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un schimb de replici nu tocmai n urmã cu o sãptãmânã, 
colocvial la o întâlnire a liberalilor.  preºedintele CJ Cãlãraºi, Vasile Î Totul a culminat cu o înregistrare Iliuþã, spunea într-o conferinþã 
video în care Alina Jipa îl acuza pe de presã cã i-a cerut Alinei Jipa, 
Vasile Iliuþã cã o hãrþuieºte ºi managerul Centrului Cultural 
recunoºtea cã l-a fãcut „þãran". Cum Judeþean, sã facã un pas înapoi. 
demisia nu a apãrut, pe ordinea de Mai exact, sã îºi dea demisia. 
zi a Consiliului Conflictul dintre cei doi s-a aprins 
Judeþean de joi...în vara acestui an când a avut loc >> pagina 3

PROGRAM CINEMA 

n PRIMÃRIA CÃLÃRAªI

Biserica 
, aproape 

de comunitate

"Sfinþii Arhangheli 
Mihail ºi Gavriil"
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Mircea Brânduºã în practicã se vor orienta puternic spre locuitorilor. Pentru a afla mai multe 
acele surse de finanþare care sã le ofere detalii despre aceste aspecte   
mai multã independenþã faþã de bugetul interesante am stat de vorbã cu primarul legerile s-au încheiat, comentariile 
primit de la judeþ. Exact aºa stau în funcþie, Ionuþ Stan, un om tânãr, continuã, iar reprezentanþii 
lucrurile ºi în comuna Lehliu Sat, care deschis cãtre nou ºi dornic sã aducã unitãþilor administrativ teritoriale A
are nevoie de modernizarea comuna Lehliu Sat, cât mai aproape de din judeþ s-au repliat, luând tot mai în 
infrastructurii ºi de implementarea unor standardele impuse de Uniunea serios strategiile de dezvoltare pe termen 
proiecte care sã îmbunãtãþeascã viaþa Europeanã. mediu ºi lung. Pentru punerea acestora 

Primii 10 sportivi 
ºi cei mai buni antrenori 
ai 
în anul 2016

CSM Cãlãraºi 

SÂMBÃTÃ DUMINICÃ LUNI MARÞI MIERCURI
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Sãrbãtori Fericite !Sãrbãtori Fericite !
REDACÞIA VÃ UREAZÃ

Ionuþ Stan: „Vreau sã încerc ºi sper 
sã reuºesc sã fac ceva benefic pentru 

locuitorii comunei Lehliu Sat"

Alina Jipa a fost eliberatã din 
funcþia de manager al Centrului 

Cultural Judeþean Cãlãraºi

Sandu Manea: „Toate acþiunile 
pe care le voi întreprinde în 
urmãtorii ani vor avea în 
centrul lor interesele 
locuitorilor"

Primar  
(Vâlcelele): „Încheiem 
anul acesta cu câteva 
proiecte finalizate ºi 
altele care aºteaptã 
finanþarea" 

Ionel Tatu

n SPORT



n urmã cu o sãptãmânã, preºedintele Consiliului Judeþean Cãlãraºi ºi 
CJ Cãlãraºi, Vasile Iliuþã, spunea într- Managerul Centrului Cultural Judeþean 
o conferinþã de presã cã i-a cerut Î Cãlãraºi, nr. 13850 din 23.12.2013, ale 

Alinei Jipa, managerul Centrului art. 14 alin. (1) lit. g) ºi alin. (3) din 
Cultural Judeþean, sã facã un pas înapoi. Anexa nr. 5 la Ordinul ministrului 
Mai exact, sã îºi dea demisia. Conflictul culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea 
dintre cei doi s-a aprins în vara acestui Regulamentului-cadru de organizare ºi 
an când a avut loc un schimb de replici desfãºurare a concursului de proiecte de 
nu tocmai colocvial la o întâlnire a management, a Regulamentului-cadru de 
liberalilor.  Totul a culminat cu o organizare ºi desfãºurare a evaluãrii 
înregistrare video în care Alina Jipa îl managementului, a modelului-cadru al 
acuza pe Vasile Iliuþã cã o hãrþuieºte ºi caietului de obiective, a modelului-cadru 
recunoºtea cã l-a fãcut „þãran". Cum al raportului de activitate, precum ºi a 
demisia nu a apãrut, pe ordinea de zi a modelului-cadru al contractului de 
Consiliului Judeþean de joi, 22 management, ale art. 5 din Ordonanþa de 
decembrie, s-a aflat un proiect de urgenþã a Guvernului nr. 118/2006 
hotãrâre privind încetarea contractului privind înfiinþarea, organizarea ºi 
de  management al Alinei Jipa. Proiectul desfãºurarea activitãþii aºezãmintelor 
a fost aprobat prin vot secret, cu 24 de culturale, aprobatã cu modificãri ºi 
voturi „pentru", 4 „împotrivã" ºi un vot completãri prin Legea nr. 143/2007, cu 
anulat. Conform propunerii conducerii modificãrile ºi completãrile ulterioare, 
CJ, interimatul la Centrul Cultural ale art. 32 alin. (1) lit. g) ºi alin. (3) ºi 
Judeþean va fi deþinut de consilierul art. 33 din Ordonanþa de urgenþã a 
juridic Izabela Grosu. Guvernului nr. 189/2008 privind 

managementul instituþiilor publice de 
„Se aprobã încetarea Contractului de culturã, aprobatã cu modificãri ºi 
management al doamnei Jipa Penelopa – completãri prin Legea nr. 269/2009, cu 

zile calendaristice. (2) Doamna Grosu condiþiile legale pentru încetarea Alina Managerul Centrului Cultural modificãrile ºi completãrile ulterioare, 
Izabela, Manager interimar, va fi Contractului de management nr. 13850 Judeþean Cãlãraºi, nr. 13850 din precum ºi ale art. 91 alin. (1) lit. a), d), 
remuneratã la nivelul prevãzut pentru din 23.12.2013 ºi arãtãm cã mãsura ce 23.12.2013. alin. (2) lit. e) ºi alin. (5) lit. a) pct. 4 din 
funcþia de Manager al Centrului Cultural urmeazã a fi adoptatã îºi gãseºte Art. 2. – Începând cu data comunicãrii Legea administraþiei publice locale nr. 
Judeþean Cãlãraºi, iar raporturile de suportul legal în prevederile art. 26 alin. prezentei hotãrâri, doamnei Jipa 215/2001, republicatã, cu modificãrile ºi 
muncã ale acesteia se suspendã pe (1) lit. g) care stipuleazã ca motiv de Penelopa – Alina i se acordã termen de completãrile ulterioare."
întreaga perioadã de exercitare a încetare a contractului de management: preaviz de 15 zile.
mandatului de interimat. „g) constatarea neîndeplinirii Art. 3. – Contractul de management nr. 

De remarcat cã, deºi auditul a fost obiectivelor, programului minimal din Art. 5. – Preºedintele Consiliului 13850 din 23.12.2013 înceteazã la data 
încheiat în data 21 decembrie, motive imputabile managerului, a Judeþean Cãlãraºi va încheia cu doamna expirãrii termenului de preaviz.
consilierilor judeþeni nu le-a fost pus la nerealizãrii indicatorilor de referinþã Grosu Izabela contractul de management Art. 4. – (1) La data încetãrii 
mapã raportul din care sã reiasã stabiliþi prin contractul de management pentru perioada interimatului în care se Contractului de management nr. 13850 

sau a prejudicierii imaginii instituþiei ori neregulile ºi deficienþele pentru care s-a vor prevedea expres atribuþiile ºi limitele din 23.12.2013 se numeºte Manager 
a autoritãþii, precum ºi constatarea luat decizia încetãrii contractului de de competenþã."interimar doamna Grosu Izabela, 
nerespectãrii dispoziþiilor legate de management al Alinei Jipa. consilier juridic în cadrul Centrului 
îndeplinirea atribuþiilor prevãzute la art. Aceasta a afirmat cã va acþiona în „Cu privire la motivarea în drept a Cultural Judeþean Cãlãraºi, pânã la data 
27." ºi alin. (3) din Contractul de instanþã decizia adoptatã de Consiliul mãsurii propuse de iniþiatorul proiectului începerii executãrii noului contract de 
management încheiat între Preºedintele Judeþean.de hotãrâre, apreciem cã sunt îndeplinite management, dar nu mai mult de 120 de 

2 Local

www.obiectiv-online.ro

23 - 29 decembrie 2016
...afli ce se-ntâmplã 3

www.obiectiv-online.ro

23 - 29 decembrie 2016
...afli ce se-ntâmplã Administraþie

lona Fotã este elevã în clasa a 
VIII-a la ªcoala Gimnazialã IMircea Vodã Cãlãraºi, iar 

profesorii ºi colegii ei s-au gândit 
sã îi facã o bucurie în acest an de 
Crãciun. Ilona nu se poate 
bucura pe deplin de copilãrie din 
cauza bolii de care suferã 
(leucemie mieloidã acutã) astfel 
cã, pentru a se putea însãnãtoºi 
cât mai repede, ªcoala Mircea 
Vodã ºi Academia de Arte 
Frumoase Daniel Iordãchioaie 
au organizat anul acesta a doua 
ediþie a spectacolului „Elfii lui 
Moº Crãciun” pentru  a o ajuta 
pe Ilona.

Luni, 19 decembrie, în sala de 
spectacole a Centrului 
Cultural Judeþean, s-a 
desfãºurat spectacolul de 
Crãciun al ªcolii Mircea 
Vodã, având ca scop 
strângerea de fonduri pentru 
micuþa elevã. Crãciun, dar ºi alte unitãþi de 

învãþãmânt ºi-au fãcut simþitã Cu o participare mult mai 
prezenþa ºi sprijinul, numeroasã ca anul trecut, în 
trimiþând pentru Ilona faþa unei sãli pline, copiii de 
produsele realizate de copii: la ºcolile din municipiu ºi 
ªcoala Nicolae Titulescu judeþ s-au întrecut în a-ºi 
Cãlãraºi ºi  Nicolae Bãlcescu evidenþia talentele prin 
– com. Alexandru Odobescu.cântece de iarnã, colinde, 

tradiþii de Crãciun, dansuri ºi Spectacolul a fost deschis cu 
poezii. moment emoþionant susþinut 
Au participat toþi elevii de Asociaþia de Sprijin a 
claselor primare ºi gimnaziale Copiilor cu Handicap Fizic 

sincerã. La final, directorul ale ªcolii Mircea Vodã, elevi România Filiala Cãlãraºi ºi 
ªcolii Mircea Vodã, prof. de la ªcoala Gimnazialã Carol Centrul de Zi pentru 
Alina Lotrea, alãturi de I, Palatul Copiilor, ªcoala Persoane cu Handicap 

Gimnazialã nr.1 Jegãlia, Daniel Iordãchioaie ºi Cãlãraºi, beneficiarii 
ªcoala ªtefan Vodã, ªcoala profesorii ºcolii care s-au spectacolului umanitar 
Grãdiºtea, ªcoala nr.1 implicat în organizarea realizat anul acesta în 
Ciocãneºti, ªcoala Mihai acestui eveniment, le-a primãvara.
Viteazul Cãlãraºi. mulþumit tuturor 

Timp de mai bine de 3 ore, participanþilor ºi celor care au Elevi ai ºcolilor participante 
scena Sãlii Barbu ªtirbei a dat o mânã de ajutor pentru la spectacolul umanitar au 
fost plinã de culoare ºi emoþie strângerea de fonduri.confecþionat podoabe de 

Având în vedere prevederile H.G. nr. 286/2011 cu modificãrile ºi completãrile 
ulterioare, pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilitatea 
principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzãtor funcþiilor 
contractuale ºi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat 
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plãtit din fonduri 
publice, ªcoala Gimnazialã „Mircea Vodã" din localitatea Cãlãraºi, judeþul Cãlãraºi, 
organizeazã concurs pentru ocuparea unui post de administrator financiar 
(contabil) – o normã, pe perioadã nedeterminatã.

l Probele stabilite pentru concurs:

-selecþia dosarelor de înscriere la concurs;

-proba scrisã;

-interviul;

-proba practicã.

l Condiþii de participare la concurs:

Condiþiile generale prevazute la art. 3 din HG 286/2011 cu modificãrile ºi 
completãrile ulterioare;

Studii superioare în specialitatea financiar – contabilã ºi execuþie bugetarã;

Condiþii specifice prevãzute în fiºa postului, aferente funcþiei pentru care se 
organizeazã concursul.

Vechime minim 3 ani în specialitatea financiar – contabilã.

Data, ora ºi locul organizãrii probei scrise: 6 februarie 2017, ora 10,00, la sediul 
ªcolii Gimnaziale „Mircea Vodã", strada Prelungirea Bucureºti, Nr. 189, localitatea 
Cãlãraºi, judeþul Cãlãraºi.

Pentru înscrierea la concurs, candidaþii pot depune dosarul de concurs pânã la data 
de 27 ianuarie 2017, orele 16,00, la secretariatul ºcolii organizatoare a concursului.

Informaþii suplimentare se pot obþine la sediul unitãþii – telefon 0242 332391.

rimãria Municipiului Cãlãraºi decembrie, la ora 13.00, în locaþia 
organizeazã, ºi în acest an, Hestia Park&Lounge. Sunt 
evenimentul „Nunta de aur” aºteptate 54 de cupluri de P

pentru cuplurile ce au aniversat, în cãlãrãºeni care au spus „Da” în faþa 
anul 2016, 50 de ani de cãsãtorie. ofiþerului de stare civilã în urmã cu 

50 de ani.Evenimentul are loc pe 27 

ªcoala Gimnazialã „Mircea Vodã“ Cãlãraºi

ANUNÞ CONCURS ANGAJARE

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

parcursul anului 2016, se încadreazã principal dezvoltarea  zonei de Secretariatul Comun (SC) al 
ºi evenimentul organizat în data de graniþã dintre cele doua þãri prin Programului  Interreg V-A România – 
15 decembrie 2016, la Alexandria,  finanþarea unor proiecte comune cu  Bulgaria, din cadrul Biroului  
care a oferit beneficiarilor români un buget total de 258.504.126 euro, Regional pentru Cooperare 
ai proiectelor hard  selectate de alocat pe 6 domenii de intervenþie  Transfrontalierã Cãlãraºi pentru 
Comitetul de Monitorizare a (axe prioritare). Aria eligibilã a graniþa România – Bulgaria (BRCT 
Programului oportunitatea de a-ºi Programului este constituitã de 7 Cãlãraºi), prin experþii sãi acordã 
însuºi regulile privind judete din România (Mehedinþi, asistenþã tehnicã beneficiarilor ºi 
implementarea proiectelor, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, 
modalitatea de raportare a Cãlãraºi, Constanta) ºi 8 districte 
progresului înregistrat în din Bulgaria (Vidin, Vratsa, 

utitilizarea sistemului informatic e-implementarea proiectelor ºi Montana, Pleven, Veliko Tarnovo, 
MS. posibilitatea de solicitare la Ruse, Silistra, Dobrich). 

rambursare a cheltuielilor Programul Interreg V-A România- Pentru a afla mai multe despre efectuate pe parcursul Bulgaria este un program finanþat Programul Interreg V-A România-implementãrii proiectului, aspecte de Uniunea Europeanã din Fondul 
Bulgaria, despre evenimentele privind atât informarea ºi European de Dezvoltare Regionala 
viitoare, dar ºi despre proiectele promovarea proiectelor cât ºi (FEDR), care are ca obiectiv 
transfrontaliere selectate de 
Comitetul de Monitorizare a asigurã monitorizarea proiectelor 

contractate, aflate în implementare Programului sau  aflate în curs de 
în cadrul Programului. implementare, vã invitãm sã 

accesaþi pagina de internet Din seria acþiunilor întreprinse de 
www.interregrobg.eu. SC în sprijinul beneficiarilor pe 

Eveniment pentru beneficiarii români ai proiectelor hard 
din cadrul Programului Interreg V-A România-Bulgaria

Primãria organizeazã 
„Nunta de Aur”

„Elfii lui Moº Crãciun” au sosit anul acesta cu bucurii 
pentru Ilona Fotã, un copil ce are nevoie de ajutor

Mulþumim celor prezenþi în salã pentru donaþiile 
directe fãcute la faþa locului, mulþumim pentru 
sprijin Rodicãi ºi lui Marius Nache (Lem's) ºi Taniei 

Georgia Vasile (fosã elevii a ºcolii noastre), coordonator 
echipã Analize Business Creditare Direcþia Sisteme ºi 
Tehnologia Informaþiei BCR. Tuturor cadrelor didactice ºi 
elevilor, sincere aprecieri pentru efortul depus! S-au strâns, 
pentu început, 4.600 lei. Noi am cântat ºi am dansat astãzi 
pentru Ilona! Dar ºi pentru un crez: acela de a dãrui 
semenilor.“

Alina Jipa a fost eliberatã din funcþia de 
manager al Centrului Cultural Judeþean Cãlãraºi

Prof. Alina Daniela Lotrea



n urmã cu o sãptãmânã, preºedintele Consiliului Judeþean Cãlãraºi ºi 
CJ Cãlãraºi, Vasile Iliuþã, spunea într- Managerul Centrului Cultural Judeþean 
o conferinþã de presã cã i-a cerut Î Cãlãraºi, nr. 13850 din 23.12.2013, ale 

Alinei Jipa, managerul Centrului art. 14 alin. (1) lit. g) ºi alin. (3) din 
Cultural Judeþean, sã facã un pas înapoi. Anexa nr. 5 la Ordinul ministrului 
Mai exact, sã îºi dea demisia. Conflictul culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea 
dintre cei doi s-a aprins în vara acestui Regulamentului-cadru de organizare ºi 
an când a avut loc un schimb de replici desfãºurare a concursului de proiecte de 
nu tocmai colocvial la o întâlnire a management, a Regulamentului-cadru de 
liberalilor.  Totul a culminat cu o organizare ºi desfãºurare a evaluãrii 
înregistrare video în care Alina Jipa îl managementului, a modelului-cadru al 
acuza pe Vasile Iliuþã cã o hãrþuieºte ºi caietului de obiective, a modelului-cadru 
recunoºtea cã l-a fãcut „þãran". Cum al raportului de activitate, precum ºi a 
demisia nu a apãrut, pe ordinea de zi a modelului-cadru al contractului de 
Consiliului Judeþean de joi, 22 management, ale art. 5 din Ordonanþa de 
decembrie, s-a aflat un proiect de urgenþã a Guvernului nr. 118/2006 
hotãrâre privind încetarea contractului privind înfiinþarea, organizarea ºi 
de  management al Alinei Jipa. Proiectul desfãºurarea activitãþii aºezãmintelor 
a fost aprobat prin vot secret, cu 24 de culturale, aprobatã cu modificãri ºi 
voturi „pentru", 4 „împotrivã" ºi un vot completãri prin Legea nr. 143/2007, cu 
anulat. Conform propunerii conducerii modificãrile ºi completãrile ulterioare, 
CJ, interimatul la Centrul Cultural ale art. 32 alin. (1) lit. g) ºi alin. (3) ºi 
Judeþean va fi deþinut de consilierul art. 33 din Ordonanþa de urgenþã a 
juridic Izabela Grosu. Guvernului nr. 189/2008 privind 

managementul instituþiilor publice de 
„Se aprobã încetarea Contractului de culturã, aprobatã cu modificãri ºi 
management al doamnei Jipa Penelopa – completãri prin Legea nr. 269/2009, cu 

zile calendaristice. (2) Doamna Grosu condiþiile legale pentru încetarea Alina Managerul Centrului Cultural modificãrile ºi completãrile ulterioare, 
Izabela, Manager interimar, va fi Contractului de management nr. 13850 Judeþean Cãlãraºi, nr. 13850 din precum ºi ale art. 91 alin. (1) lit. a), d), 
remuneratã la nivelul prevãzut pentru din 23.12.2013 ºi arãtãm cã mãsura ce 23.12.2013. alin. (2) lit. e) ºi alin. (5) lit. a) pct. 4 din 
funcþia de Manager al Centrului Cultural urmeazã a fi adoptatã îºi gãseºte Art. 2. – Începând cu data comunicãrii Legea administraþiei publice locale nr. 
Judeþean Cãlãraºi, iar raporturile de suportul legal în prevederile art. 26 alin. prezentei hotãrâri, doamnei Jipa 215/2001, republicatã, cu modificãrile ºi 
muncã ale acesteia se suspendã pe (1) lit. g) care stipuleazã ca motiv de Penelopa – Alina i se acordã termen de completãrile ulterioare."
întreaga perioadã de exercitare a încetare a contractului de management: preaviz de 15 zile.
mandatului de interimat. „g) constatarea neîndeplinirii Art. 3. – Contractul de management nr. 

De remarcat cã, deºi auditul a fost obiectivelor, programului minimal din Art. 5. – Preºedintele Consiliului 13850 din 23.12.2013 înceteazã la data 
încheiat în data 21 decembrie, motive imputabile managerului, a Judeþean Cãlãraºi va încheia cu doamna expirãrii termenului de preaviz.
consilierilor judeþeni nu le-a fost pus la nerealizãrii indicatorilor de referinþã Grosu Izabela contractul de management Art. 4. – (1) La data încetãrii 
mapã raportul din care sã reiasã stabiliþi prin contractul de management pentru perioada interimatului în care se Contractului de management nr. 13850 

sau a prejudicierii imaginii instituþiei ori neregulile ºi deficienþele pentru care s-a vor prevedea expres atribuþiile ºi limitele din 23.12.2013 se numeºte Manager 
a autoritãþii, precum ºi constatarea luat decizia încetãrii contractului de de competenþã."interimar doamna Grosu Izabela, 
nerespectãrii dispoziþiilor legate de management al Alinei Jipa. consilier juridic în cadrul Centrului 
îndeplinirea atribuþiilor prevãzute la art. Aceasta a afirmat cã va acþiona în „Cu privire la motivarea în drept a Cultural Judeþean Cãlãraºi, pânã la data 
27." ºi alin. (3) din Contractul de instanþã decizia adoptatã de Consiliul mãsurii propuse de iniþiatorul proiectului începerii executãrii noului contract de 
management încheiat între Preºedintele Judeþean.de hotãrâre, apreciem cã sunt îndeplinite management, dar nu mai mult de 120 de 
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lona Fotã este elevã în clasa a 
VIII-a la ªcoala Gimnazialã IMircea Vodã Cãlãraºi, iar 

profesorii ºi colegii ei s-au gândit 
sã îi facã o bucurie în acest an de 
Crãciun. Ilona nu se poate 
bucura pe deplin de copilãrie din 
cauza bolii de care suferã 
(leucemie mieloidã acutã) astfel 
cã, pentru a se putea însãnãtoºi 
cât mai repede, ªcoala Mircea 
Vodã ºi Academia de Arte 
Frumoase Daniel Iordãchioaie 
au organizat anul acesta a doua 
ediþie a spectacolului „Elfii lui 
Moº Crãciun” pentru  a o ajuta 
pe Ilona.

Luni, 19 decembrie, în sala de 
spectacole a Centrului 
Cultural Judeþean, s-a 
desfãºurat spectacolul de 
Crãciun al ªcolii Mircea 
Vodã, având ca scop 
strângerea de fonduri pentru 
micuþa elevã. Crãciun, dar ºi alte unitãþi de 

învãþãmânt ºi-au fãcut simþitã Cu o participare mult mai 
prezenþa ºi sprijinul, numeroasã ca anul trecut, în 
trimiþând pentru Ilona faþa unei sãli pline, copiii de 
produsele realizate de copii: la ºcolile din municipiu ºi 
ªcoala Nicolae Titulescu judeþ s-au întrecut în a-ºi 
Cãlãraºi ºi  Nicolae Bãlcescu evidenþia talentele prin 
– com. Alexandru Odobescu.cântece de iarnã, colinde, 

tradiþii de Crãciun, dansuri ºi Spectacolul a fost deschis cu 
poezii. moment emoþionant susþinut 
Au participat toþi elevii de Asociaþia de Sprijin a 
claselor primare ºi gimnaziale Copiilor cu Handicap Fizic 

sincerã. La final, directorul ale ªcolii Mircea Vodã, elevi România Filiala Cãlãraºi ºi 
ªcolii Mircea Vodã, prof. de la ªcoala Gimnazialã Carol Centrul de Zi pentru 
Alina Lotrea, alãturi de I, Palatul Copiilor, ªcoala Persoane cu Handicap 

Gimnazialã nr.1 Jegãlia, Daniel Iordãchioaie ºi Cãlãraºi, beneficiarii 
ªcoala ªtefan Vodã, ªcoala profesorii ºcolii care s-au spectacolului umanitar 
Grãdiºtea, ªcoala nr.1 implicat în organizarea realizat anul acesta în 
Ciocãneºti, ªcoala Mihai acestui eveniment, le-a primãvara.
Viteazul Cãlãraºi. mulþumit tuturor 

Timp de mai bine de 3 ore, participanþilor ºi celor care au Elevi ai ºcolilor participante 
scena Sãlii Barbu ªtirbei a dat o mânã de ajutor pentru la spectacolul umanitar au 
fost plinã de culoare ºi emoþie strângerea de fonduri.confecþionat podoabe de 

Având în vedere prevederile H.G. nr. 286/2011 cu modificãrile ºi completãrile 
ulterioare, pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilitatea 
principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzãtor funcþiilor 
contractuale ºi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat 
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plãtit din fonduri 
publice, ªcoala Gimnazialã „Mircea Vodã" din localitatea Cãlãraºi, judeþul Cãlãraºi, 
organizeazã concurs pentru ocuparea unui post de administrator financiar 
(contabil) – o normã, pe perioadã nedeterminatã.

l Probele stabilite pentru concurs:

-selecþia dosarelor de înscriere la concurs;

-proba scrisã;

-interviul;

-proba practicã.

l Condiþii de participare la concurs:

Condiþiile generale prevazute la art. 3 din HG 286/2011 cu modificãrile ºi 
completãrile ulterioare;

Studii superioare în specialitatea financiar – contabilã ºi execuþie bugetarã;

Condiþii specifice prevãzute în fiºa postului, aferente funcþiei pentru care se 
organizeazã concursul.

Vechime minim 3 ani în specialitatea financiar – contabilã.

Data, ora ºi locul organizãrii probei scrise: 6 februarie 2017, ora 10,00, la sediul 
ªcolii Gimnaziale „Mircea Vodã", strada Prelungirea Bucureºti, Nr. 189, localitatea 
Cãlãraºi, judeþul Cãlãraºi.

Pentru înscrierea la concurs, candidaþii pot depune dosarul de concurs pânã la data 
de 27 ianuarie 2017, orele 16,00, la secretariatul ºcolii organizatoare a concursului.

Informaþii suplimentare se pot obþine la sediul unitãþii – telefon 0242 332391.

rimãria Municipiului Cãlãraºi decembrie, la ora 13.00, în locaþia 
organizeazã, ºi în acest an, Hestia Park&Lounge. Sunt 
evenimentul „Nunta de aur” aºteptate 54 de cupluri de P

pentru cuplurile ce au aniversat, în cãlãrãºeni care au spus „Da” în faþa 
anul 2016, 50 de ani de cãsãtorie. ofiþerului de stare civilã în urmã cu 

50 de ani.Evenimentul are loc pe 27 

ªcoala Gimnazialã „Mircea Vodã“ Cãlãraºi

ANUNÞ CONCURS ANGAJARE

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

parcursul anului 2016, se încadreazã principal dezvoltarea  zonei de Secretariatul Comun (SC) al 
ºi evenimentul organizat în data de graniþã dintre cele doua þãri prin Programului  Interreg V-A România – 
15 decembrie 2016, la Alexandria,  finanþarea unor proiecte comune cu  Bulgaria, din cadrul Biroului  
care a oferit beneficiarilor români un buget total de 258.504.126 euro, Regional pentru Cooperare 
ai proiectelor hard  selectate de alocat pe 6 domenii de intervenþie  Transfrontalierã Cãlãraºi pentru 
Comitetul de Monitorizare a (axe prioritare). Aria eligibilã a graniþa România – Bulgaria (BRCT 
Programului oportunitatea de a-ºi Programului este constituitã de 7 Cãlãraºi), prin experþii sãi acordã 
însuºi regulile privind judete din România (Mehedinþi, asistenþã tehnicã beneficiarilor ºi 
implementarea proiectelor, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, 
modalitatea de raportare a Cãlãraºi, Constanta) ºi 8 districte 
progresului înregistrat în din Bulgaria (Vidin, Vratsa, 

utitilizarea sistemului informatic e-implementarea proiectelor ºi Montana, Pleven, Veliko Tarnovo, 
MS. posibilitatea de solicitare la Ruse, Silistra, Dobrich). 

rambursare a cheltuielilor Programul Interreg V-A România- Pentru a afla mai multe despre efectuate pe parcursul Bulgaria este un program finanþat Programul Interreg V-A România-implementãrii proiectului, aspecte de Uniunea Europeanã din Fondul 
Bulgaria, despre evenimentele privind atât informarea ºi European de Dezvoltare Regionala 
viitoare, dar ºi despre proiectele promovarea proiectelor cât ºi (FEDR), care are ca obiectiv 
transfrontaliere selectate de 
Comitetul de Monitorizare a asigurã monitorizarea proiectelor 

contractate, aflate în implementare Programului sau  aflate în curs de 
în cadrul Programului. implementare, vã invitãm sã 

accesaþi pagina de internet Din seria acþiunilor întreprinse de 
www.interregrobg.eu. SC în sprijinul beneficiarilor pe 

Eveniment pentru beneficiarii români ai proiectelor hard 
din cadrul Programului Interreg V-A România-Bulgaria

Primãria organizeazã 
„Nunta de Aur”

„Elfii lui Moº Crãciun” au sosit anul acesta cu bucurii 
pentru Ilona Fotã, un copil ce are nevoie de ajutor

Mulþumim celor prezenþi în salã pentru donaþiile 
directe fãcute la faþa locului, mulþumim pentru 
sprijin Rodicãi ºi lui Marius Nache (Lem's) ºi Taniei 

Georgia Vasile (fosã elevii a ºcolii noastre), coordonator 
echipã Analize Business Creditare Direcþia Sisteme ºi 
Tehnologia Informaþiei BCR. Tuturor cadrelor didactice ºi 
elevilor, sincere aprecieri pentru efortul depus! S-au strâns, 
pentu început, 4.600 lei. Noi am cântat ºi am dansat astãzi 
pentru Ilona! Dar ºi pentru un crez: acela de a dãrui 
semenilor.“

Alina Jipa a fost eliberatã din funcþia de 
manager al Centrului Cultural Judeþean Cãlãraºi

Prof. Alina Daniela Lotrea
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Mircea Brânduºã care sunt tare mândru. Toatã Igienizarea comunei ºi a 
viaþa mea e legatã de aceastã cimitirelor prin defriºarea 
comunã întrucât aici m-am copacilor, buruienilor; Plantarea legerile s-au încheiat, 
împlinit profesional ca tehnician a 100 tei în Lehliu Sat ºi 100 comentariile continuã, iar 
veterinar. Sunt un om obiºnuit, pruni în Sãpunari; Extindere reprezentanþii unitãþilor A
cu idealuri, cu dorinþa de a avea ºcoalã prin construire salã sport.administrativ teritoriale din 
cu toþii o viaþã cât mai Rep: Ce obiective v-aþi judeþ s-au repliat, luând tot mai 
frumoasã. trasat pentru perioada în serios strategiile de dezvoltare 

urmãtoare a mandatului dvs.?Rep: Aþi candidat în varã pe termen mediu ºi lung. Pentru 
pentru prima oarã la funcþia punerea acestora în practicã se I.S.: În primul rând, sã continui 

vor orienta puternic spre acele de primar. Ce v-a determinat proiectele începute, prin care 
surse de finanþare care sã le sã o faceþi? La ce diferenþã aþi vreau sã nu-mi dezamãgesc 
ofere mai multã independenþã obþinut aceastã funcþie? concetãþenii. Vreau sã încerc ºi 
faþã de bugetul primit de la I.S.: Într-adevãr, pânã în 2016 nu sper sã reuºesc sã fac ceva 
judeþ. Exact aºa stau lucrurile ºi am fãcut politicã. În urma benefic pentru ei, cum ar fi: 
în comuna Lehliu Sat, care are discuþiilor purtate cu Modernizarea infrasctructurii 
nevoie de modernizarea reprezentanþii partidelor politice stradale prin asfaltarea a 5 km 
infrastructurii ºi de dar ºi în urma solicitãrilor din de strãzi de importanþã localã; 
implementarea unor proiecte partea locuitorilor care îmi Înfiinþare sistem video de ºi mai ales sã le demonstrezi cã lipsã de personal în cele mai care sã îmbunãtãþeascã viaþa cunoºteau caracterul, supraveghere în cele mai pe forþe proprii poþi realiza ceva. importante servicii.locuitorilor. Pentru a afla mai seriozitatea, am decis sã importante puncte ale comunei; În campanie nu le-am oferit Rep: Pentru îmbunãtãþirea multe detalii despre aceste candidez la funcþia de primar, Înfiinþare reþea canalizare; promisiuni deºarte ci proiecte în activitãþii ºi pentru accesul la aspecte interesante am stat de reuºind sã câºtig la peste 300 de Extindere ºi modernizare care cred: reabilitarea ºi fonduri structurale ºi la orice vorbã cu primarul în funcþie, voturi faþã de contracandidaþii iluminat public stradal; Crearea modernizarea strãzilor altã oportunitate de Ionuþ Stan, un om tânãr, deschis mei.    unei perdele de ozonificare a comunale; crearea de locuri de dezvoltare localã, ce mãsuri cãtre nou ºi dornic sã aducã comunei prin plantarea a 200 tei Rep: Ce calitãþi sau muncã; înfiinþare reþea aþi luat?comuna Lehliu Sat, cât mai de-a lungul DN 3 ºi DJ 305. pregãtire credeþi cã ar trebui canalizare; igienizarea comunei; aproape de standardele impuse I.S.: O primã decizie pe care am sã aibã un om pentru a þinti Rep: Care este mesajul de modernizarea iluminatului public de Uniunea Europeanã. propus-o Cosiliului Local a fost la aceastã funcþie? Cu ce aþi Crãciun ºi Anul Nou al stradal; înfiinþare serviciu 

aceea de a completa serviciile câºtigat încrederea primarului comunei Lehliu salubrizare; înfiinþare echipã 
deficitare cu specialiºti în locuitorilor?Rep: Cine este Ionuþ Stan? Sat?fotbal, obiective prin care vizez 
domeniu, considerând cã acest Vã rog sã vã faceþi o scurtã I.S.: Cu siguranþã, nu studiile I.S.: Stimaþi concetãþeni, au mai creºtera considerabilã a nivelului 
aspect este unul extrem de prezentare. superioare definesc caracterul, rãmas câteva zile pânã când de trai prin acþiuni culturale, 
important cunoscând faptul cã onestitatea sau implicarea unui I.S.: M-am nãscut în Lehliu Sat Naºterea Domnului va vesti una sportive ºi educative. 
existã oportunitãþi de finanþare primar. Trebuie sã-þi pese de acum 43 ani, tot aici mi-am din cele mai frumoase sãrbãtori Rep: De ce aþi ales Partidul pe care, dacã nu le vom aborda oameni, sã-i iubeºti, sã fii cinstit întemeiat o familie, am un fiu de ale creºtinãtãþii, Crãciunul ºi Social Democrat? Ce aþi corespunzãtor, le vom pierde. câteva zile pânã când ceasul va apreciat la pesediºti?

Rep: Ce proiecte/lucrãri aþi bate intrarea în noul an. De 6 
I.S.: Am ales PSD pentru cã mã reuºit sã finalizaþi pânã la luni sunt primarul comunei ºi 
identific cu doctrina politicã a aceastã datã? doresc sã fiþi conºtienþi cã prin 
acestui partid. Apreciez cã 

tot ceea ce fac ºi voi face, vreau I.S.: În 6 luni de când sunt pesediºtii au libertatea de a se 
sã nu vã dezamãgesc. Fiþi primar, cu siguranþã, nu am avut putea exprima liber ºi de a 
convinºi cã dorinþa mea este sã timpul necesar sã realizez prea munci.   
slujesc interesele comunei ºi ale multe: Înfiinþare iluminat 

Rep: La învestirea dvs. în dvs.. Prin ceea ce am fãcut pânã nocturn în parcul din Lehliu Sat 
funcþie, cum aþi gãsit acum, am demonstrat cele mai ºi dotarea acestuia cu 
primãria Lehliu Sat? bune intenþii, iar prin ceea ce voi echipamente de joacã pentru 
I.S.: Din punct de vedere face în continuare, faptele mele copii; Înfiinþare serviciu 
economic ºi administrativ, am vor fi certitudine de bunãstare ºi salubrizare; Reabilitarea 
preluat administraþia publicã prosperitate pentru dvs.. Vã infrastructurii stradale prin 
localã cu mari datorii financiare doresc tuturor un Crãciun pietruire; Asfaltarea unui 
cãtre furnizorii de servicii ºi îmbelºugat ºi un An Nou fericit segment de drum lung de 600 
deficienþe în organigramã, cu ºi prosper! La mulþi ani!  metri în satul Sãpunari; 

î 

î 

î 

î 

î 

î 

î 

î 

î 

 Irlanda – 21 locuri de muncã: muncã l 10 ngajatorii din Spaþiul Economic montator tâmplãrie din aluminiu, 1 ºofer : 30 ºofer autobuz, 15 
crescãtori de animale pentru producþia ºlefuitor/pilitor, 10 ºofer profesionist European oferã, prin intermediul profesionist, 1 casier, 1 ºef de schimb, 1 A de lapte ºi carne, 11 Ciontolitor camion (Europa), 5 electrician auto, 5 reþelei EURES România, 1.189 manager adjunct restaurant, 1 personal 
transator carne;mecanic auto, 3 inginer mecanic, 2 locuri de muncã vacante, dupã cum în domeniul gastronomiei de sistem, 3 

cercetãtor postdoctoral, 1 tehnician în urmeazã: bucãtar, 1 chef de rang, 2 personal l Croaþia – 10 locuri de muncã: 10 
electronicã;servire client, 1 asistent medical l Spania – 6 locuri de muncã: 5 ºofer muncitor în construcþii;

geriatrie, 11 asistent medical, 2 mãcelar, TIR internaþional, 1 maseur; l Slovacia – 39 locuri de muncã: 30 l Norvegia – 6 locuri de muncã: 2 
3 faianþar, 2 personal pentru curãþenie, 5 ºofer autocamion transport l Portugalia – 300 locuri de muncã: brutar, 2 patiser, 1 ambalator ºi asistent 
lucrãtor în metalurgie, 1 sudor MAG, 2 internaþional, 7 îngrijitor 280 culegãtor de zmeurã, 20 ºef de panificaþie, 1 ºofer distribuitor;
mecanic industrial, 2 lucrãtor în depozit, persoane/infirmier, 2 operator mecanic;echipã;

l Franþa – 1 loc de muncã : 1 lucrãtor 2 comisionar, 4 operator stivuitor, 1 l Austria – 20 locuri de muncã: 10 l Italia – 280 locuri de muncã: 150 
hotelier;specialist IT, 1 laborant, 2 lucrãtor în lucrãtor forestier, 10 zugrav;asistent medical, 100 infirmier, 30 
l Polonia – 1 loc de muncã: 1 producþie, 1 commis de cuisine, 1 îngrijitor persoane; l Ungaria – 15 locuri de muncã: 5 
consultant client cu cunoºtinþe de limba dulgher, 1 inginer construcþii civile, 10 muncitor în prelucrarea lemnului, 5 l Malta – 200 locuri de muncã: 200 
românã;ºofer de autobuz, 2 tinichigiu, 1 þiglar, 10 muncitor în prelucrarea produselor din ºofer autobuz ºi tramvai;

mecanic de locomotivã; Persoanele interesate sã ocupe un loc de carne, 4 agent de curãþenie, 1 ºef de l Germania – 107 locuri de muncã: 1 
l Marea Britanie – 102 locuri de muncã pot viziona ofertele accesând schimb; tâmplar (alternativ dulgher), 15 
muncã: 100 îngrijitor persoane, 2 www.eures.anofm.ro, sau se pot prezenta l Bulgaria – 10  locuri de muncã: 10 electricieni în construcþii, 1 zugrav-
asistent medical; la sediul AJOFM Cãlãraºi, unde operator în industria ºi prelucrarea vopsitor, 3 operator stivuitor, 3 
l Republica Cehã – 71 locuri de consilierul EURES îi poate îndruma.lemnului;electrician, 3 mecanic auto, 2 sudor, 3 

î Rep: Care ar fi bilanþul î Rep: La finele anului 2016, comunã civilizatã în care viaþa 
primãriei din primele 6 luni în ce stadiu se aflã comuna lor de zi cu zi sã fie mai uºoarã 
din acest al doilea mandat? Gurbãneºti? ºi mai plãcutã. În acest sens, 

prioritatea numãrul unu va fi S.M.: Personal, nu sunt în S.M.: Consider cã localitãþile 
modernizarea întregii mãsurã sã contabilizez lucrãrile Gurbãneºti, Valea Preznei, 
infrastructuri stradale a efectuate însã, pot sã prezint Coþofanca ºi Preazna se aflã 
comunei. Apoi, finalizarea doar ce am fãcut împreunã cu într-o continuã dezvoltare din 
gospodãriei de apã în satul echipa mea atât cât bugetul punct de vedere al 
Coþofanca. De asemenea, îmi voi primãriei mi-a permis. Primele infrastructurii rutiere. Din punct 
pune amprenta în luni din acest nou mandat au de vedere economic existã un 
implementarea unui proiect cu fost fructuoase, reuºind datoritã 
fonduri europene sumelor colectate din taxe ºi 
nerambursabile având ca impozite, dar ºi a fondurilor 
obiectiv „Modernizarea ºcolii în naþionale sau structurale atrase, 
satul Gurbãneºti, construire salã sã finalizãm câteva obiective 
sport, grupuri sanitare importante, printre care 
interioare ºi instalare centralã amintesc urmãtoarele: înseamnã calitatea de primar Mircea Brânduºã
termicã cu combustibil lemnos". - Reabilitarea exterioarã a al comunitãþii din care faceþi 
Demarare proiect P.N.D.L. de sediului primãriei prin parte. Cu ce idei v-aþi început nul dintre primarii 
asfaltare a 3 km de strãzi înlocuirea acoperiºului, montare activitatea de primar? comunelor cãlãrãºene, pe 
comunale. Reabilitarea ºi ferestre ºi uºi termopane, lucrãri S.M.: Evident, este o mare Ucare locuitorii l-au ales sã le 
modernizarea tuturor fântânilor de zugrãvire, amenajare platou onoare sã lucrezi în slujba administreze nevoile, se numeºte 
din comunã. Punerea în valoare ºi gard forjat;concetãþenilor tãi. Din prima zi Sandu Manea. Domnia sa a fost ales 
a monumentelor istorice din - Reabilitarea prin lucrãri de ca primar mi-am propus sã a doua oarã de cãtre gospodarii din 
satele comunei. Înfiinþarea unor pietruire a 3 km de strãzi de imprim comunei aspectul ºi Gurbãneºti, fiind siguri cã se va 
parcuri cu locuri de joacã pentru inters public local în satul Valea condiþiile unei localitãþi moderne implica ºi în continuare în 
copii în satele comunei. Presnei;ºi europene. De asemenea, am rezolvarea problemelor. Ca edil, a parteneriat între primãrie ºi un 
î Rep: Care este mesajul acþionat asupra principiilor de - Reabilitarea prin lucrãri de reuºit sã confirme încrederea important om de afaceri care ºi-
dvs. pe care îl transmiteþi eficienþã, accesabilitate ºi pietruire a drumului comunal, electorilor, fiind considerat cel mai a exprimat dorinþa de a înfiinþa 
locuitorilor comunei dezvoltare doar în folosul lung de 1,3 km, care uneºte bun primar pe care l-a avut o ºcoalã profesionalã având ca 
Gurbãneºti în preajma locuitorilor. satele Gurbãneºti ºi Preasna;comuna. Dintre realizãri nu lipsesc scop calificarea tinerilor din 
sãrbãtorilor de iarnã?investiþiile fãcute în ºcoli, grãdiniþe, - Reabilitarea prin lucrãri de î Rep: Care au fost comunã în domeniul agricol. Nu 

cãminul cultural, iluminatul public. pietruire a drumului judeþean principiile dupã care v-aþi în ultimul rând, în cadrul S.M.: Dragi concetãþeni, cât timp 
N-au fost trecute cu vederea nici care face legãtura între satele coordonat activitatea de cãminului cultural activeazã un veþi fi solidari cu mine, drumul 
bisericile sau drumurile comunale. Gurbãneºti ºi Valea Presnei;primar? ansamblu popular cu rezultate ascendent al comunitãþii noastre 
De altfel, domnia sa sperã ca, în notabile. - Finalizarea lucrãrilor de S.M.: De la început am dorit ca nu va fi presãrat cu prea multe 
urmãtorii ani, sã aducã comuna modernizare a iluminatului modalitatea prin care îmi voi î Rep: Pentru perioada obstacole. Speranþele fiecãruia, 
Gurbãneºti, din punct de vedere public stradal prin înlocuirea desfãºura activitatea de primar urmãtoare din acest mandat, vã promit, vor deveni împliniri ºi 
economic, social ºi administrativ, la lãmpilor vechi cu becuri sã se facã într-o transparenþã ce v-aþi propus sã realizaþi? nici un efort nu va fi prea mare 
un nivel cât mai ridicat. economice ºi tehnologie led;totalã. Am impus acest lucru ºi pentru a-mi sluji comuna ºi pe S.M.: Doresc sã precizez cã toate 

- Alocarea din bugetul local cãtre în rândul funcþionarilor voi toþi, aºa cum am spus-o de acþiunile pe care le voi 
î Rep: D-le primar, în câteva cele cinci biserici din satele primãriei tocmai pentru a arãta fiecare datã. Fiind în prag de întreprinde în urmãtorii ani vor 
cuvinte vã rog sã ne comunei în vederea realizãrii locuitorilor cã suntem implicaþi sãrbãtori vã transmit zile avea în centrul lor interesele 
prezentaþi punctul dvs. de unor lucrãri de reabilitare tot timpul în dezvoltarea satelor senine, pace în suflet, sãnãtate locuitorilor, dreptul de a avea 
vedere vis-a-vis de ceea ce exterioarã ºi înlocuire acoperiº.în care trãiesc. ºi un sincer La Mulþi Ani! posibilitatea sã trãiascã într-o 

municipiul reºedinþã de judeþ, PSD obþinând în judeþul Cãlãraºi Parlament ºi Guvern, Roxana SD Cãlãraºi a obþinut o 
diferenþa a fost de 3 ori mai mare un scor electoral ce nu a mai fost Natalia Paþurcã, Marius victorie importantã în P în favoarea PSD, 12.300 de atins de peste 12 ani. Organizarea Dulce, Eugen Nicolicea, alegerile parlamentare din 11 
cãlãrãºeni punând ºtampila pe din campanie s-a vãzut în Iulian Iacomi, Sorin decembrie a.c., reuºind sã obþinã 
listele social democraþilor. procentele obþinute de noi în Vrãjitoru, sunt OAMENI un mandat de senator ºi douã de 

majoritatea localitãþilor din judeþ. pentru OAMENI, ºi cãrora deputaþi fãrã a fi nevoie de 
George Chiriþã, directorul de Am îndrãznit sã cred ºi am reuºit! le PASÃ de români. S-a redistribuire.
campanie al PSD Cãlãraºi, ne-a Am crezut în energia, elanul, muncit mult ºi Social democraþii au câºtigat 
declarat cã rezultatele nu sunt dãruirea, implicarea ºi optimismul mulþumirile sunt pentru detaºat în localitãþi mari conduse 
întâmplãtoare, fiind efectul unei tinerei echipe PSD Cãlãraºi, în întreaga ECHIPÃ PSD de primari liberali, cum ar fi 
bune organizãri, a muncii echipei dorinþa de a ieºi CÂªTIGÃTORI!  Cãlãraºi! Mulþumesc Modelu, Dragalina ºi Borcea, 
de campanie, dar ºi a programului Am crezut în VALOAREA cãlãrãºenilor pentru cã au precum ºi în Cãlãraºi, acolo unde 
propus de PSD. candidaþilor PSD Cãlãraºi, am ºtiut votat PSD!", a afirmat votul mergea cu precãdere cãtre 
„Rezultatele vorbesc de la sine, cã cei doriþi sã ne reprezinte în George Chiriþã.PNL, însã de data asta, în 

Ionuþ Stan: „Vreau sã încerc ºi sper sã reuºesc sã fac 
ceva benefic pentru locuitorii comunei Lehliu Sat"

George Chiriþã (PSD): „Organizarea din 
campanie s-a vãzut în rezultatele obþinute 

de noi în judeþ la parlamentare"

Drum asfaltat SãpunariDrum pietruit Lehliu SatIluminat nocturn parc ºi dotare zona joacã pentru copiiÎn faþa primãriei

Primãria Lehliu Sat

Zona verde cu tei plantaþi

1.189 locuri de muncã vacante în Spaþiul Economic European

Sandu Manea: „Toate acþiunile 
pe care le voi întreprinde în 

urmãtorii ani vor avea în centrul 
lor interesele locuitorilor“

Drum pietruit la intrarea în satul Preasna
Viceprimarul Ion Roman arãtând drumul judeþean 

reabilitat prin pietruire, Gurbãneºti -  Valea Presnei

Primarul Manea Sandu discutând cu locuitorii

Stradã pietruitã 
în satul Valea Presnei

Viceprimarul Roman supravegând lucrãrile 
de efectuare podeþ traversare stradã
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Mircea Brânduºã care sunt tare mândru. Toatã Igienizarea comunei ºi a 
viaþa mea e legatã de aceastã cimitirelor prin defriºarea 
comunã întrucât aici m-am copacilor, buruienilor; Plantarea legerile s-au încheiat, 
împlinit profesional ca tehnician a 100 tei în Lehliu Sat ºi 100 comentariile continuã, iar 
veterinar. Sunt un om obiºnuit, pruni în Sãpunari; Extindere reprezentanþii unitãþilor A
cu idealuri, cu dorinþa de a avea ºcoalã prin construire salã sport.administrativ teritoriale din 
cu toþii o viaþã cât mai Rep: Ce obiective v-aþi judeþ s-au repliat, luând tot mai 
frumoasã. trasat pentru perioada în serios strategiile de dezvoltare 

urmãtoare a mandatului dvs.?Rep: Aþi candidat în varã pe termen mediu ºi lung. Pentru 
pentru prima oarã la funcþia punerea acestora în practicã se I.S.: În primul rând, sã continui 

vor orienta puternic spre acele de primar. Ce v-a determinat proiectele începute, prin care 
surse de finanþare care sã le sã o faceþi? La ce diferenþã aþi vreau sã nu-mi dezamãgesc 
ofere mai multã independenþã obþinut aceastã funcþie? concetãþenii. Vreau sã încerc ºi 
faþã de bugetul primit de la I.S.: Într-adevãr, pânã în 2016 nu sper sã reuºesc sã fac ceva 
judeþ. Exact aºa stau lucrurile ºi am fãcut politicã. În urma benefic pentru ei, cum ar fi: 
în comuna Lehliu Sat, care are discuþiilor purtate cu Modernizarea infrasctructurii 
nevoie de modernizarea reprezentanþii partidelor politice stradale prin asfaltarea a 5 km 
infrastructurii ºi de dar ºi în urma solicitãrilor din de strãzi de importanþã localã; 
implementarea unor proiecte partea locuitorilor care îmi Înfiinþare sistem video de ºi mai ales sã le demonstrezi cã lipsã de personal în cele mai care sã îmbunãtãþeascã viaþa cunoºteau caracterul, supraveghere în cele mai pe forþe proprii poþi realiza ceva. importante servicii.locuitorilor. Pentru a afla mai seriozitatea, am decis sã importante puncte ale comunei; În campanie nu le-am oferit Rep: Pentru îmbunãtãþirea multe detalii despre aceste candidez la funcþia de primar, Înfiinþare reþea canalizare; promisiuni deºarte ci proiecte în activitãþii ºi pentru accesul la aspecte interesante am stat de reuºind sã câºtig la peste 300 de Extindere ºi modernizare care cred: reabilitarea ºi fonduri structurale ºi la orice vorbã cu primarul în funcþie, voturi faþã de contracandidaþii iluminat public stradal; Crearea modernizarea strãzilor altã oportunitate de Ionuþ Stan, un om tânãr, deschis mei.    unei perdele de ozonificare a comunale; crearea de locuri de dezvoltare localã, ce mãsuri cãtre nou ºi dornic sã aducã comunei prin plantarea a 200 tei Rep: Ce calitãþi sau muncã; înfiinþare reþea aþi luat?comuna Lehliu Sat, cât mai de-a lungul DN 3 ºi DJ 305. pregãtire credeþi cã ar trebui canalizare; igienizarea comunei; aproape de standardele impuse I.S.: O primã decizie pe care am sã aibã un om pentru a þinti Rep: Care este mesajul de modernizarea iluminatului public de Uniunea Europeanã. propus-o Cosiliului Local a fost la aceastã funcþie? Cu ce aþi Crãciun ºi Anul Nou al stradal; înfiinþare serviciu 

aceea de a completa serviciile câºtigat încrederea primarului comunei Lehliu salubrizare; înfiinþare echipã 
deficitare cu specialiºti în locuitorilor?Rep: Cine este Ionuþ Stan? Sat?fotbal, obiective prin care vizez 
domeniu, considerând cã acest Vã rog sã vã faceþi o scurtã I.S.: Cu siguranþã, nu studiile I.S.: Stimaþi concetãþeni, au mai creºtera considerabilã a nivelului 
aspect este unul extrem de prezentare. superioare definesc caracterul, rãmas câteva zile pânã când de trai prin acþiuni culturale, 
important cunoscând faptul cã onestitatea sau implicarea unui I.S.: M-am nãscut în Lehliu Sat Naºterea Domnului va vesti una sportive ºi educative. 
existã oportunitãþi de finanþare primar. Trebuie sã-þi pese de acum 43 ani, tot aici mi-am din cele mai frumoase sãrbãtori Rep: De ce aþi ales Partidul pe care, dacã nu le vom aborda oameni, sã-i iubeºti, sã fii cinstit întemeiat o familie, am un fiu de ale creºtinãtãþii, Crãciunul ºi Social Democrat? Ce aþi corespunzãtor, le vom pierde. câteva zile pânã când ceasul va apreciat la pesediºti?

Rep: Ce proiecte/lucrãri aþi bate intrarea în noul an. De 6 
I.S.: Am ales PSD pentru cã mã reuºit sã finalizaþi pânã la luni sunt primarul comunei ºi 
identific cu doctrina politicã a aceastã datã? doresc sã fiþi conºtienþi cã prin 
acestui partid. Apreciez cã 

tot ceea ce fac ºi voi face, vreau I.S.: În 6 luni de când sunt pesediºtii au libertatea de a se 
sã nu vã dezamãgesc. Fiþi primar, cu siguranþã, nu am avut putea exprima liber ºi de a 
convinºi cã dorinþa mea este sã timpul necesar sã realizez prea munci.   
slujesc interesele comunei ºi ale multe: Înfiinþare iluminat 

Rep: La învestirea dvs. în dvs.. Prin ceea ce am fãcut pânã nocturn în parcul din Lehliu Sat 
funcþie, cum aþi gãsit acum, am demonstrat cele mai ºi dotarea acestuia cu 
primãria Lehliu Sat? bune intenþii, iar prin ceea ce voi echipamente de joacã pentru 
I.S.: Din punct de vedere face în continuare, faptele mele copii; Înfiinþare serviciu 
economic ºi administrativ, am vor fi certitudine de bunãstare ºi salubrizare; Reabilitarea 
preluat administraþia publicã prosperitate pentru dvs.. Vã infrastructurii stradale prin 
localã cu mari datorii financiare doresc tuturor un Crãciun pietruire; Asfaltarea unui 
cãtre furnizorii de servicii ºi îmbelºugat ºi un An Nou fericit segment de drum lung de 600 
deficienþe în organigramã, cu ºi prosper! La mulþi ani!  metri în satul Sãpunari; 

î 

î 

î 

î 

î 

î 

î 

î 

î 

 Irlanda – 21 locuri de muncã: muncã l 10 ngajatorii din Spaþiul Economic montator tâmplãrie din aluminiu, 1 ºofer : 30 ºofer autobuz, 15 
crescãtori de animale pentru producþia ºlefuitor/pilitor, 10 ºofer profesionist European oferã, prin intermediul profesionist, 1 casier, 1 ºef de schimb, 1 A de lapte ºi carne, 11 Ciontolitor camion (Europa), 5 electrician auto, 5 reþelei EURES România, 1.189 manager adjunct restaurant, 1 personal 
transator carne;mecanic auto, 3 inginer mecanic, 2 locuri de muncã vacante, dupã cum în domeniul gastronomiei de sistem, 3 

cercetãtor postdoctoral, 1 tehnician în urmeazã: bucãtar, 1 chef de rang, 2 personal l Croaþia – 10 locuri de muncã: 10 
electronicã;servire client, 1 asistent medical l Spania – 6 locuri de muncã: 5 ºofer muncitor în construcþii;

geriatrie, 11 asistent medical, 2 mãcelar, TIR internaþional, 1 maseur; l Slovacia – 39 locuri de muncã: 30 l Norvegia – 6 locuri de muncã: 2 
3 faianþar, 2 personal pentru curãþenie, 5 ºofer autocamion transport l Portugalia – 300 locuri de muncã: brutar, 2 patiser, 1 ambalator ºi asistent 
lucrãtor în metalurgie, 1 sudor MAG, 2 internaþional, 7 îngrijitor 280 culegãtor de zmeurã, 20 ºef de panificaþie, 1 ºofer distribuitor;
mecanic industrial, 2 lucrãtor în depozit, persoane/infirmier, 2 operator mecanic;echipã;

l Franþa – 1 loc de muncã : 1 lucrãtor 2 comisionar, 4 operator stivuitor, 1 l Austria – 20 locuri de muncã: 10 l Italia – 280 locuri de muncã: 150 
hotelier;specialist IT, 1 laborant, 2 lucrãtor în lucrãtor forestier, 10 zugrav;asistent medical, 100 infirmier, 30 
l Polonia – 1 loc de muncã: 1 producþie, 1 commis de cuisine, 1 îngrijitor persoane; l Ungaria – 15 locuri de muncã: 5 
consultant client cu cunoºtinþe de limba dulgher, 1 inginer construcþii civile, 10 muncitor în prelucrarea lemnului, 5 l Malta – 200 locuri de muncã: 200 
românã;ºofer de autobuz, 2 tinichigiu, 1 þiglar, 10 muncitor în prelucrarea produselor din ºofer autobuz ºi tramvai;

mecanic de locomotivã; Persoanele interesate sã ocupe un loc de carne, 4 agent de curãþenie, 1 ºef de l Germania – 107 locuri de muncã: 1 
l Marea Britanie – 102 locuri de muncã pot viziona ofertele accesând schimb; tâmplar (alternativ dulgher), 15 
muncã: 100 îngrijitor persoane, 2 www.eures.anofm.ro, sau se pot prezenta l Bulgaria – 10  locuri de muncã: 10 electricieni în construcþii, 1 zugrav-
asistent medical; la sediul AJOFM Cãlãraºi, unde operator în industria ºi prelucrarea vopsitor, 3 operator stivuitor, 3 
l Republica Cehã – 71 locuri de consilierul EURES îi poate îndruma.lemnului;electrician, 3 mecanic auto, 2 sudor, 3 

î Rep: Care ar fi bilanþul î Rep: La finele anului 2016, comunã civilizatã în care viaþa 
primãriei din primele 6 luni în ce stadiu se aflã comuna lor de zi cu zi sã fie mai uºoarã 
din acest al doilea mandat? Gurbãneºti? ºi mai plãcutã. În acest sens, 

prioritatea numãrul unu va fi S.M.: Personal, nu sunt în S.M.: Consider cã localitãþile 
modernizarea întregii mãsurã sã contabilizez lucrãrile Gurbãneºti, Valea Preznei, 
infrastructuri stradale a efectuate însã, pot sã prezint Coþofanca ºi Preazna se aflã 
comunei. Apoi, finalizarea doar ce am fãcut împreunã cu într-o continuã dezvoltare din 
gospodãriei de apã în satul echipa mea atât cât bugetul punct de vedere al 
Coþofanca. De asemenea, îmi voi primãriei mi-a permis. Primele infrastructurii rutiere. Din punct 
pune amprenta în luni din acest nou mandat au de vedere economic existã un 
implementarea unui proiect cu fost fructuoase, reuºind datoritã 
fonduri europene sumelor colectate din taxe ºi 
nerambursabile având ca impozite, dar ºi a fondurilor 
obiectiv „Modernizarea ºcolii în naþionale sau structurale atrase, 
satul Gurbãneºti, construire salã sã finalizãm câteva obiective 
sport, grupuri sanitare importante, printre care 
interioare ºi instalare centralã amintesc urmãtoarele: înseamnã calitatea de primar Mircea Brânduºã
termicã cu combustibil lemnos". - Reabilitarea exterioarã a al comunitãþii din care faceþi 
Demarare proiect P.N.D.L. de sediului primãriei prin parte. Cu ce idei v-aþi început nul dintre primarii 
asfaltare a 3 km de strãzi înlocuirea acoperiºului, montare activitatea de primar? comunelor cãlãrãºene, pe 
comunale. Reabilitarea ºi ferestre ºi uºi termopane, lucrãri S.M.: Evident, este o mare Ucare locuitorii l-au ales sã le 
modernizarea tuturor fântânilor de zugrãvire, amenajare platou onoare sã lucrezi în slujba administreze nevoile, se numeºte 
din comunã. Punerea în valoare ºi gard forjat;concetãþenilor tãi. Din prima zi Sandu Manea. Domnia sa a fost ales 
a monumentelor istorice din - Reabilitarea prin lucrãri de ca primar mi-am propus sã a doua oarã de cãtre gospodarii din 
satele comunei. Înfiinþarea unor pietruire a 3 km de strãzi de imprim comunei aspectul ºi Gurbãneºti, fiind siguri cã se va 
parcuri cu locuri de joacã pentru inters public local în satul Valea condiþiile unei localitãþi moderne implica ºi în continuare în 
copii în satele comunei. Presnei;ºi europene. De asemenea, am rezolvarea problemelor. Ca edil, a parteneriat între primãrie ºi un 
î Rep: Care este mesajul acþionat asupra principiilor de - Reabilitarea prin lucrãri de reuºit sã confirme încrederea important om de afaceri care ºi-
dvs. pe care îl transmiteþi eficienþã, accesabilitate ºi pietruire a drumului comunal, electorilor, fiind considerat cel mai a exprimat dorinþa de a înfiinþa 
locuitorilor comunei dezvoltare doar în folosul lung de 1,3 km, care uneºte bun primar pe care l-a avut o ºcoalã profesionalã având ca 
Gurbãneºti în preajma locuitorilor. satele Gurbãneºti ºi Preasna;comuna. Dintre realizãri nu lipsesc scop calificarea tinerilor din 
sãrbãtorilor de iarnã?investiþiile fãcute în ºcoli, grãdiniþe, - Reabilitarea prin lucrãri de î Rep: Care au fost comunã în domeniul agricol. Nu 

cãminul cultural, iluminatul public. pietruire a drumului judeþean principiile dupã care v-aþi în ultimul rând, în cadrul S.M.: Dragi concetãþeni, cât timp 
N-au fost trecute cu vederea nici care face legãtura între satele coordonat activitatea de cãminului cultural activeazã un veþi fi solidari cu mine, drumul 
bisericile sau drumurile comunale. Gurbãneºti ºi Valea Presnei;primar? ansamblu popular cu rezultate ascendent al comunitãþii noastre 
De altfel, domnia sa sperã ca, în notabile. - Finalizarea lucrãrilor de S.M.: De la început am dorit ca nu va fi presãrat cu prea multe 
urmãtorii ani, sã aducã comuna modernizare a iluminatului modalitatea prin care îmi voi î Rep: Pentru perioada obstacole. Speranþele fiecãruia, 
Gurbãneºti, din punct de vedere public stradal prin înlocuirea desfãºura activitatea de primar urmãtoare din acest mandat, vã promit, vor deveni împliniri ºi 
economic, social ºi administrativ, la lãmpilor vechi cu becuri sã se facã într-o transparenþã ce v-aþi propus sã realizaþi? nici un efort nu va fi prea mare 
un nivel cât mai ridicat. economice ºi tehnologie led;totalã. Am impus acest lucru ºi pentru a-mi sluji comuna ºi pe S.M.: Doresc sã precizez cã toate 

- Alocarea din bugetul local cãtre în rândul funcþionarilor voi toþi, aºa cum am spus-o de acþiunile pe care le voi 
î Rep: D-le primar, în câteva cele cinci biserici din satele primãriei tocmai pentru a arãta fiecare datã. Fiind în prag de întreprinde în urmãtorii ani vor 
cuvinte vã rog sã ne comunei în vederea realizãrii locuitorilor cã suntem implicaþi sãrbãtori vã transmit zile avea în centrul lor interesele 
prezentaþi punctul dvs. de unor lucrãri de reabilitare tot timpul în dezvoltarea satelor senine, pace în suflet, sãnãtate locuitorilor, dreptul de a avea 
vedere vis-a-vis de ceea ce exterioarã ºi înlocuire acoperiº.în care trãiesc. ºi un sincer La Mulþi Ani! posibilitatea sã trãiascã într-o 

municipiul reºedinþã de judeþ, PSD obþinând în judeþul Cãlãraºi Parlament ºi Guvern, Roxana SD Cãlãraºi a obþinut o 
diferenþa a fost de 3 ori mai mare un scor electoral ce nu a mai fost Natalia Paþurcã, Marius victorie importantã în P în favoarea PSD, 12.300 de atins de peste 12 ani. Organizarea Dulce, Eugen Nicolicea, alegerile parlamentare din 11 
cãlãrãºeni punând ºtampila pe din campanie s-a vãzut în Iulian Iacomi, Sorin decembrie a.c., reuºind sã obþinã 
listele social democraþilor. procentele obþinute de noi în Vrãjitoru, sunt OAMENI un mandat de senator ºi douã de 

majoritatea localitãþilor din judeþ. pentru OAMENI, ºi cãrora deputaþi fãrã a fi nevoie de 
George Chiriþã, directorul de Am îndrãznit sã cred ºi am reuºit! le PASÃ de români. S-a redistribuire.
campanie al PSD Cãlãraºi, ne-a Am crezut în energia, elanul, muncit mult ºi Social democraþii au câºtigat 
declarat cã rezultatele nu sunt dãruirea, implicarea ºi optimismul mulþumirile sunt pentru detaºat în localitãþi mari conduse 
întâmplãtoare, fiind efectul unei tinerei echipe PSD Cãlãraºi, în întreaga ECHIPÃ PSD de primari liberali, cum ar fi 
bune organizãri, a muncii echipei dorinþa de a ieºi CÂªTIGÃTORI!  Cãlãraºi! Mulþumesc Modelu, Dragalina ºi Borcea, 
de campanie, dar ºi a programului Am crezut în VALOAREA cãlãrãºenilor pentru cã au precum ºi în Cãlãraºi, acolo unde 
propus de PSD. candidaþilor PSD Cãlãraºi, am ºtiut votat PSD!", a afirmat votul mergea cu precãdere cãtre 
„Rezultatele vorbesc de la sine, cã cei doriþi sã ne reprezinte în George Chiriþã.PNL, însã de data asta, în 

Ionuþ Stan: „Vreau sã încerc ºi sper sã reuºesc sã fac 
ceva benefic pentru locuitorii comunei Lehliu Sat"

George Chiriþã (PSD): „Organizarea din 
campanie s-a vãzut în rezultatele obþinute 

de noi în judeþ la parlamentare"

Drum asfaltat SãpunariDrum pietruit Lehliu SatIluminat nocturn parc ºi dotare zona joacã pentru copiiÎn faþa primãriei

Primãria Lehliu Sat

Zona verde cu tei plantaþi

1.189 locuri de muncã vacante în Spaþiul Economic European

Sandu Manea: „Toate acþiunile 
pe care le voi întreprinde în 

urmãtorii ani vor avea în centrul 
lor interesele locuitorilor“

Drum pietruit la intrarea în satul Preasna
Viceprimarul Ion Roman arãtând drumul judeþean 

reabilitat prin pietruire, Gurbãneºti -  Valea Presnei

Primarul Manea Sandu discutând cu locuitorii

Stradã pietruitã 
în satul Valea Presnei

Viceprimarul Roman supravegând lucrãrile 
de efectuare podeþ traversare stradã



ª-unde mã strângea Aºa d-am vãzut,Minerva, Bucureºti, 1982, se dãdeau la vite pentru (Pr.prof. Petre Vintilescu, 
Sudoare-mi curgea, La munþi te-am suitp.52-53), spor ºi sãnãtate, sau se op.cit., p. 9; Psaltirea 

proorocului ºi împãratului Tot mir se fãcea. ªi te-am scoborâtfãceau colaci spre a fi Doamne Ler,
David, Editura Biserica  (...) N Þara Româneascãagãþaþi în copaci, sã Domn din cer,
Ortodoxã, Alexandria, rodeascã anul viitor. (vezi Da-n cap ce-mi punea? (Sã se pomeneascã): Cuvioasã la privire
2003, p. 294).ºi Elena Niculiþã-Voronca, Cununã de schini, Bine –am nemerit,Mi s-a fapt d-o mãnãstire,

Datinile ºi credinþele Pentru fuga Sfintei Schini ºi mãrãcini, Bine ne-a primitMãnãstire-n trei turnuri,
poporului român, vol. I, Nãscãtoare de Dumnezeu ª-unde-o aºezau, (Cutare), om bun,Trei turnuri, trei rãzvanuri; 
Cernãuþi, 1903, p. 939). cu pruncul ºi Iosif, sã Om bun ºi bãtrân.Lacrimi ciuruiau, închinãtorii vin „N-
În folclorul nostru ascultãm o poveste din rai Se rostogoleau, Bine i-a pãrutbisericã,/Sã se-nchine, sã se 
categoriile transcendentale ºi pãstratã într-un colind pe Tot grâu se fãceau. Dacã ne-a vãzut :roage,/Sã le ierte din 
ºi categoriile vremelniciei pãmântul dintre Carpaþi ºi pãcate,/Din D-atuncea s-a dat Afar-a ieºit,
apar amestecate unele cu Dunãre, ºi în care datele pãcate/Jumãtate,/Din greºeli Vinul la bãtrâni, ªoimi ºi-a zãvorât,
altele, luând aspectul unei biblice ºi bisericeºti au avut a treia parte" (G. Dem. Grâul la norod, Câinii ºi-a legat,„ÎN ÞARA DE fresce, în care pitorescul la bazã o însuºire liber Teodorescu, op.cit., p. 52 / Mirul la preoþi, P-alþii i-a certat; 
stã la un loc cu severitatea, consimþitã a acestora, adicã v.55, 60). Sã ne miruiascã, În cas ne-a bãgat,PESTE VEAC" (Pr. prof. Petre Vintilescu, întocmai aºa cum o Îmi închipui cã aº fi la Rar, la zile mari, La vatrã ne-a pus,op.cit., pp. 7 – 8 ). înlesneºte procedeul Mãnãstirea Dervent. La Ziua de Crãciun Focul ne-a aprins,se gãseºte limanul liturgic.Prea bine poate fi un poarta dinspre Bugeac, ª-a de Boboteazã.mântuirii, ca o urcare la Masã ne-a întinsproces de interpãtrundere, ceata lui Dima. La Sfânta COLINDUL LUI (G.Dem.Teodorescu, op cit., cer a omului numai cu ªi ne-a ospãtatde transcendenþã ºi slujbã, sãvârºitã în biserica HRISTOSajutorul lui Dumnezeu, Cristos ºi Apostolii, Colind, ªi ne-a mângâiat.contingenþã. La întrebarea ierarhului Iachint al Ler-oi Leo,Care, dupã cum ne învaþã p.36) Când te-am desfãºat,lui Dumnezeu cãtre Nicã Vicinei, se aºeazã norodul, Sus, la-naltul cerºi Crezul, „pentru noi Tu te-ai bucurat :Experienþa unei conºtiinþe Fãt-Frumos: „Ale cui sunt stareþul Andrei, „bãtrânii oamenii ºi pentru a noastrã Pe scaun de Domn, Pân-ai gongãit,ceste oi/De sbierar-aºa religioase formatã exclusiv frumoºi" (monahos, mântuire S-a pogorât din P-un jeþ d-aurel

Noi ne-am odihnit;frumos/ªi frumos ºi în atmosfera liturgicã, scria cãlugãr), chiar „Buna ceruri ºi S-a întrupat de la ªade Iisus Hristos,cuvios?", rãspunsul Pân-am mai bãut,Maicã Precista/ªi Sfânta pãrintele profesor Petre Duhul Sfânt ºi din Maria Bunul Dumnezeu.pastorului e aproape Mare c-ai crescut;Duminica". Maica Precista Vintilescu în 1943, se Fecioara ºi s-a fãcut om", ºi Mai în jos de eldeadreptul liturgic: îl þine în braþe chiar pe a fost „jertfã de ispãºire verificã tipic în viaþa ºi în Pân ne-am închinat,
Stã maica privindD-ale taleIisus („Aghioas – Iisus pentru pãcatele noastre" Tu cã mi-ai zburatcugetarea poporului român. 
ªi Iosif cel sfântCu-ale mele,Hristoase!), cãruia îi (Ioan 4, 10 ). „Creaþiile româneºti de Sus la-naltul cer,Astfel cuvântând:anunþã rãstignirea: „ªtire Eu le pasc „Liturghia a fost singura folclor se referã nu atât la La sfântul Ion-Fiul meu cel bun,la lume am dat/Cã þie o sã-þi Tu le pãzeºti;                în mãsurã sã satisfacã religie cât la religiozitate". De te-a botezat,Tu când te-ai nãscutciopleascã/Cruce naltã-aceastã aspiraþie a Eu le mulg,Asistãm la un proces de Bun nume þi-a datFost-a veacul bunmpãrãteascã". (G.Dem. Tu le-nmulþeºti;sufletului religios. asimilare lãsat în voia De Iisus Hristos,Ca ºi cel d-acum.Teodorescu, op.cit., p.52 ).Imaginea contactului cu o Eu le tunzputerilor naturale, nedirijat Mare Dumnezeu, Noi ne-am nemerit,Iisus a fost rãstignit „Pe lume cereascã o are Tu mi le creºti... de o acþiune de Domn al tuturorÎn braþe te-am luatcruce d-mãr dulce", cu care credinciosul mai întâi ca în  (G.Dem. Teodorescu, Poezii sistematizare ori de control ª-al românilor.ªi mi te-am purtatprilej aflãm „Din ce este oglindã sau în ghiciturã, populare române, Bucureºti, didactic. Este tocmai ceea Iar gazda bãtrânãªi te-am ridicatfapt/Vinul/ªi mirul/ªi cum zicea Sfântul Apostol 1885,p.41).ce înlesnea Liturghia. Fie-n voie bunã.Sus la-nalþii munþi rumenul grâu": Pavel, de îndatã ce a pãºit Rãsunã în aceste versuri, Îmi amintesc cã la Lãloaia, Gazda lui Hristos,Printre verzii brazi,în lãcaºul în care se ªi ei cã-mi bãteau elegant ºi subtil boltite, pe valea Trotuºului – eram Rãmâi sãnãtos.ªi te-am scoborât Prin talpe,sãvârºeºte Liturghia, adicã distincte ecouri liturgice copil pe atunci – pâinea Soarele-n de-searã,N þara ungureascãîn bisericã" (preot profesor Prin palme, din formule ca acel  „Ale pentru anafurã se frângea, 

Noi pe uºã-afarã.Petre Vintilescu, Liturghia ªi-n þara sãseascã Tot cuie de fer, tale dintru ale tale...", ori nu se înfigea cuþitul în ea. 
La mulþi ani cu bine La un sas bogatîn viaþa româneascã, Þinte de oþel; din texte ca acel al La sfârºitul Liturghiei cei 
ªi cu sãnãtate!Tipografia cãrþilor Cu sasã bãtrânã,ª-und-le þintuia psalmului 103 de la mai tineri sãrutau mâna 

bisericeºti, Bucureºti, (G.Dem. Teodorescu, De veste c-a prins,Sânge cã curgea, vecernie: „Cât s-au mãrit dreaptã a bãtrânilor.
op.cit.,, 1982, pp. 27 – 28). 1943). Porcii ºi-a închis,Tot vin se fãcea; lucrurile Tale, Doamne, De Boboteazã, sub 

Într-un Colind de preot (G. ªoimi ºi-a deslãþat,toate cu înþelepciune le-ai Rãzvan Ciucã, (...) picioarele preoþilor care 
Dem. Teodorescu, Poezii fãcut! Umplutu-s-a Câinilor ne-a dat,ª-unde mã-ncingea Slobozia, 2016,sfinþeau aghiasma mare se 
populare române, Ed. N goanã ne-a luat.pãmântul de zidirea Ta" Cu brâu de mãceº, aºterneau paie care, apoi, înainte de Crãciun       
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rimãria Municipiului Cãlãraºi, Centrului Cultural Judeþan Ansamblul Folcloric „Grâuºorul" Cãlãraºi; 17:00 - 17:30 - Vizitarea Cãsuþei 
în parteneriat cu Centrul Cãlãraºi, dirijor: Diana Vieru; al comunei Jegãlia, coregraf Sile lui RudolfAnsamblul Folcloric „Macii 

BaraitaruPCultural Judeþean Cãlãraºi, l 16 – 21 decembrie, Piaþa BIG 17:30 - 18:00 - Vizitarea Cãsuþei Bãrãganului" al comunei 
organizeazã anul acesta, Ansamblul Folcloric „Bãrãganul" ORIZONT – CÃSUÞA LUI MOª lui Moº CrãciunCiocãneºti, coregraf Aurel 
urmãtoarele evenimente, menite sã al Centrului Cultural Judeþean CRÃCIUN – cãsuþã special Mailat; 18:00 - 18:30 – Cadouri oferite 

Cãlãraºi, coregraf Aurel Mailatpuncteze Sãrbãtorile de iarnã 2016. amenajatã ce va fi deschisã dupã pe scenã de cãtre Moº CrãciunAnsamblul Folcloric „Spicul 
programul: 10.00-13.00; 16.30- l 19-21 decembrie –program de  18:30 - 21:00 – Recitaluri live cu Dorobanþu" al comunei 
18.00; în intervalul 13.00-16.30 -  13, 14, 15 decembrie, Sala colinde la sediul Primãriei artiºtii consacraþi: Mandinga, Dorobanþu, coregraf Aurel 
Moºul va parcurge, în caleaºcã, BARBU ªTIRBEI – CARAVANA Municipiului Cãlãraºi, susþinut Xonia, ªogoriþele, Pact (Adi Mailat;
trasee prin oraº ºi va împãrþi FILMULUI ROMÂNESC pentru de  grupuri de elevi din Ordeanu ºi Leo Iorga)Ansamblul Folcloric „Hora" al dulciuri copiilor, va face copii ºi tineri  - proiecþii de film învãþãmântul cãlãraºean ºi de 21:00 - 22:00 – DJ Rezidentcomunei Independenþa, coregraf fotografii cu aceºtia. La cãsuþã, în regim gratuit, adresate în alþi colindãtori, conform unei Aurel Mailat;de asemenea, Moºul va împãrþi special elevilor din unitãþile de programãri convenite.  

l Duminicã, 25.12.2016dulciuri ºi va face fotografii. Ansamblul Folcloric „Cununa" al învãþãmânt cãlãrãºene; Organizator Primãria 
Organizator Primãria 10:00 - 12:00 – Radioul lui Moº comunei Spanþov, coregraf organizator: Primãria Municipiului Cãlãraºi;
Municipiului Cãlãraºi; CrãciunSimona Gherghescu;Municipiului Cãlãraºi;

l 21 decembrie – Închiderea 
l 17 decembrie, Piaþa Big - orele 15:00 - 16:30 – Radioul lui Moº Ceatã de colindãtori de la  Orãºelului lui Moº Crãciun  - 
10.30 – 13.00 Program de Crãciunl 15 decembrie - Concert Cetatea Veche (comuna Organizatori: Primãria 
colinde (obiceiuri ºi tradiþii) - caritabil de Crãciun „Clinchet de Spanþov), îndrumãtor viceprimar 16:30 - 17:00 – Vizitarea Cãsuþei Municipiului Cãlãraºi ºi Centrul 
Organizator Centrul Cultural argint pe aripi de colind" - Cornel Toma SpiriduºilorCultural Judeþean Cãlãraºi. Se 
Judeþean Cãlãraºi în parteneriat organizator Centrul Cultural 17:00 - 17:30 - Vizitarea Cãsuþei va pleca din Piaþa Big la ora l 24-25 decembrie - Platoul din 
cu Primãria Municipiului Judeþean Cãlãraºi; lui Rudolf16.00, cu destinaþia Km 0 - faþa Centrului Cultural Judeþean 
Cãlãraºi;Deschidere ora 18:00 - Sala de Platoul din faþa Centrului – spectacole pe scena în aer 17:30 - 18:00 - Vizitarea Cãsuþei 
Ansamblul Folcloric „Dor de spectacole „Barbu ªtirbei"; Cultural. Moº Crãciun, alãturi de liber. Organizator Centrul lui Moº Crãciun
Dor" al comunei Dor Mãrunt, Corul „Symbol" al Patriarhiei colindãtori, va defila pe aceastã Cultural Judeþean Cãlãraºi; 18:00 - 18:30 – Cadouri oferite coregraf Sile BaraitaruRomâne, dirijor profesor diacon rutã. Orele 16.00—16.30 - colinde pe scenã de cãtre Moº Crãciun

Jean Lupu; Ansamblul Folcloric „Cununiþa în aer liber la Primãria PROGRAM                  1 8:30 - 21:30 – Recitaluri live cu Grâului" al comunei Modelu, Grupul de copii  „Flores Campi" Municipiului Cãlãraºi– corul 
artiºtii consacraþi: Trupa Zero, „MOª CRÃCIUN                coregraf Sile Baraitarual Centrului Cultural Judeþean Patriarhiei, elevi ai liceelor 
Amna, DJ Jungle, HangiþeleLA TINE ACASÃ"Cãlãraºi, coordonator cãlãrãºene;Ansamblul Folcloric „Roseþi" al 
21:30 - 22:00 – DJ RezidentAlexandrina Borandã; comunei Roseþi, coregraf Sile Corul „Vatra" al comunei 
22:00 -  22:15 - Foc de artificiil Sâmbãtã, 24.12.2016BaraitaruAnsamblul Folcloric „Bãrãganul" Ciocãneºti, dirijor preot Cristian 

al Centrului Cultural Judeþean Dumitru; 10:00 - 12:00 – Radioul lui Moº Ansamblul Folcloric „Mlãdiþele" 
Cãlãraºi, coregraf Aurel Mailat; l Sâmbãtã, 31 decembrie - Crãciunal comunei Dichiseni, coregraf Ceatã de Brezãieri al comunei 
Taraful „Bãrãganul" al Centrului Sile Baraitaru concert de revelion – Platoul din Ciocãneºti, coordonator preot 15:00 - 16:30 – Radioul lui Moº 
Cultural Judeþean Cãlãraºi, Cristian Dumitru; Crãciun faþa  Centrului Cultural Ansamblul Folcloric „Unirea" al 
dirijor Cristian Obrejan; Ansamblul Folcloric „Bãrãganul" Judeþean. Organizator Centrul comunei Unirea, coregraf Sile 16:30 - 17:00 – Vizitarea Cãsuþei 

Cultural Judeþean Cãlãraºi.Corul „Camerata Danubii" al al Centrului Cultural Judeþean Baraitaru Spiriduºilor

Programul sãrbãtorilor de iarnã pregãtit de Primãria 
Municipiului Cãlãraºi împreunã cu Centrul Cultural Judeþean

u toþii aºteptãm cu mare drag 
sãrbãtorile de iarnã ºi pe Moº 
Crãciun. În special copiii sunt C

cei mai rãsfãþaþi întrucât iarna vine 
ºi cu serbãri. Un astfel de moment, 
intitulat sugestiv, „Moº Crãciun, bine-
ai venit!” a avut loc joi, 22 
decembrie, în sala amenajatã festiv a 
Cãminului Cultural. Cu siguranþã nu 
a lipsit îndrãgitul Moº Crãciun, 
bãtrânul fiind aºteptat de toþi copiii 
cuminþi ºi... mai puþin cuminþi. Cei 
mici s-au pregãtit intens ºi l-au 
rãsfãþat cu un amplu ºi bogat 
program artistic. ªi au demonstrat 
cã au stofã de artiºti. Cu poezii, 
dansuri ºi colinde au fãcut spectacol, 
urmãriþi cu atenþie, din public, de 
pãrinþi ºi bunici. Au evoluat pe scenã 
grupa mare a Grãdiniþei cu Program 
Normal Nr. 1 Unirea, coordonatã de 
educatoarea Emilia Melinte, care a scenã pe ritmurile unui vals al iernii. 
prezentat dansurile „Valsul fulgilor Clasa a IV-a pregãtitã de dna 
de nea” ºi „Sunt o româncuþã”. Au învãþãtor Silica Cojocaru a surprins 
urmat copiii clasei pregãtitoare asistenþa cu un cover la colindele 
pregãtiþi de dl învãþãtor Viorel „Sus boieri” ºi „O, ce veste 
Dumitrache ºi  elevii clasei I, minunatã!”. Cercul de lecturã 
învãþãtoare Stavarache Simona, care coordonat de domniºoara bibliotecar 
împreunã au prezentat dansul „Jingle Hariclia Slujitoru a prezentat sceneta 
Bells”. Clasa a II-a, învãþãtor „Necazul lui Moº Crãciun” ºi 
Slujitoru Hariclia, a intonat colindul colindele „A venit Crãciunul” ºi 
„Din an în an”. Elevii clasei a III-a „Legãnelul lui Iisus”. Clasele V, VI ºi 
pregãtiþi de dna învãþãtor a VIII-a pregãtite de dna profesor 
Dumitrache Georgeta, au evoluat pe Carmen Ghicu au prezentat sceneta 

„Doamna, copiii ºi Crãciunul”. Copiii 
de la Centrul de Zi, îndrumãtor 
Gabriel Ciungu, au intonat douã 
frumoase ºi emoþionante colinde… 
„ªi-auzi! Rãsar cântãri acum, 
frânturi dintr-o colindã, ºi vin mereu, 
se opresc în drum, se aud acum în 
tindã…” Ultimul moment al serbãrii 
a aparþinut Ansamblului Folcloric 
Unirea - juniori pregãtiþi de 
instructorul Sile Baraitaru, care a 
prezentat o suitã de dansuri populare 
româneºti ºi colinde tradiþionale. 
Dacã emoþiile nu le-au dat bãtãi de 
cap în prima parte a serbãrii, în 
momentul în care ºi-a fãcut apariþia 
ºi Moº Crãciun, cei mici au fost 
copleºiþi de bucurie. La rugãmintea 
primarului Florian Belu, Moºul a 
venit, desigur, cu desaga plinã cu 
daruri pe care le-a dãruit la finalul 
serbãrii.

n ºedinþa de Consiliu Judeþean din data de 
6 decembrie, consilierii au avut la mapã ºi 
rpoiectul de hotãrâre privind rectificarea Î

bugetului judeþului Cãlãraºi. La acest proiect, 
preºedintele CJ, Vasile Iliuþã, a propus un 
amendament prin care solicita suma de 
130.000 de lei pentru achiziþionarea unui 

microbuz de cãtre Direcþia Generalã de 
Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului, 
solicitare care a fost aprobatã de cãtre 
consilieri.

George Chiriþã, consilier judeþean, spune însã 
cã acest lucru s-a fãcut prin nerespecatarea 
legii finanþelor publice 273/2006, care permite 
actualizarea listei de investiþii la instituþiile 
publice pânã la data de 31 octombrie.

În acest caz, lista a fost modificatã mult mai 
târziu, intrându-se în contradicþie cu legea 
respectivã. 

Serbare de iarnã la Unirea - 
„Moº Crãciun, bine-ai venit!”

Consilierul George 
Chiriþã atrage atenþia 
asupra nerespectãrii 

legii finanþelor de 
cãtre executivul 

Consiliului Judeþean

Început în aprilie 2016, drumul (DC 1 milion de euro fiecare.
25) ce leagã localitãþile Vâlcelele ºi De asemenea, în cadrul Agenþiei 
Bogdana (comuna Dragoº Vodã) a pentru Finanþarea Investiþiilor Rurale 
fost inaugurat în luna septembrie a (AFIR), a fost declarat eligibil un al 
acestui an. Proiectul, din cadrul proiect pentru asfaltarea a 4,5 km de 
Programului Naþional de Dezvoltare drum, în valoare de 1 milion de euro, 
Localã, a avut o valoare de 1 milion pentru care se aºteaptã finanþarea. 
de euro ºi a presupus asfaltarea a 4,7 Asfaltarea drumurilor din localitãþile 
km de drum ºi a 2,8 km de trotuare. comunei este prioritatea principalã a 
La inaugurare au paricipat oficialitãþi lui Ionel Tatu, acesta propunându-ºi 
din cadrul Ministerului Dezvoltãrii, ca pânã la finalul mandatului sã 
preºedintele CJ Cãlãraºi, Vasile Iliuþã poatã reabilita peste jumãtate din 
(fost primar al comunei Vâlcelele) ºi drumurile comunale, pe care s-a 
primarul comunei Dragoº Vodã, Ion turnat deja piatrã.
Radu Aurel.

Mare iubitor al sportului, primarul 
Tatu a depus documentaþia la Primarul comunei Vâlcelele spune cã 
Compania Naþionalã de Investiþii va continua asfaltarea drumurilor din 
pentru construcþia unei sãli de sport comunã ºi în anul 2017, având depus 
lângã ºcoala din comunã.un proiect, tot pe PNDL, pentru 
Pentru cã ne aflãm în pragul reabilitarea a încã 6,5 km. În cadrul 
sãrbãtorilor de iarnã, Primãria aceluiaºi Program a fost depus un al 6 luni de la preluarea funcþiei de onel Tatu a devenit primar al 
Vâlcelele a pregãtit peste 200 de doilea proiect ce vizeazã  primar, Ionel Tatu a reuºit sã comunei Vâlcelele în vara acestui 
pachete pe care le-a oferit copiilor dar modernizarea Bazei Sportive. Ambele puncteze câteva realizãri pe     an, fiind la primul sãu mandat în I
ºi persoanelor nevoiaºe din comunã.proiecte au o valoare de aproximativ agenda sa. fruntea comunei. Deºi au trecut doar 

Primar Ionel Tatu (Vâlcelele): „Încheiem anul acesta cu câteva 
proiecte finalizate ºi altele care aºteaptã finanþarea” 
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Agenþia pentru Dezvoltare Regionalã Sud 
Muntenia vã doreºte multã sãnãtate, 
fericire ºi împliniri pe mãsura viselor! 

Alãturi de urãrile tradiþionale de 
sãrbãtori, transmitem mulþumiri tuturor 

colaboratorilor, partenerilor ºi prietenilor 
regiunii noastre 

pentru încrederea acordatã ºi sprijinul 
oferit de-a lungul timpului! Vã dorim, 
dumneavoastrã ºi celor dragi, Crãciun 

fericit ºi un An Nou plin de realizãri atât 
în plan personal,cât ºi în plan profesional!

Cu preþuire,
Liviu MUªAT, Director

Tuturor cãlãrãºenilor le dorim ca 
Sfintele Sãrbãtori de iarnã sã îi 

gãseascã cu liniºte în suflet ºi cu belºug 
ºi bucurii în casã, iar Noul An 2017 sã 

vinã cu sãnãtate, cu noroc ºi cu 
realizãri personale ºi profesionale!

Cu consideraþie,

Colectivul Consiliului Judeþean Cãlãraºi

Preºedinte,

Vasile ILIUÞÃ

Un an mai bogat în împliniri, mai înalt 
în aspiraþii ºi plin de succese. Vã stau 

alãturi oricând aveþi nevoie ºi vã doresc 
sã aveþi parte de cei mai buni ani 

alãturi de cei care vã sunt cu adevãrat 
dragi! 

Crãciun fericit 
ºi La mulþi ani! 

Senator Roxana Natalia Paþurcã, 
Preºedinte OFSD Cãlãraºi

Cu ocazia sfintelor sãrbãtori de iarnã 
vã rog sã primiþi urãrile noastre de 

bine, de belºug, de fericire ºi de 
îndeplinire a tuturor dorinþelor alãturi 

de cei dragi. 

La Mulþi Ani tuturor 
cãlãrãºenilor! 

Dragoº Coman, 
Viceprimar Municipiul Cãlãraºi 

La aceastã cumpãnã dintre ani, lãsaþi sã 
treacã prin fereastra sufletului 

dumneavoastrã magia sãrbãtorilor, 
lãsaþi-vã cuprinºi de fericire ºi bucurie 
ºi rãmâneþi aºa pentru tot restul vieþii. 

Crãciun Fericit, 
La Mulþi Ani! 

Consilier Judeþean Ciprian Pandea, 
Preºedinte PSD Cãlãraºi

Priviþi anul care a trecut cu sufletul 
unui om înþelept ºi noul an cu ochi 

limpezi de copil reflectând uimirea ºi 
credinþa. Sperând cã mã consideraþi un 
prieten al dumneavoastrã îndrãznesc 
sã vã trimit gândul meu ca noul an sã 

vã aducã dragostea, armonia, 
strãlucirea ºi lumina pe care le meritaþi 
din plin. Sãrbãtori fericite alãturi de cei 

dragi ºi La Mulþi Ani!
Iulian Iacomi, 

Deputat PSD

E cumpãna dintre ani! Sã privim înapoi 
cu iertare, înainte cu speranþã, în jos cu 

înþelegere ºi în sus cu recunoºtinþã! 
Speranþa sã vã deschidã poarta spre un 

An Nou plin de bucurii ºi împliniri! 

Senator 

Rãducu George Filipescu, 

Preºedinte PNL Cãlãraºi

Frumuseþea sãrbãtorilor de iarnã 
sã vã gãseascã în case alãturi de 
cei dragi. Aceastã sãrbatoare sã 

vã aducã multã sãnãtate, fericire 
ºi împlinirea tuturor dorinþelor. 

Director Alexandru Drãgulin, 

SP GCFS Cãlãraºi 

Fie ca sãrbãtorile de anul acesta sã vã 
umple sufletul de bucurie, încredere, 

speranþã ºi iubire. 
Iar Moºul sã vã aducã cele mai dorite ºi 

neaºteptate cadouri vouã ºi celor 
apropiaþi. 

Librãriile Arienta, 
Camelia ºi Iulian Ispir

Fie ca aceste sãrbãtori ale Crãciunului 
ºi Anului Nou sã fie un moment de 

bucurie, liniºte sufleteascã ºi armonie 
universalã. Farmecul colindelor sã ne 

aducã aminte cã întotdeauna mai existã 
o ºansã de de mai bine, liniºte ºi pace 

sufleteascã! 

Director Gheorghe Ciocârlan, 

SP CTAFL Cãlãraºi

Bogaþia sufleteascã este darul cel mai 
de preþ pe care are fiecare. Împarte 

celor dragi cadouri, bucurie, voie bunã, 
liniºte sufleteascã ºi înþelegere. 

Crãciun Fericit ºi un 
cãlduros La Mulþi Ani! 

Marius Gavrilã ºi COMPANIA 
ARTISTICÃ MIX MUSIC 

Magia sãrbãtorilor de iarnã sã reverse 
asupra voastrã sãnãtate, belºug ºi 

bucurii, sã vã ridice sufletele spre noi 
trepte spirituale ºi sã vã însoþeascã 

paºii pe drumul vieþii. 

La Mulþi Ani ºi sãrbãtori 
fericite tuturor! 

Conducerea 
Ecoaqua SA Cãlãraºi

Luminã, pace, bucurie, zãpadã, viaþã, 
dãruire, iertare, zâmbet, sãrbãtoare, 

toate acestea ne aduc an de an 
Crãciunul. Deschide-þi sufletul ºi lasã 

cãldura sãrbãtorilor de iarnã sã te 
învãluie ca un vis frumos. 

Sãrbãtori Fericite ºi La 
Mulþi Ani! 

Centrul Cultural Judeþean Cãlãraºi

Nu suntem niciodatã singuri - acesta 
este mesajul Crãciunului. Crãciunul 

înseamnã mai mult decât brazi 
împodobiþi, lumânãri aprinse miros de 
cozonaci ºi mere coapte, Crãciunul este 
spiritul dulce al prieteniei, sufletul cald 

al pãrinþilor, al celor dragi care 
lumineazã tot anul. Este bunãtatea, 

speranþa renãscute. Este pace ºi 
înþelegere... 

Crãciun fericit pentru toatã lumea! 
Ion ªtefan, 

Medir Cãlãraºi

Sã aveþi parte numai de clipe 
minunate, de bucurii ºi fericire 

alãturi de familie ºi cei dragi. În anul 
care începe, sã aveþi puterea sã vã 

îndepliniþi toate visele ºi dorinþele. 

La Mulþi Ani! 
Primar Nicolae Râjnoveanu, 

Comuna Roseþi

La aceastã cumpãnã dintre ani lãsaþi sã 
treacã prin fereastra sufletului 

dumneavoastrã, magia sãrbãtorilor, 
lãsaþi-vã cuprinºi de fericire ºi bucurie 
ºi rãmâneþi aºa pentru tot restul vieþii. 

Crãciun Fericit, 
La Mulþi Ani! 

Primar Florian Belu, 
Comuna Unirea

Crãciunul este acea sãrbãtoare 
minunatã care ne dã putere sã fim mai 
buni, mai generoºi ºi mai curajoºi. Sã 
îndrãznim sã visãm ºi sã sperãm mai 
mult, sã credem cu tãrie cã anul ce va 
începe va fi mai rodnic ºi mai fericit. 

Crãciun Fericit ºi un An 
Nou mai bun! 

Primar Iulian Radu, 
Comuna Dichiseni

Sãrbãtori fericite! 
Sã aveþi parte de multã cãldurã în suflet 

ºi în casã, bucurie în inimã ºi multã 
sãnãtate ºi putere de muncã. 

La Mulþi Ani! 
Primar Aurel Vasile, 

Comuna Jegãlia

Ca de obicei, sã ne adunãm în jurul 
bradului alãturi de familie ºi de cei 

dragi, sã lãsãm lumina Crãciunului sã 
ne pãtrundã în case ºi sã ne bucurãm 

de magia sãrbãtorilor. 

Sãrbãtori Fericite, 
La mulþi ani! 

Primar Aniel Nedelcu, 
Comuna Borcea

Cu bradul împodobit, masa 
îmbelºugatã ºi toþi cei dragi alãturi, aºa 

sã vã gãseascã Sfintele Sãrbãtori ale 
Crãciunului pe toþi. Fie ca aceastã 

sãrbãtoare sã vã aducã numai bucurii, 
multã fericire ºi pace. 

Crãciun Fericit 
ºi La Mulþi Ani! 
Primar Mihail Penu, 

Comuna Chiselet

Fie ca acest Crãciun sã fie un moment 
de bucurie, liniºte sufleteascã ºi 

armonie. Farmecul lui sã ne aducã 
aminte cã întotdeauna mai existã o 

ºansã de mântuire. Sã ne bucurãm de 
frumoasele noastre tradiþii. 

Crãciun fericit ºi un an 
nou cu bucurii!
 Primar George Avram, 

Comuna ªtefan Vodã

Fie ca Sãrbãtoarea Sfântã a Crãciunului 
sã vã aducã zile senine, împliniri, 

bucurii ºi multã sãnãtate ºi fericire. 
Dumnezeu sã vã cãlãuzeascã ºi sã vã 

lumineze calea în noul an. 

Crãciun Fericit, 
La mulþi Ani! 

Primar Niki Gheorghescu,
Comuna Spanþov

Cu ocazia Naºterii Domnului, vã doresc, 
dvs ºi familiilor dvs, multã sãnãtate, 

pace, bucurie ºi toate cele bune! 
Sãrbãtori fericite alãturi de cei dragi! 

Noul an sã fie presãrat cu realizãri 
remarcabile, împliniri, sãnãtate, 

fericire ºi baftã! 

Primar Gheorghe Uleia, 

Comuna Ulmeni

Deschideþi uºa ºi lãsaþi spiritul 
Crãciunului sã vã intre în casã! 

Deschideþi inimile ºi lãsaþi Bucuria ºi 
Împlinirea sã vã intre în suflet! 

Deschideþi larg braþele ºi îmbrãþiºarea 
voastrã caldã, vorba bunã ºi gândul 

curat sã fie cel mai de preþ cadou 
pentru cei dragi! Fie ca iubirea, 

înþelepciunea, încrederea ºi 
generozitatea sã vã cãlãuzeascã paºii în 

noul an! 
Primar Tudorel Minciunã, 

Comuna Mitreni

Minunatele nopþi ale Crãciunului, 
colindelor ºi datinilor strãmoºeºti sã vã 

gãseascã la ceas de bucurie alãturi de 
oaspeþii cei dragi. Vã doresc tot binele, 

gândurile bune ºi curate sã vã 
însoþeascã pretutindeni, fericirea ºi 

succesul sã vã fie mereu alãturi! 
Primar Irinel Roman, 

Comuna Chirnogi

Sã ne-adune bun cu bun, 
Sfânta searã de Crãciun

Cã-i mai Sfântã decât toate
La mulþi ani cu sãnãtate!

Primar Aurel Gazu, 
Comuna Curcani

Cu colinde de Crãciun, vã dorim un an 
mai bun, ºi cu dragoste creºtinã sã 

primiþi în dar luminã, zurgãlãi de flori 
de gheaþã sã vã bucure de viaþã, mult 
noroc sã aveþi în toate, la mulþi ani cu 

sãnãtate! 
Primar Ion Robu, 

Comuna Crivãþ

 Fie ca acest Crãciun sã fie un moment 
de bucurie, liniºte sufleteascã ºi 

armonie. Farmecul lui sã ne aducã 
aminte cã întotdeauna mai existã o 

ºansã de mântuire. Sã ne bucurãm de 
frumoasele noastre tradiþii. Crãciun 

fericit ºi un an nou cu bucurii! 

Primar Florin Dumitrescu, 

Comuna Plãtãreºti

Sãrbãtori fericite cu bucurii ºi impliniri 
alãturi de cei dragi! Sã vã gãseascã 

Moºul cu masa bogatã ºi sufletul curat! 

Primar Grigore Dumitru, 

Comuna Sohatu 

 Cu bradul împodobit, masa 
îmbelºugatã ºi toþi cei dragi alãturi, 
aºa sã vã gãseascã Sfintele Sãrbãtori 

ale Crãciunului pe toþi. Fie ca 
aceastã sãrbãtoare sã vã aducã 

numai bucurii, multã fericire ºi pace. 
Crãciun Fericit ºi La Mulþi Ani! 

Primar Gheorghiþã Cãrtuºanu, 
Comuna Fundeni

Sãrbãtori fericite 
ºi un sincer LA MULÞI ANI!

Viorel IVANCIU
Viceprimar al municipiului Cãlãraºi

Dragoº Florin COMAN
Viceprimar al municipiului Cãlãraºi

Valentin Dumitru DECULESCU
Administrator public
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Agenþia pentru Dezvoltare Regionalã Sud 
Muntenia vã doreºte multã sãnãtate, 
fericire ºi împliniri pe mãsura viselor! 

Alãturi de urãrile tradiþionale de 
sãrbãtori, transmitem mulþumiri tuturor 

colaboratorilor, partenerilor ºi prietenilor 
regiunii noastre 

pentru încrederea acordatã ºi sprijinul 
oferit de-a lungul timpului! Vã dorim, 
dumneavoastrã ºi celor dragi, Crãciun 

fericit ºi un An Nou plin de realizãri atât 
în plan personal,cât ºi în plan profesional!

Cu preþuire,
Liviu MUªAT, Director

Tuturor cãlãrãºenilor le dorim ca 
Sfintele Sãrbãtori de iarnã sã îi 

gãseascã cu liniºte în suflet ºi cu belºug 
ºi bucurii în casã, iar Noul An 2017 sã 

vinã cu sãnãtate, cu noroc ºi cu 
realizãri personale ºi profesionale!

Cu consideraþie,

Colectivul Consiliului Judeþean Cãlãraºi

Preºedinte,

Vasile ILIUÞÃ

Un an mai bogat în împliniri, mai înalt 
în aspiraþii ºi plin de succese. Vã stau 

alãturi oricând aveþi nevoie ºi vã doresc 
sã aveþi parte de cei mai buni ani 

alãturi de cei care vã sunt cu adevãrat 
dragi! 

Crãciun fericit 
ºi La mulþi ani! 

Senator Roxana Natalia Paþurcã, 
Preºedinte OFSD Cãlãraºi

Cu ocazia sfintelor sãrbãtori de iarnã 
vã rog sã primiþi urãrile noastre de 

bine, de belºug, de fericire ºi de 
îndeplinire a tuturor dorinþelor alãturi 

de cei dragi. 

La Mulþi Ani tuturor 
cãlãrãºenilor! 

Dragoº Coman, 
Viceprimar Municipiul Cãlãraºi 

La aceastã cumpãnã dintre ani, lãsaþi sã 
treacã prin fereastra sufletului 

dumneavoastrã magia sãrbãtorilor, 
lãsaþi-vã cuprinºi de fericire ºi bucurie 
ºi rãmâneþi aºa pentru tot restul vieþii. 

Crãciun Fericit, 
La Mulþi Ani! 

Consilier Judeþean Ciprian Pandea, 
Preºedinte PSD Cãlãraºi

Priviþi anul care a trecut cu sufletul 
unui om înþelept ºi noul an cu ochi 

limpezi de copil reflectând uimirea ºi 
credinþa. Sperând cã mã consideraþi un 
prieten al dumneavoastrã îndrãznesc 
sã vã trimit gândul meu ca noul an sã 

vã aducã dragostea, armonia, 
strãlucirea ºi lumina pe care le meritaþi 
din plin. Sãrbãtori fericite alãturi de cei 

dragi ºi La Mulþi Ani!
Iulian Iacomi, 

Deputat PSD

E cumpãna dintre ani! Sã privim înapoi 
cu iertare, înainte cu speranþã, în jos cu 

înþelegere ºi în sus cu recunoºtinþã! 
Speranþa sã vã deschidã poarta spre un 

An Nou plin de bucurii ºi împliniri! 

Senator 

Rãducu George Filipescu, 

Preºedinte PNL Cãlãraºi

Frumuseþea sãrbãtorilor de iarnã 
sã vã gãseascã în case alãturi de 
cei dragi. Aceastã sãrbatoare sã 

vã aducã multã sãnãtate, fericire 
ºi împlinirea tuturor dorinþelor. 

Director Alexandru Drãgulin, 

SP GCFS Cãlãraºi 

Fie ca sãrbãtorile de anul acesta sã vã 
umple sufletul de bucurie, încredere, 

speranþã ºi iubire. 
Iar Moºul sã vã aducã cele mai dorite ºi 

neaºteptate cadouri vouã ºi celor 
apropiaþi. 

Librãriile Arienta, 
Camelia ºi Iulian Ispir

Fie ca aceste sãrbãtori ale Crãciunului 
ºi Anului Nou sã fie un moment de 

bucurie, liniºte sufleteascã ºi armonie 
universalã. Farmecul colindelor sã ne 

aducã aminte cã întotdeauna mai existã 
o ºansã de de mai bine, liniºte ºi pace 

sufleteascã! 

Director Gheorghe Ciocârlan, 

SP CTAFL Cãlãraºi

Bogaþia sufleteascã este darul cel mai 
de preþ pe care are fiecare. Împarte 

celor dragi cadouri, bucurie, voie bunã, 
liniºte sufleteascã ºi înþelegere. 

Crãciun Fericit ºi un 
cãlduros La Mulþi Ani! 

Marius Gavrilã ºi COMPANIA 
ARTISTICÃ MIX MUSIC 

Magia sãrbãtorilor de iarnã sã reverse 
asupra voastrã sãnãtate, belºug ºi 

bucurii, sã vã ridice sufletele spre noi 
trepte spirituale ºi sã vã însoþeascã 

paºii pe drumul vieþii. 

La Mulþi Ani ºi sãrbãtori 
fericite tuturor! 

Conducerea 
Ecoaqua SA Cãlãraºi

Luminã, pace, bucurie, zãpadã, viaþã, 
dãruire, iertare, zâmbet, sãrbãtoare, 

toate acestea ne aduc an de an 
Crãciunul. Deschide-þi sufletul ºi lasã 

cãldura sãrbãtorilor de iarnã sã te 
învãluie ca un vis frumos. 

Sãrbãtori Fericite ºi La 
Mulþi Ani! 

Centrul Cultural Judeþean Cãlãraºi

Nu suntem niciodatã singuri - acesta 
este mesajul Crãciunului. Crãciunul 

înseamnã mai mult decât brazi 
împodobiþi, lumânãri aprinse miros de 
cozonaci ºi mere coapte, Crãciunul este 
spiritul dulce al prieteniei, sufletul cald 

al pãrinþilor, al celor dragi care 
lumineazã tot anul. Este bunãtatea, 

speranþa renãscute. Este pace ºi 
înþelegere... 

Crãciun fericit pentru toatã lumea! 
Ion ªtefan, 

Medir Cãlãraºi

Sã aveþi parte numai de clipe 
minunate, de bucurii ºi fericire 

alãturi de familie ºi cei dragi. În anul 
care începe, sã aveþi puterea sã vã 

îndepliniþi toate visele ºi dorinþele. 

La Mulþi Ani! 
Primar Nicolae Râjnoveanu, 

Comuna Roseþi

La aceastã cumpãnã dintre ani lãsaþi sã 
treacã prin fereastra sufletului 

dumneavoastrã, magia sãrbãtorilor, 
lãsaþi-vã cuprinºi de fericire ºi bucurie 
ºi rãmâneþi aºa pentru tot restul vieþii. 

Crãciun Fericit, 
La Mulþi Ani! 

Primar Florian Belu, 
Comuna Unirea

Crãciunul este acea sãrbãtoare 
minunatã care ne dã putere sã fim mai 
buni, mai generoºi ºi mai curajoºi. Sã 
îndrãznim sã visãm ºi sã sperãm mai 
mult, sã credem cu tãrie cã anul ce va 
începe va fi mai rodnic ºi mai fericit. 

Crãciun Fericit ºi un An 
Nou mai bun! 

Primar Iulian Radu, 
Comuna Dichiseni

Sãrbãtori fericite! 
Sã aveþi parte de multã cãldurã în suflet 

ºi în casã, bucurie în inimã ºi multã 
sãnãtate ºi putere de muncã. 

La Mulþi Ani! 
Primar Aurel Vasile, 

Comuna Jegãlia

Ca de obicei, sã ne adunãm în jurul 
bradului alãturi de familie ºi de cei 

dragi, sã lãsãm lumina Crãciunului sã 
ne pãtrundã în case ºi sã ne bucurãm 

de magia sãrbãtorilor. 

Sãrbãtori Fericite, 
La mulþi ani! 

Primar Aniel Nedelcu, 
Comuna Borcea

Cu bradul împodobit, masa 
îmbelºugatã ºi toþi cei dragi alãturi, aºa 

sã vã gãseascã Sfintele Sãrbãtori ale 
Crãciunului pe toþi. Fie ca aceastã 

sãrbãtoare sã vã aducã numai bucurii, 
multã fericire ºi pace. 

Crãciun Fericit 
ºi La Mulþi Ani! 
Primar Mihail Penu, 

Comuna Chiselet

Fie ca acest Crãciun sã fie un moment 
de bucurie, liniºte sufleteascã ºi 

armonie. Farmecul lui sã ne aducã 
aminte cã întotdeauna mai existã o 

ºansã de mântuire. Sã ne bucurãm de 
frumoasele noastre tradiþii. 

Crãciun fericit ºi un an 
nou cu bucurii!
 Primar George Avram, 

Comuna ªtefan Vodã

Fie ca Sãrbãtoarea Sfântã a Crãciunului 
sã vã aducã zile senine, împliniri, 

bucurii ºi multã sãnãtate ºi fericire. 
Dumnezeu sã vã cãlãuzeascã ºi sã vã 

lumineze calea în noul an. 

Crãciun Fericit, 
La mulþi Ani! 

Primar Niki Gheorghescu,
Comuna Spanþov

Cu ocazia Naºterii Domnului, vã doresc, 
dvs ºi familiilor dvs, multã sãnãtate, 

pace, bucurie ºi toate cele bune! 
Sãrbãtori fericite alãturi de cei dragi! 

Noul an sã fie presãrat cu realizãri 
remarcabile, împliniri, sãnãtate, 

fericire ºi baftã! 

Primar Gheorghe Uleia, 

Comuna Ulmeni

Deschideþi uºa ºi lãsaþi spiritul 
Crãciunului sã vã intre în casã! 

Deschideþi inimile ºi lãsaþi Bucuria ºi 
Împlinirea sã vã intre în suflet! 

Deschideþi larg braþele ºi îmbrãþiºarea 
voastrã caldã, vorba bunã ºi gândul 

curat sã fie cel mai de preþ cadou 
pentru cei dragi! Fie ca iubirea, 

înþelepciunea, încrederea ºi 
generozitatea sã vã cãlãuzeascã paºii în 

noul an! 
Primar Tudorel Minciunã, 

Comuna Mitreni

Minunatele nopþi ale Crãciunului, 
colindelor ºi datinilor strãmoºeºti sã vã 

gãseascã la ceas de bucurie alãturi de 
oaspeþii cei dragi. Vã doresc tot binele, 

gândurile bune ºi curate sã vã 
însoþeascã pretutindeni, fericirea ºi 

succesul sã vã fie mereu alãturi! 
Primar Irinel Roman, 

Comuna Chirnogi

Sã ne-adune bun cu bun, 
Sfânta searã de Crãciun

Cã-i mai Sfântã decât toate
La mulþi ani cu sãnãtate!

Primar Aurel Gazu, 
Comuna Curcani

Cu colinde de Crãciun, vã dorim un an 
mai bun, ºi cu dragoste creºtinã sã 

primiþi în dar luminã, zurgãlãi de flori 
de gheaþã sã vã bucure de viaþã, mult 
noroc sã aveþi în toate, la mulþi ani cu 

sãnãtate! 
Primar Ion Robu, 

Comuna Crivãþ

 Fie ca acest Crãciun sã fie un moment 
de bucurie, liniºte sufleteascã ºi 

armonie. Farmecul lui sã ne aducã 
aminte cã întotdeauna mai existã o 

ºansã de mântuire. Sã ne bucurãm de 
frumoasele noastre tradiþii. Crãciun 

fericit ºi un an nou cu bucurii! 

Primar Florin Dumitrescu, 

Comuna Plãtãreºti

Sãrbãtori fericite cu bucurii ºi impliniri 
alãturi de cei dragi! Sã vã gãseascã 

Moºul cu masa bogatã ºi sufletul curat! 

Primar Grigore Dumitru, 

Comuna Sohatu 

 Cu bradul împodobit, masa 
îmbelºugatã ºi toþi cei dragi alãturi, 
aºa sã vã gãseascã Sfintele Sãrbãtori 

ale Crãciunului pe toþi. Fie ca 
aceastã sãrbãtoare sã vã aducã 

numai bucurii, multã fericire ºi pace. 
Crãciun Fericit ºi La Mulþi Ani! 

Primar Gheorghiþã Cãrtuºanu, 
Comuna Fundeni

Sãrbãtori fericite 
ºi un sincer LA MULÞI ANI!

Viorel IVANCIU
Viceprimar al municipiului Cãlãraºi

Dragoº Florin COMAN
Viceprimar al municipiului Cãlãraºi

Valentin Dumitru DECULESCU
Administrator public
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Fie ca Sãrbãtoarea Sfântã a Crãciunului 
sã vã aducã zile senine, împliniri, 

bucurii ºi multã sãnãtate ºi fericire. 
Dumnezeu sã vã cãlãuzeascã ºi sã vã 

lumineze calea în noul an. 

Crãciun Fericit, 
La mulþi Ani! 

Primar Mihai Gurlui, 
Comuna Belciugatele

 Minunatele nopþi ale Crãciunului, 
colindelor ºi datinilor strãmoºeºti sã 
vã gãseascã la ceas de bucurie alãturi 

de oaspeþii cei dragi. Vã doresc tot 
binele, gândurile bune ºi curate sã vã 
însoþeascã pretutindeni, fericirea ºi 

succesul sã vã fie mereu alãturi! 
Primar Nicolae Eremia, 

Comuna Alexandru Odobescu

Cu ocazia Naºterii Domnului, vã doresc, 
dvs ºi familiilor dvs, multã sãnãtate, 

pace, bucurie ºi toate cele bune! 
Sãrbãtori fericite alãturi de cei dragi! 

Noul an sã fie presãrat cu realizãri 
remarcabile, împliniri, sãnãtate, 

fericire ºi baftã! 

Primar Licã Voicu, 

Comuna Independenþa

 Deschideþi uºa ºi lãsaþi spiritul 
Crãciunului sã vã intre în casã! 

Deschideþi inimile ºi lãsaþi Bucuria ºi 
Împlinirea sã vã intre în suflet! 

Deschideþi larg braþele ºi îmbrãþiºarea 
voastrã caldã, vorba bunã ºi gândul 

curat sã fie cel mai de preþ cadou 
pentru cei dragi! Fie ca iubirea, 

înþelepciunea, încrederea ºi 
generozitatea sã vã cãlãuzeascã paºii în 

noul an! 
Primar Victor Manea, 

Comuna Lupºanu

Clinchetul clopoþeilor de argint sã vã 
aducã pentru Noul An veºti de 

sãnãtate, prosperitate ºi belºug. 

Crãciun Fericit ºi un 
2016 plin de realizãri!

Primar Costel Boitan, 

Comuna Valea Argovei

Acum când timpul stã sã-ºi împartã 
trupul între vechi ºi nou, când colindul 

îºi pregãteºte cu emoþie armoniile, 
când magii strãbat distanþele pentru 
clipa cea de tainã, acum, dupã Sfânta 

poruncã a datinii strãbune, îþi 
încredinþez gândurile frumoase de 

calde urãri de fericire, sãnãtate, belºug 
ºi împliniri. 

Un Crãciun frumos  
alãturi de cei dragi!

Primar Sandu Manea, 
Comuna Gurbãneºti

De sfintele Sãrbãtori sã deschidem uºa 
pentru oaspeþi dragi ºi inima pentru 

speranþã, bucurie ºi luminã. Sã fim mai 
buni ºi sã privim înainte cu încredere, 
ºtiind cã dacã avem credinþã, drumul 

din faþa noastrã va fi presãrat cu 
împliniri. 

Primar Sandu Mihãiþã, 
Comuna Frãsinet

Din lumina sãrbãtoririi naºterii 
Domnului ºi din speranþa ce însoþeºte 

Noul An, gânduri bune ºi urãri de 
sãnãtate, împliniri ºi bucurii tuturor! 

Primar Ion Iacomi, 

Comuna Dor Mãrunt

Înconjuraþi-vã de familie ºi prieteni, 
bucuraþi-vã de glasurile colindãtorilor 

ºi de dansul fulgilor de nea. Astfel, 
spiritul Crãciunului vã va însoþi tot anul 
ºi dragostea pe care o dãruiþi celorlalþi 

vi se va întoarce înzecit. 

Sãrbãtori Fericite! 
Primar Ion Radu Aurel, 

Comuna Dragoº Vodã 

.E cumpãna dintre ani! Sã privim înapoi 
cu iertare, înainte cu speranþa, în jos cu 

înþelegere ºi în sus cu recunoºtinþã! 
Sãrbãtoarea Crãciunului sã vã deschidã 
poarta spre un An Nou plin de bucurii 

ºi împliniri! 

La mulþi ani!
Primar Iulian Geambaºu, 

Comuna ªoldanu

E vremea colindelor, vremea bucuriei, 
când minunea naºterii Mântuitorului 

cuprinde sufletele ºi le înnobileazã. Fie 
ca Magia Sãrbãtorilor de iarnã, cu zvon 
de cântece ºi clopoþei, sã aducã fericire, 

sãnãtate ºi bunãstare în cãminul 
dumneavoastrã. 

Primar Paul Radu, 
Comuna Gãlbinaºi

În prag de sãrbãtori, cu pacea, lumina 
ºi cãldura în suflet, vã doresc sã aveþi 

parte de zile minunate, de un Moº 
Crãciun darnic ºi bun, sã vã bucuraþi ºi 
sã aºteptaþi cu nerãbdare anul ce vine, 
un an mai bogat în împliniri, mai înalt 

în aspiraþii ºi plin de succese. 

Sãrbãtori fericite!
Viceprimar ªtefania Moga, 

Oraº Lehliu Garã

Acum, în prag de sãrbãtori, simþim cum 
liniºtea coboarã ancestral în noi. 

Îmbujoraþi de sentimente calde, când 
sufletele noastre trimit atâta drag spre 
voi, cu inima deschisã vã urãm tot ce-i 

mai bun în aste sfinte sãrbãtori! 

Un an nou fericit ºi           
La mulþi ani tututor! 

Primar Dorel Dorobanþu, 
Oraº Fundulea

.Priviþi anul care a trecut cu sufletul 
unui om înþelept ºi noul an cu ochi 

limpezi de copil reflectând uimirea ºi 
credinþa. Sperând cã mã consideraþi un 
prieten al dvs. îndrãznesc sã vã trimit 

gândul meu ca noul an sã vã aducã 
dragostea, armonia, strãlucirea ºi 

lumina pe care le meritaþi din plin. 
Sãrbãtori fericite alãturi de cei dragi ºi

La Mulþi Ani! 
Primar Ionuþ Stan, 
Comuna Lehliu Sat

Fie ca anul care vine sã fie pentru 
dumneavoastrã o punte spre ceva mai 

bun, mai luminos. 

Crãciun Fericit ºi un an 
mai bun ºi mai prosper.  

La Mulþi Ani! 
Primar Ninel Mihalache, 

Comuna Vlad Þepeº

.Cu ocazia Sfintelor Sãrbãtori de 
Crãciun ºi a Anului Nou primiþi din 

partea mea un sincer 

„La Mulþi Ani!”, 
tot ce vã este de folos sã se realizeze ºi 
nimic sã nu vã înnoureze „cerul” senin 

al vieþii! 
Primar Iancu Marian, 

Comuna Mânãstirea

Fie ca lumina care a vestit venirea 
Pruncului sã vã lumineze aceste 
sãrbãtori, aducându-vã bucurie, 

fericire ºi împlinirea tuturor 
dorinþelor. 

Primar Vasile Stoica, 

Comuna Dorobanþu

Doresc ca Sãrbãtoarea Naºterii 
Domnului Iisus Hristos sã vã aducã în 

suflet numai bucurii, fericire ºi 
împlinirea tuturor dorinþelor. 

La mulþi ani! 
Primar Marius Cojocaru, 

Comuna Cuza Vodã

Miros de brad, parfum de flori, bat la 
geam colindãtori, clipesc pe cer mii de 

culori, acum ºi-n anii urmãtori! 
Farmecul zilelor de Crãciun sã vã 

însufleþeascã ºi sã vã lumineze toatã 
fiinþa! Bucuraþi-vã de adevãrata 

semnificaþie a acestei sãrbãtori alãturi 
de toþi! 

Primar Iorgu Dumitru, 
Oraº Budeºti  

.Sã primim odatã cu colindãtorii ºi 
lumina, cãldura, liniºtea, dragostea ºi 
împãcarea celui nou, veselia ºi viaþa. 

Ca iarba sub zãpadã, ca fulgul în zbor 
sã primim speranþa unui an nou. 

Primar Lucian Vasile, 

Comuna Vasilaþi

Sãrbãtorile Crãciunului ºi ale Anului 
Nou sã reverse asupra voastrã 

sãnãtate, belºug ºi bucurii, iar noul an 
sã vã ridice sufletele spre noi trepte 
spirituale ºi sã vã însoþeascã paºii pe 

drumul vieþii. 

Primar 

Gheorghe Dobre (Sandu Bãrbosu), 

Comuna Modelu

Sunt zile când trebuie sã ne reamintim 
sã fim mai buni, mai plini de dragoste 
cu inima caldã ºi mai deschisã, când 
lumina sfântã a sãrbãtorilor de iarnã 

coboarã în casele ºi în inimile noastre. 

La Mulþi Ani 
ºi un an mai bun! 

Primar Ionel Tatu, 
Comuna Vâlcelele

Vã urãm sã aveþi parte de un 
Crãciun cu liniºte ºi pace 

sufleteascã alãturi de cei dragi, 
iar Anul Nou 2016 sã vã aducã 

sãnãtate, prosperitate ºi fericire.
Primar Gabriel Stanciu, 

Comuna Dragalina

Fie ca Sãrbãtorile de Iarnã sã vã aducã 
liniºte ºi pace în suflete ºi bucurie 

alãturi de cei dragi. 

Sãrbãtori Fericite ºi  
La mulþi ani! 

Primar Alexandru Cãlin Petre, 
Comuna Sãruleºti

Crãciun Fericit ºi cele mai bune gânduri 
pentru un An Nou plin de succese! 
Alãturi de urãrile tradiþionale de 

sãrbãtori vã transmit mulþumirile 
noastre pentru încrederea acordatã. 

Vã doresc dumneavoastrã, familiilor ºi 
colaboratorilor un Crãciun Fericit ºi un 

an plin de realizãri atât în plan 
personal cât ºi în plan profesional. 

Primar Pavel Petre, 
Comuna Ciocãneºti

Flori de gheaþã pe fereastrã deseneazã o grãdinã,
Sã aveþi belºug în casã, viaþa plinã de luminã!

Urãtori sã vã ureze, cerul sã se-nsenineze,
Anul Nou ce va sã vie

Rodnic sã vã fie ºi plin de armonie! 

La mulþi ani! 
Primar Cãtãlin Bucur, 

Comuna Periºoru

Ar fi extraordinar dacã în aceste 
momente de tihnã deplinã sã fim 
alãturi de cei pe care îi iubim ºi sã 

primim colindãtorii. 

Sãrbãtori fericite, pace, 
fericire ºi împlinire pânã la 

adânci bãtrâneþi! 
Primar Ion Negoiþã, 

Comuna Ulmu

.În prag de sãrbãtoare suntem cu 
gândul alãturi de cei dragi nouã ºi vã 

dorim ca anul ce urmeazã sã vã aducã 
pace ºi prosperitate, sã aveþi calea 

luminatã ºi viaþa îmbelºugatã. 

Sãrbãtori Fericite               
ºi La mulþi ani!

Primar Nicolae Pandea, 

Comuna ªtefan Cel Mare

Cu colinde de Crãciun,vã dorim un 
an mai bun ºi cu dragoste creºtinã 

sã primiþi în dar luminã, zurgãlãi de 
flori de gheaþã sã vã bucure de 

viaþã, mult noroc sã aveþi în toate, la 
mulþi ani cu sãnãtate! 

Primar Gheorghe Dobre, 

Comuna Nana

Sfintele Sãrbãtori sã vã aducã multe 
bucurii, pace sufleteascã ºi numai 

gânduri bune! 

La Mulþi Ani ºi un an 
nou mai bun! 

Primar Constantin Chiricã, 

Comuna Tãmãdãu Mare 

Sãrbãtoarea Crãciunului ºi Anul Nou 
sã vã dãruiascã sãnãtate, pace în 

suflet ºi prosperitate pentru 
dumneavoastrã ºi familiile 

dumneavoastrã. 

La Mulþi Ani cu bucurii! 
Primar Nicolae Straºeschi, 

Comuna Cãscioarele 

Miros de brad, parfum de flori, bat la 
geam colindãtori, clipesc pe cer mii de 

culori, acum ºi-n anii urmãtori! 
Farmecul zilelor de Crãciun sã vã 

însufleþeascã ºi sã vã lumineze toatã 
fiinþa! Bucuraþi-vã de adevãrata 

semnificaþie a acestei sãrbãtori alãturi 
de toþi cei pe care îi iubiþi! 

La Mulþi ani! 
Primar Petre Þone, 
Municipiul Olteniþa
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Fie ca Sãrbãtoarea Sfântã a Crãciunului 
sã vã aducã zile senine, împliniri, 

bucurii ºi multã sãnãtate ºi fericire. 
Dumnezeu sã vã cãlãuzeascã ºi sã vã 

lumineze calea în noul an. 

Crãciun Fericit, 
La mulþi Ani! 

Primar Mihai Gurlui, 
Comuna Belciugatele

 Minunatele nopþi ale Crãciunului, 
colindelor ºi datinilor strãmoºeºti sã 
vã gãseascã la ceas de bucurie alãturi 

de oaspeþii cei dragi. Vã doresc tot 
binele, gândurile bune ºi curate sã vã 
însoþeascã pretutindeni, fericirea ºi 

succesul sã vã fie mereu alãturi! 
Primar Nicolae Eremia, 

Comuna Alexandru Odobescu

Cu ocazia Naºterii Domnului, vã doresc, 
dvs ºi familiilor dvs, multã sãnãtate, 

pace, bucurie ºi toate cele bune! 
Sãrbãtori fericite alãturi de cei dragi! 

Noul an sã fie presãrat cu realizãri 
remarcabile, împliniri, sãnãtate, 

fericire ºi baftã! 

Primar Licã Voicu, 

Comuna Independenþa

 Deschideþi uºa ºi lãsaþi spiritul 
Crãciunului sã vã intre în casã! 

Deschideþi inimile ºi lãsaþi Bucuria ºi 
Împlinirea sã vã intre în suflet! 

Deschideþi larg braþele ºi îmbrãþiºarea 
voastrã caldã, vorba bunã ºi gândul 

curat sã fie cel mai de preþ cadou 
pentru cei dragi! Fie ca iubirea, 

înþelepciunea, încrederea ºi 
generozitatea sã vã cãlãuzeascã paºii în 

noul an! 
Primar Victor Manea, 

Comuna Lupºanu

Clinchetul clopoþeilor de argint sã vã 
aducã pentru Noul An veºti de 

sãnãtate, prosperitate ºi belºug. 

Crãciun Fericit ºi un 
2016 plin de realizãri!

Primar Costel Boitan, 

Comuna Valea Argovei

Acum când timpul stã sã-ºi împartã 
trupul între vechi ºi nou, când colindul 

îºi pregãteºte cu emoþie armoniile, 
când magii strãbat distanþele pentru 
clipa cea de tainã, acum, dupã Sfânta 

poruncã a datinii strãbune, îþi 
încredinþez gândurile frumoase de 

calde urãri de fericire, sãnãtate, belºug 
ºi împliniri. 

Un Crãciun frumos  
alãturi de cei dragi!

Primar Sandu Manea, 
Comuna Gurbãneºti

De sfintele Sãrbãtori sã deschidem uºa 
pentru oaspeþi dragi ºi inima pentru 

speranþã, bucurie ºi luminã. Sã fim mai 
buni ºi sã privim înainte cu încredere, 
ºtiind cã dacã avem credinþã, drumul 

din faþa noastrã va fi presãrat cu 
împliniri. 

Primar Sandu Mihãiþã, 
Comuna Frãsinet

Din lumina sãrbãtoririi naºterii 
Domnului ºi din speranþa ce însoþeºte 

Noul An, gânduri bune ºi urãri de 
sãnãtate, împliniri ºi bucurii tuturor! 

Primar Ion Iacomi, 

Comuna Dor Mãrunt

Înconjuraþi-vã de familie ºi prieteni, 
bucuraþi-vã de glasurile colindãtorilor 

ºi de dansul fulgilor de nea. Astfel, 
spiritul Crãciunului vã va însoþi tot anul 
ºi dragostea pe care o dãruiþi celorlalþi 

vi se va întoarce înzecit. 

Sãrbãtori Fericite! 
Primar Ion Radu Aurel, 

Comuna Dragoº Vodã 

.E cumpãna dintre ani! Sã privim înapoi 
cu iertare, înainte cu speranþa, în jos cu 

înþelegere ºi în sus cu recunoºtinþã! 
Sãrbãtoarea Crãciunului sã vã deschidã 
poarta spre un An Nou plin de bucurii 

ºi împliniri! 

La mulþi ani!
Primar Iulian Geambaºu, 

Comuna ªoldanu

E vremea colindelor, vremea bucuriei, 
când minunea naºterii Mântuitorului 

cuprinde sufletele ºi le înnobileazã. Fie 
ca Magia Sãrbãtorilor de iarnã, cu zvon 
de cântece ºi clopoþei, sã aducã fericire, 

sãnãtate ºi bunãstare în cãminul 
dumneavoastrã. 

Primar Paul Radu, 
Comuna Gãlbinaºi

În prag de sãrbãtori, cu pacea, lumina 
ºi cãldura în suflet, vã doresc sã aveþi 

parte de zile minunate, de un Moº 
Crãciun darnic ºi bun, sã vã bucuraþi ºi 
sã aºteptaþi cu nerãbdare anul ce vine, 
un an mai bogat în împliniri, mai înalt 

în aspiraþii ºi plin de succese. 

Sãrbãtori fericite!
Viceprimar ªtefania Moga, 

Oraº Lehliu Garã

Acum, în prag de sãrbãtori, simþim cum 
liniºtea coboarã ancestral în noi. 

Îmbujoraþi de sentimente calde, când 
sufletele noastre trimit atâta drag spre 
voi, cu inima deschisã vã urãm tot ce-i 

mai bun în aste sfinte sãrbãtori! 

Un an nou fericit ºi           
La mulþi ani tututor! 

Primar Dorel Dorobanþu, 
Oraº Fundulea

.Priviþi anul care a trecut cu sufletul 
unui om înþelept ºi noul an cu ochi 

limpezi de copil reflectând uimirea ºi 
credinþa. Sperând cã mã consideraþi un 
prieten al dvs. îndrãznesc sã vã trimit 

gândul meu ca noul an sã vã aducã 
dragostea, armonia, strãlucirea ºi 

lumina pe care le meritaþi din plin. 
Sãrbãtori fericite alãturi de cei dragi ºi

La Mulþi Ani! 
Primar Ionuþ Stan, 
Comuna Lehliu Sat

Fie ca anul care vine sã fie pentru 
dumneavoastrã o punte spre ceva mai 

bun, mai luminos. 

Crãciun Fericit ºi un an 
mai bun ºi mai prosper.  

La Mulþi Ani! 
Primar Ninel Mihalache, 

Comuna Vlad Þepeº

.Cu ocazia Sfintelor Sãrbãtori de 
Crãciun ºi a Anului Nou primiþi din 

partea mea un sincer 

„La Mulþi Ani!”, 
tot ce vã este de folos sã se realizeze ºi 
nimic sã nu vã înnoureze „cerul” senin 

al vieþii! 
Primar Iancu Marian, 

Comuna Mânãstirea

Fie ca lumina care a vestit venirea 
Pruncului sã vã lumineze aceste 
sãrbãtori, aducându-vã bucurie, 

fericire ºi împlinirea tuturor 
dorinþelor. 

Primar Vasile Stoica, 

Comuna Dorobanþu

Doresc ca Sãrbãtoarea Naºterii 
Domnului Iisus Hristos sã vã aducã în 

suflet numai bucurii, fericire ºi 
împlinirea tuturor dorinþelor. 

La mulþi ani! 
Primar Marius Cojocaru, 

Comuna Cuza Vodã

Miros de brad, parfum de flori, bat la 
geam colindãtori, clipesc pe cer mii de 

culori, acum ºi-n anii urmãtori! 
Farmecul zilelor de Crãciun sã vã 

însufleþeascã ºi sã vã lumineze toatã 
fiinþa! Bucuraþi-vã de adevãrata 

semnificaþie a acestei sãrbãtori alãturi 
de toþi! 

Primar Iorgu Dumitru, 
Oraº Budeºti  

.Sã primim odatã cu colindãtorii ºi 
lumina, cãldura, liniºtea, dragostea ºi 
împãcarea celui nou, veselia ºi viaþa. 

Ca iarba sub zãpadã, ca fulgul în zbor 
sã primim speranþa unui an nou. 

Primar Lucian Vasile, 

Comuna Vasilaþi

Sãrbãtorile Crãciunului ºi ale Anului 
Nou sã reverse asupra voastrã 

sãnãtate, belºug ºi bucurii, iar noul an 
sã vã ridice sufletele spre noi trepte 
spirituale ºi sã vã însoþeascã paºii pe 

drumul vieþii. 

Primar 

Gheorghe Dobre (Sandu Bãrbosu), 

Comuna Modelu

Sunt zile când trebuie sã ne reamintim 
sã fim mai buni, mai plini de dragoste 
cu inima caldã ºi mai deschisã, când 
lumina sfântã a sãrbãtorilor de iarnã 

coboarã în casele ºi în inimile noastre. 

La Mulþi Ani 
ºi un an mai bun! 

Primar Ionel Tatu, 
Comuna Vâlcelele

Vã urãm sã aveþi parte de un 
Crãciun cu liniºte ºi pace 

sufleteascã alãturi de cei dragi, 
iar Anul Nou 2016 sã vã aducã 

sãnãtate, prosperitate ºi fericire.
Primar Gabriel Stanciu, 

Comuna Dragalina

Fie ca Sãrbãtorile de Iarnã sã vã aducã 
liniºte ºi pace în suflete ºi bucurie 

alãturi de cei dragi. 

Sãrbãtori Fericite ºi  
La mulþi ani! 

Primar Alexandru Cãlin Petre, 
Comuna Sãruleºti

Crãciun Fericit ºi cele mai bune gânduri 
pentru un An Nou plin de succese! 
Alãturi de urãrile tradiþionale de 

sãrbãtori vã transmit mulþumirile 
noastre pentru încrederea acordatã. 

Vã doresc dumneavoastrã, familiilor ºi 
colaboratorilor un Crãciun Fericit ºi un 

an plin de realizãri atât în plan 
personal cât ºi în plan profesional. 

Primar Pavel Petre, 
Comuna Ciocãneºti

Flori de gheaþã pe fereastrã deseneazã o grãdinã,
Sã aveþi belºug în casã, viaþa plinã de luminã!

Urãtori sã vã ureze, cerul sã se-nsenineze,
Anul Nou ce va sã vie

Rodnic sã vã fie ºi plin de armonie! 

La mulþi ani! 
Primar Cãtãlin Bucur, 

Comuna Periºoru

Ar fi extraordinar dacã în aceste 
momente de tihnã deplinã sã fim 
alãturi de cei pe care îi iubim ºi sã 

primim colindãtorii. 

Sãrbãtori fericite, pace, 
fericire ºi împlinire pânã la 

adânci bãtrâneþi! 
Primar Ion Negoiþã, 

Comuna Ulmu

.În prag de sãrbãtoare suntem cu 
gândul alãturi de cei dragi nouã ºi vã 

dorim ca anul ce urmeazã sã vã aducã 
pace ºi prosperitate, sã aveþi calea 

luminatã ºi viaþa îmbelºugatã. 

Sãrbãtori Fericite               
ºi La mulþi ani!

Primar Nicolae Pandea, 

Comuna ªtefan Cel Mare

Cu colinde de Crãciun,vã dorim un 
an mai bun ºi cu dragoste creºtinã 

sã primiþi în dar luminã, zurgãlãi de 
flori de gheaþã sã vã bucure de 

viaþã, mult noroc sã aveþi în toate, la 
mulþi ani cu sãnãtate! 

Primar Gheorghe Dobre, 

Comuna Nana

Sfintele Sãrbãtori sã vã aducã multe 
bucurii, pace sufleteascã ºi numai 

gânduri bune! 

La Mulþi Ani ºi un an 
nou mai bun! 

Primar Constantin Chiricã, 

Comuna Tãmãdãu Mare 

Sãrbãtoarea Crãciunului ºi Anul Nou 
sã vã dãruiascã sãnãtate, pace în 

suflet ºi prosperitate pentru 
dumneavoastrã ºi familiile 

dumneavoastrã. 

La Mulþi Ani cu bucurii! 
Primar Nicolae Straºeschi, 

Comuna Cãscioarele 

Miros de brad, parfum de flori, bat la 
geam colindãtori, clipesc pe cer mii de 

culori, acum ºi-n anii urmãtori! 
Farmecul zilelor de Crãciun sã vã 

însufleþeascã ºi sã vã lumineze toatã 
fiinþa! Bucuraþi-vã de adevãrata 

semnificaþie a acestei sãrbãtori alãturi 
de toþi cei pe care îi iubiþi! 

La Mulþi ani! 
Primar Petre Þone, 
Municipiul Olteniþa



ª-unde mã strângea Aºa d-am vãzut,Minerva, Bucureºti, 1982, se dãdeau la vite pentru (Pr.prof. Petre Vintilescu, 
Sudoare-mi curgea, La munþi te-am suitp.52-53), spor ºi sãnãtate, sau se op.cit., p. 9; Psaltirea 

proorocului ºi împãratului Tot mir se fãcea. ªi te-am scoborâtfãceau colaci spre a fi Doamne Ler,
David, Editura Biserica  (...) N Þara Româneascãagãþaþi în copaci, sã Domn din cer,
Ortodoxã, Alexandria, rodeascã anul viitor. (vezi Da-n cap ce-mi punea? (Sã se pomeneascã): Cuvioasã la privire
2003, p. 294).ºi Elena Niculiþã-Voronca, Cununã de schini, Bine –am nemerit,Mi s-a fapt d-o mãnãstire,

Datinile ºi credinþele Pentru fuga Sfintei Schini ºi mãrãcini, Bine ne-a primitMãnãstire-n trei turnuri,
poporului român, vol. I, Nãscãtoare de Dumnezeu ª-unde-o aºezau, (Cutare), om bun,Trei turnuri, trei rãzvanuri; 
Cernãuþi, 1903, p. 939). cu pruncul ºi Iosif, sã Om bun ºi bãtrân.Lacrimi ciuruiau, închinãtorii vin „N-
În folclorul nostru ascultãm o poveste din rai Se rostogoleau, Bine i-a pãrutbisericã,/Sã se-nchine, sã se 
categoriile transcendentale ºi pãstratã într-un colind pe Tot grâu se fãceau. Dacã ne-a vãzut :roage,/Sã le ierte din 
ºi categoriile vremelniciei pãmântul dintre Carpaþi ºi pãcate,/Din D-atuncea s-a dat Afar-a ieºit,
apar amestecate unele cu Dunãre, ºi în care datele pãcate/Jumãtate,/Din greºeli Vinul la bãtrâni, ªoimi ºi-a zãvorât,
altele, luând aspectul unei biblice ºi bisericeºti au avut a treia parte" (G. Dem. Grâul la norod, Câinii ºi-a legat,„ÎN ÞARA DE fresce, în care pitorescul la bazã o însuºire liber Teodorescu, op.cit., p. 52 / Mirul la preoþi, P-alþii i-a certat; 
stã la un loc cu severitatea, consimþitã a acestora, adicã v.55, 60). Sã ne miruiascã, În cas ne-a bãgat,PESTE VEAC" (Pr. prof. Petre Vintilescu, întocmai aºa cum o Îmi închipui cã aº fi la Rar, la zile mari, La vatrã ne-a pus,op.cit., pp. 7 – 8 ). înlesneºte procedeul Mãnãstirea Dervent. La Ziua de Crãciun Focul ne-a aprins,se gãseºte limanul liturgic.Prea bine poate fi un poarta dinspre Bugeac, ª-a de Boboteazã.mântuirii, ca o urcare la Masã ne-a întinsproces de interpãtrundere, ceata lui Dima. La Sfânta COLINDUL LUI (G.Dem.Teodorescu, op cit., cer a omului numai cu ªi ne-a ospãtatde transcendenþã ºi slujbã, sãvârºitã în biserica HRISTOSajutorul lui Dumnezeu, Cristos ºi Apostolii, Colind, ªi ne-a mângâiat.contingenþã. La întrebarea ierarhului Iachint al Ler-oi Leo,Care, dupã cum ne învaþã p.36) Când te-am desfãºat,lui Dumnezeu cãtre Nicã Vicinei, se aºeazã norodul, Sus, la-naltul cerºi Crezul, „pentru noi Tu te-ai bucurat :Experienþa unei conºtiinþe Fãt-Frumos: „Ale cui sunt stareþul Andrei, „bãtrânii oamenii ºi pentru a noastrã Pe scaun de Domn, Pân-ai gongãit,ceste oi/De sbierar-aºa religioase formatã exclusiv frumoºi" (monahos, mântuire S-a pogorât din P-un jeþ d-aurel

Noi ne-am odihnit;frumos/ªi frumos ºi în atmosfera liturgicã, scria cãlugãr), chiar „Buna ceruri ºi S-a întrupat de la ªade Iisus Hristos,cuvios?", rãspunsul Pân-am mai bãut,Maicã Precista/ªi Sfânta pãrintele profesor Petre Duhul Sfânt ºi din Maria Bunul Dumnezeu.pastorului e aproape Mare c-ai crescut;Duminica". Maica Precista Vintilescu în 1943, se Fecioara ºi s-a fãcut om", ºi Mai în jos de eldeadreptul liturgic: îl þine în braþe chiar pe a fost „jertfã de ispãºire verificã tipic în viaþa ºi în Pân ne-am închinat,
Stã maica privindD-ale taleIisus („Aghioas – Iisus pentru pãcatele noastre" Tu cã mi-ai zburatcugetarea poporului român. 
ªi Iosif cel sfântCu-ale mele,Hristoase!), cãruia îi (Ioan 4, 10 ). „Creaþiile româneºti de Sus la-naltul cer,Astfel cuvântând:anunþã rãstignirea: „ªtire Eu le pasc „Liturghia a fost singura folclor se referã nu atât la La sfântul Ion-Fiul meu cel bun,la lume am dat/Cã þie o sã-þi Tu le pãzeºti;                în mãsurã sã satisfacã religie cât la religiozitate". De te-a botezat,Tu când te-ai nãscutciopleascã/Cruce naltã-aceastã aspiraþie a Eu le mulg,Asistãm la un proces de Bun nume þi-a datFost-a veacul bunmpãrãteascã". (G.Dem. Tu le-nmulþeºti;sufletului religios. asimilare lãsat în voia De Iisus Hristos,Ca ºi cel d-acum.Teodorescu, op.cit., p.52 ).Imaginea contactului cu o Eu le tunzputerilor naturale, nedirijat Mare Dumnezeu, Noi ne-am nemerit,Iisus a fost rãstignit „Pe lume cereascã o are Tu mi le creºti... de o acþiune de Domn al tuturorÎn braþe te-am luatcruce d-mãr dulce", cu care credinciosul mai întâi ca în  (G.Dem. Teodorescu, Poezii sistematizare ori de control ª-al românilor.ªi mi te-am purtatprilej aflãm „Din ce este oglindã sau în ghiciturã, populare române, Bucureºti, didactic. Este tocmai ceea Iar gazda bãtrânãªi te-am ridicatfapt/Vinul/ªi mirul/ªi cum zicea Sfântul Apostol 1885,p.41).ce înlesnea Liturghia. Fie-n voie bunã.Sus la-nalþii munþi rumenul grâu": Pavel, de îndatã ce a pãºit Rãsunã în aceste versuri, Îmi amintesc cã la Lãloaia, Gazda lui Hristos,Printre verzii brazi,în lãcaºul în care se ªi ei cã-mi bãteau elegant ºi subtil boltite, pe valea Trotuºului – eram Rãmâi sãnãtos.ªi te-am scoborât Prin talpe,sãvârºeºte Liturghia, adicã distincte ecouri liturgice copil pe atunci – pâinea Soarele-n de-searã,N þara ungureascãîn bisericã" (preot profesor Prin palme, din formule ca acel  „Ale pentru anafurã se frângea, 

Noi pe uºã-afarã.Petre Vintilescu, Liturghia ªi-n þara sãseascã Tot cuie de fer, tale dintru ale tale...", ori nu se înfigea cuþitul în ea. 
La mulþi ani cu bine La un sas bogatîn viaþa româneascã, Þinte de oþel; din texte ca acel al La sfârºitul Liturghiei cei 
ªi cu sãnãtate!Tipografia cãrþilor Cu sasã bãtrânã,ª-und-le þintuia psalmului 103 de la mai tineri sãrutau mâna 

bisericeºti, Bucureºti, (G.Dem. Teodorescu, De veste c-a prins,Sânge cã curgea, vecernie: „Cât s-au mãrit dreaptã a bãtrânilor.
op.cit.,, 1982, pp. 27 – 28). 1943). Porcii ºi-a închis,Tot vin se fãcea; lucrurile Tale, Doamne, De Boboteazã, sub 

Într-un Colind de preot (G. ªoimi ºi-a deslãþat,toate cu înþelepciune le-ai Rãzvan Ciucã, (...) picioarele preoþilor care 
Dem. Teodorescu, Poezii fãcut! Umplutu-s-a Câinilor ne-a dat,ª-unde mã-ncingea Slobozia, 2016,sfinþeau aghiasma mare se 
populare române, Ed. N goanã ne-a luat.pãmântul de zidirea Ta" Cu brâu de mãceº, aºterneau paie care, apoi, înainte de Crãciun       
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rimãria Municipiului Cãlãraºi, Centrului Cultural Judeþan Ansamblul Folcloric „Grâuºorul" Cãlãraºi; 17:00 - 17:30 - Vizitarea Cãsuþei 
în parteneriat cu Centrul Cãlãraºi, dirijor: Diana Vieru; al comunei Jegãlia, coregraf Sile lui RudolfAnsamblul Folcloric „Macii 

BaraitaruPCultural Judeþean Cãlãraºi, l 16 – 21 decembrie, Piaþa BIG 17:30 - 18:00 - Vizitarea Cãsuþei Bãrãganului" al comunei 
organizeazã anul acesta, Ansamblul Folcloric „Bãrãganul" ORIZONT – CÃSUÞA LUI MOª lui Moº CrãciunCiocãneºti, coregraf Aurel 
urmãtoarele evenimente, menite sã al Centrului Cultural Judeþean CRÃCIUN – cãsuþã special Mailat; 18:00 - 18:30 – Cadouri oferite 

Cãlãraºi, coregraf Aurel Mailatpuncteze Sãrbãtorile de iarnã 2016. amenajatã ce va fi deschisã dupã pe scenã de cãtre Moº CrãciunAnsamblul Folcloric „Spicul 
programul: 10.00-13.00; 16.30- l 19-21 decembrie –program de  18:30 - 21:00 – Recitaluri live cu Dorobanþu" al comunei 
18.00; în intervalul 13.00-16.30 -  13, 14, 15 decembrie, Sala colinde la sediul Primãriei artiºtii consacraþi: Mandinga, Dorobanþu, coregraf Aurel 
Moºul va parcurge, în caleaºcã, BARBU ªTIRBEI – CARAVANA Municipiului Cãlãraºi, susþinut Xonia, ªogoriþele, Pact (Adi Mailat;
trasee prin oraº ºi va împãrþi FILMULUI ROMÂNESC pentru de  grupuri de elevi din Ordeanu ºi Leo Iorga)Ansamblul Folcloric „Hora" al dulciuri copiilor, va face copii ºi tineri  - proiecþii de film învãþãmântul cãlãraºean ºi de 21:00 - 22:00 – DJ Rezidentcomunei Independenþa, coregraf fotografii cu aceºtia. La cãsuþã, în regim gratuit, adresate în alþi colindãtori, conform unei Aurel Mailat;de asemenea, Moºul va împãrþi special elevilor din unitãþile de programãri convenite.  

l Duminicã, 25.12.2016dulciuri ºi va face fotografii. Ansamblul Folcloric „Cununa" al învãþãmânt cãlãrãºene; Organizator Primãria 
Organizator Primãria 10:00 - 12:00 – Radioul lui Moº comunei Spanþov, coregraf organizator: Primãria Municipiului Cãlãraºi;
Municipiului Cãlãraºi; CrãciunSimona Gherghescu;Municipiului Cãlãraºi;

l 21 decembrie – Închiderea 
l 17 decembrie, Piaþa Big - orele 15:00 - 16:30 – Radioul lui Moº Ceatã de colindãtori de la  Orãºelului lui Moº Crãciun  - 
10.30 – 13.00 Program de Crãciunl 15 decembrie - Concert Cetatea Veche (comuna Organizatori: Primãria 
colinde (obiceiuri ºi tradiþii) - caritabil de Crãciun „Clinchet de Spanþov), îndrumãtor viceprimar 16:30 - 17:00 – Vizitarea Cãsuþei Municipiului Cãlãraºi ºi Centrul 
Organizator Centrul Cultural argint pe aripi de colind" - Cornel Toma SpiriduºilorCultural Judeþean Cãlãraºi. Se 
Judeþean Cãlãraºi în parteneriat organizator Centrul Cultural 17:00 - 17:30 - Vizitarea Cãsuþei va pleca din Piaþa Big la ora l 24-25 decembrie - Platoul din 
cu Primãria Municipiului Judeþean Cãlãraºi; lui Rudolf16.00, cu destinaþia Km 0 - faþa Centrului Cultural Judeþean 
Cãlãraºi;Deschidere ora 18:00 - Sala de Platoul din faþa Centrului – spectacole pe scena în aer 17:30 - 18:00 - Vizitarea Cãsuþei 
Ansamblul Folcloric „Dor de spectacole „Barbu ªtirbei"; Cultural. Moº Crãciun, alãturi de liber. Organizator Centrul lui Moº Crãciun
Dor" al comunei Dor Mãrunt, Corul „Symbol" al Patriarhiei colindãtori, va defila pe aceastã Cultural Judeþean Cãlãraºi; 18:00 - 18:30 – Cadouri oferite coregraf Sile BaraitaruRomâne, dirijor profesor diacon rutã. Orele 16.00—16.30 - colinde pe scenã de cãtre Moº Crãciun

Jean Lupu; Ansamblul Folcloric „Cununiþa în aer liber la Primãria PROGRAM                  1 8:30 - 21:30 – Recitaluri live cu Grâului" al comunei Modelu, Grupul de copii  „Flores Campi" Municipiului Cãlãraºi– corul 
artiºtii consacraþi: Trupa Zero, „MOª CRÃCIUN                coregraf Sile Baraitarual Centrului Cultural Judeþean Patriarhiei, elevi ai liceelor 
Amna, DJ Jungle, HangiþeleLA TINE ACASÃ"Cãlãraºi, coordonator cãlãrãºene;Ansamblul Folcloric „Roseþi" al 
21:30 - 22:00 – DJ RezidentAlexandrina Borandã; comunei Roseþi, coregraf Sile Corul „Vatra" al comunei 
22:00 -  22:15 - Foc de artificiil Sâmbãtã, 24.12.2016BaraitaruAnsamblul Folcloric „Bãrãganul" Ciocãneºti, dirijor preot Cristian 

al Centrului Cultural Judeþean Dumitru; 10:00 - 12:00 – Radioul lui Moº Ansamblul Folcloric „Mlãdiþele" 
Cãlãraºi, coregraf Aurel Mailat; l Sâmbãtã, 31 decembrie - Crãciunal comunei Dichiseni, coregraf Ceatã de Brezãieri al comunei 
Taraful „Bãrãganul" al Centrului Sile Baraitaru concert de revelion – Platoul din Ciocãneºti, coordonator preot 15:00 - 16:30 – Radioul lui Moº 
Cultural Judeþean Cãlãraºi, Cristian Dumitru; Crãciun faþa  Centrului Cultural Ansamblul Folcloric „Unirea" al 
dirijor Cristian Obrejan; Ansamblul Folcloric „Bãrãganul" Judeþean. Organizator Centrul comunei Unirea, coregraf Sile 16:30 - 17:00 – Vizitarea Cãsuþei 

Cultural Judeþean Cãlãraºi.Corul „Camerata Danubii" al al Centrului Cultural Judeþean Baraitaru Spiriduºilor

Programul sãrbãtorilor de iarnã pregãtit de Primãria 
Municipiului Cãlãraºi împreunã cu Centrul Cultural Judeþean

u toþii aºteptãm cu mare drag 
sãrbãtorile de iarnã ºi pe Moº 
Crãciun. În special copiii sunt C

cei mai rãsfãþaþi întrucât iarna vine 
ºi cu serbãri. Un astfel de moment, 
intitulat sugestiv, „Moº Crãciun, bine-
ai venit!” a avut loc joi, 22 
decembrie, în sala amenajatã festiv a 
Cãminului Cultural. Cu siguranþã nu 
a lipsit îndrãgitul Moº Crãciun, 
bãtrânul fiind aºteptat de toþi copiii 
cuminþi ºi... mai puþin cuminþi. Cei 
mici s-au pregãtit intens ºi l-au 
rãsfãþat cu un amplu ºi bogat 
program artistic. ªi au demonstrat 
cã au stofã de artiºti. Cu poezii, 
dansuri ºi colinde au fãcut spectacol, 
urmãriþi cu atenþie, din public, de 
pãrinþi ºi bunici. Au evoluat pe scenã 
grupa mare a Grãdiniþei cu Program 
Normal Nr. 1 Unirea, coordonatã de 
educatoarea Emilia Melinte, care a scenã pe ritmurile unui vals al iernii. 
prezentat dansurile „Valsul fulgilor Clasa a IV-a pregãtitã de dna 
de nea” ºi „Sunt o româncuþã”. Au învãþãtor Silica Cojocaru a surprins 
urmat copiii clasei pregãtitoare asistenþa cu un cover la colindele 
pregãtiþi de dl învãþãtor Viorel „Sus boieri” ºi „O, ce veste 
Dumitrache ºi  elevii clasei I, minunatã!”. Cercul de lecturã 
învãþãtoare Stavarache Simona, care coordonat de domniºoara bibliotecar 
împreunã au prezentat dansul „Jingle Hariclia Slujitoru a prezentat sceneta 
Bells”. Clasa a II-a, învãþãtor „Necazul lui Moº Crãciun” ºi 
Slujitoru Hariclia, a intonat colindul colindele „A venit Crãciunul” ºi 
„Din an în an”. Elevii clasei a III-a „Legãnelul lui Iisus”. Clasele V, VI ºi 
pregãtiþi de dna învãþãtor a VIII-a pregãtite de dna profesor 
Dumitrache Georgeta, au evoluat pe Carmen Ghicu au prezentat sceneta 

„Doamna, copiii ºi Crãciunul”. Copiii 
de la Centrul de Zi, îndrumãtor 
Gabriel Ciungu, au intonat douã 
frumoase ºi emoþionante colinde… 
„ªi-auzi! Rãsar cântãri acum, 
frânturi dintr-o colindã, ºi vin mereu, 
se opresc în drum, se aud acum în 
tindã…” Ultimul moment al serbãrii 
a aparþinut Ansamblului Folcloric 
Unirea - juniori pregãtiþi de 
instructorul Sile Baraitaru, care a 
prezentat o suitã de dansuri populare 
româneºti ºi colinde tradiþionale. 
Dacã emoþiile nu le-au dat bãtãi de 
cap în prima parte a serbãrii, în 
momentul în care ºi-a fãcut apariþia 
ºi Moº Crãciun, cei mici au fost 
copleºiþi de bucurie. La rugãmintea 
primarului Florian Belu, Moºul a 
venit, desigur, cu desaga plinã cu 
daruri pe care le-a dãruit la finalul 
serbãrii.

n ºedinþa de Consiliu Judeþean din data de 
6 decembrie, consilierii au avut la mapã ºi 
rpoiectul de hotãrâre privind rectificarea Î

bugetului judeþului Cãlãraºi. La acest proiect, 
preºedintele CJ, Vasile Iliuþã, a propus un 
amendament prin care solicita suma de 
130.000 de lei pentru achiziþionarea unui 

microbuz de cãtre Direcþia Generalã de 
Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului, 
solicitare care a fost aprobatã de cãtre 
consilieri.

George Chiriþã, consilier judeþean, spune însã 
cã acest lucru s-a fãcut prin nerespecatarea 
legii finanþelor publice 273/2006, care permite 
actualizarea listei de investiþii la instituþiile 
publice pânã la data de 31 octombrie.

În acest caz, lista a fost modificatã mult mai 
târziu, intrându-se în contradicþie cu legea 
respectivã. 

Serbare de iarnã la Unirea - 
„Moº Crãciun, bine-ai venit!”

Consilierul George 
Chiriþã atrage atenþia 
asupra nerespectãrii 

legii finanþelor de 
cãtre executivul 

Consiliului Judeþean

Început în aprilie 2016, drumul (DC 1 milion de euro fiecare.
25) ce leagã localitãþile Vâlcelele ºi De asemenea, în cadrul Agenþiei 
Bogdana (comuna Dragoº Vodã) a pentru Finanþarea Investiþiilor Rurale 
fost inaugurat în luna septembrie a (AFIR), a fost declarat eligibil un al 
acestui an. Proiectul, din cadrul proiect pentru asfaltarea a 4,5 km de 
Programului Naþional de Dezvoltare drum, în valoare de 1 milion de euro, 
Localã, a avut o valoare de 1 milion pentru care se aºteaptã finanþarea. 
de euro ºi a presupus asfaltarea a 4,7 Asfaltarea drumurilor din localitãþile 
km de drum ºi a 2,8 km de trotuare. comunei este prioritatea principalã a 
La inaugurare au paricipat oficialitãþi lui Ionel Tatu, acesta propunându-ºi 
din cadrul Ministerului Dezvoltãrii, ca pânã la finalul mandatului sã 
preºedintele CJ Cãlãraºi, Vasile Iliuþã poatã reabilita peste jumãtate din 
(fost primar al comunei Vâlcelele) ºi drumurile comunale, pe care s-a 
primarul comunei Dragoº Vodã, Ion turnat deja piatrã.
Radu Aurel.

Mare iubitor al sportului, primarul 
Tatu a depus documentaþia la Primarul comunei Vâlcelele spune cã 
Compania Naþionalã de Investiþii va continua asfaltarea drumurilor din 
pentru construcþia unei sãli de sport comunã ºi în anul 2017, având depus 
lângã ºcoala din comunã.un proiect, tot pe PNDL, pentru 
Pentru cã ne aflãm în pragul reabilitarea a încã 6,5 km. În cadrul 
sãrbãtorilor de iarnã, Primãria aceluiaºi Program a fost depus un al 6 luni de la preluarea funcþiei de onel Tatu a devenit primar al 
Vâlcelele a pregãtit peste 200 de doilea proiect ce vizeazã  primar, Ionel Tatu a reuºit sã comunei Vâlcelele în vara acestui 
pachete pe care le-a oferit copiilor dar modernizarea Bazei Sportive. Ambele puncteze câteva realizãri pe     an, fiind la primul sãu mandat în I
ºi persoanelor nevoiaºe din comunã.proiecte au o valoare de aproximativ agenda sa. fruntea comunei. Deºi au trecut doar 

Primar Ionel Tatu (Vâlcelele): „Încheiem anul acesta cu câteva 
proiecte finalizate ºi altele care aºteaptã finanþarea” 
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oi, 22 decembrie, în sala de 
festivitãþi a CSM Cãlãraºi a J
avut loc premierea celor 
mai buni sportivi ºi 

antrenori ai CSM în anul 
2016. 
Clasamentul a fost întocmit 
conform Sistemului de 
atribuire a punctelor, stabilit 
de MINISTERUL 
TINERETULUI ªI SPORTULUI, 
în raport cu rezultatele 
sportive, respectiv în raport 
cu cele 127 medalii obþinute 
de sportivii ºi antrenorii CSM 
Cãlãraºi în anul 2016. S-a 
þinut cont ºi de potenþialul ºi 
perspectiva de posibile 
viitoare mari performanþe ale 
sportivilor. În urma evaluãrii ani Rotterdam -Olanda 7. Daniel Costea - Box,  Naþional de juniori Adrian, Burlacu Cãtãlin, Moise 
performanþelor ºi a  Valentin ANGHEL Emanuel, Buzoianu Teodor, antrenor w Componentã a Lotului w Componentã a Lotului 
potenþialului sportivilor, a Manea Alexandru, Banciu w Naþional de Juniori. locul II la Campionatul Naþional de Tineret.
rezultat urmãtorul clasament: Valentin, Grecu Georgian de la  Naþional de seniori

Secþia de Kaiac – Canoe; w locul II la Centurã de Aur, 10. Delia CLAPON - Canotaj, 4. Florin Nicolae ªCHIOPU - 1. Adriana AILINCÃI,  Ciubotaru Cristel, Hamzu seniori, România antrenor  Eugen SUCIUBox, antrenor Valentin Canotaj, antrenor Eugen Ionuþ, Zainea Samuel, Zainea w locul II la Turneul w Locul III la Campionatul ANGHELSUCIU Matei, Cristea Florin, Internaþional de seniori, Naþional de senioriw Medalie de aur la w Medalie de Argint la Alexandra Simion, Andreea Vinntysa – Ucraina. w Locul II la Campionatul Campionatele Naþionale de CAMPIONATELE EUROPENE Nedelcu, Mucuþa Sorina, Naþional de junioriSenioride Juniori I - 18 ani, Trakai- Manea Daniel, Stanciu 7. George CEPARU - Box,  w Componentã a Lotului w Medalie de aur la Lituania Cristian, Panait Gabriel, antrenor Georgian ANGHEL Naþional de Juniori.Campionatele Naþionale de w Componentã a Lotului Bogdan Mirela, de la Secþia w Medalie de bronz la TineretNaþional de Canotaj, juniori. LUPTE.Campionatele Naþionale de 10. Mihai PALAGHIA – Lupte, w Medalie de aur la Turneul 
Seniori antrenor Dragoº HOGEAInternaþional de Tineret, 1. Alexandru CHIOSEAUA , w locul II la Turneul w Medaliat cu argint la Khmelnitsky - Ucraina, Canotaj, antrenor Daniel Internaþional de seniori, Campionatul Naþional, categ. w Participant la Campionatele BÃNÃÞEANU Vinntysa – Ucraina. de vârsta 20 aniMondiale de Tineret de la w Locul V la CAMPIONATELE 

w Component al lotului Sankt Petersburg - RusiaMONDIALE de Tineret - 23 8. Alin CRÃCIUN - Canotaj,  Naþional
ani Rotterdam -Olanda w Component al Lotului antrenor Daniel 

Naþional de Tineret.w Multiplu medaliat la BÃNÃÞEANU Au fost nominalizaþi, cu Campionatele Naþionale de w Multiplu campion naþional Diplome de Merit, 59 de Tineret ºi Seniori ale 5. Lidia ION - Box, antrenor l DANIEL  BÃNÃÞEANU - de juniori ºi seniori sportivi ai CSM Cãlãraºi, României Constantin BEBEªELEA Canotajw Component al Lotului medaliaþi în anul 2016 la 
w Component al Lotului w Medalie de Aur la Naþional de Canotaj, Juniori. l EUGEN SUCIU - CanotajCampionatele sau 
Naþional de Canotaj, seniori. Campionatele Naþionale de Concursurile Naþionale pe l VALENTIN ANGHEL - 

Senioare 8. David POPA - Canotaj,  ramura lor de sport sau la Box
2. Lidia ROMAN - Canotaj, w Componentã a Lotului Daniel competiþii internaþionale, antrenor l VIRGIL COSTACHE - 
antrenor Daniel Naþional de senioare. BÃNÃÞEANU sportivi care nu „au prins" un AtletismBÃNÃÞEANU loc în primii 10 sportivi ai w Douã medalii de aur la l GEORGIAN ANGHEL -  w Medalie de BRONZ la clubului, dar care au avut Campionatele Naþionale de 5. ªtefan Cristian SANDU, Box CAMPIONATELE EUROPENE rezultate foarte bune, printre juniori de la Iaºi ºi Botoºaniantrenor Daniel l CONSTANTIN de Juniori I - 18 ani, Trakai- care: Stanciu Cristian - - Medalie de aur la BÃNÃÞEANU BEBEªELEA - BoxLituania medaliat cu aur la Campionatele Naþionale de w Medalie de Argint la l DRAGOª HOGEA - Lupte w Locul VI la CAMPIONATELE Campionatul Naþional de seniori, Timiºoara.Campionatele Balcanice de 
MONDIALE de JUN, Atletism, Tineret;  sportivii l GEORGE FILIP - Kaiac-Juniori, Kastoria - Grecia
Rotterdam - Olanda Dobre Tavi, Cristea Jean, Dima Canoe       9. Florin BIRO -  Atletism, w Multiplu medaliat cu Aur la Cosmin - participanþi la w Componentã a Lotului antrenor Virgil COSTACHECampionatele Naþionale de Campionatele Europene de Naþional de Canotaj, Tineret. CSM Cãlãraºi a obþinut în w Locul I la Campionatul Juniori ºi Seniori

Box; Ion Marian, Elena Adam, anul 2016 un numãr record Naþional de Tineret, 3000 w Component al lotului Eugenia Anghel, Buneata de 127 de medalii, faþã de 3. Mãdãlina CAªU - Canotaj obstacole,  Naþional de Juniori. Samir, Dumbravã Valentin, 113 în anul 2015, la antrenor  Eugen SUCIU w Component al Lotului 
Popescu Mãdãlin, Matei Campionatele ºi Concursurile w Medalie de BRONZ la Naþional de Atletism, Tineret.

6. George Alexandru BACIU - George, Manea Marco, Mon naþionale ºi internaþionale, CAMPIONATELE EUROPENE 
Atletism,  Virgil Petricã, Bârsan Alexandru, antrenor obþinând, de asemenea, un de Juniori I - 18 ani, Trakai- 9. Ionela PISTOL LUCA - 
COSTACHE Budescu Andra, Catanã numãr remarcabil de clasãri Lituania Atletism, antrenor Virgil 

Mihaela, Cojocaru Cristina, pe locurile IV-VI la finalele pe w Medalie de argint la w COSTACHE Multiplu medaliata la 
Miclãuº Lavinia – de la Secþia þara ºi la competiþiile Campionatele Naþionale - Campionatele Naþionale de w Locul II la Campionatul de BOX, Druga Cristina, internaþionale. Au fost triplusalt, SenioriTineret ºi Seniori ale Naþional de Tineret Burlacu Elena, Paraschiv obþinute 34 de medalii de w Component al Lotului României w Locul III la Campionatul Gabriela, Iulia Vasile, Boboc Aur, 50 de medalii de Argint Naþional de Seniori.w Componentã a Lotului Naþional de Seniori Robert, Stoica Antonio, ºi 43 de medalii de Bronz, la 

Naþional de Canotaj, w Componentã a Lotului Speteanu Ionuþ, Speteanu absolut toate categoriile de 
Tineret. 6. Ionuþ BIRO -  Atletism, Naþional de Senioare. Georgian, ªubert Alexandra, vârstã. CSM Cãlãraºi a 

antrenor Virgil COSTACHE Ionescu Mãdãlina, promovat în anul 2016 un 
3. Georgiana VASILE - w Locul I la Campionatul 10. Iuliana TIMOC - Canotaj, numãr de 26 de sportivi în Mândruþescu Vlad, David 
Canotaj, antrenor Daniel Naþional, 1500 m antrenor  Eugen SUCIU Loturile Naþionale ale Marcel, Stoian Andrei, Stoian 
BÃNÃÞEANU w Finalist la Campionatele w Locul III la Campionatul României, asigurând astfel Bogdan, Tudor Emanuel, 
w Locul V la CAMPIONATELE Europene de Juniori, Tbilisi, Naþional de seniori ªtiucã Aurelian, de la Secþia perspectiva sportului din þara 
MONDIALE de Tineret - 23 Georgia w noastrã în anii urmãtori. Locul II la Campionatul de CANOTAJ;  Budileanu 

CLASAMENT - 
PRIMII                       

8 ANTRENORI     
ai CSM Cãlãraºi 

în anul 2016

06 – 08 ianuarie 2017 Durata: 140 minute 20 – 26 ianuarieimportantã, furându-i banii ºi amanta 
unuia dintre cei mai periculoºi mafioþi. Vineri: orele 12.30 Premierã în România:06.01.2017 Orele: 17.00; 20.00
Miºcarea se încheie tragic, ducându-l pe Sâmbãtã, duminicã: orele 10.30 ºi 12.30 Desmond Miles descoperã strãvechea linie Luni: orele 17.00 nu este proiecþie
acesta pe un drum al rãzbunãrii ºi trufiei, de asasini profesioniºti din care se trage 13 – 15 ianuarie 2017
direct în inima mafiei din Tampa.dupã ce este rãpit de o organizaþie ale Vineri: orele 12.30

cãrei origini þin de societatea secretã Sâmbãtã, duminicã: orele 10.30 ºi 12.30
Cavalerii Templieri ºi care îl trimite 20 – 22 ianuarie 2017
înapoi în timp pentru a recupera o seamã Vineri: orele 12.30
de artefacte cu importantã valoare 

Sâmbãtã, duminicã: orele 10.30 ºi 12.30
istoricã.

27 – 29 ianuarie 2017
Vineri: orele 12.3013– 19 ianuarie 2017

Sâmbãtã, duminicã: orele 10.30 ºi 12.30Orele: 17.00
Luni: orele 17.00 nu este proiecþie

Regia: Alberto Rodriguez
Cu: Benjamin Nathan, Frank Robledano
Gen film: Animaþie
Durata: 90 minute
Familia Martin pleacã în cãlãtorie, dar 
cãþelul Ozzy nu îi poate însoþi. De aceea 
familia i-a gãsit un loc ideal unde va fi 
lãsat, o pensiune caninã cu tot confortul. 
Dar locul acesta se dovedeºte a fi doar de 
faþadã, pensiunea este, de fapt, o capcanã 
construitã de un diabolic rãpitor de câini. 
Ozzy ajunge în adevãrata „pensiune" 
Pârâul Albastru, o închisoare pentru 
câini, condusã de alþi câini. El trebuie sã 
înfrunte pericolele ºi sã conteze pe 
ajutorul noilor sãi prieteni, Chester, Regia: D.J. Caruso
Fronky ºi Doc, pentru a scãpa ºi a ajunge Cu: Vin Diesel, Deepika Padukone
în siguranþã acasã. Ozzy, o comedie Gen film: Acþiune, Aventuri, Thriller 
pentru copiii de toate vârstele, un film de Premierã în România: 20.01.2017Regia: Aleksey Tsitsilin
aventuri despre prietenie, curaj ºi puterea Xander Cage (Vin Diesel), fost sportiv Cu: Ivan Okhlobystin, Nyusha de a ieºi cu bine dintr-o situaþie dificilã. devenit agent guvernamental, e forþat sã Shurochkina

iasã din exilul autoimpus ºi sã porneascã Gen film: Animaþie 
23 ºi 30 ianuarie 2017 într-o cursã pe viaþã ºi pe moarte pe Durata: 87 minute

urmele lui Xiang ºi al echipei extrem de Premiera în România: 06.01.2017
periculoase conduse de acesta, pentru a Regia: David FrankelÎmpreunã cu noul sãu prieten, Rollan, 
smulge din mâinile lor o armã cu numele Cu: Will Smith, Naomie Harris, Keira Gerda încearcã sã descopere adevãrul din 
de cod „Cutia Pandorei", care, odatã Knightley, Edward Nortonspatele legendei care terorizeazã þinutul 
activatã, nu mai poate fi opritã, ºi care Gen film: Dramãtrolilor ºi, din greºealã, sunt loviþi de 
ameninþã sã distrugã lumea aºa cum o Durata: 97 minutevraja focului ºi a ghieþii. Dacã la început li 
cunoaºtem. Xander îºi recruteazã o se pare amuzant faptul cã Rollan poate Premierã în România: 06.01.2017
echipã formatã din indivizi dornici de produce foc din degete, iar Gerda poate Howard Inlet (Will Smith), odatã un adrenalinã ºi descoperã o conspiraþie ale îngheþa orice, curând puterile lor scapã bãrbat cu o carierã strãlucitã, ajunge sã cãrei hãþiºuri duc pânã la cele mai înalte de sub control ºi trebuie sã gãseascã renunþe la orice speranþã dupã ce pierde niveluri din guvernele internaþionale. Nici soluþia de a reveni la normalitate. Crãiasa una dintre cele mai importante persoane de aceastã datã Xander ºi acoliþii lui nu Zãpezii ºi trolul Orm nu vor lipsi nici ei, din viaþa sa. La intervenþia vor face economie de umor sec ºi însã de aceastã datã încurcãturile îi surprinzãtoare ºi emoþionantã a atitudine periculoasã, ºi e sigur cã transportã pe toþi prin foc ºi gheaþã cu prietenilor lui, acesta este forþat sã-ºi TRIPLU X: ÎNTOARCEREA LUI mult umor ºi distracþie cãtre noi lecþii de înfrunte toate temerile ºi sã accepte XANDER CAGE va ridica ºtafeta genului viaþã pe care cei mici le vor învãþa. realitatea înainte de a pierde totul. de acþiune cu scene de cascadorie cum nu 

--------------------------------------------------------------------------------------- Regizat de David Frankel „Collateral s-au mai vãzut pânã acum în vreun film.
06 – 12 ianuarie 2017 Beauty: a doua ºansã" exploreazã cu 

multã emoþie felul în care oamenii Orele: 17.00; 20.00 27 ian. – 02 feb. 2017reuºesc sã gãseascã frumuseþe în ciuda Luni: orele 17.00 nu este proiecþie Orele: 17.00; 20.00suferinþei ºi cum iubirea, timpul ºi 
Luni: orele 17.00 nu este proiecþiemoartea se completeazã reciproc astfel 

încât sã aducã echilibru existenþei 
noastre.apar discrepanþe de milioane de 
dolari. Lupta pentru supravieþuire începe 
atunci când Chstistian descoperã Regia: Lasse Hallström
neregulile financiare din firmã. Cu: Britt Robertson, Josh Gad, Dennis 

Quaid
13– 19 ianuarie 2017 Gen film: Comedie, Dramã, FamilieRegia: Nae Caranfil

Orele: 20.00; Luni: orele 17.00 nu este Premierã în România: 27.01.2017Cu: Maria Obretin, Teodor Corban, 
proiecþie Ecranizare a îndrãgitului roman omonim Laurenþiu Bãnescu

semnat de W. Bruce Cameron, „Câinele, Gen film: Comedie 
adevãratul meu prieten" prezintã destinul 

Durata: 116 minuteRegia: Ben Affleck unui devotat patruped care îºi descoprã 
Cu: Ben Affleck, Zoe Saldana, Sienna Premierã în România: 20.01.2017 menirea prin prisma stãpânilor sãi, pe 
Miller, Chris Messina, Elle Fanning, Chris care îi învaþã sã radã ºi sã iubeascã. Un tânãr actor de teatru navigheazã cu 
Cooper Redatã din perspectiva celui mai simpatic greu între un rol complicat într-un 
Gen film: Acþiune, Crimã, Dramã cãþel prin vocea lui Josh Gad, povestea de spectacol de „musical", o nevastã geloasã 
Durata: 128 minute familie îi mai reuneºte în distribuþie pe pânã la depresie ºi obsesia marelui 
Premierã în România: 13.01.2017 actorii Britt Robertson, KJ Apa, John cutremur devastator, anunþat ca iminent 

Ortiz, Juliet Rylance, Luke Kirby, Peggy de toþi „experþii". Însã „adevãratul" Scris ºi regizat de Ben Affleck, „Legea 
Lipton, Pooch Hall ºi Den.cutremur pentru el se dovedeºte a fi nopþii" se desfãºoarã în era prohibiþiei, la 

reapariþia intempestivã a propriului sãu mijlocul anilor 20, când traficul ilegal de 
tatã, dupã decenii de absenþã. alcool punea toatã puterea în mâinile Centrul Cultural Judeþean Cãlãraºi
Manipulator ºi amoral, tatãl se instaleazã bandelor de gangsteri, iar legea nu mai 

Cinema 3D/2Dîn universul fiului, confiscându-l cu totul putea þine pasul. Pentru cã suficient curaj 
Parcul central, Bulevardul 1 Mai, nr. 5Aºi bulversându-i existenþa.ºi ambiþie garantau puterea ºi banii, Joe 
Preþul biletelor (acelaºi pt. filme 3D ºi 2D): 8 lei - Coughlin (Ben Affleck), fiul inpectorului Tony-actorul, soþia sa instabilã psihic, copii cu vârste de maxim 14 ani; 12 lei – Regia: Justin Kurzel poliþiei din Boston, a renunþat de mult la tatãl hedonist ºi frumoasa (deºi mult prea persoane cu vârste peste 14 ani. Nu se Cu: Michael Fassbender, Marion Cotillard, rigorile legii ºi se bucurã de beneficiile pe tânãra) iubitã a acestuia, evolueazã efectueazã rezervãri. Biletele pot fi cumpãrate 

Jeremy Irons, Brendan Gleeson, Ariane care i le aduce viaþa de infractor. Dar cu o sãptãmânã înainte de data spectacolului.împreunã într-un „cadril" tragi-comic, în 
Labed, Alicia Vikander, Adrien Ryans pânã ºi în rândul proscriºilor existã aºteptarea unui dezastru seismic ºi a unei Informaþii:  tel: 0242-312800;  site: 

reguli, iar Joe o încalcã pe cea mai Gen film: Acþiune, Aventuri, Istoric, SF www.culturalcl.ro premiere.

Triplu X Întoarcerea   
lui Xander Cage 3D

Crãiasa Zãpezii – Foc 
ºi Gheaþã 3D

Ozzy - marea      
A doua ºansã 2D evadare 3D

6,9 pe scara        
Richter  2D

Codul Asasinului 2D
Câinele adevãratul 

meu prieten 2D

Legea nopþii 2D

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

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

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

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

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

Program Cinema Cãlãraºi 06 ianuarie - 02 februarie 2017 Primii 10 sportivi ºi cei mai buni 
antrenori ai CSM Cãlãraºi în anul 2016

Alexandru CHIOSEAUA Adriana AILINCÃI (a treia de la stânga la dreapta)
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conform Sistemului de 
atribuire a punctelor, stabilit 
de MINISTERUL 
TINERETULUI ªI SPORTULUI, 
în raport cu rezultatele 
sportive, respectiv în raport 
cu cele 127 medalii obþinute 
de sportivii ºi antrenorii CSM 
Cãlãraºi în anul 2016. S-a 
þinut cont ºi de potenþialul ºi 
perspectiva de posibile 
viitoare mari performanþe ale 
sportivilor. În urma evaluãrii ani Rotterdam -Olanda 7. Daniel Costea - Box,  Naþional de juniori Adrian, Burlacu Cãtãlin, Moise 
performanþelor ºi a  Valentin ANGHEL Emanuel, Buzoianu Teodor, antrenor w Componentã a Lotului w Componentã a Lotului 
potenþialului sportivilor, a Manea Alexandru, Banciu w Naþional de Juniori. locul II la Campionatul Naþional de Tineret.
rezultat urmãtorul clasament: Valentin, Grecu Georgian de la  Naþional de seniori

Secþia de Kaiac – Canoe; w locul II la Centurã de Aur, 10. Delia CLAPON - Canotaj, 4. Florin Nicolae ªCHIOPU - 1. Adriana AILINCÃI,  Ciubotaru Cristel, Hamzu seniori, România antrenor  Eugen SUCIUBox, antrenor Valentin Canotaj, antrenor Eugen Ionuþ, Zainea Samuel, Zainea w locul II la Turneul w Locul III la Campionatul ANGHELSUCIU Matei, Cristea Florin, Internaþional de seniori, Naþional de senioriw Medalie de aur la w Medalie de Argint la Alexandra Simion, Andreea Vinntysa – Ucraina. w Locul II la Campionatul Campionatele Naþionale de CAMPIONATELE EUROPENE Nedelcu, Mucuþa Sorina, Naþional de junioriSenioride Juniori I - 18 ani, Trakai- Manea Daniel, Stanciu 7. George CEPARU - Box,  w Componentã a Lotului w Medalie de aur la Lituania Cristian, Panait Gabriel, antrenor Georgian ANGHEL Naþional de Juniori.Campionatele Naþionale de w Componentã a Lotului Bogdan Mirela, de la Secþia w Medalie de bronz la TineretNaþional de Canotaj, juniori. LUPTE.Campionatele Naþionale de 10. Mihai PALAGHIA – Lupte, w Medalie de aur la Turneul 
Seniori antrenor Dragoº HOGEAInternaþional de Tineret, 1. Alexandru CHIOSEAUA , w locul II la Turneul w Medaliat cu argint la Khmelnitsky - Ucraina, Canotaj, antrenor Daniel Internaþional de seniori, Campionatul Naþional, categ. w Participant la Campionatele BÃNÃÞEANU Vinntysa – Ucraina. de vârsta 20 aniMondiale de Tineret de la w Locul V la CAMPIONATELE 

w Component al lotului Sankt Petersburg - RusiaMONDIALE de Tineret - 23 8. Alin CRÃCIUN - Canotaj,  Naþional
ani Rotterdam -Olanda w Component al Lotului antrenor Daniel 

Naþional de Tineret.w Multiplu medaliat la BÃNÃÞEANU Au fost nominalizaþi, cu Campionatele Naþionale de w Multiplu campion naþional Diplome de Merit, 59 de Tineret ºi Seniori ale 5. Lidia ION - Box, antrenor l DANIEL  BÃNÃÞEANU - de juniori ºi seniori sportivi ai CSM Cãlãraºi, României Constantin BEBEªELEA Canotajw Component al Lotului medaliaþi în anul 2016 la 
w Component al Lotului w Medalie de Aur la Naþional de Canotaj, Juniori. l EUGEN SUCIU - CanotajCampionatele sau 
Naþional de Canotaj, seniori. Campionatele Naþionale de Concursurile Naþionale pe l VALENTIN ANGHEL - 

Senioare 8. David POPA - Canotaj,  ramura lor de sport sau la Box
2. Lidia ROMAN - Canotaj, w Componentã a Lotului Daniel competiþii internaþionale, antrenor l VIRGIL COSTACHE - 
antrenor Daniel Naþional de senioare. BÃNÃÞEANU sportivi care nu „au prins" un AtletismBÃNÃÞEANU loc în primii 10 sportivi ai w Douã medalii de aur la l GEORGIAN ANGHEL -  w Medalie de BRONZ la clubului, dar care au avut Campionatele Naþionale de 5. ªtefan Cristian SANDU, Box CAMPIONATELE EUROPENE rezultate foarte bune, printre juniori de la Iaºi ºi Botoºaniantrenor Daniel l CONSTANTIN de Juniori I - 18 ani, Trakai- care: Stanciu Cristian - - Medalie de aur la BÃNÃÞEANU BEBEªELEA - BoxLituania medaliat cu aur la Campionatele Naþionale de w Medalie de Argint la l DRAGOª HOGEA - Lupte w Locul VI la CAMPIONATELE Campionatul Naþional de seniori, Timiºoara.Campionatele Balcanice de 
MONDIALE de JUN, Atletism, Tineret;  sportivii l GEORGE FILIP - Kaiac-Juniori, Kastoria - Grecia
Rotterdam - Olanda Dobre Tavi, Cristea Jean, Dima Canoe       9. Florin BIRO -  Atletism, w Multiplu medaliat cu Aur la Cosmin - participanþi la w Componentã a Lotului antrenor Virgil COSTACHECampionatele Naþionale de Campionatele Europene de Naþional de Canotaj, Tineret. CSM Cãlãraºi a obþinut în w Locul I la Campionatul Juniori ºi Seniori

Box; Ion Marian, Elena Adam, anul 2016 un numãr record Naþional de Tineret, 3000 w Component al lotului Eugenia Anghel, Buneata de 127 de medalii, faþã de 3. Mãdãlina CAªU - Canotaj obstacole,  Naþional de Juniori. Samir, Dumbravã Valentin, 113 în anul 2015, la antrenor  Eugen SUCIU w Component al Lotului 
Popescu Mãdãlin, Matei Campionatele ºi Concursurile w Medalie de BRONZ la Naþional de Atletism, Tineret.

6. George Alexandru BACIU - George, Manea Marco, Mon naþionale ºi internaþionale, CAMPIONATELE EUROPENE 
Atletism,  Virgil Petricã, Bârsan Alexandru, antrenor obþinând, de asemenea, un de Juniori I - 18 ani, Trakai- 9. Ionela PISTOL LUCA - 
COSTACHE Budescu Andra, Catanã numãr remarcabil de clasãri Lituania Atletism, antrenor Virgil 

Mihaela, Cojocaru Cristina, pe locurile IV-VI la finalele pe w Medalie de argint la w COSTACHE Multiplu medaliata la 
Miclãuº Lavinia – de la Secþia þara ºi la competiþiile Campionatele Naþionale - Campionatele Naþionale de w Locul II la Campionatul de BOX, Druga Cristina, internaþionale. Au fost triplusalt, SenioriTineret ºi Seniori ale Naþional de Tineret Burlacu Elena, Paraschiv obþinute 34 de medalii de w Component al Lotului României w Locul III la Campionatul Gabriela, Iulia Vasile, Boboc Aur, 50 de medalii de Argint Naþional de Seniori.w Componentã a Lotului Naþional de Seniori Robert, Stoica Antonio, ºi 43 de medalii de Bronz, la 

Naþional de Canotaj, w Componentã a Lotului Speteanu Ionuþ, Speteanu absolut toate categoriile de 
Tineret. 6. Ionuþ BIRO -  Atletism, Naþional de Senioare. Georgian, ªubert Alexandra, vârstã. CSM Cãlãraºi a 

antrenor Virgil COSTACHE Ionescu Mãdãlina, promovat în anul 2016 un 
3. Georgiana VASILE - w Locul I la Campionatul 10. Iuliana TIMOC - Canotaj, numãr de 26 de sportivi în Mândruþescu Vlad, David 
Canotaj, antrenor Daniel Naþional, 1500 m antrenor  Eugen SUCIU Loturile Naþionale ale Marcel, Stoian Andrei, Stoian 
BÃNÃÞEANU w Finalist la Campionatele w Locul III la Campionatul României, asigurând astfel Bogdan, Tudor Emanuel, 
w Locul V la CAMPIONATELE Europene de Juniori, Tbilisi, Naþional de seniori ªtiucã Aurelian, de la Secþia perspectiva sportului din þara 
MONDIALE de Tineret - 23 Georgia w noastrã în anii urmãtori. Locul II la Campionatul de CANOTAJ;  Budileanu 

CLASAMENT - 
PRIMII                       

8 ANTRENORI     
ai CSM Cãlãraºi 

în anul 2016

06 – 08 ianuarie 2017 Durata: 140 minute 20 – 26 ianuarieimportantã, furându-i banii ºi amanta 
unuia dintre cei mai periculoºi mafioþi. Vineri: orele 12.30 Premierã în România:06.01.2017 Orele: 17.00; 20.00
Miºcarea se încheie tragic, ducându-l pe Sâmbãtã, duminicã: orele 10.30 ºi 12.30 Desmond Miles descoperã strãvechea linie Luni: orele 17.00 nu este proiecþie
acesta pe un drum al rãzbunãrii ºi trufiei, de asasini profesioniºti din care se trage 13 – 15 ianuarie 2017
direct în inima mafiei din Tampa.dupã ce este rãpit de o organizaþie ale Vineri: orele 12.30

cãrei origini þin de societatea secretã Sâmbãtã, duminicã: orele 10.30 ºi 12.30
Cavalerii Templieri ºi care îl trimite 20 – 22 ianuarie 2017
înapoi în timp pentru a recupera o seamã Vineri: orele 12.30
de artefacte cu importantã valoare 

Sâmbãtã, duminicã: orele 10.30 ºi 12.30
istoricã.

27 – 29 ianuarie 2017
Vineri: orele 12.3013– 19 ianuarie 2017

Sâmbãtã, duminicã: orele 10.30 ºi 12.30Orele: 17.00
Luni: orele 17.00 nu este proiecþie

Regia: Alberto Rodriguez
Cu: Benjamin Nathan, Frank Robledano
Gen film: Animaþie
Durata: 90 minute
Familia Martin pleacã în cãlãtorie, dar 
cãþelul Ozzy nu îi poate însoþi. De aceea 
familia i-a gãsit un loc ideal unde va fi 
lãsat, o pensiune caninã cu tot confortul. 
Dar locul acesta se dovedeºte a fi doar de 
faþadã, pensiunea este, de fapt, o capcanã 
construitã de un diabolic rãpitor de câini. 
Ozzy ajunge în adevãrata „pensiune" 
Pârâul Albastru, o închisoare pentru 
câini, condusã de alþi câini. El trebuie sã 
înfrunte pericolele ºi sã conteze pe 
ajutorul noilor sãi prieteni, Chester, Regia: D.J. Caruso
Fronky ºi Doc, pentru a scãpa ºi a ajunge Cu: Vin Diesel, Deepika Padukone
în siguranþã acasã. Ozzy, o comedie Gen film: Acþiune, Aventuri, Thriller 
pentru copiii de toate vârstele, un film de Premierã în România: 20.01.2017Regia: Aleksey Tsitsilin
aventuri despre prietenie, curaj ºi puterea Xander Cage (Vin Diesel), fost sportiv Cu: Ivan Okhlobystin, Nyusha de a ieºi cu bine dintr-o situaþie dificilã. devenit agent guvernamental, e forþat sã Shurochkina

iasã din exilul autoimpus ºi sã porneascã Gen film: Animaþie 
23 ºi 30 ianuarie 2017 într-o cursã pe viaþã ºi pe moarte pe Durata: 87 minute

urmele lui Xiang ºi al echipei extrem de Premiera în România: 06.01.2017
periculoase conduse de acesta, pentru a Regia: David FrankelÎmpreunã cu noul sãu prieten, Rollan, 
smulge din mâinile lor o armã cu numele Cu: Will Smith, Naomie Harris, Keira Gerda încearcã sã descopere adevãrul din 
de cod „Cutia Pandorei", care, odatã Knightley, Edward Nortonspatele legendei care terorizeazã þinutul 
activatã, nu mai poate fi opritã, ºi care Gen film: Dramãtrolilor ºi, din greºealã, sunt loviþi de 
ameninþã sã distrugã lumea aºa cum o Durata: 97 minutevraja focului ºi a ghieþii. Dacã la început li 
cunoaºtem. Xander îºi recruteazã o se pare amuzant faptul cã Rollan poate Premierã în România: 06.01.2017
echipã formatã din indivizi dornici de produce foc din degete, iar Gerda poate Howard Inlet (Will Smith), odatã un adrenalinã ºi descoperã o conspiraþie ale îngheþa orice, curând puterile lor scapã bãrbat cu o carierã strãlucitã, ajunge sã cãrei hãþiºuri duc pânã la cele mai înalte de sub control ºi trebuie sã gãseascã renunþe la orice speranþã dupã ce pierde niveluri din guvernele internaþionale. Nici soluþia de a reveni la normalitate. Crãiasa una dintre cele mai importante persoane de aceastã datã Xander ºi acoliþii lui nu Zãpezii ºi trolul Orm nu vor lipsi nici ei, din viaþa sa. La intervenþia vor face economie de umor sec ºi însã de aceastã datã încurcãturile îi surprinzãtoare ºi emoþionantã a atitudine periculoasã, ºi e sigur cã transportã pe toþi prin foc ºi gheaþã cu prietenilor lui, acesta este forþat sã-ºi TRIPLU X: ÎNTOARCEREA LUI mult umor ºi distracþie cãtre noi lecþii de înfrunte toate temerile ºi sã accepte XANDER CAGE va ridica ºtafeta genului viaþã pe care cei mici le vor învãþa. realitatea înainte de a pierde totul. de acþiune cu scene de cascadorie cum nu 

--------------------------------------------------------------------------------------- Regizat de David Frankel „Collateral s-au mai vãzut pânã acum în vreun film.
06 – 12 ianuarie 2017 Beauty: a doua ºansã" exploreazã cu 

multã emoþie felul în care oamenii Orele: 17.00; 20.00 27 ian. – 02 feb. 2017reuºesc sã gãseascã frumuseþe în ciuda Luni: orele 17.00 nu este proiecþie Orele: 17.00; 20.00suferinþei ºi cum iubirea, timpul ºi 
Luni: orele 17.00 nu este proiecþiemoartea se completeazã reciproc astfel 

încât sã aducã echilibru existenþei 
noastre.apar discrepanþe de milioane de 
dolari. Lupta pentru supravieþuire începe 
atunci când Chstistian descoperã Regia: Lasse Hallström
neregulile financiare din firmã. Cu: Britt Robertson, Josh Gad, Dennis 

Quaid
13– 19 ianuarie 2017 Gen film: Comedie, Dramã, FamilieRegia: Nae Caranfil

Orele: 20.00; Luni: orele 17.00 nu este Premierã în România: 27.01.2017Cu: Maria Obretin, Teodor Corban, 
proiecþie Ecranizare a îndrãgitului roman omonim Laurenþiu Bãnescu

semnat de W. Bruce Cameron, „Câinele, Gen film: Comedie 
adevãratul meu prieten" prezintã destinul 

Durata: 116 minuteRegia: Ben Affleck unui devotat patruped care îºi descoprã 
Cu: Ben Affleck, Zoe Saldana, Sienna Premierã în România: 20.01.2017 menirea prin prisma stãpânilor sãi, pe 
Miller, Chris Messina, Elle Fanning, Chris care îi învaþã sã radã ºi sã iubeascã. Un tânãr actor de teatru navigheazã cu 
Cooper Redatã din perspectiva celui mai simpatic greu între un rol complicat într-un 
Gen film: Acþiune, Crimã, Dramã cãþel prin vocea lui Josh Gad, povestea de spectacol de „musical", o nevastã geloasã 
Durata: 128 minute familie îi mai reuneºte în distribuþie pe pânã la depresie ºi obsesia marelui 
Premierã în România: 13.01.2017 actorii Britt Robertson, KJ Apa, John cutremur devastator, anunþat ca iminent 

Ortiz, Juliet Rylance, Luke Kirby, Peggy de toþi „experþii". Însã „adevãratul" Scris ºi regizat de Ben Affleck, „Legea 
Lipton, Pooch Hall ºi Den.cutremur pentru el se dovedeºte a fi nopþii" se desfãºoarã în era prohibiþiei, la 

reapariþia intempestivã a propriului sãu mijlocul anilor 20, când traficul ilegal de 
tatã, dupã decenii de absenþã. alcool punea toatã puterea în mâinile Centrul Cultural Judeþean Cãlãraºi
Manipulator ºi amoral, tatãl se instaleazã bandelor de gangsteri, iar legea nu mai 

Cinema 3D/2Dîn universul fiului, confiscându-l cu totul putea þine pasul. Pentru cã suficient curaj 
Parcul central, Bulevardul 1 Mai, nr. 5Aºi bulversându-i existenþa.ºi ambiþie garantau puterea ºi banii, Joe 
Preþul biletelor (acelaºi pt. filme 3D ºi 2D): 8 lei - Coughlin (Ben Affleck), fiul inpectorului Tony-actorul, soþia sa instabilã psihic, copii cu vârste de maxim 14 ani; 12 lei – Regia: Justin Kurzel poliþiei din Boston, a renunþat de mult la tatãl hedonist ºi frumoasa (deºi mult prea persoane cu vârste peste 14 ani. Nu se Cu: Michael Fassbender, Marion Cotillard, rigorile legii ºi se bucurã de beneficiile pe tânãra) iubitã a acestuia, evolueazã efectueazã rezervãri. Biletele pot fi cumpãrate 

Jeremy Irons, Brendan Gleeson, Ariane care i le aduce viaþa de infractor. Dar cu o sãptãmânã înainte de data spectacolului.împreunã într-un „cadril" tragi-comic, în 
Labed, Alicia Vikander, Adrien Ryans pânã ºi în rândul proscriºilor existã aºteptarea unui dezastru seismic ºi a unei Informaþii:  tel: 0242-312800;  site: 

reguli, iar Joe o încalcã pe cea mai Gen film: Acþiune, Aventuri, Istoric, SF www.culturalcl.ro premiere.

Triplu X Întoarcerea   
lui Xander Cage 3D

Crãiasa Zãpezii – Foc 
ºi Gheaþã 3D

Ozzy - marea      
A doua ºansã 2D evadare 3D

6,9 pe scara        
Richter  2D

Codul Asasinului 2D
Câinele adevãratul 

meu prieten 2D

Legea nopþii 2D

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

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

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

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

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

Program Cinema Cãlãraºi 06 ianuarie - 02 februarie 2017 Primii 10 sportivi ºi cei mai buni 
antrenori ai CSM Cãlãraºi în anul 2016

Alexandru CHIOSEAUA Adriana AILINCÃI (a treia de la stânga la dreapta)
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23 - 29 decembrie 2016Eveniment

SC ECOAQUA SA - Sucursala Cãlãraºi anunþã locatarii din apartamentele la care se emite factura cu 
coeficient de repartiþie a consumului de apã înregistrat de apometrul de branºament, planificarea citirilor în 
aceeaºi zi pentru apometrul de branºament ºi apometrele din apartamente aferente lunii DECEMBRIE 2016. 

ORAªUL LEHLIU GARÃ 
29.12.2016 - Bloc 1, Bloc 2, Bloc 3,  
Bloc 8, Bloc 9, Bloc 10, Bloc 11, Bloc 
12 MI, Bloc 12 AS, Bloc 12*, Bloc 16, 
Bloc 20, Bloc 32 A, Bloc 32 B, Bloc 
75G,

30.12.2016 - Bloc 4, Bloc 5, Bloc 6, 
Bloc 7, Bloc 40 A, Bloc 40 B.  

ANUNÞ CÃTRE LOCATARII DIN APARTAMENTELE  
MUNICIPIULUI CÃLÃRAªI ªI ORAªUL LEHLIU GARÃ              

ANUNÞ CÃTRE LOCATARII DIN APARTAMENTELE  
MUNICIPIULUI CÃLÃRAªI ªI ORAªUL LEHLIU GARÃ              

Nota: Rugãm insistent ca 
locatarii sã fie prezenþi la domiciliu 

30începând cu ora 16 , sã permitã 
accesul în vederea efectuãrii citirii 
repartitoarelor (apometrelor) din 
apartamente ºi sã-ºi delege un 
reprezentant pentru fiecare scarã 
de bloc, pentru a participa la 
citirea apometrului de scarã.

10:00 – 12:00 Radioul lui Moº Crãciun
15:00 – 16:30 Radioul lui Moº Crãciun
16:30 – 17:00 Vizitarea Cãsuþei Spiriduºilor
17:00 – 17:30 Vizitarea Cãsuþei lui Rudolf
17:30 – 18:00 Vizitarea Cãsuþei lui Moº Crãciun
18:00 – 18:30 Cadouri oferite pe scenã de Moº Crãciun
18:30 - 22:30 Recitaluri artiºti consacraþi 

Programul copiilor cu Moº Crãciun este unul 
special. Ei se vor bucura de prezenþa lui Moº 
Crãciun atât pe 24 cât ºi pe 25 decembrie, ºi vor 
vizita împreunã cu Moº Crãciun, cu Spiriduºii ºi 
cu Crãciuniþele cãsuþa spiriduºilor, cãsuþa lui 
Rudolf ºi cãsuþa lui Moº Crãciun. În toate aceste 
cãsuþe copii vor gãsi suveniruri, dulciuri, 
fluturaºi cu poveºtile spiriduºilor ºi a renului 
Rudolf, iar în cãsuþa lui Moº Crãciun copii vor 
primi cadouri ºi vor avea posibilitatea sã-i scrie 
Moºului o scrisoare, pe care o vor pune în cutia 
poºtalã, special amenajatã.
Moºul va citi aceste scrisori ºi va alege câþiva 
copii care vor urca pe scenã, îi vor spune poezii 
ºi vor primii cadouri, dacã au fost cuminþi. Pe 
lângã aceste surprize, copiii se vor putea bucura 
de jocurile ºi concursurile desfãºurate pe 
parcursul zilei de ajutoarele lui Moº Crãciun, de 
spiriduºi, crãciuniþe, mascote, etc.

n perioada 24-25 decembrie 2016, pe lângã toate 
evenimentele gãzduite de Orãºelul lui Moº 
Crãciun, se va desfãºura ºi o campanie de donare Î

pentru copiii ºi persoanele defavorizate.

Astfel, în cele 2 zile, toþi cetãþenii cu suflet mare au 
posibilitatea sã doneze diverse lucruri (jucãrii, 
articole de îmbrãcãminte, etc). 

ªi artiºtii prezenþi la Cãlãraºi în cele 2 zile se vor 
alãtura acestei campanii. Toþi cei care vor dona sunt 
rugaþi sã depunã bunurile în cortul special amenajat 
pe platoul Consiliului Judeþean, lângã scenã, în 
datele de 24 ºi 25 decembrie 2016.

Toate bunurile strânse în urma acestei campanii vor 
fi duse copiilor ºi persoanelor defavorizate din 
judeþul Cãlãraºi.

Cu sprijinul Mix 
Music, Moº Crãciun 

vine ºi la 
copiii nevoiaºi

Programul de Crãciun 24 ºi 25 decembrie 2016
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SC ECOAQUA SA - Sucursala Cãlãraºi anunþã locatarii din apartamentele la care se emite factura cu 
coeficient de repartiþie a consumului de apã înregistrat de apometrul de branºament, planificarea citirilor în 
aceeaºi zi pentru apometrul de branºament ºi apometrele din apartamente aferente lunii DECEMBRIE 2016. 

ORAªUL LEHLIU GARÃ 
29.12.2016 - Bloc 1, Bloc 2, Bloc 3,  
Bloc 8, Bloc 9, Bloc 10, Bloc 11, Bloc 
12 MI, Bloc 12 AS, Bloc 12*, Bloc 16, 
Bloc 20, Bloc 32 A, Bloc 32 B, Bloc 
75G,

30.12.2016 - Bloc 4, Bloc 5, Bloc 6, 
Bloc 7, Bloc 40 A, Bloc 40 B.  

ANUNÞ CÃTRE LOCATARII DIN APARTAMENTELE  
MUNICIPIULUI CÃLÃRAªI ªI ORAªUL LEHLIU GARÃ              

ANUNÞ CÃTRE LOCATARII DIN APARTAMENTELE  
MUNICIPIULUI CÃLÃRAªI ªI ORAªUL LEHLIU GARÃ              

Nota: Rugãm insistent ca 
locatarii sã fie prezenþi la domiciliu 

30începând cu ora 16 , sã permitã 
accesul în vederea efectuãrii citirii 
repartitoarelor (apometrelor) din 
apartamente ºi sã-ºi delege un 
reprezentant pentru fiecare scarã 
de bloc, pentru a participa la 
citirea apometrului de scarã.

10:00 – 12:00 Radioul lui Moº Crãciun
15:00 – 16:30 Radioul lui Moº Crãciun
16:30 – 17:00 Vizitarea Cãsuþei Spiriduºilor
17:00 – 17:30 Vizitarea Cãsuþei lui Rudolf
17:30 – 18:00 Vizitarea Cãsuþei lui Moº Crãciun
18:00 – 18:30 Cadouri oferite pe scenã de Moº Crãciun
18:30 - 22:30 Recitaluri artiºti consacraþi 

Programul copiilor cu Moº Crãciun este unul 
special. Ei se vor bucura de prezenþa lui Moº 
Crãciun atât pe 24 cât ºi pe 25 decembrie, ºi vor 
vizita împreunã cu Moº Crãciun, cu Spiriduºii ºi 
cu Crãciuniþele cãsuþa spiriduºilor, cãsuþa lui 
Rudolf ºi cãsuþa lui Moº Crãciun. În toate aceste 
cãsuþe copii vor gãsi suveniruri, dulciuri, 
fluturaºi cu poveºtile spiriduºilor ºi a renului 
Rudolf, iar în cãsuþa lui Moº Crãciun copii vor 
primi cadouri ºi vor avea posibilitatea sã-i scrie 
Moºului o scrisoare, pe care o vor pune în cutia 
poºtalã, special amenajatã.
Moºul va citi aceste scrisori ºi va alege câþiva 
copii care vor urca pe scenã, îi vor spune poezii 
ºi vor primii cadouri, dacã au fost cuminþi. Pe 
lângã aceste surprize, copiii se vor putea bucura 
de jocurile ºi concursurile desfãºurate pe 
parcursul zilei de ajutoarele lui Moº Crãciun, de 
spiriduºi, crãciuniþe, mascote, etc.

n perioada 24-25 decembrie 2016, pe lângã toate 
evenimentele gãzduite de Orãºelul lui Moº 
Crãciun, se va desfãºura ºi o campanie de donare Î

pentru copiii ºi persoanele defavorizate.

Astfel, în cele 2 zile, toþi cetãþenii cu suflet mare au 
posibilitatea sã doneze diverse lucruri (jucãrii, 
articole de îmbrãcãminte, etc). 

ªi artiºtii prezenþi la Cãlãraºi în cele 2 zile se vor 
alãtura acestei campanii. Toþi cei care vor dona sunt 
rugaþi sã depunã bunurile în cortul special amenajat 
pe platoul Consiliului Judeþean, lângã scenã, în 
datele de 24 ºi 25 decembrie 2016.

Toate bunurile strânse în urma acestei campanii vor 
fi duse copiilor ºi persoanelor defavorizate din 
judeþul Cãlãraºi.

Cu sprijinul Mix 
Music, Moº Crãciun 

vine ºi la 
copiii nevoiaºi
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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 dus: urs

12 
mi ute!n

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%

De sãrbãtoarea sfântã a Crãciunului vã doresc 
multã sãnãtate ºi mult belºug în case. Lãsaþi o parte 

din lumina artificiilor, aprinse în noaptea anului 
Nou, sã vã lumineze. Fie ca anul care vine sã fie 

pentru dumneavoastrã unul mai bun, mai luminos. 

La Mulþi Ani! 
Nicoleta Mincu, 

director BRCT Cãlãraºi

Frumuseþea sfintelor sãrbãtori de iarnã sã coboare 
peste noi toþi bucurii duhovniceºti, pace ºi bunã 

înþelegere, iar Dumnezeu sã ne dãruiascã sãnãtate ºi 
numai gânduri bune. 

La Mulþi Ani ºi Crãciun cu 
bucurii în fiecare casã! 

Maria Dragomir

Fie ca acest Crãciun sã fie un moment de bucurie, 
liniºte sufleteascã ºi armonie. Farmecul lui sã ne aducã 
aminte cã întotdeauna mai existã o ºansã de mântuire. 

Sã ne bucurãm de frumoasele noastre tradiþii. 

Crãciun fericit ºi un an nou cu 
bucurii! 

Director prof. Dumitru Chirilã, 
CSM Cãlãraºi

Crãciunul este acea sãrbãtoare 
minunatã care ne dã putere sã fim mai 
buni, mai generoºi ºi mai curajoºi. Sã 
îndrãznim sã visãm ºi sã sperãm mai 
mult, sã credem cu tãrie cã anul ce va 
începe va fi mai rodnic ºi mai fericit. 

Crãciun Fericit ºi un An Nou mai bun! 
Director Titu Ana, 

Direcþia Silvicã Cãlãraºi

Cu ocazia Naºterii Domnului, vã doresc, 
dvs ºi familiilor dvs, multã sãnãtate, 

pace, bucurie ºi toate cele bune! 
Sãrbãtori fericite alãturi de cei dragi! 

Noul an sã fie presãrat cu realizãri 
remarcabile, împliniri, sãnãtate, 

fericire ºi noroc! 

Consilier Local PSD, 

Municipiul Cãlãraºi, 

Alexandru Chiriþã

Fie ca Sãrbãtoarea Sfântã a Crãciunului 
sã vã aducã zile senine, împliniri, 
bucurii, multã sãnãtate ºi fericire. 

Dumnezeu sã vã cãlãuzeascã ºi sã vã 
lumineze calea în noul an. 

Crãciun Fericit, 
La mulþi Ani! 

Consilier Judeþean PSD 
George Chiriþã

În ajunul sãrbãtorilor de iarna vã dorim 
sã aveþi înþelepciunea pentru a aprecia 

ce existã bun, liniºtea pentru a vã bucura 
de frumuseþea unui cãmin ºi puterea 

pentru a depãºi momentele de încercare 
ale vieþii. Sã aveþi un Crãciun Fericit ºi un 
An Nou în care reuºitele ºi împlinirile sã 

vã caute ºi sã vã gãseascã! 

La mulþi ani! 
Director Gheorghe Dragomir, 

SC Drumuri ºi Poduri SA
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