembrie 1918. implicarea elevilor în activitãþi de Conachiu Valeria, Moise Liviu, comportamente de cooperare în eveniment istoric – în cazul de creaþie ºi de comunicare cu elevi ªcoala Gimnazialã nr. 1 Unirea, Ilie Olguþa, Mãncilã Viorica, grup. Grupul þintã al proiectului faþã UNIREA tuturor românilor din alte ºcoli.în colaborare cu Cãminul Florea Tudora, Ghicu Carmen vor fi elevii, care vor avea ca într-un singur stat, în 1918 – nu Cultural Unirea, va desfãºura în Resursele proiectului vor fi: Maria, Cristea Mãdãlina, Barbu mijloace de utilizare: conversaþia,  se poate reduce la simpla narare data de 29 noiembrie 2016, între elevii instituþiilor de învãþãmânt Ana Maria, Stoian Rodica exerciþii practice, expunerea, a admirabilei performanþe orele 11-14 un eveniment în invitate sã participe. Petronela,  Cocoºi Marius Iulian, povestirea, activitãþi interactive, politice a românilor din cadrul cãruia vor avea loc Coordonatorii acestui proiec Coman Corina, Mitea Rãzvan ºi etc. Programul activitãþilor provinciile istorice româneºti, manifestãrile culturale cu prilejul dedicat Zilei Naþionale a învãþãtor Slujitoru Hariclia. culturale dedicate proiectului capabili sã-ºi ia soarta în Zilei Naþionale a României României sunt profesorii Obiectivele specifice proiectului „Ziua Naþionalã a României-1 propriile mâini ºi sã-ºi decidã organizate în cadrul Alexandru Liliana Viorica, sunt urmãtoarele: sã prezinte decembrie 2016" include viitorul, ci este nevoie de o trãire Parteneriatului Educaþional Rusten Oana Maria, Chiriþã Unirea ca ideal permanent al urmãtoarele activitãþi: „În zi de intensã a emoþiilor trãite de „Ziua Naþionalã a României – 1 Petronela, Porumbãceanu românilor de pretutindeni: sã sãrbãtoare"- ªcoala Gimnazialã înaintaºii noºtri prin recitarea de Decembrie 1918". La activitãþile Mihaela, Dobre Maria-Doina, manifeste interes pentru nr. 1 Unirea; „Sãrbãtorim Marea poezii, intonarea de cântece 

evenimentul istoric; sã localizeze Unire!"- ªcoala Gimnazialã nr. 1 patriotice". Cu prilejul acestui 
în timp ºi spaþiu evenimentul ªtefan Vodã; „1 decembrie, un eveniment organizatorii au 
istoric; sã conºtientizeze vis împlinit"- ªcoala Gimnazialã lansat invitaþii cãtre toþi 
importanþa evenimentelor nr. 1 Dichiseni; „Unirea, participanþii care vor purta 
istorice de la 1 Decembrie 1918 Naþiunea a fãcut-o!" - ªcoala ecusoane specifice acestei 
ºi a oraºului Alba Iulia – Gimnazialã nr. 2 Borcea; „Visul importante zile din istoria 
important centru al istoriei ºi românesc împlinit- Marea Unire"- României. 
culturii române; dezvoltarea ªcoala Gimnazialã „Florenþa 

Nu în ultimul rând, organizatorii creativitãþii plastice a elevilor; Albu" Vâlcelele; „Unitate în 
vor acorda diplome de realizarea unui recital de poezie diversitate"- ªcoala Gimnazialã 
participare pentru activitãþile ºi dans prin identificare ºi nr. 2 Modelu. Iniþiatorul acestui 
susþinute în zi de sãrbãtoare, cu prezentarea unor cântece ºi proiect, Liviu Moise, 
ocazia manifestãrilor cultural-poezii patriotice; participarea cu administrator al cãminului 
artistice din cadrul dragoste ºi interes la activitãþile cultural a precizat urmãtoarele: 
Parteneriatului Educaþional propuse; sã dezvolte strategii „Activitatea extracurricularã este 
„Ziua Naþionalã a României – 1 pentru exprimarea adecvatã ºi în parte integrantã a demersului 
Decembrie 1918". siguranþã a emoþiilor; sã evalueze didactic, venind sã defineascã 

UAT INDEPENDENÞA, 
judeþul Cãlãraºi, cu sediul 

în localitatea 
Independenþa, str. Unirii, 

nr. 42, reorganizeazã 
licitaþie publicã în data de 

05.12.2016, ora 10.00, 
pentru închirierea 

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

Anunþ public

Vã comunicãm cã, în conformitate cu prevederile art. 8 din. 
Legea nr.152/1998 ºi HCL nr. 141 din 27.10.2016, valoarea 
chiriei lunare se stabileºte luând în calcul venitul brut pe 
membru de familie, fapt pentru care vã rugãm ca de urgenþã sã 
prezentaþi adeverinþe de venit pentru toþi membrii familiei sau 
orice alte acte doveditoare (talon pensie, talon de platã a 
indemnizaþiei de ºomaj, talon alocaþie de stat, talon indemnizaþie 
handicap, declaraþie pe propria rãspundere a titularilor 
/membrilor care nu realizeazã venituri (dacã este cazul).

SPCT AFL Cãlãraºi

ANUNÞ

În atenþia chiriaºilor 
din locuinþele ANL

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

implementat de Asociaþia Vasiliada efectelor dezastrelor generate de Secretariatul Comun (SC) pentru 
din Craiova, în calitate de beneficiar inundatii, cutremure, incendii si alte Programul Interreg V-A Romania-
lider, împreunã cu partenerii din calamitãþi naturale, prin dezvoltarea Bulgaria din cadrul Biroului Regional 
Bulgaria, Free Youth Centre (FYC) unor unitãþi de voluntari extinse ºi pentru Cooperare Transfrontalierã 
din Vidin, Crucea Roºie - filiala Vidin pregãtirea lor sa intervinã eficient în Cãlãraºi pentru Graniþa România-
ºi Crucea Roºie – filiala Dolj din  cazul unor situaþii de urgenþã, Bulgaria (BRCT Cãlãraºi) a organizat 
România. inclusiv într-un context în 11 noiembrie 2016  o vizitã la 

transfrontalier.locul de implementare a unui proiect 
Întâlnirea a avut loc în Centrul de zi 

finanþat în cadrul programului.
pentru persoane vârstnice din Organizarea acestui eveniment, se 
Craiova „Mitropolitul Firmilian" al încadreazã în seria acþiunilor 
Arhiepiscopiei Craiovei, unde echipa întreprinse de cãtre Secretariatul desfãºurate în parteneriat cu 
SC condusã de doamna Nicoleta Comun prin care se urmãreºte atât celelalte instituþii implicate în 
MINCU, Director executiv al BRCT asigurarea unui management proiect, stadiul ºi rezultatele 
Cãlãraºi a prezentat participanþilor eficient, eficace ºi transparent al obþinute prin proiect.
progresul Programului, subliniind Programului, cât ºi  informarea 

Proiectul cu un buget de 280.566,42 totodatã importanþa ºi beneficiile jurnaliºtilor cu privire la utilizarea 
euro se va finaliza în februarie 2018 acestuia pentru dezvoltarea zonei de fondurilor europene nerambursabile 
ºi are ca obiectiv general creºterea graniþã dintre România ºi Bulgaria. derulate prin Interreg V-A România-
capacitãþii locale în zone rurale ale Bulgaria.De asemenea, preºedintele Asociaþiei 
regiunii de graniþã România-Bulgaria 

Vasiliada – domnul Adrian Pentru a afla mai multe despre Scopul acestei vizite a fost de a pentru prevenirea ºi atenuarea 
STÃNULICÃ, a prezentat activitãþile Programul Intereg V-A România prezenta celor interesaþi informatii 

Bulgaria, despre evenimentele privind  atât progresul înregistrat de 
viitoare, dar ºi despre proiectele Programul Interreg V-A România-
transfrontaliere aflate în curs de Bulgaria, cât ºi rezultatele obþinute  
implementare, vã invitãm sã accesaþi prin derularea proiectului "Opoziþie 
pagina de internet comunitarã împotriva 
www.interregrobg.eu. evenimentelor dezastruoase", 

Vizitã la faþa locului pentru mediatizarea proiectului transfrontalier

„Opoziþie comunitarã împotriva evenimentelor dezastruoase“
finanþat prin Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria

1 Decembrie 1918 - la ªcoala 
Gimnazialã nr. 1 Unirea

Primãria Plãtãreºti organizeazã 
concurs pentru ocuparea unei funcþii 

publice de execuþie vacantã - 
consilier, clasa I, grad profesional 

principal, compartimentul urbanism 
ºi amenajarea teritoriului în data de 

19 decembrie 2016, ºi anume:

Condiþiile de participare, bibliografia 
ºi actele necesare înscrierii la 
concurs sunt afiºate la avizierul de la 
Serviciul Secretariat ºi Relaþii Publice.

PRIMAR,

FLORIN DUMITRESCU

ANUNÞ CONCURS
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sfera educaþionalã prin proiecte, 
grupuri þintã, parteneriate, 
finanþãri, obiective clar definite, 
evaluãri ºi diseminãri ale 
informaþiilor, menite sã 
contureze profilurile culturale ale 
preºcolarilor, sã deschidã porþi 
spre educaþia permanentã. 
Dimensiunea europeanã a 
învãþãmântului românesc 
presupune o disponibilitate ºi o 
mobilitate crescutã a cadrului 
didactic, o ancorare realistã în 
contextul economic actual, în 
centrarea întregii sale activitãþi 
pe elevul de azi. La vârsta 
aceasta copiii sunt foarte 
receptivi la ce li se aratã cu 
ajutorul imaginilor sau a 
substitutelor (prezenþa 
concretului în orice tip de 
activitate este absolut 
indispensabilã). Rolul 
profesorilor (dar ºi al familiei) 
este acela de a oferi în mod 
gradat ºi în acord cu 
particularitãþile de vârstã, 
cunoºtinþe necesare care 
motiveazã conduitele ºi normele „Marea Unire din 1918 a fost ºi consacrate acestui proiect vor 
eco-civice, sã creeze ºi sã rãmâne pagina cea mai sublimã participa cadre didactice ºi elevi 
organizeze activitãþi educative a istoriei româneºti. Mãreþia ei ai urmãtoarelor instituþii de 
stimulative. Cetãþeanul de mâine, stã în faptul cã desãvârºirea învãþãmânt: ªcoala Gimnazialã 
parte integrantã a unei unitãþii naþionale nu este opera nr. 1 Unirea, ªcoala Gimnazialã 
comunitati locale, naþionale, dar nici unui om politic, a nici unui nr. 1 ªtefan Vodã, ªcoala 
ºi europene.  Întrucât nu se guvern, a nici unui partid; este Gimnazialã nr. 1 Dichiseni, 
poate stãvili progresul ºi fapta istoricã a întregii naþiuni ªcoala Gimnazialã nr. 2 Borcea, 
avalanºa de informaþie române, realizatã într-un elan ªcoala Gimnazialã „Florenþa 
caracteristicã evoluþiei societãþii þâºnit cu putere din strãfundurile Albu" Vâlcelele ºi ªcoala 
umane ºi secolului în care trãim, conºtiinþei unitãþii neamului, un Gimnazialã nr. 1 Modelu. Scopul 
este necesar ca informaþiile noi elan controlat de fruntaºii proiectului va fi: dezvoltarea ºi 
sã fie asimilate corespunzãtor, politici, pentru a-l cãlãuzi cu consolidarea sentimentului 
ducând la formarea armonioasã inteligenþã politicã remarcabilã patriotic; îmbogãþirea 
a personalitãþii elevilor. În acest spre þelul dorit. [...]", astfel cunoºtinþelor istorice; 
sens elevilor li s-au propus marcheazã regretatul cunoaºterea ºi respectarea 
activitatea extracuricularã „Ziua academician Florin Constantiniu valorilor fundamentale ale 
Naþionalã a României - 1 semnificaþia istoricã a zilei de 1 istoriei ºi culturii naþionale; 
decembrie 1918". Evocarea unui decembrie 1918. implicarea elevilor în activitãþi de Conachiu Valeria, Moise Liviu, comportamente de cooperare în eveniment istoric – în cazul de creaþie ºi de comunicare cu elevi ªcoala Gimnazialã nr. 1 Unirea, Ilie Olguþa, Mãncilã Viorica, grup. Grupul þintã al proiectului faþã UNIREA tuturor românilor din alte ºcoli.în colaborare cu Cãminul Florea Tudora, Ghicu Carmen vor fi elevii, care vor avea ca într-un singur stat, în 1918 – nu Cultural Unirea, va desfãºura în Resursele proiectului vor fi: Maria, Cristea Mãdãlina, Barbu mijloace de utilizare: conversaþia,  se poate reduce la simpla narare data de 29 noiembrie 2016, între elevii instituþiilor de învãþãmânt Ana Maria, Stoian Rodica exerciþii practice, expunerea, a admirabilei performanþe orele 11-14 un eveniment în invitate sã participe. Petronela,  Cocoºi Marius Iulian, povestirea, activitãþi interactive, politice a românilor din cadrul cãruia vor avea loc Coordonatorii acestui proiec Coman Corina, Mitea Rãzvan ºi etc. Programul activitãþilor provinciile istorice româneºti, manifestãrile culturale cu prilejul dedicat Zilei Naþionale a învãþãtor Slujitoru Hariclia. culturale dedicate proiectului capabili sã-ºi ia soarta în Zilei Naþionale a României României sunt profesorii Obiectivele specifice proiectului „Ziua Naþionalã a României-1 propriile mâini ºi sã-ºi decidã organizate în cadrul Alexandru Liliana Viorica, sunt urmãtoarele: sã prezinte decembrie 2016" include viitorul, ci este nevoie de o trãire Parteneriatului Educaþional Rusten Oana Maria, Chiriþã Unirea ca ideal permanent al urmãtoarele activitãþi: „În zi de intensã a emoþiilor trãite de „Ziua Naþionalã a României – 1 Petronela, Porumbãceanu românilor de pretutindeni: sã sãrbãtoare"- ªcoala Gimnazialã înaintaºii noºtri prin recitarea de Decembrie 1918". La activitãþile Mihaela, Dobre Maria-Doina, manifeste interes pentru nr. 1 Unirea; „Sãrbãtorim Marea poezii, intonarea de cântece 

evenimentul istoric; sã localizeze Unire!"- ªcoala Gimnazialã nr. 1 patriotice". Cu prilejul acestui 
în timp ºi spaþiu evenimentul ªtefan Vodã; „1 decembrie, un eveniment organizatorii au 
istoric; sã conºtientizeze vis împlinit"- ªcoala Gimnazialã lansat invitaþii cãtre toþi 
importanþa evenimentelor nr. 1 Dichiseni; „Unirea, participanþii care vor purta 
istorice de la 1 Decembrie 1918 Naþiunea a fãcut-o!" - ªcoala ecusoane specifice acestei 
ºi a oraºului Alba Iulia – Gimnazialã nr. 2 Borcea; „Visul importante zile din istoria 
important centru al istoriei ºi românesc împlinit- Marea Unire"- României. 
culturii române; dezvoltarea ªcoala Gimnazialã „Florenþa 

Nu în ultimul rând, organizatorii creativitãþii plastice a elevilor; Albu" Vâlcelele; „Unitate în 
vor acorda diplome de realizarea unui recital de poezie diversitate"- ªcoala Gimnazialã 
participare pentru activitãþile ºi dans prin identificare ºi nr. 2 Modelu. Iniþiatorul acestui 
susþinute în zi de sãrbãtoare, cu prezentarea unor cântece ºi proiect, Liviu Moise, 
ocazia manifestãrilor cultural-poezii patriotice; participarea cu administrator al cãminului 
artistice din cadrul dragoste ºi interes la activitãþile cultural a precizat urmãtoarele: 
Parteneriatului Educaþional propuse; sã dezvolte strategii „Activitatea extracurricularã este 
„Ziua Naþionalã a României – 1 pentru exprimarea adecvatã ºi în parte integrantã a demersului 
Decembrie 1918". siguranþã a emoþiilor; sã evalueze didactic, venind sã defineascã 

UAT INDEPENDENÞA, 
judeþul Cãlãraºi, cu sediul 

în localitatea 
Independenþa, str. Unirii, 

nr. 42, reorganizeazã 
licitaþie publicã în data de 

05.12.2016, ora 10.00, 
pentru închirierea 

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

Anunþ public

Vã comunicãm cã, în conformitate cu prevederile art. 8 din. 
Legea nr.152/1998 ºi HCL nr. 141 din 27.10.2016, valoarea 
chiriei lunare se stabileºte luând în calcul venitul brut pe 
membru de familie, fapt pentru care vã rugãm ca de urgenþã sã 
prezentaþi adeverinþe de venit pentru toþi membrii familiei sau 
orice alte acte doveditoare (talon pensie, talon de platã a 
indemnizaþiei de ºomaj, talon alocaþie de stat, talon indemnizaþie 
handicap, declaraþie pe propria rãspundere a titularilor 
/membrilor care nu realizeazã venituri (dacã este cazul).

SPCT AFL Cãlãraºi

ANUNÞ

În atenþia chiriaºilor 
din locuinþele ANL

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

implementat de Asociaþia Vasiliada efectelor dezastrelor generate de Secretariatul Comun (SC) pentru 
din Craiova, în calitate de beneficiar inundatii, cutremure, incendii si alte Programul Interreg V-A Romania-
lider, împreunã cu partenerii din calamitãþi naturale, prin dezvoltarea Bulgaria din cadrul Biroului Regional 
Bulgaria, Free Youth Centre (FYC) unor unitãþi de voluntari extinse ºi pentru Cooperare Transfrontalierã 
din Vidin, Crucea Roºie - filiala Vidin pregãtirea lor sa intervinã eficient în Cãlãraºi pentru Graniþa România-
ºi Crucea Roºie – filiala Dolj din  cazul unor situaþii de urgenþã, Bulgaria (BRCT Cãlãraºi) a organizat 
România. inclusiv într-un context în 11 noiembrie 2016  o vizitã la 

transfrontalier.locul de implementare a unui proiect 
Întâlnirea a avut loc în Centrul de zi 

finanþat în cadrul programului.
pentru persoane vârstnice din Organizarea acestui eveniment, se 
Craiova „Mitropolitul Firmilian" al încadreazã în seria acþiunilor 
Arhiepiscopiei Craiovei, unde echipa întreprinse de cãtre Secretariatul desfãºurate în parteneriat cu 
SC condusã de doamna Nicoleta Comun prin care se urmãreºte atât celelalte instituþii implicate în 
MINCU, Director executiv al BRCT asigurarea unui management proiect, stadiul ºi rezultatele 
Cãlãraºi a prezentat participanþilor eficient, eficace ºi transparent al obþinute prin proiect.
progresul Programului, subliniind Programului, cât ºi  informarea 

Proiectul cu un buget de 280.566,42 totodatã importanþa ºi beneficiile jurnaliºtilor cu privire la utilizarea 
euro se va finaliza în februarie 2018 acestuia pentru dezvoltarea zonei de fondurilor europene nerambursabile 
ºi are ca obiectiv general creºterea graniþã dintre România ºi Bulgaria. derulate prin Interreg V-A România-
capacitãþii locale în zone rurale ale Bulgaria.De asemenea, preºedintele Asociaþiei 
regiunii de graniþã România-Bulgaria 

Vasiliada – domnul Adrian Pentru a afla mai multe despre Scopul acestei vizite a fost de a pentru prevenirea ºi atenuarea 
STÃNULICÃ, a prezentat activitãþile Programul Intereg V-A România prezenta celor interesaþi informatii 

Bulgaria, despre evenimentele privind  atât progresul înregistrat de 
viitoare, dar ºi despre proiectele Programul Interreg V-A România-
transfrontaliere aflate în curs de Bulgaria, cât ºi rezultatele obþinute  
implementare, vã invitãm sã accesaþi prin derularea proiectului "Opoziþie 
pagina de internet comunitarã împotriva 
www.interregrobg.eu. evenimentelor dezastruoase", 

Vizitã la faþa locului pentru mediatizarea proiectului transfrontalier

„Opoziþie comunitarã împotriva evenimentelor dezastruoase“
finanþat prin Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria

1 Decembrie 1918 - la ªcoala 
Gimnazialã nr. 1 Unirea

Primãria Plãtãreºti organizeazã 
concurs pentru ocuparea unei funcþii 

publice de execuþie vacantã - 
consilier, clasa I, grad profesional 

principal, compartimentul urbanism 
ºi amenajarea teritoriului în data de 

19 decembrie 2016, ºi anume:

Condiþiile de participare, bibliografia 
ºi actele necesare înscrierii la 
concurs sunt afiºate la avizierul de la 
Serviciul Secretariat ºi Relaþii Publice.
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FLORIN DUMITRESCU

ANUNÞ CONCURS

La comanda PNL Cãlãraºi; Executat de SC BANARI MEDIA SRL; CUI 11160004



(lege) cu caracter obligatoriu, Agriculturii, am fost, sã folosesc furori la Târgul internaþional de Aurelian Panã, Mihai Cotenescu 
stabilitã ºi apãratã de stat. În un eufemism, evitat, împins carte de la Frankfurt, Germania a spus „bogdaproste" pentru 
absenþa acestora, în multe chiar, dupã ce am fost pensionat – Domeniul Perieþi, Exploataþie favorul primit din partea 
domenii de viaþã funcþioneazã (2011),  de la orice eveniment Agricolã ºi Horticolã, Colecþia conducerii Muzeului Agriculturii 
norme de drept consfinþite scârþâit între uºile mai mult BRHA, Seria...  Ed. Orient – din Slobozia care, desigur, în 
printr-o practicã îndelungatã: închise ale Casei care multã Occident, Bucureºti, 1997. lipsã „de primul", l-a considerat 
cutumã, consuetitudine, obicei. vreme mi-a fost a doua familie. „istoricul potrivit la timpul În anul 2002, la Editura Star 
Reþineþi, vã rog, ºi exprimarea potrivit", M.C. a primit acces Patru ani (2012 – 2016) a durat Tipp din Slobozia, va apare în 
mea: „ consider, teoretic cel deplin la Fondul Cornãþeanu (o corespondenþa mea cu „manager aceeaºi colecþie ºi în aceeaºi 
puþin... cã dispun de dreptul de entitate constituitã în exclusivitate prof. dr. etc". Îi solicitam doar serie impresionantul volum, 

de mine)preempþiune  ºi a publicat o broºurã , cel puþin înaintea dreptul de a-mi valorifica munca distins cu premii naþionale, 
cuminte, Nicolae D. Cornãþeanu, unor... " „ Sensul ºi substanþa de cercetare ºtiinþificã. recenzat ºi apreciat la congresele 
o viaþã dedicatã progresului privilegiului invocat nu pot fi internaþionale de specialitate, „În amabila atenþie a domnului 
agriculturii româneºti, Ed. Star contrazise niciodatã: realitatea Ferma model Perieþi. Repere Gheorghe Petre, 
Tipp, Slobozia, 2015. Firesc, pe performanþelor pe care le-am istorice, politico-sociale, economice Dupã 40 de ani de practicã ra cald, foarte cald. În 
spuzele Muzeului. ºi agrotehnice. Catalog de soiuri înregistrat în muzeografie este muzeograficã – suficientã pentru douã nopþi nu dormisem 

de legume ºi flori.evidentã. Concret, în privinþa Ce Colecþie? Ce Serie? Ce a fonda ºi dezvolta un muzeu bine, am visat mai întâi E
valorificãrii prin tipãrituri a În 2009, sub egida Muzeului rezumate în limbi strãine? Ce naþional de agriculturã – cã un câine mi-a muºcat mâna 
cercetãrilor ºtiinþifice, cãrþile pe Naþional al Agriculturii va apare Indice de nume ºi localitãþi? Ce consider, teoretic cel puþin, cã în dreaptã care sângera. În noaptea 
care le-am semnat (ca autor, co- eleganta ºi surprinzãtoarea graficã? etc. privinþa valorificãrii prin urmãtoare m-am vãzut într-un 
autor sau coordonator ) s-au lucrare a profesoarei de limba Aferim, Gogule! Gheorghe Petre, tipãrituri a cercetãrilor ºtiinþifice tren-rapid. Peste un sfert de orã 
bucurat de recenzii elogioase, francezã Anca-Maria Georgescu- un histrion cu tupeu, poartã ºi a eforturilor depuse pentru rapidul trebuia sã iasã din garã. 
reportaje TV, premii naþionale Fuerea, Perieþi, Slobozia. Evocãri. cognomenul celui care de un constituirea unor inedite ºi Mi-am amintit cã undeva, pe 
º.a. În plus, s-au vândut bine. Familia C. Georgescu – Fuerea, cincinal are în principal un plan: valoroase fonduri de referinþã peron, am ascuns un penar de 
Tirajul unor ediþii a fost chiar ediþie îngritã de Rãzvan Ciucã sã-i facã pe toþi sã creadã cã eu istoricã, etnologicã ºi lemn. Am sãrit din tren ºi am 
epuizat". (Corespondenþã 2016, (în calitate de „provocator" al nu am existat.monograficã, dispun de dreptul cãutat penarul. Nu ºtiu dacã l-am 
aprilie, R.C. – MA Slobozia). cãrþii, de director al Muzeului Domnul Mihai Cotenescu mi-a mai gãsit, dar am fugit dupã la preempþiune, cel puþin 

Naþional al Agriculturii ºi de Domnul Petre Gheorghe (Gogu), fost coleg de facultate la tren pe o linie paralelã. Când am înaintea unor George Stoian sau 
Preºedinte al Asociaþiei ajuns sã-mi scãlãmbãie scaunul Universitatea din Bucureºti. Îmi ajuns înaintea locomotivei de la Mihãiþã Cotenescu.
Internaþionale a Muzeelor de pe care l-am locuit, ar trebui sã spune: „Mãi, Rãzvãnel, îmi eºti rapid, un bãrbat, care semãna cu Revin, aºadar, cu solicitãrile 
Agriculturã) ºi Viorica Croitoru-reþinã cã: în 1983, pe când eram prieten, dar sã ºtii, cu mine ai cineva apropiat mie, a schimbat formulate în adresele mele din 
Capbun.directorul Muzeului Judeþean fost arogant". Îmi scrie pe macazul... L-am întrebat când va 17 februarie 2012, 11 aprilie 

Ialomiþa, dupã revenirea de la al Atunci, nu ºtiam cã mai aveam pagina de gardã a broºurii mai veni vreun tren ºi n-a ºtiut 2012, 6 iunie 2013 ºi 20 iunie 
VI-lea Congres Internaþional al doar doi ani pânã voi fi scos la dãruite, Nicolae D. sã-mi rãspundã. 2013. Vã rog insistent sã le 
Muzeelor de Agriculturã  (CIMA pensie, fãrã drept de recurs la Cornãþeanu...:„ 16 II 2016. Lui Vineri, în ultima zi din recitiþi..." (Slobozia, 22 martie 
6), Stockholm – Julita, Suedia, 7 terfelirea condiþiei mele – Rãzvan Ciucã pentru tot ce a septembrie, m-a vizitat Mihai 2016,  R.C.).
– 11 sept. 1981, ºi dupã iertaþi-mi nesmerenia – de ctitor. fãcut în activitatea sa de Cotenescu. Era dimineaþã, Dinspre Muzeu mi s-a rãspuns 
organizarea la Slobozia, sub Am semnat ultima carte din muzeograf ºi director la M.A.S. tocmai încheiasem de redactat atât cât sã mã îndoiesc de 
egida Muzeului Judeþean spaþiul agrest al Locului din Cu stimã..."prima parte a serialului despre coeficientul meu de culturã sau 
Ialomiþa, al Simpozionului Slobozia Veche, cu Muzeu Îl privesc ca pe un atlet: a dat Aurelian Panã. de lipsã de umor: sunt invocaþi 
Naþional de Istorie Agrarã a Naþional, Parc ºi Bisericã de la buzna în munca mea fãrã sã Nu a dat buzna în casa mea, îºi Eminescu, Titu Maiorescu, 
României, am iniþiat ºi moºnenii din Poiana, 1737: clipeascã... anunþase telefonic vizita. Ce „concurenþa necruþãtoare" etc,  
coordonat apariþia unui volum Rãzvan Ciucã, Viaþa agrarã a *dorea Mihai Cotenescu? Sã-i mai de parcã la uºa Arhivei M.A. 
de aproape 800 de pagini: Sloboziei, de la Leon Tomºa la Cristina Panã pare sã fi obosit. dau informaþii „serioase ºi cât stãteau la coadã cel puþin 
IALOMIÞA, MATERIALE DE Nicolae Ceauºescu, Muzeul ?tia cã are un drum lung de mai multe" despre marele Nicolae Iorga, Vasile Pârvan ºi 
ISTORIE AGRARÃ A Naþional al Agriculturii, Colecþia fãcut, dar s-a încumetat ºi a agricultor de la Frãþileºti?!?!. C.C. Giurescu... 
ROMÂNIEI, colecþia Bibliotheca Bibliotheca Romaniae Historiae plecat dupã omul ei, Cornel. Se „De ce eu, Cotenescule?", îl - I-am trimis la ºcoalã: 
Romaniae Historiae Agriculturae Agri-culturae, Seria Din istoria spune cã l-ar fi gãsit sus, la o întreb, ºi el îmi rãs-punde: „Tu „Preemþiune, preemþiuni, s.f. 

exploataþiilor agricole din (o premierã în literatura de fermã.te-ai ocupat de el". (jur.; în sintagma) Drept de 
România, Slobozia, 2010.specialitate) º.a.

Cavoul Familiei Panã se aflã la Mihãiþã semnase tocmai preempþiune = privilegiul pe care 
Pentru ctitorii mei de azi, voi Dupã ce a fost înfiinþat, la cimitirul Belu, figura 7, locul 35. contractul de editare a unei îl are cineva printr-un contract 

Muzeul Agriculturii sublinia condiþiile grafice Slobozia, A fost construit în 1944 dupã „cãrþi importante despre Panã" sau printr-o lege, la o vânzare-
din România, remarcabile în care au apãrut  am asigurat planurile întocmite de arhitecþii cu conducerea Muzeului Naþional cumpãrare, de a fi, în condiþii 

aceste cãrþi, de fiecare datã continuitatea Colecþiei B.R.H.A., Tiberiu Ricci ºi Duliu Marcu. al Agriculturii, care se obliga sã-i egale, cel preferat dintre mai 
Din istoria susþinute de o iconografie aleasã adãugând Seria Mozaicul interior este realizat de punã la dispoziþie întregul Fond mulþi cumpãrãtori. (Pr.: pre-em-

exploataþiilor agricole din ºi însoþite de rezumate în limbile Olga Greceanu... arhivistic referitor la subiect, sã-i þi-u- ) . Din fr. Preemption 
România, cu excepþionalul volum francezã, englezã, uneori ºi Rãzvan Ciucã,achite cheltuielile de tipãrire ºi (DEX).
Dumitru N. Seceleanu, Documente germanã.sã-i plãteascã osteneala. Aferim, Aparent, definiþia chiar vã Slobozia, noiembrie 2016 inedite, Ed. Orient-Occident, Înainte de a-i veni ºi ideea Gogule! Eu, Rãzvan Ciucã, favorizeazã, aduce în discuþie un A doua zi dupã intrarea Maicii Bucureºti, 1997, precum ºi mapa- publicãrii unei cãrþi despre fondatorul Muzeului Naþional al act juridic (contract) ºi o normã Domnului în bisericãalbum, - împreunã au fãcut 

...afli ce se-ntâmplã6 Politicã ...afli ce se-ntâmplã 7Culturã25 nov. - 1 dec. 201625 nov. - 1 dec. 2016

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

ãtãlin Predoiu, candidatul PNL 
Cãlãraºi la Camera Deputaþilor, 
a declarat în cadrul unei C

conferinþe de presã cã PNL are un 
program privind majorãrile salariale 
prin adoptarea unei Legi a salarizãrii 
unitare încã din 2015. Liberalul a spus 
cã, spre deosebire de PSD, care a 
apãrut abia acum, în plinã campanie, 
cu proiectul de creºteri salariale, PNL 
vizeazã acest lucru de mai bine de un 
an. Acest lucru va fi fãcut sustenabil, 
pentru toatã lumea ºi nu doar pentru 
câteva categorii profesionale.
„Proiectul urmeazã sã aparã. El apare 
pentru cã PNL a cerut guvernului 
acest lucru. Deci obiectivul politic pe 
care îl avem, care a fost exprimat ºi de 
conducerea partidului, este majorarea 
salariilor pe baza unei legi de 
salarizare unitarã care sã fie 
sustenabilã în timp ºi sã nu vizeze 
doar una, douã categorii socio 
profesionale. Trebuie sã aºteptãm 
acest proiecte ºi dupã aceea sã vedem 
cum îl prezintã ministerul, vom face 

1 e Sãnãtatea, Cap 2. Educaþia. Uitaþi- priveºte sectorul sanitar, dincolo de analizele noastre ºi ne vom poziþiona. 
vã la discursul PSD-ului, ºi ieri am poziþionarea ca importanþã ºi Noi ne asumãm principiul ºi 
vãzut-o pe doamna Firea spunând cã menþinerea unei rate superioare de obiectivul, noi am cerut acest obiectiv 
sãnãtatea ºi educaþia sunt prioritare. bugetare ca pondere în PIB, categoric politic sã fie pus în paginã de cãtre 
Nu vã supãraþi, noi am spus-o de un trebuie refãcutã infrastructura Guvern. Nu este o contracarare la 
an ºi jumãtate deci nu avem ce sã spitalelor ºi noi am spus clar de cele 8 programul de guvernare al PSD-ului. 
contracarãm. Noi la capitolul social spitale regionale. Categoric trebuie Noi nu suntem în mãsura 
am vorbit ºi de menþinerea ajutoarelor refãcutã cariera medicului pe termen inconfortabilã de a contracara ceva 
sociale ºi de Legea de salarizare lung, prin descrierea ºi simplificare pentru cã noi am scos un program de 
unitarã. Deci tema pentru noi nu e procedurilor de promovare în carierã guvernare din 2015. Deci programul 
nouã. E nouã pentru ei. Noi am venit ca sã disparã feudele de tip medical, nostru de guvernare dateazã din 
cu Fondul de Dezvoltare Ruralã ºi trebuie sã promovãm ºi tinere talente martie 2015. Deci cu un an ºi jumãtate 
Banca de Investiþii. Ei spun acum cã e ca sã nu mai plece în strãinãtate. înaintea programului PSD. 
fond suveran. Deci tot programul lor Categoric trebuie sã întãrim profesia Dimpotrivã, dânºii au luat toate teme 
este un plagiat cap-coadã de la medicului de familie ºi prevenþia noastre ºi le prezintã acum ca fiind 
programul PNL dar fãrã sã aibã pentru cã altfel ajungem sã aglomerãm mari descoperiri geografice, politice ºi 
sustenabilitatea economicã necesarã." spitalele ºi toate aceste lucruri fãcute de altã naturã. De exemplu, noi am 
– Cãtãlin Predoiu. într-un mod sistematizat. Deci e poziþionat sãnãtatea ºi educaþia pe 

prioritar acest domeniu pentru noi ºi Acesta a mai afirmat cã sectorul primele douã locuri în programul 
avem în program aceste soluþii pe care sanitar ºi educaþia sunt domenii nostru guvernare. Dacã veþi deschide 
vi le-am expus."prioritare pentru PNL: „În ceea ce programul nostru de guvernare, Cap. 

POST- SCRIPTUM la „Mãnãstirea ivitã din moartea unui bob de grâu"

onsiliul Judeþean Cãlãraºi, Programul Festivalului 
prin Centrul Cultural Judeþean Naþional de Muzicã Folk 
Cãlãraºi, continuã tradiþia C „Chitara Dunãrii":

organizãrii Festivalului Naþional – 
Ü Vineri, 25 noiembrie 2016Concurs de Muzicã Folk „Chitara Juriul este format din: 

Dunãrii". Ajuns la cea de-a IX-a Ora 16:00 – Deschiderea festivalului  Clara Mãrgineanu, 
ediþie, festivalul se va desfãºura în cu anunþarea concurenþilor ce vor Walter Ghicolescu, ºi 
perioada 25 - 27 noiembrie 2016, în participa la concursul „Chitara Sorin Danciu.

Dunãrii"Sala de spectacole  „Barbu ªtirbei".
Concurenþii se vor prezenta la Sala 

Datoritã aprecierilor publicului ºi 
"Barbu ªtirbei" a Centrului Cultural 

colaboratorilor, iubitori de muzicã 
Judeþean Cãlãraºi, str.1 Decembrie 

folk, festivalul continuã ºi în ediþia 
1918, nr.1, în data de 25 noiembrie Sâmbãtã, 26 noiembrie 2016din acest an sã revigoreze acest gen 
2016, cel târziu pânã la orele 12,00 – 

muzical, sã-l susþinã ºi sã-l Secþiunea concurs
pentru pregãtirea programului 

promoveze pe baza unui sistem 
desfãºurãtor.

competitiv de selecþie a interpreþilor 
Prezentator: Radu Tudor (TVR 1).ºi compozitorilor de profil, secþiunea 

Duminicã, 27 noiembrie 2016 de concurs începând, în fiecare Preþul unui bilet de intrare este: 5 
searã, cu orele 16:00. lei.Premierea concurenþilor

Recital – Adi Beznã ºi Andrei Maftei
Recital – Ovidiu Mihãilescu
Recital - Florin Chilian
Recital – Mircea Baniciu

Ovidiu 
Mihãilescu,

Adi Beznã 

Recital – Ticã Lumânare

Recital - Tatiana ºi Marius Ojog

Recital - Walter Ghicolescu

Recital – Alina Manole

Ü 

Ü 

Pe 25 noiembrie începe Festivalul 
Naþional de Muzicã Folk 

„CHITARA DUNÃRII“

andidaþii PNL ºi pe ei dar ºi pe ai noºtri cã 
ºi noi avem votanþi de Cãlãraºi pentru C vârsta a 3-a, nu numai ei. Camera Deputaþilor ºi 

Senat au luat la pas toate Pentru 3 mandate, ca sã fim 
convinºi cã le luãm, ne cele 55 de localitãþi ale 
trebuiesc 75-76 de mii de judeþului. Preºedintele 
voturi. Al 3-lea e pe organizaþiei judeþene, 
redistribuire dar obþinem un Rãducu Filipescu se declarã 
rest de 15-16 mii de voturi mulþumit de reacþiile 
care înseamnã mai mult oamenilor ºi spune cã este 
decât necesarul pentru un din ce în ce mai sigur cã vor 
mandat întreg, înseamnã putea obþine ºi al treilea 
peste jumãtate, ceea ce ne mandat de deputat, dar la 
dã ºansa ca al 3-lea sã intre redistribuire.
ºi el. Dacã faci sub 50% 

„Am parcurs tot judeþul, am dintr-un mandat e mai 
fost în toate cele 55 de problematic sã mai intri.", a 
localitãþi, luni am terminat explicat Filipescu.
tot judeþul. Veºtile nu sunt 

Acesta spune cã în general deloc rele, implicarea este intervin foarte multe sã iasã cam peste 45-46% ºi 
oamenii cu care au discutat din ce în ce mai mare. variabile iar aceste variabile am avea toate ºansele sã 
în judeþ se plâng de taxele Considerãm cã ºansele de a nu mai þin de noi. Prima scoatem 3. Sub aceastã 
foarte mari din agriculturã.  ajunge sã atingem acel variabilã este în primul rând prezenþã e mai complicat sã 

obiectiv destul de serios pe timpul. Dacã timpul o sã fie scoatem 3. Acum depinde, „S-au preluat din teren 
care-l avem, sã luãm 3 mãcar aºa cum este acum, cã vântul ºi timpul rãu este foarte multe chestiuni care 
deputaþi, existã. Am fãcut probabil cã lumea va ieºi la pentru toatã lumea, nu pe ei îi apasã ºi mai ales în 
aceastã turã sã vedem dacã vot ºi vom avea succes. Dacã numai pentru votanþii PNL, zona agrarã sunt probleme 
avem posibilitatea sã ne timpul va fi cu probleme, sã este ºi pentru votanþii PSD. destul de complicate. I-a 
gândim la aºa ceva ºi pot sã fie frig, alunecuº, zãpadã, ªtim cã PSD-ul are în înnebunit cu impozitele ºi 
vã spun cã existã aceastã viscol, probabil cã lumea nu general votanþi mai mult taxele pe cei din  agriculturã 
variantã. În schimb ca noi va ieºi atât de masiv la vot. spre vârsta a 3-a ºi timpul cã muncesc practic sã dea 
sã ne atingem obiectivul Noi ne gândim cã ar trebui rãu e posibil sã-i împiedice banii la stat." 

Filipescu este convins cã PNL 
va câºtiga 3 mandate de deputat

Cãtãlin Predoiu: „PNL a 
stabilit un program de majorãri 

salariale încã din 2015“



(lege) cu caracter obligatoriu, Agriculturii, am fost, sã folosesc furori la Târgul internaþional de Aurelian Panã, Mihai Cotenescu 
stabilitã ºi apãratã de stat. În un eufemism, evitat, împins carte de la Frankfurt, Germania a spus „bogdaproste" pentru 
absenþa acestora, în multe chiar, dupã ce am fost pensionat – Domeniul Perieþi, Exploataþie favorul primit din partea 
domenii de viaþã funcþioneazã (2011),  de la orice eveniment Agricolã ºi Horticolã, Colecþia conducerii Muzeului Agriculturii 
norme de drept consfinþite scârþâit între uºile mai mult BRHA, Seria...  Ed. Orient – din Slobozia care, desigur, în 
printr-o practicã îndelungatã: închise ale Casei care multã Occident, Bucureºti, 1997. lipsã „de primul", l-a considerat 
cutumã, consuetitudine, obicei. vreme mi-a fost a doua familie. „istoricul potrivit la timpul În anul 2002, la Editura Star 
Reþineþi, vã rog, ºi exprimarea potrivit", M.C. a primit acces Patru ani (2012 – 2016) a durat Tipp din Slobozia, va apare în 
mea: „ consider, teoretic cel deplin la Fondul Cornãþeanu (o corespondenþa mea cu „manager aceeaºi colecþie ºi în aceeaºi 
puþin... cã dispun de dreptul de entitate constituitã în exclusivitate prof. dr. etc". Îi solicitam doar serie impresionantul volum, 

de mine)preempþiune  ºi a publicat o broºurã , cel puþin înaintea dreptul de a-mi valorifica munca distins cu premii naþionale, 
cuminte, Nicolae D. Cornãþeanu, unor... " „ Sensul ºi substanþa de cercetare ºtiinþificã. recenzat ºi apreciat la congresele 
o viaþã dedicatã progresului privilegiului invocat nu pot fi internaþionale de specialitate, „În amabila atenþie a domnului 
agriculturii româneºti, Ed. Star contrazise niciodatã: realitatea Ferma model Perieþi. Repere Gheorghe Petre, 
Tipp, Slobozia, 2015. Firesc, pe performanþelor pe care le-am istorice, politico-sociale, economice Dupã 40 de ani de practicã ra cald, foarte cald. În 
spuzele Muzeului. ºi agrotehnice. Catalog de soiuri înregistrat în muzeografie este muzeograficã – suficientã pentru douã nopþi nu dormisem 

de legume ºi flori.evidentã. Concret, în privinþa Ce Colecþie? Ce Serie? Ce a fonda ºi dezvolta un muzeu bine, am visat mai întâi E
valorificãrii prin tipãrituri a În 2009, sub egida Muzeului rezumate în limbi strãine? Ce naþional de agriculturã – cã un câine mi-a muºcat mâna 
cercetãrilor ºtiinþifice, cãrþile pe Naþional al Agriculturii va apare Indice de nume ºi localitãþi? Ce consider, teoretic cel puþin, cã în dreaptã care sângera. În noaptea 
care le-am semnat (ca autor, co- eleganta ºi surprinzãtoarea graficã? etc. privinþa valorificãrii prin urmãtoare m-am vãzut într-un 
autor sau coordonator ) s-au lucrare a profesoarei de limba Aferim, Gogule! Gheorghe Petre, tipãrituri a cercetãrilor ºtiinþifice tren-rapid. Peste un sfert de orã 
bucurat de recenzii elogioase, francezã Anca-Maria Georgescu- un histrion cu tupeu, poartã ºi a eforturilor depuse pentru rapidul trebuia sã iasã din garã. 
reportaje TV, premii naþionale Fuerea, Perieþi, Slobozia. Evocãri. cognomenul celui care de un constituirea unor inedite ºi Mi-am amintit cã undeva, pe 
º.a. În plus, s-au vândut bine. Familia C. Georgescu – Fuerea, cincinal are în principal un plan: valoroase fonduri de referinþã peron, am ascuns un penar de 
Tirajul unor ediþii a fost chiar ediþie îngritã de Rãzvan Ciucã sã-i facã pe toþi sã creadã cã eu istoricã, etnologicã ºi lemn. Am sãrit din tren ºi am 
epuizat". (Corespondenþã 2016, (în calitate de „provocator" al nu am existat.monograficã, dispun de dreptul cãutat penarul. Nu ºtiu dacã l-am 
aprilie, R.C. – MA Slobozia). cãrþii, de director al Muzeului Domnul Mihai Cotenescu mi-a mai gãsit, dar am fugit dupã la preempþiune, cel puþin 

Naþional al Agriculturii ºi de Domnul Petre Gheorghe (Gogu), fost coleg de facultate la tren pe o linie paralelã. Când am înaintea unor George Stoian sau 
Preºedinte al Asociaþiei ajuns sã-mi scãlãmbãie scaunul Universitatea din Bucureºti. Îmi ajuns înaintea locomotivei de la Mihãiþã Cotenescu.
Internaþionale a Muzeelor de pe care l-am locuit, ar trebui sã spune: „Mãi, Rãzvãnel, îmi eºti rapid, un bãrbat, care semãna cu Revin, aºadar, cu solicitãrile 
Agriculturã) ºi Viorica Croitoru-reþinã cã: în 1983, pe când eram prieten, dar sã ºtii, cu mine ai cineva apropiat mie, a schimbat formulate în adresele mele din 
Capbun.directorul Muzeului Judeþean fost arogant". Îmi scrie pe macazul... L-am întrebat când va 17 februarie 2012, 11 aprilie 

Ialomiþa, dupã revenirea de la al Atunci, nu ºtiam cã mai aveam pagina de gardã a broºurii mai veni vreun tren ºi n-a ºtiut 2012, 6 iunie 2013 ºi 20 iunie 
VI-lea Congres Internaþional al doar doi ani pânã voi fi scos la dãruite, Nicolae D. sã-mi rãspundã. 2013. Vã rog insistent sã le 
Muzeelor de Agriculturã  (CIMA pensie, fãrã drept de recurs la Cornãþeanu...:„ 16 II 2016. Lui Vineri, în ultima zi din recitiþi..." (Slobozia, 22 martie 
6), Stockholm – Julita, Suedia, 7 terfelirea condiþiei mele – Rãzvan Ciucã pentru tot ce a septembrie, m-a vizitat Mihai 2016,  R.C.).
– 11 sept. 1981, ºi dupã iertaþi-mi nesmerenia – de ctitor. fãcut în activitatea sa de Cotenescu. Era dimineaþã, Dinspre Muzeu mi s-a rãspuns 
organizarea la Slobozia, sub Am semnat ultima carte din muzeograf ºi director la M.A.S. tocmai încheiasem de redactat atât cât sã mã îndoiesc de 
egida Muzeului Judeþean spaþiul agrest al Locului din Cu stimã..."prima parte a serialului despre coeficientul meu de culturã sau 
Ialomiþa, al Simpozionului Slobozia Veche, cu Muzeu Îl privesc ca pe un atlet: a dat Aurelian Panã. de lipsã de umor: sunt invocaþi 
Naþional de Istorie Agrarã a Naþional, Parc ºi Bisericã de la buzna în munca mea fãrã sã Nu a dat buzna în casa mea, îºi Eminescu, Titu Maiorescu, 
României, am iniþiat ºi moºnenii din Poiana, 1737: clipeascã... anunþase telefonic vizita. Ce „concurenþa necruþãtoare" etc,  
coordonat apariþia unui volum Rãzvan Ciucã, Viaþa agrarã a *dorea Mihai Cotenescu? Sã-i mai de parcã la uºa Arhivei M.A. 
de aproape 800 de pagini: Sloboziei, de la Leon Tomºa la Cristina Panã pare sã fi obosit. dau informaþii „serioase ºi cât stãteau la coadã cel puþin 
IALOMIÞA, MATERIALE DE Nicolae Ceauºescu, Muzeul ?tia cã are un drum lung de mai multe" despre marele Nicolae Iorga, Vasile Pârvan ºi 
ISTORIE AGRARÃ A Naþional al Agriculturii, Colecþia fãcut, dar s-a încumetat ºi a agricultor de la Frãþileºti?!?!. C.C. Giurescu... 
ROMÂNIEI, colecþia Bibliotheca Bibliotheca Romaniae Historiae plecat dupã omul ei, Cornel. Se „De ce eu, Cotenescule?", îl - I-am trimis la ºcoalã: 
Romaniae Historiae Agriculturae Agri-culturae, Seria Din istoria spune cã l-ar fi gãsit sus, la o întreb, ºi el îmi rãs-punde: „Tu „Preemþiune, preemþiuni, s.f. 

exploataþiilor agricole din (o premierã în literatura de fermã.te-ai ocupat de el". (jur.; în sintagma) Drept de 
România, Slobozia, 2010.specialitate) º.a.

Cavoul Familiei Panã se aflã la Mihãiþã semnase tocmai preempþiune = privilegiul pe care 
Pentru ctitorii mei de azi, voi Dupã ce a fost înfiinþat, la cimitirul Belu, figura 7, locul 35. contractul de editare a unei îl are cineva printr-un contract 

Muzeul Agriculturii sublinia condiþiile grafice Slobozia, A fost construit în 1944 dupã „cãrþi importante despre Panã" sau printr-o lege, la o vânzare-
din România, remarcabile în care au apãrut  am asigurat planurile întocmite de arhitecþii cu conducerea Muzeului Naþional cumpãrare, de a fi, în condiþii 

aceste cãrþi, de fiecare datã continuitatea Colecþiei B.R.H.A., Tiberiu Ricci ºi Duliu Marcu. al Agriculturii, care se obliga sã-i egale, cel preferat dintre mai 
Din istoria susþinute de o iconografie aleasã adãugând Seria Mozaicul interior este realizat de punã la dispoziþie întregul Fond mulþi cumpãrãtori. (Pr.: pre-em-

exploataþiilor agricole din ºi însoþite de rezumate în limbile Olga Greceanu... arhivistic referitor la subiect, sã-i þi-u- ) . Din fr. Preemption 
România, cu excepþionalul volum francezã, englezã, uneori ºi Rãzvan Ciucã,achite cheltuielile de tipãrire ºi (DEX).
Dumitru N. Seceleanu, Documente germanã.sã-i plãteascã osteneala. Aferim, Aparent, definiþia chiar vã Slobozia, noiembrie 2016 inedite, Ed. Orient-Occident, Înainte de a-i veni ºi ideea Gogule! Eu, Rãzvan Ciucã, favorizeazã, aduce în discuþie un A doua zi dupã intrarea Maicii Bucureºti, 1997, precum ºi mapa- publicãrii unei cãrþi despre fondatorul Muzeului Naþional al act juridic (contract) ºi o normã Domnului în bisericãalbum, - împreunã au fãcut 
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ãtãlin Predoiu, candidatul PNL 
Cãlãraºi la Camera Deputaþilor, 
a declarat în cadrul unei C

conferinþe de presã cã PNL are un 
program privind majorãrile salariale 
prin adoptarea unei Legi a salarizãrii 
unitare încã din 2015. Liberalul a spus 
cã, spre deosebire de PSD, care a 
apãrut abia acum, în plinã campanie, 
cu proiectul de creºteri salariale, PNL 
vizeazã acest lucru de mai bine de un 
an. Acest lucru va fi fãcut sustenabil, 
pentru toatã lumea ºi nu doar pentru 
câteva categorii profesionale.
„Proiectul urmeazã sã aparã. El apare 
pentru cã PNL a cerut guvernului 
acest lucru. Deci obiectivul politic pe 
care îl avem, care a fost exprimat ºi de 
conducerea partidului, este majorarea 
salariilor pe baza unei legi de 
salarizare unitarã care sã fie 
sustenabilã în timp ºi sã nu vizeze 
doar una, douã categorii socio 
profesionale. Trebuie sã aºteptãm 
acest proiecte ºi dupã aceea sã vedem 
cum îl prezintã ministerul, vom face 

1 e Sãnãtatea, Cap 2. Educaþia. Uitaþi- priveºte sectorul sanitar, dincolo de analizele noastre ºi ne vom poziþiona. 
vã la discursul PSD-ului, ºi ieri am poziþionarea ca importanþã ºi Noi ne asumãm principiul ºi 
vãzut-o pe doamna Firea spunând cã menþinerea unei rate superioare de obiectivul, noi am cerut acest obiectiv 
sãnãtatea ºi educaþia sunt prioritare. bugetare ca pondere în PIB, categoric politic sã fie pus în paginã de cãtre 
Nu vã supãraþi, noi am spus-o de un trebuie refãcutã infrastructura Guvern. Nu este o contracarare la 
an ºi jumãtate deci nu avem ce sã spitalelor ºi noi am spus clar de cele 8 programul de guvernare al PSD-ului. 
contracarãm. Noi la capitolul social spitale regionale. Categoric trebuie Noi nu suntem în mãsura 
am vorbit ºi de menþinerea ajutoarelor refãcutã cariera medicului pe termen inconfortabilã de a contracara ceva 
sociale ºi de Legea de salarizare lung, prin descrierea ºi simplificare pentru cã noi am scos un program de 
unitarã. Deci tema pentru noi nu e procedurilor de promovare în carierã guvernare din 2015. Deci programul 
nouã. E nouã pentru ei. Noi am venit ca sã disparã feudele de tip medical, nostru de guvernare dateazã din 
cu Fondul de Dezvoltare Ruralã ºi trebuie sã promovãm ºi tinere talente martie 2015. Deci cu un an ºi jumãtate 
Banca de Investiþii. Ei spun acum cã e ca sã nu mai plece în strãinãtate. înaintea programului PSD. 
fond suveran. Deci tot programul lor Categoric trebuie sã întãrim profesia Dimpotrivã, dânºii au luat toate teme 
este un plagiat cap-coadã de la medicului de familie ºi prevenþia noastre ºi le prezintã acum ca fiind 
programul PNL dar fãrã sã aibã pentru cã altfel ajungem sã aglomerãm mari descoperiri geografice, politice ºi 
sustenabilitatea economicã necesarã." spitalele ºi toate aceste lucruri fãcute de altã naturã. De exemplu, noi am 
– Cãtãlin Predoiu. într-un mod sistematizat. Deci e poziþionat sãnãtatea ºi educaþia pe 

prioritar acest domeniu pentru noi ºi Acesta a mai afirmat cã sectorul primele douã locuri în programul 
avem în program aceste soluþii pe care sanitar ºi educaþia sunt domenii nostru guvernare. Dacã veþi deschide 
vi le-am expus."prioritare pentru PNL: „În ceea ce programul nostru de guvernare, Cap. 

POST- SCRIPTUM la „Mãnãstirea ivitã din moartea unui bob de grâu"

onsiliul Judeþean Cãlãraºi, Programul Festivalului 
prin Centrul Cultural Judeþean Naþional de Muzicã Folk 
Cãlãraºi, continuã tradiþia C „Chitara Dunãrii":

organizãrii Festivalului Naþional – 
Ü Vineri, 25 noiembrie 2016Concurs de Muzicã Folk „Chitara Juriul este format din: 

Dunãrii". Ajuns la cea de-a IX-a Ora 16:00 – Deschiderea festivalului  Clara Mãrgineanu, 
ediþie, festivalul se va desfãºura în cu anunþarea concurenþilor ce vor Walter Ghicolescu, ºi 
perioada 25 - 27 noiembrie 2016, în participa la concursul „Chitara Sorin Danciu.

Dunãrii"Sala de spectacole  „Barbu ªtirbei".
Concurenþii se vor prezenta la Sala 

Datoritã aprecierilor publicului ºi 
"Barbu ªtirbei" a Centrului Cultural 

colaboratorilor, iubitori de muzicã 
Judeþean Cãlãraºi, str.1 Decembrie 

folk, festivalul continuã ºi în ediþia 
1918, nr.1, în data de 25 noiembrie Sâmbãtã, 26 noiembrie 2016din acest an sã revigoreze acest gen 
2016, cel târziu pânã la orele 12,00 – 

muzical, sã-l susþinã ºi sã-l Secþiunea concurs
pentru pregãtirea programului 

promoveze pe baza unui sistem 
desfãºurãtor.

competitiv de selecþie a interpreþilor 
Prezentator: Radu Tudor (TVR 1).ºi compozitorilor de profil, secþiunea 

Duminicã, 27 noiembrie 2016 de concurs începând, în fiecare Preþul unui bilet de intrare este: 5 
searã, cu orele 16:00. lei.Premierea concurenþilor

Recital – Adi Beznã ºi Andrei Maftei
Recital – Ovidiu Mihãilescu
Recital - Florin Chilian
Recital – Mircea Baniciu

Ovidiu 
Mihãilescu,

Adi Beznã 

Recital – Ticã Lumânare

Recital - Tatiana ºi Marius Ojog

Recital - Walter Ghicolescu

Recital – Alina Manole

Ü 

Ü 

Pe 25 noiembrie începe Festivalul 
Naþional de Muzicã Folk 

„CHITARA DUNÃRII“

andidaþii PNL ºi pe ei dar ºi pe ai noºtri cã 
ºi noi avem votanþi de Cãlãraºi pentru C vârsta a 3-a, nu numai ei. Camera Deputaþilor ºi 

Senat au luat la pas toate Pentru 3 mandate, ca sã fim 
convinºi cã le luãm, ne cele 55 de localitãþi ale 
trebuiesc 75-76 de mii de judeþului. Preºedintele 
voturi. Al 3-lea e pe organizaþiei judeþene, 
redistribuire dar obþinem un Rãducu Filipescu se declarã 
rest de 15-16 mii de voturi mulþumit de reacþiile 
care înseamnã mai mult oamenilor ºi spune cã este 
decât necesarul pentru un din ce în ce mai sigur cã vor 
mandat întreg, înseamnã putea obþine ºi al treilea 
peste jumãtate, ceea ce ne mandat de deputat, dar la 
dã ºansa ca al 3-lea sã intre redistribuire.
ºi el. Dacã faci sub 50% 

„Am parcurs tot judeþul, am dintr-un mandat e mai 
fost în toate cele 55 de problematic sã mai intri.", a 
localitãþi, luni am terminat explicat Filipescu.
tot judeþul. Veºtile nu sunt 

Acesta spune cã în general deloc rele, implicarea este intervin foarte multe sã iasã cam peste 45-46% ºi 
oamenii cu care au discutat din ce în ce mai mare. variabile iar aceste variabile am avea toate ºansele sã 
în judeþ se plâng de taxele Considerãm cã ºansele de a nu mai þin de noi. Prima scoatem 3. Sub aceastã 
foarte mari din agriculturã.  ajunge sã atingem acel variabilã este în primul rând prezenþã e mai complicat sã 

obiectiv destul de serios pe timpul. Dacã timpul o sã fie scoatem 3. Acum depinde, „S-au preluat din teren 
care-l avem, sã luãm 3 mãcar aºa cum este acum, cã vântul ºi timpul rãu este foarte multe chestiuni care 
deputaþi, existã. Am fãcut probabil cã lumea va ieºi la pentru toatã lumea, nu pe ei îi apasã ºi mai ales în 
aceastã turã sã vedem dacã vot ºi vom avea succes. Dacã numai pentru votanþii PNL, zona agrarã sunt probleme 
avem posibilitatea sã ne timpul va fi cu probleme, sã este ºi pentru votanþii PSD. destul de complicate. I-a 
gândim la aºa ceva ºi pot sã fie frig, alunecuº, zãpadã, ªtim cã PSD-ul are în înnebunit cu impozitele ºi 
vã spun cã existã aceastã viscol, probabil cã lumea nu general votanþi mai mult taxele pe cei din  agriculturã 
variantã. În schimb ca noi va ieºi atât de masiv la vot. spre vârsta a 3-a ºi timpul cã muncesc practic sã dea 
sã ne atingem obiectivul Noi ne gândim cã ar trebui rãu e posibil sã-i împiedice banii la stat." 

Filipescu este convins cã PNL 
va câºtiga 3 mandate de deputat

Cãtãlin Predoiu: „PNL a 
stabilit un program de majorãri 

salariale încã din 2015“



...afli ce se-ntâmplã8

www.obiectiv-online.ro

25 nov. - 1 dec. 2016Eveniment
...afli ce se-ntâmplã

925 nov. - 1 dec. 2016 Culturã

www.obiectiv-online.ro

SC MEDIR SRL SC MEDIR SRL 
CÃLÃRAªI

l lucrãri de construcþii 

civile ºi industriale

l instalaþii alimentãri cu apã

l canalizãri ºi staþii de epurare

ecut
 oi

eaz

Ex
ã i pr e t

ã:

 º
c

 

Adresã: Str. Belºugului, 21, Cãlãraºi, 910120

Telefon: 0242 331 590

entrul Cultural Judeþean 
Cãlãraºi, în parteneriat cu 
ªcoala Gimnazialã nr. 1 ºi C

Primãria Comunei Ciocãneºti, 
organizeazã în perioada 28 
Noiembrie - 04 Decembrie 2016, 
evenimentul cultural 
„Ciocãneºtii Pãmânteni ºi lada 
lor de zestre". 

Acest eveniment face parte din 
proiectul Centrului Cultural 
Judeþean Cãlãraºi de 
promovare, conservare ºi 
perpetuare a tradiþiilor ºi 
obiceiurilor populare din 
Judeþul Cãlãraºi. 

Coordonatori proiect: dir. prof. 
Melente Dan

Coordonator educativ: prof. 
Melente Silvia Mihaela

Echipa: profesorii Milea Costel, 
Pîrvan Mirela, Stan Nicolina, 
Militaru Steluþa, Ciurea Adriana

Învãþãtori: Ilie Georgeta, Simion 
Filuþa, Manolache Mariana

Educatori: Negroiu Olga, 
Bogdan Tudoriþa, Vîrban 
Maricica

Bibliotecar: Lupu Marinela

Preot: Dumitru Cristian

Evenimentele din perioada 28 
Noiembrie - 04 Decembrie au 
drept obiectiv readucerea la 
luminã a tradiþiilor ºi 
obiceiurilor, prin organizarea de 
expoziþii de fotografii vechi, 
ºezãtori ºi ateliere, prezentare Brezãieri, ambele sub Mailat ºi Ansamblul Folcloric 
obiceiuri specifice comunei îndrumarea preotului Cristian „Macii Bãrãganului", sub 
Ciocãneºti. Dumitru, Corul „Camerata îndrumarea prof. Silvia Melente. 

Danubii", dirijor: prof. Diana Momentele artistice vor fi Evenimentul se va desfãºura în 
Vieru, Ansamblul folcloric susþinute de: Corul „Vatra Cãminul Cultural din Comuna 
„Bãrãganul", coregraf: Aurel Ciocãneºti" ºi Ceata de Ciocãneºti. Intrarea este liberã.

Roman devine, treptat, martorul unor 
evenimente bizare. O senzaþie generalã de 
ameninþare pluteºte în aer.

02– 04 decembrie 
Vineri: ora 12.30

Sâmbãtã, duminicã: orele 10.30 ºi 12.30
09 – 11 decembrie 
Vineri: ora 12.30

Sâmbãtã, duminicã: orele 10.30 ºi 12.30

16 – 22 decembrie 
Orele: 17.00; 20.00

Luni: ora 17.00 nu este proiecþie

Regia: Will Speck, Josh Gordon
Cu: Jennifer Aniston, Jason Bateman, 
Olivia Munn
Gen film: Comedie

25 nov. – 01 dec. Cu: Theo James, Lara Pulver, Kate 
În timp ce Carol, managerul companiei, 

Beckinsale, Charles Dance, India EisleyOrele: 17.00; 20.00 încearcã sã opreascã planurile fratelui 
Gen film: Acþiune, HorrorLuni ora 17.00 nu este proiecþie iresponsabil de a organiza o petrecere de 
Rãzboiul dintre clanurile vampirilor ºi ale pominã la birou, acesta apeleazã la colegii 
vârcolacilor devine tot mai sângeros, lui care sã-l ajute sã punã totul la cale. 

Regia: Tom Ford distrugând totul în cale. Selene, Întreaga mobilizare are scopul de a 
vânãtoarea de vampiri (Kate Beckinsale), Cu: Amy Adams, Jake Gyllenhaal impresiona un potenþial client mai 
este mai hotãrâtã ca oricând sã-i punã Gen film: Dramã,Thriller neconvenþional ºi de a-l convinge astfel sã 
capãt, cu orice preþ, chiar daca trebuie sã O poveste într-o poveste: Susan primeºte investeascã în afacerea lor aproape 
facã sacrificiul suprem.un manuscris de la fostul soþ, pe care l-a falimentarã.

pãrãsit în urmã cu 20 de ani, acesta 
16– 18 decembrie cerându-i opinia. Manuscrisul "Nocturnal 23 – 29 decembrie 

Animals" urmãreºte un bãrbat, plecat în Vineri: ora 12.30 Orele: 17.00; 20.00
vacanþã cu familia, sfârºind tragic. Sâmbãtã, duminicã: orele 10.30 ºi 12.30 Luni: ora 17.00 nu este proiecþie
Povestea continuã cu Susan, trezindu-se Regia: Jean-François Pouliot, François 23 – 30 decembrie 
cu amintiri din primul mariaj ºi Brisson Vineri: ora 12.30
confruntându-se cu un adevãr întunecat Cu: Lucinda Davis, Ross Lynch, Mariloup Regia: Morten TyldumSâmbãtã, duminicã: orele 10.30 ºi 12.30
despre ea. Wolfe, Sophie Cadieux, Nicholas Savard- Cu: Laurence Fishburne, Jennifer 
--------------------------------------------------------------------------------------- L'Herbier Lawrence, Chris Pratt

28 nov – ora 17.00  Gen film: Animaþie, Comedie Regia: Garth Jennings Gen film: Aventuri, SF
05 dec - ora 17.00 Durata: 80 minute Cu: Matthew McConaughey, John C. Premierã în România:23.12.2016

Premierã în România: 02.12.2016 Reilly, Jon Robert Hall, Scarlett În timpul unei cãlãtorii obiºnuite prin 
Johansson, Nick OffermanPentru a se amuza în timpul vacanþei de spaþiu, cãtre o nouã galaxie, doi pasageri, 

iarnã, copiii dintr-un mic sat decid sã aibã Gen film: Animaþie, Comedie, Muzical aflaþi într-o stare indusã de somn, se 
o luptã cu bulgãri de zãpadã. Luke ºi trezesc cu 90 de ani mai devreme decât Premierã în România: 16.12.2016
Sophie, ambii în vârstã de 11 ani, devin trebuia, atunci când nava lor se Plasatã într-o lume similarã cu a noastrã, 
liderii a doua echipe. Sophie ºi echipa ei defecteazã. Acum, Jim (Chris Pratt) ºi dar populatã de animale, noua producþie 
construiesc un fort de zãpadã ºi-l apãrã Aurora (Jennifer Lawrence) îºi dau seama a studiourior Illuminations 
împotriva asaltului echipei lui Luke. cã va trebui sã trãiascã tot restul vieþii la Entertainment (Despicable Me, Minions), 
Indiferent de cine este cucerit fortul, bordul navei, care, ce e drept, le asigurã Sing, îl are în centru pe Buster Moon 
distracþia este cea care conteazã în timpul condiþiile cele mai bune de trai. Ei încep (Matthew McConaughey), un koala stilat, 
vacanþei de iarnã. sã se simtã atraºi unul de celãlalt ºi apoi aflat la cârma unui teatru ale cãrui zile 

sã se îndrãgosteascã... pânã când glorioase au cam trecut. Optimist 
descoperã cã nava se aflã în mare pericol. 02 dec. – 08 dec. incorigibil - dar ºi un mic afurisit - îºi 
Vieþile a 5000 de pasageri adormiþi se Orele: 17.00; 20.00 iubeºte teatrul mai mult decât orice ºi 
aflã în mâinile lor. Numai Jim ºi Aurora îi Luni: ora 20.00 este gata sã facã tot ce îi stã în puteri ca 
vor putea salva.

sã îl readucã la succesul de odinioarã.
Confruntat cu distrugerea ambiþiei sale 

Regia: Robert Zemeckis 30 decembrie – 05 ianuarie 2017
de-o viaþã, realizeazã cã mai are o singurã 

Cu: Brad Pitt, Marion Cotillard Orele: 17.00; 20.00ºansã de a face sã strãluceascã din nou 
Gen film: Dramã, Romantic Luni: ora 17.00 nu este proiecþiepreþioasa lui comoarã – punerea în scenã 
Premierã în România: 02.12.2016 a celei mai grozave competiþii muzicale 
Povestea lui Allied aduce alãturi un agent din câte au fost vreodatã.

Regia: Yimou Zhangal serviciului britanic de spionaj, Max În finalã merg cinci concurenþi: un Cu: Matt Damon, Willem DafoeVatan (Pitt) ºi o spioanã francezã ºoarece iubitor de jazz (Seth MacFarlane), 
Gen film: Mister, ThrillerMarianne Beausejour (Cotillard). Cei doi 

al cãrui discurs este la fel de isteþ precum 
se îndrãgostesc în timpul unei misiuni de Un thriller ce exploreazã misterul de la trucurile sale, o adolescentã elefant 
asasinare a unui oficial german, însã la baza construcþiei Marelui Zid Chinezesc, 

timidã, cu o voce minunatã, dar cu trac 
scurtã vreme Max aflã cã partenera sa, considerat una dintre cele ºapte minuni 

(Tori Kelly), mama epuizatã a 25 de Regia: Bogdan Miricã acum mama copilului sãu, lucreazã de ale lumii moderne.
purceluºi (Reese Witherspoon), care visa Cu: Dragoº Bucur, Vlad Ivanov, Gheorghe fapt pentru naziºti, ºi începe sã o 
în adolescenþã la o carierã muzicalã, o Visu investigheze. Povestea este una adevãratã, CINEMA CÃLÃRAªIgorilã, fiu de gangster (Taron Egerton), Gen film: Dramã, Thriller, Western adaptatã de scenaristul Steven Knight.
dornic sã se lase în urmã moºtenirea Parcul central, Bulevardul 1 Mai, nr. 5ADurata: 104 minute
necinstitã a familiei ºi un porc spinos, fan Preþul biletelor (acelaºi pt. filme 3D ºi 2D):   Rating N15 09 – 15 decembrie 
punk rock (Scarlett Johansson), care 8 lei - copii cu vârste de maxim 14 ani; 12 lei Acþiunea este plasatã în apropierea Orele: 17.00; 20.00 / Luni: ora 20.00 viseazã la o carierã solo dupã ce a fost - persoane cu vârste peste 14 ani. Nu se graniþei cu Ucraina. Roman, un tânãr de 
datã afarã de colegii de trupã ºi pãrãsitã efectueazã rezervãri. Biletele pot fi la oraº, ajunge într-un sat izolat din 
de arogantul sãu partener. cumpãrate cu o sãptãmânã înainte de data Dobrogea, unde are de gând sã vândã 

spectacolului.Toþi rãspund anunþului fãcut de Buster cu pãmântul moºtenit de la bunicul sãu care 
speranþa cã vor avea ºansa de a-ºi Informaþii: - tel: 0242-312800a murit cu câteva luni în urmã. În timp ce 
schimba viaþa. - site:  www.culturalcl.ro Regia: Anna Foersterface demersurile pentru vânzarea moºiei, 

Marea bulgarealã          
- 3D dublat

Petrecere de      
Crãciun 2D

Animale de noapte - 2D

Pasagerii - 3D

Hai sã cântãm- 3D

Câinii - 2D

Aliatul- 2D

Marele zid - 3D

Lumea de dincolo 
rãzboaie sângeroase - 

3D
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Program Cinema
Perioada 24 noiembrie - 30 decembrie 2016

rimãria Municipiului Cãlãraºi a deºeurilor). În evaluarea proiectului, 
depus spre finanþare, în cadrul 30% conteazã votul exprimat pânã la P data de 1 decembrie inclusiv„Þara lui Andrei” , competiþiei , un 

accesând urmãtorul link: proiect adresat Centrului de zi pentru 
http://itla.taraluiandrei.ro/idei-din-persoane cu handicap. Prin acesta se 
tla/proiecte-inscrise-2016propune amenajarea unui pãrculeþ, 

amplasarea unui chioºc pentru 
Echipa de proiect mulþumeºte anticipat desfãºurarea activitãþilor în aer liber 
pentru sprijin ºi pentru timpul dedicat precum ºi achiziþionarea câtorva 
acestei acþiuni.containere pentru colectare selectivã a 

l 28.11.2016 (luni) îndeletniciri tradiþionale: claca, 
curãþarea porumbului;orele 14.30-17.00
Atelier de cântec popular;Amenajarea spaþiului muzeal 

în cadrul Cãminului Cultural Ceata de Brezãieri - colind 
Ciocãneºti cu obiecte tradiþional de la Ciocãneºti
tradiþionale locale donate de 
elevii si pãrinþii din sat; 03.12.2016 (sâmbãtã) 

orele 14.30-17.00   
29.11.2016 (marþi) Program de vizitare expoziþie;

orele 14.30-17.00 Atelier culinar: mucenici, turtã;
Program de vizitare expoziþie; Atelier de picturã;
Atelier - punerea grâului la Ceata de Brezãieri - colind 
încolþit – obicei tradiþional tradiþional de la Ciocãneºti
ciocãneºtean;
Amenajarea expoziþiei de 04.12.2016 (duminicã)
fotografie veche- Fotoclub Încheierea Proiectului 
Ciocãneºti; „CIOCÃNEªTII PÃMÂNTENI ªI 

LADA LOR DE ZESTRE"
30.11.2016 (miercuri) Ateliere ºi activitãþi: degustãri 

orele 14.30-17.00   culinare (turtã, mucenici, 
Program de vizitare expoziþie; scovergi)
Atelier de creaþie (cusãturi pe Atelier de scãrmãnat, tors, 
etaminã, confecþionare de rãsucit de lânã;
obiecte artizanale) Cucii ºi Urlãlia – obicei 

tradiþional ciocãneºtean - 
01.12.2016 (joi) butaforie

orele 10.00-15.00 Amenajarea expoziþiei cu 
produsele obþinute de-a Program de vizitare expoziþie;
lungul sãptãmânii;Slujba de TE DEUM de Ziua 
Colocviu de istorie si obiceiuri Naþionalã;
locale;Manifestãri specifice zilei de 1 

Decembrie- Ziua Naþionalã a 
României în colaborare cu Reprezentaþie artisticã:
Primãria Ciocãneºti; Ceata de Brezãieri - colind 
Depunerea de coroane la tradiþional de la Ciocãneºti
monumentele eroilor din Corul „VATRA CIOCÃNEªTI" 
comuna Ciocãneºti ; (colinde)
Servirea de mâncare Corul „CAMERATA DANUBII" 
tradiþionalã localã Cãlãraºi

Prezentare de costum popular 
02.12.2016 (vineri) specific zonei

orele 14.30-17.00    Ansamblul Folcloric 
„Bãrãganul " CãlãraºiProgram de vizitare expoziþie;
Ansamblul Folcloric „Macii Atelier de confectionare 
Bãrãganului" Ciocãneºtiobiecte din pãnuºi, 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

Primãria Cãlãraºi a intrat 
în competiþia „Þara lui Andrei"

Proiect cultural 
„Ciocãneºtii Pãmânteni 

ºi lada lor de zestre“

PROGRAMUL 
„CIOCÃNEªTII PÃMÂNTENI 
ªI LADA LOR DE ZESTRE" - 

28.11- 04.12.2016
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Adresã: Str. Belºugului, 21, Cãlãraºi, 910120

Telefon: 0242 331 590

entrul Cultural Judeþean 
Cãlãraºi, în parteneriat cu 
ªcoala Gimnazialã nr. 1 ºi C

Primãria Comunei Ciocãneºti, 
organizeazã în perioada 28 
Noiembrie - 04 Decembrie 2016, 
evenimentul cultural 
„Ciocãneºtii Pãmânteni ºi lada 
lor de zestre". 

Acest eveniment face parte din 
proiectul Centrului Cultural 
Judeþean Cãlãraºi de 
promovare, conservare ºi 
perpetuare a tradiþiilor ºi 
obiceiurilor populare din 
Judeþul Cãlãraºi. 

Coordonatori proiect: dir. prof. 
Melente Dan

Coordonator educativ: prof. 
Melente Silvia Mihaela

Echipa: profesorii Milea Costel, 
Pîrvan Mirela, Stan Nicolina, 
Militaru Steluþa, Ciurea Adriana

Învãþãtori: Ilie Georgeta, Simion 
Filuþa, Manolache Mariana

Educatori: Negroiu Olga, 
Bogdan Tudoriþa, Vîrban 
Maricica

Bibliotecar: Lupu Marinela

Preot: Dumitru Cristian

Evenimentele din perioada 28 
Noiembrie - 04 Decembrie au 
drept obiectiv readucerea la 
luminã a tradiþiilor ºi 
obiceiurilor, prin organizarea de 
expoziþii de fotografii vechi, 
ºezãtori ºi ateliere, prezentare Brezãieri, ambele sub Mailat ºi Ansamblul Folcloric 
obiceiuri specifice comunei îndrumarea preotului Cristian „Macii Bãrãganului", sub 
Ciocãneºti. Dumitru, Corul „Camerata îndrumarea prof. Silvia Melente. 

Danubii", dirijor: prof. Diana Momentele artistice vor fi Evenimentul se va desfãºura în 
Vieru, Ansamblul folcloric susþinute de: Corul „Vatra Cãminul Cultural din Comuna 
„Bãrãganul", coregraf: Aurel Ciocãneºti" ºi Ceata de Ciocãneºti. Intrarea este liberã.

Roman devine, treptat, martorul unor 
evenimente bizare. O senzaþie generalã de 
ameninþare pluteºte în aer.

02– 04 decembrie 
Vineri: ora 12.30

Sâmbãtã, duminicã: orele 10.30 ºi 12.30
09 – 11 decembrie 
Vineri: ora 12.30

Sâmbãtã, duminicã: orele 10.30 ºi 12.30

16 – 22 decembrie 
Orele: 17.00; 20.00

Luni: ora 17.00 nu este proiecþie

Regia: Will Speck, Josh Gordon
Cu: Jennifer Aniston, Jason Bateman, 
Olivia Munn
Gen film: Comedie

25 nov. – 01 dec. Cu: Theo James, Lara Pulver, Kate 
În timp ce Carol, managerul companiei, 

Beckinsale, Charles Dance, India EisleyOrele: 17.00; 20.00 încearcã sã opreascã planurile fratelui 
Gen film: Acþiune, HorrorLuni ora 17.00 nu este proiecþie iresponsabil de a organiza o petrecere de 
Rãzboiul dintre clanurile vampirilor ºi ale pominã la birou, acesta apeleazã la colegii 
vârcolacilor devine tot mai sângeros, lui care sã-l ajute sã punã totul la cale. 

Regia: Tom Ford distrugând totul în cale. Selene, Întreaga mobilizare are scopul de a 
vânãtoarea de vampiri (Kate Beckinsale), Cu: Amy Adams, Jake Gyllenhaal impresiona un potenþial client mai 
este mai hotãrâtã ca oricând sã-i punã Gen film: Dramã,Thriller neconvenþional ºi de a-l convinge astfel sã 
capãt, cu orice preþ, chiar daca trebuie sã O poveste într-o poveste: Susan primeºte investeascã în afacerea lor aproape 
facã sacrificiul suprem.un manuscris de la fostul soþ, pe care l-a falimentarã.

pãrãsit în urmã cu 20 de ani, acesta 
16– 18 decembrie cerându-i opinia. Manuscrisul "Nocturnal 23 – 29 decembrie 

Animals" urmãreºte un bãrbat, plecat în Vineri: ora 12.30 Orele: 17.00; 20.00
vacanþã cu familia, sfârºind tragic. Sâmbãtã, duminicã: orele 10.30 ºi 12.30 Luni: ora 17.00 nu este proiecþie
Povestea continuã cu Susan, trezindu-se Regia: Jean-François Pouliot, François 23 – 30 decembrie 
cu amintiri din primul mariaj ºi Brisson Vineri: ora 12.30
confruntându-se cu un adevãr întunecat Cu: Lucinda Davis, Ross Lynch, Mariloup Regia: Morten TyldumSâmbãtã, duminicã: orele 10.30 ºi 12.30
despre ea. Wolfe, Sophie Cadieux, Nicholas Savard- Cu: Laurence Fishburne, Jennifer 
--------------------------------------------------------------------------------------- L'Herbier Lawrence, Chris Pratt

28 nov – ora 17.00  Gen film: Animaþie, Comedie Regia: Garth Jennings Gen film: Aventuri, SF
05 dec - ora 17.00 Durata: 80 minute Cu: Matthew McConaughey, John C. Premierã în România:23.12.2016

Premierã în România: 02.12.2016 Reilly, Jon Robert Hall, Scarlett În timpul unei cãlãtorii obiºnuite prin 
Johansson, Nick OffermanPentru a se amuza în timpul vacanþei de spaþiu, cãtre o nouã galaxie, doi pasageri, 

iarnã, copiii dintr-un mic sat decid sã aibã Gen film: Animaþie, Comedie, Muzical aflaþi într-o stare indusã de somn, se 
o luptã cu bulgãri de zãpadã. Luke ºi trezesc cu 90 de ani mai devreme decât Premierã în România: 16.12.2016
Sophie, ambii în vârstã de 11 ani, devin trebuia, atunci când nava lor se Plasatã într-o lume similarã cu a noastrã, 
liderii a doua echipe. Sophie ºi echipa ei defecteazã. Acum, Jim (Chris Pratt) ºi dar populatã de animale, noua producþie 
construiesc un fort de zãpadã ºi-l apãrã Aurora (Jennifer Lawrence) îºi dau seama a studiourior Illuminations 
împotriva asaltului echipei lui Luke. cã va trebui sã trãiascã tot restul vieþii la Entertainment (Despicable Me, Minions), 
Indiferent de cine este cucerit fortul, bordul navei, care, ce e drept, le asigurã Sing, îl are în centru pe Buster Moon 
distracþia este cea care conteazã în timpul condiþiile cele mai bune de trai. Ei încep (Matthew McConaughey), un koala stilat, 
vacanþei de iarnã. sã se simtã atraºi unul de celãlalt ºi apoi aflat la cârma unui teatru ale cãrui zile 

sã se îndrãgosteascã... pânã când glorioase au cam trecut. Optimist 
descoperã cã nava se aflã în mare pericol. 02 dec. – 08 dec. incorigibil - dar ºi un mic afurisit - îºi 
Vieþile a 5000 de pasageri adormiþi se Orele: 17.00; 20.00 iubeºte teatrul mai mult decât orice ºi 
aflã în mâinile lor. Numai Jim ºi Aurora îi Luni: ora 20.00 este gata sã facã tot ce îi stã în puteri ca 
vor putea salva.

sã îl readucã la succesul de odinioarã.
Confruntat cu distrugerea ambiþiei sale 

Regia: Robert Zemeckis 30 decembrie – 05 ianuarie 2017
de-o viaþã, realizeazã cã mai are o singurã 

Cu: Brad Pitt, Marion Cotillard Orele: 17.00; 20.00ºansã de a face sã strãluceascã din nou 
Gen film: Dramã, Romantic Luni: ora 17.00 nu este proiecþiepreþioasa lui comoarã – punerea în scenã 
Premierã în România: 02.12.2016 a celei mai grozave competiþii muzicale 
Povestea lui Allied aduce alãturi un agent din câte au fost vreodatã.

Regia: Yimou Zhangal serviciului britanic de spionaj, Max În finalã merg cinci concurenþi: un Cu: Matt Damon, Willem DafoeVatan (Pitt) ºi o spioanã francezã ºoarece iubitor de jazz (Seth MacFarlane), 
Gen film: Mister, ThrillerMarianne Beausejour (Cotillard). Cei doi 

al cãrui discurs este la fel de isteþ precum 
se îndrãgostesc în timpul unei misiuni de Un thriller ce exploreazã misterul de la trucurile sale, o adolescentã elefant 
asasinare a unui oficial german, însã la baza construcþiei Marelui Zid Chinezesc, 

timidã, cu o voce minunatã, dar cu trac 
scurtã vreme Max aflã cã partenera sa, considerat una dintre cele ºapte minuni 

(Tori Kelly), mama epuizatã a 25 de Regia: Bogdan Miricã acum mama copilului sãu, lucreazã de ale lumii moderne.
purceluºi (Reese Witherspoon), care visa Cu: Dragoº Bucur, Vlad Ivanov, Gheorghe fapt pentru naziºti, ºi începe sã o 
în adolescenþã la o carierã muzicalã, o Visu investigheze. Povestea este una adevãratã, CINEMA CÃLÃRAªIgorilã, fiu de gangster (Taron Egerton), Gen film: Dramã, Thriller, Western adaptatã de scenaristul Steven Knight.
dornic sã se lase în urmã moºtenirea Parcul central, Bulevardul 1 Mai, nr. 5ADurata: 104 minute
necinstitã a familiei ºi un porc spinos, fan Preþul biletelor (acelaºi pt. filme 3D ºi 2D):   Rating N15 09 – 15 decembrie 
punk rock (Scarlett Johansson), care 8 lei - copii cu vârste de maxim 14 ani; 12 lei Acþiunea este plasatã în apropierea Orele: 17.00; 20.00 / Luni: ora 20.00 viseazã la o carierã solo dupã ce a fost - persoane cu vârste peste 14 ani. Nu se graniþei cu Ucraina. Roman, un tânãr de 
datã afarã de colegii de trupã ºi pãrãsitã efectueazã rezervãri. Biletele pot fi la oraº, ajunge într-un sat izolat din 
de arogantul sãu partener. cumpãrate cu o sãptãmânã înainte de data Dobrogea, unde are de gând sã vândã 

spectacolului.Toþi rãspund anunþului fãcut de Buster cu pãmântul moºtenit de la bunicul sãu care 
speranþa cã vor avea ºansa de a-ºi Informaþii: - tel: 0242-312800a murit cu câteva luni în urmã. În timp ce 
schimba viaþa. - site:  www.culturalcl.ro Regia: Anna Foersterface demersurile pentru vânzarea moºiei, 

Marea bulgarealã          
- 3D dublat

Petrecere de      
Crãciun 2D

Animale de noapte - 2D

Pasagerii - 3D

Hai sã cântãm- 3D

Câinii - 2D

Aliatul- 2D

Marele zid - 3D

Lumea de dincolo 
rãzboaie sângeroase - 

3D
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Program Cinema
Perioada 24 noiembrie - 30 decembrie 2016

rimãria Municipiului Cãlãraºi a deºeurilor). În evaluarea proiectului, 
depus spre finanþare, în cadrul 30% conteazã votul exprimat pânã la P data de 1 decembrie inclusiv„Þara lui Andrei” , competiþiei , un 

accesând urmãtorul link: proiect adresat Centrului de zi pentru 
http://itla.taraluiandrei.ro/idei-din-persoane cu handicap. Prin acesta se 
tla/proiecte-inscrise-2016propune amenajarea unui pãrculeþ, 

amplasarea unui chioºc pentru 
Echipa de proiect mulþumeºte anticipat desfãºurarea activitãþilor în aer liber 
pentru sprijin ºi pentru timpul dedicat precum ºi achiziþionarea câtorva 
acestei acþiuni.containere pentru colectare selectivã a 

l 28.11.2016 (luni) îndeletniciri tradiþionale: claca, 
curãþarea porumbului;orele 14.30-17.00
Atelier de cântec popular;Amenajarea spaþiului muzeal 

în cadrul Cãminului Cultural Ceata de Brezãieri - colind 
Ciocãneºti cu obiecte tradiþional de la Ciocãneºti
tradiþionale locale donate de 
elevii si pãrinþii din sat; 03.12.2016 (sâmbãtã) 

orele 14.30-17.00   
29.11.2016 (marþi) Program de vizitare expoziþie;

orele 14.30-17.00 Atelier culinar: mucenici, turtã;
Program de vizitare expoziþie; Atelier de picturã;
Atelier - punerea grâului la Ceata de Brezãieri - colind 
încolþit – obicei tradiþional tradiþional de la Ciocãneºti
ciocãneºtean;
Amenajarea expoziþiei de 04.12.2016 (duminicã)
fotografie veche- Fotoclub Încheierea Proiectului 
Ciocãneºti; „CIOCÃNEªTII PÃMÂNTENI ªI 

LADA LOR DE ZESTRE"
30.11.2016 (miercuri) Ateliere ºi activitãþi: degustãri 

orele 14.30-17.00   culinare (turtã, mucenici, 
Program de vizitare expoziþie; scovergi)
Atelier de creaþie (cusãturi pe Atelier de scãrmãnat, tors, 
etaminã, confecþionare de rãsucit de lânã;
obiecte artizanale) Cucii ºi Urlãlia – obicei 

tradiþional ciocãneºtean - 
01.12.2016 (joi) butaforie

orele 10.00-15.00 Amenajarea expoziþiei cu 
produsele obþinute de-a Program de vizitare expoziþie;
lungul sãptãmânii;Slujba de TE DEUM de Ziua 
Colocviu de istorie si obiceiuri Naþionalã;
locale;Manifestãri specifice zilei de 1 

Decembrie- Ziua Naþionalã a 
României în colaborare cu Reprezentaþie artisticã:
Primãria Ciocãneºti; Ceata de Brezãieri - colind 
Depunerea de coroane la tradiþional de la Ciocãneºti
monumentele eroilor din Corul „VATRA CIOCÃNEªTI" 
comuna Ciocãneºti ; (colinde)
Servirea de mâncare Corul „CAMERATA DANUBII" 
tradiþionalã localã Cãlãraºi

Prezentare de costum popular 
02.12.2016 (vineri) specific zonei

orele 14.30-17.00    Ansamblul Folcloric 
„Bãrãganul " CãlãraºiProgram de vizitare expoziþie;
Ansamblul Folcloric „Macii Atelier de confectionare 
Bãrãganului" Ciocãneºtiobiecte din pãnuºi, 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

Primãria Cãlãraºi a intrat 
în competiþia „Þara lui Andrei"

Proiect cultural 
„Ciocãneºtii Pãmânteni 

ºi lada lor de zestre“

PROGRAMUL 
„CIOCÃNEªTII PÃMÂNTENI 
ªI LADA LOR DE ZESTRE" - 

28.11- 04.12.2016
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25 nov. - 1 dec. 2016Anunþuri

ECOAQUA SA Sucursala Cãlãraºi anunþã locatarii din apartamentele la care se emite facturã cu coeficient de 
repartiþie a consumului de apã înregistrat de apometrul de branºament, Planificarea  citirilor în aceeaºi zi 

pentru apometrul de branºament ºi apometrele din apartamente aferente lunii  NOIEMBRIE  2016 

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

ORAªUL LEHLIU GARÃ
l 28.11.2016 -  Bloc 8, Bloc11, Bloc 12 MI, Bloc 12AS, Bloc 16,  Bloc 20,  Bloc 32 A, Bloc 32 B, Bloc 75G,
l 29.11.2016 - Bloc 1, Bloc 2, Bloc 3, Bloc 4, Bloc 5, Bloc 6, Bloc7, Bloc 9 ,  Bloc 10 , Bloc 12*,  Bloc 40 A, Bloc 40 

ANUNÞ CÃTRE LOCATARII DIN APARTAMENTELE  
MUNICIPIULUI CÃLÃRAªI ªI ORAªUL LEHLIU GARÃ              

ANUNÞ CÃTRE LOCATARII DIN APARTAMENTELE  
MUNICIPIULUI CÃLÃRAªI ªI ORAªUL LEHLIU GARÃ              

Ofer spre închiriere garsonierã în 
Piaþa Romanã, Bucureºti. Preþ 200 de 
euro pe lunã. Telefon 0721/785.864

VAND TEREN ARABIL 1502 

MP MAL LAC, MATARAUA / 

BELCIUGATELE. TEL. 

0741969069

Vând teren intravilan în zona 

rezidenþialã (sere), 6300 mp. Poate fi 

parcelat pe minim 500 mp. Relaþii la 

telefon 0721.197.377

Vând tractor chinezesc mic, cãsuþã în 
Parcul Dumbrava ºi cãruþã. Telefon 
0731/597.777

Inchiriez apartament 3 camere foarte 
bine intretinut, 100 mp, complet 
mobilat si dotat, situat langa BCR Big, 
intr-un bloc linistit. Merita vazut! Tel.: 
0723152752

Gospodãria este prevãzutã ºi cu un Cãlãraºi. Ofer cazare, masã, salariu 
atractiv. Rog seriozitate. Telefon de spaþiu destinat vânzãrii (magazin). 
contact 0734/71.45.17Telefon 0724439121

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

Societate oferã locuri de muncã în 
domeniul confecþiilor. Se cautã 

------------------------------------------------------ persoane cu experienþã sau dornice ------------------------------------------------------
sã înveþe. Oferim salariu atractiv, Ofer spre închiriere garsonierã lângã 
bonuri de masã ºi bonus financiar în parcul Speranþa (str. Muºeþelului, cu 
funcþie de realizãri. Asigurãm transport vedere spre stradã), etajul 3, gaze, 
ºi decontãm abonamente de transport convector, apometru, termopan, 
persoanelor din vecinãtatea parchet, etc. Garsoniera este foarte De vânzare apartament 4 camere, 
municipiului Cãlãraºi. Telefon de cãlduroasã! MERITÃ VÃZUTÃ ! INFO: zona 10 Nivele, et.5 (lift 
contact 0733/84.98.760726.865.073. nefuncþionabil), complet mobilat ºi 

------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------utilat (frigider, aragaz, maºinã spãlat, ------------------------------------------------------
Ofer spre închiriere garsonierã, zona CT, etc.), renovat, gresie, parchet, Angajãm persoane pentru vânzãri D2D 
Parc, Cãlãraºi. INFO: 0721.356.126. faiantã, tâmplãrie interior si exterior a pachetului de servicii Orange TV 
------------------------------------------------------ noi, usã metalicã, 2 bãi, 2 balcoane pentru judeþul Cãlãraºi (experienþa în 

spaþioase, 2 holuri distribuþie camere. domeniu constituie un avantaj). Se 
INFO: 0729.429.415. oferã maºinã de serviciu, laptop, 

telefon, salariu fix + bonusuri. Telefon ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
0747/16.31.16.

------------------------------------------------------Vând apartament 2 camere B2, izolat 
Angajãm urgent agent de vânzãri termic, geamuri termopan, centralã 
pentru Slobozia, Cãlãraºi, Giurgiu, proprie, zona centrul vechi. Preþ 

Vand casa in comuna Roseti (zona Alexandria, Roºiori. Cerinþe: -studii 30.000 de euro. Telefon 0740/43.43.94 
centrala a Bisericii din Deal), locuibila medii sau superioare; -experienþa ca sau 0732/36.39.33
(are toate utilitatile), acte in regula, an agent vânzãri(minim 6 luni); maºinã ------------------------------------------------------
constructie 2011, 500 mp, pret 28 000 personalã (decontarea carburantului + 

------------------------------------------------------euro negociabil. Telefon: 0724.457.194 consumabilele). Telefon 0724/33.08.75
Dezmembrez Opel Vectra din 1998, ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
cu motor de 2.0, la un preþ foarte Vând casã zonã centralã (biserica 

Caut bonã, femeie serioasã cu bun. INFO: 0731.861.331.Volna). Preþ negociabil 130.000 lei. experienþã, tânãrã, sã iubeascã copii. 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------Telefon 0741.356.724 Telefon 0730.021.806

------------------------------------------------------
------------------------------------------------------Vând sau schimb casã sat Tonea, 
Cãutãm agent de securitate pentru com Modelu cu apartament în 
Kaufland Cãlãraºi. Telefon Cãlãraºi. Casa are 4 camere, 2 holuri, 
0720.921.780bucatarie, baie, anexe gospodaresti. Ofer locuri de muncã în strãinãtate în 
------------------------------------------------------Este construita din BCA si învelitã cu construcþii, contract de muncã pânã în 

tablã. Suprafaþa totalã teren 1000 mp, decembrie. Este vorba de placãri cu Angajãm fatã pentru brutarie 
din care 210 mp suprafaþa utilã a (modelator), experienþa constituie un polestyren. Telefon 0734/85.11.51
casei. Are urmãtoarele dotãri ºi avantaj, program 12/24, Telefon ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
îmbunãtãþiri: parchet, gresie, faianþã, 0728.870.762

Caut persoanã internã pentru îngrijire 
sobe teracota noi, apã curentã. ------------------------------------------------------bãtrânã, comuna Cuza Vodã, judeþul 

parter, compus din zona de desfacere, 
spaþiu de depozitare, birou, la parter, 
complet mobilat, suprafaþa 70 mp, cu 
toate îmbunãtãþirile: gresie, termopan, 
centralã termicã, sistem de alarmã. 
Telefon 0733.061.649

Vând apartament 2 camere, complet 
utilat ºi mobilat, recent renovat, etaj 3, 
zona centrul vechi  select. Accept 
credit prima casã. Relaþii la telefon 
0722.31.71.17

Închiriez apartament - spaþiu comercial 
situat în zona liceului Danubius, la 

2 CAMERE

CASE

GARSONIERE

3 CAMERE

4-5 CAMERE

LOCURI DE MUNCÃ

AUTO

ANUNÞURI DE MICÃ PUBLICITATE

numeroase premii pentru 
scurtmetrajul Bora Bora (2011). 
În prezent, regizorul pregãteºte 
sezonul al doilea al serialului 
Umbre.

***
Câini este produs de 42 Km 

nul dintre cele mai Film (Marcela Ursu) ºi EZ Films în aer. Dragoº Bucur, Vlad Ivanov ºi Prix FIPRESCI, la Premiile 
aºteptate filme ale Opera unui talent veritabil. Gheorghe Visu „, alãturi de Academiei Europene de Film, (Elie Meirovitz), ºi co-produs de 
anului, Câini, în regia lui Impresionant", scrie publicaþia Teodor Corban, Raluca Aprodu, trofeu acordat în fiecare an unui Argo Film (Stephan U
Bogdan Miricã, ajunge ºi Costel Caºcaval, Constantin cineast talentat care a debutat în Komandarev). Co-producþia francezã Télérama. „Câini este 

la spectatorii din Cãlãraºi. Cojocaru, Emilian Oprea, Cãtãlin forþã. Bogdan Miricã a fost Franþa-România-Bulgaria-Qatar a mai apropiat de western-ul 
Filmul premiat la Cannes ºi la remarcat la Cannes, unde a Paraschiv, Andrei Ciopec. fost realizatã cu sprijinul american decât de cinema-ul 
TIFF ºi nominalizat la Centrului Naþional al obþinut Premiul criticii – românesc contemporan", Acþiunea este plasatã în 
European Discovery 2016 va Cinematografiei, Centre national FIPRESCI, apoi la TIFF, unde a apreciazã revista Les apropierea graniþei cu Ucraina. 
avea douã proiecþii speciale la du cinéma et de l'image animée câºtigat Trofeul Transilvania, ºi Inrockuptibles. „Într-un Cannes Roman, un tânãr de la oraº, 
Cinema 3D Cãlãraºi pe 28 din Franþa, CNC Bulgaria, Canal la Sarajevo, unde Câini a care ne-a prilejuit multe plãceri, ajunge într-un sat izolat din 
noiembrie ºi pe 5 decembrie, +, Eurimages ºi Fundaþia GAN, dar foarte puþine surprize ºi obþinut douã distincþii Dobrogea, unde are de gând sã 
de la ora 17.00. Trailer oficial: Doha Film Institute, cu revelaþii adevãrate, debutul lui importante, printre care ºi vândã pãmântul moºtenit de la 

 participarea HBO România.http://bit.ly/2blVyZS Miricã iese în faþã deopotrivã ca Premiul pentru Cel mai bun bunicul sãu care a murit cu 
o surprizã ºi o revelaþie", Informaþii despre bilete: actor – Gheorghe Visu. câteva luni în urmã. În timp ce Filmul este distribuit în 

Directorul de imagine al filmului http://www.culturalcl.ro/index.p face demersurile pentru România de Transilvania notau criticii americani de la 
este Andrei Buticã.hp/cinema-3d-2d vânzarea moºiei, Roman devine, Film Comment Film. . 
Bogdan Miricã este scenaristul Spectatorii îi vor revedea pe treptat, martorul unor www.caini-filmul.ro Câini a fost selecþionat în zeci 
ºi co-regizorul serialului HBO marele ecran pe câþiva dintre cei evenimente bizare. O senzaþie de estivaluri ºi a fost nominalizat Pagina de Facebook a 
Umbre (2014) ºi a obþinut mai apreciaþi actori români: generalã de ameninþare pluteºte la European Discovery 2016 – filmului.

Filmul „Câini“, premiat la Cannes, 
are douã proiecþii speciale la Cãlãraºi
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ECOAQUA SA Sucursala Cãlãraºi anunþã locatarii din apartamentele la care se emite facturã cu coeficient de 
repartiþie a consumului de apã înregistrat de apometrul de branºament, Planificarea  citirilor în aceeaºi zi 

pentru apometrul de branºament ºi apometrele din apartamente aferente lunii  NOIEMBRIE  2016 

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

ORAªUL LEHLIU GARÃ
l 28.11.2016 -  Bloc 8, Bloc11, Bloc 12 MI, Bloc 12AS, Bloc 16,  Bloc 20,  Bloc 32 A, Bloc 32 B, Bloc 75G,
l 29.11.2016 - Bloc 1, Bloc 2, Bloc 3, Bloc 4, Bloc 5, Bloc 6, Bloc7, Bloc 9 ,  Bloc 10 , Bloc 12*,  Bloc 40 A, Bloc 40 

ANUNÞ CÃTRE LOCATARII DIN APARTAMENTELE  
MUNICIPIULUI CÃLÃRAªI ªI ORAªUL LEHLIU GARÃ              

ANUNÞ CÃTRE LOCATARII DIN APARTAMENTELE  
MUNICIPIULUI CÃLÃRAªI ªI ORAªUL LEHLIU GARÃ              

Ofer spre închiriere garsonierã în 
Piaþa Romanã, Bucureºti. Preþ 200 de 
euro pe lunã. Telefon 0721/785.864

VAND TEREN ARABIL 1502 

MP MAL LAC, MATARAUA / 

BELCIUGATELE. TEL. 

0741969069

Vând teren intravilan în zona 

rezidenþialã (sere), 6300 mp. Poate fi 

parcelat pe minim 500 mp. Relaþii la 

telefon 0721.197.377

Vând tractor chinezesc mic, cãsuþã în 
Parcul Dumbrava ºi cãruþã. Telefon 
0731/597.777

Inchiriez apartament 3 camere foarte 
bine intretinut, 100 mp, complet 
mobilat si dotat, situat langa BCR Big, 
intr-un bloc linistit. Merita vazut! Tel.: 
0723152752

Gospodãria este prevãzutã ºi cu un Cãlãraºi. Ofer cazare, masã, salariu 
atractiv. Rog seriozitate. Telefon de spaþiu destinat vânzãrii (magazin). 
contact 0734/71.45.17Telefon 0724439121

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

Societate oferã locuri de muncã în 
domeniul confecþiilor. Se cautã 

------------------------------------------------------ persoane cu experienþã sau dornice ------------------------------------------------------
sã înveþe. Oferim salariu atractiv, Ofer spre închiriere garsonierã lângã 
bonuri de masã ºi bonus financiar în parcul Speranþa (str. Muºeþelului, cu 
funcþie de realizãri. Asigurãm transport vedere spre stradã), etajul 3, gaze, 
ºi decontãm abonamente de transport convector, apometru, termopan, 
persoanelor din vecinãtatea parchet, etc. Garsoniera este foarte De vânzare apartament 4 camere, 
municipiului Cãlãraºi. Telefon de cãlduroasã! MERITÃ VÃZUTÃ ! INFO: zona 10 Nivele, et.5 (lift 
contact 0733/84.98.760726.865.073. nefuncþionabil), complet mobilat ºi 

------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------utilat (frigider, aragaz, maºinã spãlat, ------------------------------------------------------
Ofer spre închiriere garsonierã, zona CT, etc.), renovat, gresie, parchet, Angajãm persoane pentru vânzãri D2D 
Parc, Cãlãraºi. INFO: 0721.356.126. faiantã, tâmplãrie interior si exterior a pachetului de servicii Orange TV 
------------------------------------------------------ noi, usã metalicã, 2 bãi, 2 balcoane pentru judeþul Cãlãraºi (experienþa în 

spaþioase, 2 holuri distribuþie camere. domeniu constituie un avantaj). Se 
INFO: 0729.429.415. oferã maºinã de serviciu, laptop, 

telefon, salariu fix + bonusuri. Telefon ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
0747/16.31.16.

------------------------------------------------------Vând apartament 2 camere B2, izolat 
Angajãm urgent agent de vânzãri termic, geamuri termopan, centralã 
pentru Slobozia, Cãlãraºi, Giurgiu, proprie, zona centrul vechi. Preþ 

Vand casa in comuna Roseti (zona Alexandria, Roºiori. Cerinþe: -studii 30.000 de euro. Telefon 0740/43.43.94 
centrala a Bisericii din Deal), locuibila medii sau superioare; -experienþa ca sau 0732/36.39.33
(are toate utilitatile), acte in regula, an agent vânzãri(minim 6 luni); maºinã ------------------------------------------------------
constructie 2011, 500 mp, pret 28 000 personalã (decontarea carburantului + 

------------------------------------------------------euro negociabil. Telefon: 0724.457.194 consumabilele). Telefon 0724/33.08.75
Dezmembrez Opel Vectra din 1998, ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
cu motor de 2.0, la un preþ foarte Vând casã zonã centralã (biserica 

Caut bonã, femeie serioasã cu bun. INFO: 0731.861.331.Volna). Preþ negociabil 130.000 lei. experienþã, tânãrã, sã iubeascã copii. 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------Telefon 0741.356.724 Telefon 0730.021.806

------------------------------------------------------
------------------------------------------------------Vând sau schimb casã sat Tonea, 
Cãutãm agent de securitate pentru com Modelu cu apartament în 
Kaufland Cãlãraºi. Telefon Cãlãraºi. Casa are 4 camere, 2 holuri, 
0720.921.780bucatarie, baie, anexe gospodaresti. Ofer locuri de muncã în strãinãtate în 
------------------------------------------------------Este construita din BCA si învelitã cu construcþii, contract de muncã pânã în 

tablã. Suprafaþa totalã teren 1000 mp, decembrie. Este vorba de placãri cu Angajãm fatã pentru brutarie 
din care 210 mp suprafaþa utilã a (modelator), experienþa constituie un polestyren. Telefon 0734/85.11.51
casei. Are urmãtoarele dotãri ºi avantaj, program 12/24, Telefon ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
îmbunãtãþiri: parchet, gresie, faianþã, 0728.870.762

Caut persoanã internã pentru îngrijire 
sobe teracota noi, apã curentã. ------------------------------------------------------bãtrânã, comuna Cuza Vodã, judeþul 

parter, compus din zona de desfacere, 
spaþiu de depozitare, birou, la parter, 
complet mobilat, suprafaþa 70 mp, cu 
toate îmbunãtãþirile: gresie, termopan, 
centralã termicã, sistem de alarmã. 
Telefon 0733.061.649

Vând apartament 2 camere, complet 
utilat ºi mobilat, recent renovat, etaj 3, 
zona centrul vechi  select. Accept 
credit prima casã. Relaþii la telefon 
0722.31.71.17

Închiriez apartament - spaþiu comercial 
situat în zona liceului Danubius, la 

2 CAMERE

CASE

GARSONIERE

3 CAMERE

4-5 CAMERE

LOCURI DE MUNCÃ

AUTO

ANUNÞURI DE MICÃ PUBLICITATE

numeroase premii pentru 
scurtmetrajul Bora Bora (2011). 
În prezent, regizorul pregãteºte 
sezonul al doilea al serialului 
Umbre.

***
Câini este produs de 42 Km 

nul dintre cele mai Film (Marcela Ursu) ºi EZ Films în aer. Dragoº Bucur, Vlad Ivanov ºi Prix FIPRESCI, la Premiile 
aºteptate filme ale Opera unui talent veritabil. Gheorghe Visu „, alãturi de Academiei Europene de Film, (Elie Meirovitz), ºi co-produs de 
anului, Câini, în regia lui Impresionant", scrie publicaþia Teodor Corban, Raluca Aprodu, trofeu acordat în fiecare an unui Argo Film (Stephan U
Bogdan Miricã, ajunge ºi Costel Caºcaval, Constantin cineast talentat care a debutat în Komandarev). Co-producþia francezã Télérama. „Câini este 

la spectatorii din Cãlãraºi. Cojocaru, Emilian Oprea, Cãtãlin forþã. Bogdan Miricã a fost Franþa-România-Bulgaria-Qatar a mai apropiat de western-ul 
Filmul premiat la Cannes ºi la remarcat la Cannes, unde a Paraschiv, Andrei Ciopec. fost realizatã cu sprijinul american decât de cinema-ul 
TIFF ºi nominalizat la Centrului Naþional al obþinut Premiul criticii – românesc contemporan", Acþiunea este plasatã în 
European Discovery 2016 va Cinematografiei, Centre national FIPRESCI, apoi la TIFF, unde a apreciazã revista Les apropierea graniþei cu Ucraina. 
avea douã proiecþii speciale la du cinéma et de l'image animée câºtigat Trofeul Transilvania, ºi Inrockuptibles. „Într-un Cannes Roman, un tânãr de la oraº, 
Cinema 3D Cãlãraºi pe 28 din Franþa, CNC Bulgaria, Canal la Sarajevo, unde Câini a care ne-a prilejuit multe plãceri, ajunge într-un sat izolat din 
noiembrie ºi pe 5 decembrie, +, Eurimages ºi Fundaþia GAN, dar foarte puþine surprize ºi obþinut douã distincþii Dobrogea, unde are de gând sã 
de la ora 17.00. Trailer oficial: Doha Film Institute, cu revelaþii adevãrate, debutul lui importante, printre care ºi vândã pãmântul moºtenit de la 

 participarea HBO România.http://bit.ly/2blVyZS Miricã iese în faþã deopotrivã ca Premiul pentru Cel mai bun bunicul sãu care a murit cu 
o surprizã ºi o revelaþie", Informaþii despre bilete: actor – Gheorghe Visu. câteva luni în urmã. În timp ce Filmul este distribuit în 

Directorul de imagine al filmului http://www.culturalcl.ro/index.p face demersurile pentru România de Transilvania notau criticii americani de la 
este Andrei Buticã.hp/cinema-3d-2d vânzarea moºiei, Roman devine, Film Comment Film. . 
Bogdan Miricã este scenaristul Spectatorii îi vor revedea pe treptat, martorul unor www.caini-filmul.ro Câini a fost selecþionat în zeci 
ºi co-regizorul serialului HBO marele ecran pe câþiva dintre cei evenimente bizare. O senzaþie de estivaluri ºi a fost nominalizat Pagina de Facebook a 
Umbre (2014) ºi a obþinut mai apreciaþi actori români: generalã de ameninþare pluteºte la European Discovery 2016 – filmului.

Filmul „Câini“, premiat la Cannes, 
are douã proiecþii speciale la Cãlãraºi
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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%

La comanda PNL Cãlãraºi; Executat de SC BANARI MEDIA SRL; CUI 11160004
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