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nul 2016 a fost unul cum Sala de Box ce a primit numele 
nu se poate mai bun arbitrului internaþional de box, Apentru Clubul Sportiv Ioan Damian. Despre ceea ce ºi-

Municipal Cãlãraºi, cu un numãr au propus pentru acest an, 
record de medalii obþinute de directorul CSM, Dumitru 
sportivii cãlãrãºeni, 127 la Chirilã, ne-a spus în interviul 
numãr, dar ºi realizãri în plan acordat pentru 
investiþional, fiind finalizatã Obiectiv. >> pagina 8

PROGRAM CINEMA 

n PRIMÃRIA CÃLÃRAªI

Biserica 
, aproape 

de comunitate

"Sfinþii Arhangheli 
Mihail ºi Gavriil"
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Mircea Brânduºã terenuri agricole, Vasilaþi apare în faþa mandate, ne spune ce l-a recomandat 
vizitatorilor ca o aºezare care ºi-a sã candideze de-a lungul timpului, 

omunã mare, cu trei sate în schimbat înfãþiºarea în ultimii ani. În realizãrile, prioritãþile pentru anii 
componenþã, cu aproape 4.500 materialul de mai jos, primarul Lucian urmãtori, dar ºi principalele probleme 
de locuitori ºi cu întinse C Vasile, edil al comunei cu patru cu care se confruntã. 

SÂMBÃTÃ DUMINICÃ LUNI MARÞI MIERCURI
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Grigore Dumitru:George Avram: 
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Senatorul PNL, 

Rãducu Filipescu, se 
implicã în problema 

finanþãrii 
sportului local

Program Cinema 
3D/2D Cãlãraºi 
3 martie - 6 aprilie 2017

 r ã usO cu s  d : 

12 
minute!

SC Coslo - Zinca SRL Cãlãraºi
Trecere Chiciu - Ostrov

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

Relaþii la telefon 0734.99.00.11

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

Siguranþã, confort, rapiditate, punctualitate
Tarif autoturisme 

. 
Autoturismele cu 
numere de  
(Silistra) beneficiazã 
de 

8 euro/35 lei

CL, CT ºi CC

reducere de 50%

O c  dus:ursã  

12 
minute!

SC Coslo - Zinca SRL Cãlãraºi
Trecere Chiciu - Ostrov

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

Tarif autoturisme 8 euro/35 lei. Autoturismele cu numere de CL, CT ºi CC (Silistra) beneficiazã de reducere de 50%

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

Relaþii la telefon 0734.99.00.11

Cornel Toma, viceprimar 
Spanþov: „Îmi doresc ca 

satele comunei   
Spanþov sã aibã o 

infrastructurã modernã“
Administraþiile locale, mai cu seamã 
administraþiile comunelor mici din judeþul 
Cãlãraºi, ale cãror resurse sunt 
limitate, trebuie sã rãspundã... >> pagina 4

Lucian Vasile: 
„Printre prioritãþile pentru acest 

mandat se regãsesc alimentarea 
cu apã, canalizarea ºi asfaltarea 

ºi pietruirea drumurilor"

„Printre prioritãþile pentru acest 
mandat se regãsesc alimentarea 
cu apã, canalizarea ºi asfaltarea 

ºi pietruirea drumurilor"

Dumitru Chirilã: „În 2016, CSM Cãlãraºi 
a obþinut un numãr record de 127 de 

medalii la Campionatele ºi Concursurile 
Naþionale ºi Internaþionale“

Primãria Cãlãraºi organizeazã 
„Sãrbãtoarea Primãverii" - 
concurs cu premii pentru 
elevii din municipiu

n Eures România

Peste 
 în 

Uniunea Europeanã 
pentru lucrãtorii  
români 

800 locuri de 
muncã vacante



SÃRBÃTOAREA PRIMÃVERII - 
ediþia a V-a, 10 martie 2017

BUGETARE ESTIMATIVÃ A 
ACTIVITÃÞILOR  
EVENIMENTULUI

l locul de desfãºurare: sala de 
spectacole BARBU ªTIRBEI din cadrul 
Centrului Cultural Judeþean;

spectacolul va fi realizat cu 
participarea unitãþilor de învãþãmânt 
din municipiul Cãlãraºi, în baza 
parteneriatului existent între Primãria 
Municipiului Cãlãraºi ºi Inspectoratul 
ªcolar Judeþean Cãlãraºi;

numãr de elevi estimat: 350 din 
maxim 22 unitãþi de învãþãmânt;

spectacolul se va desfãºura în sistem 
competitiv, cu acordarea de premii în 
urma votului spectatorilor;

evenimentul se va organiza sub 
forma unei poveºti, cu participarea 

Având în vedere faptul cã Legea actorilor profesioniºti în domeniul ncepând cu 2013, la începutul 
bugetului de stat pe anul 2017 nu a teatrului pentru copii (actori, costume, Primãverii, Primãria Municipiului 

decoruri, materiale consumabile, etc);fost adoptatã cu cel puþin 3 zile ÎCãlãraºi organizeazã „Sãrbãtoarea 
Estimare de materiale necesare în înainte de expirarea exerciþiului Primãverii", eveniment la care sunt 
suma totalã, inclusiv TVA, de 40.000 bugetar, se aplicã în continuare invitaþi sã participe elevii din lei, dupã cum urmeazã:bugetele anului precedent, pânã la 

municipiu. - afiºe, diplome de participare, aprobarea noilor bugete, limitele 
cartonaºe pentru votul în public: 4.000 „Pentru ca începutul acestei lunare de cheltuieli neputând depãºi, 
lei;primãveri sã-l poatã transforma în de regulã, 1/12 din prevederile 
- aranjamente flori naturale: 2.000 lei;sãrbãtoare, municipiul Cãlãraºi ºi-a bugetelor anului precedent, cu 

propus ca acest eveniment, cu un - premii acordate fiecãrei unitãþi de excepþia cazurilor deosebite, 
învãþãmânt participante: 12.500 lei;buget la nivelul celui din anul temeinic justificate de cãtre 

precedent, respectiv 40.000 lei, sã se ordonatorii de credite sau, dupã caz, - tricouri inscripþionate acordate 
participanþilor: 5.000 lei;desfãºoare în acelaºi cadru festiv, 1/12 din sumele propuse în proiectul 

competitiv ºi atractiv ca ºi la - 1 premiu de popularitate (mascota, de buget, în situaþia în care acestea 
celelalte trei ediþii anterioare. etc.) desemnat de public: 1.000 lei;sunt mai mici decât cele din anul 
Spectacolul a devenit deja tradiþional - mascote mici (pentru fiecare precedent.

participant): 4.500 lei;în municipiul nostru ºi, atât elevii, 
În bugetul propriu al municipiului pe  cadrele didactice, cât ºi pãrinþii - servicii de spectacol ºi teatru: 10.000 
anul 2016, pentru desfãºurarea aºteaptã cu nerãbdare desfãºurarea lei;
diverselor evenimente din cursul lui. Dovada interesului o reprezintã - alte costuri: 1.000 lei.
anului, a fost alocatã suma de însuºi numãrul de 300-350 de elevi Notã: cu posibilitatea modificãrilor 
798.000 lei, din care 41.000 lei participanþi, în fiecare an, la acest între linii dar cu încadrare în suma 
pentru „Sãrbãtoarea primãverii"."eveniment. totalã aprobatã.
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n contextul epidemiologic actual, în Având în vedere modificãrile climatice persoane, în zona de exploatare a prelucrate în exploataþiile non 
ultima perioadã au fost din ultima perioadã precum ºi numãrul pãsãrilor domestice, miºcãrile profesionale sau prin echipamentele 
diagnosticate pe teritoriul României Î mare de pãsãri sãlbatice existente la limitându-se la o singurã persoanã (ustensilele) folosite la vânãtoare cât ºi 

ºase noi focare de influenþã aviarã de nivelul României, pe diferite amenajãri (proprietarul exploataþiei); în cele comerciale care deþin mãsuri 
înaltã patogenitate, subtipul H5N8, la naturale ºi artificiale, se impune stricte de biosecuritate, inclusive - se va avea în vedere prevenirea 
populaþia de pãsãri domestice ºi pãsãri aplicarea urmãtoarelor mãsuri exploataþii tip A.contactului cu alte specii de mamifere, 
captive sãlbatice din gospodãrii ale suplimentare de biosecuritate, la inclusive rozãtoare ºi alte animale de Ce fac în cazul în care suspectez cã 
populaþiei, respectiv în judeþul Tulcea, nivelul gospodãriilor populaþiei, în companie; o pasãre este bolnavã/moartã de 
Prahova, Mureº, Braºov ºi Bacãu, vederea reducerii riscului contactului - se vor aplica mãsuri suplimentare de influenþã aviarã? Atunci când la 
focare care au avut ca element comun intre pãsãrile domestice ºi sãlbatice, evitare a introducerii/diseminãrii unei inspecþia efectivelor de pãsãri se 
contactul direct cu pãsãrile sãlbatice, dupã cum urmeazã: constatã:
aflate pe diferite amenajãri -prevenirea oricãrui contact direct ºi -existenþa unor exemplare apatice, hidrologice, fiind confirmat un numãr indirect intre pãsãrile sãlbatice vii, în adinamice, cu penaj zburlit,de 31 de cazuri la pãsãri sãlbatice, cele special cele de apã, ºi pãsãrile, în 

-cu inapetenþã ºi posibil sete exageratã,mai multe dintre acestea fiind special ratele ºi gâºtele. Astfel, este 
-asociate cu descãrcãri nazale, oculare identificate la lebede. interzis accesul tuturor pãsãrilor 
ºi posibil  cu tuse,domestice ºi pãsãri sãlbatice captive la Ce trebuie sã ºtim despre 

luciuri de apã, lacuri, balti, râuri ºi -cu diaree apoasã de culoare verde sau influenþa aviarã! orice altã amenajare hidrologicã pronunþat albã,
Toate pãsãrile domestice sau sãlbatice artificialã sau naturalã. O atenþie -cu cianozã a crestei ºi bãrbiþelor,prezintã risc de infecþie, dintre pãsãrile deosebitã se va acorda grãdinilor 

-însoþite sau nu de manifestãri domestice, cele mai devastatoare zoologice, parcurilor de distracþie, ºi a 
nervoase,îmbolnãviri fiind întâlnite le gãini ºi altor instituþii sau unitãþi care deþin 
-anunþaþi imediat medicul veterinar curci. pãsãri sãlbatice captive, fiind 
împuternicit de liberã practicã din Evoluþia la palmipede poate fi mai obligatorie asigurarea protecþiei în 
localitate,puþin severã, iar în cazul raþelor, în vederea evitãrii oricãrui contact direct 

multe cazuri chiar inaparentã, dar sau indirect cu pãsãrile sãlbatice; -anunþaþi medicul veterinar oficial, 
acestea rãmân purtãtoare ºi excretoare Direcþia Sanitarã Veterinarã ºi pentru -separarea în cadrul gospodãriei, în 
de virus. Siguranþa Alimentelor din Cãlãraºi  la mãsura posibilitãþilor, a raþelor ºi 

numãrul de telefon 0242 / 313676.Infecþia a fost descrisã la foarte multe gâºtelor de alte pãsãri domestice;
specii de pãsãri sãlbatice, mai -se va evita prin toate mijloacele Toate pãsãrile suspecte trebuiesc ucise 
frecventã la cele acvatice, iar în cazul creºterea pãsãrilor domestice în aer ºi distruse, conform legislaþiei în 
acestora, majoritatea speciilor liber, acestea fiind þinute închise vigoare, iar proprietarii vor fi 
infectate, fac forme uºoare sau obligatoriu în spaþii de cazare special despãgubiþi de cãtre stat la preþul de 
inaparente de boalã, cu un procent de eventuale infecþii prin folosirea unei amenajate; atunci când acest lucru nu piaþã al animalelor.
mortalitate foarte variabil (0-90%). încãlþãminte diferite în spaþiul de este posibil, hrãnirea ºi adãparea De reþinut:Omul face de asemenea forme foarte exploatare a pãsãrilor domestice sau a pãsãrilor se va realiza într-o zonã 

Este mai bine sã raportaþi orice severe de boalã cu procent mare de unui amplasament special amenajat acoperitã la care nu pot avea acces 
suspiciune de boalã, chiar dacã ea mortalitate, consecutiv contactului pentru dezinfecþia încãlþãmintei;pãsãrile sãlbatice;
nu se va confirma, decât sã nu nemijlocit cu pãsãri bolnave sau - se va acorda o atenþie sporitã asupra - se interzice adãparea pãsãrilor 
raportaþi deloc!moarte. riscurilor introducerii ºi diseminãrii domestice cu apa din rezervoarele de 

Pentru a vã proteja pãsãrile de bolii de cãtre vânãtori, care pot apã de suprafaþã accesibile pãsãrilor 
aceastã boalã vã recomandãm sã transmite virusul de la sãlbatic la DIRECTOR EXECUTIV,sãlbatice;
respectaþi urmãtoarele sfaturi: domestic prin pãsãri vânate ºi - se va evita intrarea mai multor Dr. Drãgãnicã Gheorghe

oliþiºti de prevenire a Prin joc, brainstorming, dezbatere, 
criminalitãþii au desfãºurat în demonstraþie ºi comparaþie, elevii au Pperioada 13-17 februarie a.c. fost capabili sã explice noþiunile de 

activitãþi de prevenire a violenþei în agresivitate, violenþã, conflict, sã 
mediul ºcolar la ªcoala gimnazialã enumere mãsurile de prevenire a 
„Mircea Vodã" din municipiul Cãlãraºi. violenþei în mediul ºcolar, sã recunoascã 

modul de gestionare nonviolentã a Activitatea a avut ca scop informarea 
conflictelor ºi sã prezinte alternative la elevilor cu privire la beneficiile adoptãrii 
violenþa în mediul ºcolar.unor alternative de atitudine ºi 

comportament asertiv-comparativ la Acest gen de activitãþi vor fi desfãºurate 
formele de manifestare violentã, de poliþiºti pe tot parcursul anului 
relaþionarea pozitivã ºi soluþionarea ºcolar, fiind vizate toate unitãþile de 
paºnicã a conflictelor. învãþãmânt din judeþul Cãlãraºi. 

ncepând din acest an, ADR Sud Muntenia este 
coordonator al proiectului „PROSME - Promovarea ÎIMM-urilor din România prin intermediul Enterprise 

Europe Network", finanþat în cadrul Programului pentru 
Competitivitatea Întreprinderilor ºi pentru IMM-uri 
(COSME)! Agenþia a preluat, din luna ianuarie 2017, 
atribuþiile de coordonator de la Fundaþia Centrul Român 
pentru Întreprinderi Mici ºi Mijlocii, conform contractului 
de finanþare încheiat împreunã cu Comisia Europeanã în 
data de 7 februarie a.c.. Astfel, pentru o perioadã de doi 
ani (ianuarie 2017 – decembrie 2018), ADR Sud Muntenia 
va coordona activitãþile proiectului destinat IMM-urilor 
care sunt orientate spre creºtere, afaceri integrate ºi 
servicii de sprijin pentru inovare ºi sunt conectate la 
pieþele europene ºi internaþionale. Bugetul total, pentru 
perioada ianuarie 2017 – decembrie 2018, este de 966.590 
de euro, din care bugetul ADR Sud Muntenia este de 
99.847,50 euro. Scopul acestui proiect constã în 
facilitarea accesului IMM-urilor la pieþele europene ºi 
internaþionale, precum ºi crearea de parteneriate 
internaþionale cu mediul de cercetare. În acest sens, 
Agenþia, alãturi de partenerii din consorþiul proiectului 
furnizeazã, cu titlu gratuit, servicii de sprijin în domeniul 
dezvoltãrii internaþionale a afacerilor pentru firmele din 
macroregiunea 3 (Sud Muntenia ºi Bucureºti - Ilfov) ºi 
identificare de parteneri din UE ºi terþe þãri pentru 
realizarea de proiecte în colaborare în cadrul programului 
HORIZON 2020. Toate aceste servicii sunt furnizate prin 
aderarea consorþiului la reþeaua Enterprise Europe. 
PROSME pune la dispoziþia organizaþiilor din regiunile 
Bucureºti-Ilfov ºi Sud Muntenia resursele a 600 de 
organizaþii partenere în reþeaua Enterprise Europe din 50 
de þãri. Baza de date a reþelei Enterprise Europe include 
oportunitãþi de cooperare în afaceri lansate de diferite 
firme, respectiv cereri ºi oferte de produse ºi servicii, de 
cooperare comercialã, tehnologicã, financiarã ºi în 
producþie. Reunind în jur de 600 de organizaþii de 
sprijinire a afacerilor, reþeaua va ajuta companiile mici sã 
profite de oportunitãþile de afaceri de neegalat de pe piaþa 
unicã a UE. Reþeaua contribuie ºi la consolidarea 
competitivitãþii ºi durabilitãþii întreprinderilor europene, 
care încearcã sã exploateze noile oportunitãþi apãrute atât 
pe piaþa unicã, cât ºi în þãrile terþe. Alãturi de Agenþie, 
din consorþiul proiectului PROSME, ce se derulezã în 
perioada 1 ianuarie 2015 – 31 decembrie 2020, fac parte 
urmãtoarele entitãþi partenere: Fundaþia Centrul Român 
pentru Întreprinderi Mici ºi Mijlocii, ADR Bucureºti - 
Ilfov, Asociaþia Constructorilor din România, Ministerul 
Economiei, Universitatea Politehnicã din Bucureºti, 
Institutul Naþional de Cercetare – Dezvoltare pentru 
Maºini ºi Instalaþii destinate Agriculturii ºi Industriei 
Alimentare – IMMA, InPULSE Partners SRL, SC IPA SA 
– societate comercialã pentru cercetare, proiectare ºi 
producþie de echipamente ºi instalaþii de automatizare, 
Camera de Comerþ ºi Industrie Prahova, CEC Bank SA, 
Asociaþia Românã pentru Industrie Electronicã ºi 
Software. 

rimãria Municipiului 
Cãlãraºi anunþã 
realizarea „Planului P

de Mobilitate Urbanã 
Durabilã pentru 
Municipiul Cãlãraºi" – 
document strategic menit 
sa planifice în mod durabil 
satisfacerea nevoilor de 
mobilitate ale locuitorilor 
ºi sectorului economic, din 
oraº ºi împrejurimi.

În vederea elaborãrii 
studiului, în perioada 
urmãtoare, se va desfãºura 
un sondaj de opinie în 
rândul populaþiei 

oraºului sã sprijine acest completat în maxim 15 municipiului Cãlãraºi, 
demers ºi sã colaboreze în minute ºi reprezintã o prin aplicarea unor 

componentã importantã a vederea  furnizãrii datelor. chestionare. 
viitorului studiu – element Întrebãrile fac referire, în 

Întrucât completarea fundamental pentru  special,  la modalitatea 
acestora se va realiza la pregãtirea de cãtre de deplasare în 
domiciliul persoanei, Primãrie a proiectelor interiorul localitãþii.
Primãria Municipiului adresate dezvoltarii urbane 

Chestionarul poate fi Cãlãraºi roagã cetãþenii a municipiului. 

rimãria Municipiului informaþii despre activitatea 
Cãlãraºi anunþã lansarea curentã a Primãriei Municipiului Ppaginii oficiale de Cãlãraºi, dar pot transmite ºi 

Facebook, un instrument care mesaje.
vine în completarea satisfacerii Facem menþiunea ca paginile sau 
nevoilor de comunicare ale 

conturile existente deja în acest 
instituþiei, pe de o parte, ºi ale 

spaþiu public, numic Facebook, cãlãrãºenilor, de cealaltã parte.
care poartã numele Primãriei Adresa o gãsiþi la link-ul 
Municipiului Cãlãraºi, nu ne https://www.facebook.com/primariacl/ , 
aparþin.acolo unde cãlãrãºenii pot obþine 

administreazã adãposturi de protecþie 
civilã sau puncte de comandã (în cazul 
avizului/autorizaþiei de protecþie civilã) 
au posibilitatea de a verifica dacã 
acestea se încadreazã în categoriile de 
construcþii care se supun acestor 
procese de avizare – autorizare.
Totodatã, aplicaþia oferã informaþii 
legate de documentaþia ce trebuie 
depusã în vederea emiterii, de cãtre 
inspectoratele judeþene pentru situaþii n susþinerea debirocratizãrii ºi 
de urgenþã ºi cel al Bucureºti – Ilfov, a pentru facilitatea comunicãrii 
acestor acte administrative.informaþiilor de interes pentru Î
De asemenea, aceastã aplicaþie conþine populaþie, specialiºtii Inspectoratului 
un link prin intermediul cãruia poate fi General pentru Situaþii de Urgenþã au 
accesatã lista verificatorilor de proiecte identificat soluþii pentru proiectarea 
ºi a experþilor tehnici atestaþi în unei aplicaþii informatice, sub forma 
domeniul situaþiilor de urgenþã de cãtre unui ghid, uºor de accesat ºi de utilizat, 
Ministerul Dezvoltãrii Regionale, ce furnizeazã rapid rãspunsuri legate de 
Administraþiei Publice ºi Fondurilor condiþiile de avizare – autorizare ºi 
Europene.stabileºte documentaþia necesarã pentru 

obþinerea acestor acte administrative. Mai multe detalii legate de acest ghid de 
avizare – avizare pot fi obþinute prin Astfel, cu ajutorul acestui ghid, 
consultarea paginii web a instituþiei proprietarii sau beneficiarii 
noastre - www.igsu.ro -  ºi cele ale construcþiilor/amenajãrilor (în cazul 
inspectoratelor judeþene pentru situaþii avizului/autorizaþiei de securitate la 
de urgenþã/Bucureºti-Ilfov.incendiu) sau cei care deþin sau 

SC PIC SA – în faliment, cu sediul în Piteºti, DN65B km 3 + 
810 m, CUI RO 144391, J03/590/1991, reprezentatã legal de 

PricewaterhouseCoopers B.R.S. I.P.U.R.L., anunþã pierderea 
tuturor cãrþilor de intervenþie ºi a registrelor speciale pentru 

imprimantele fiscale de tip EPSON, model T260F, de la 
punctul sãu de lucru din mun. Cãlãraºi.

Material informativ cu privire la Influenþa Aviarã destinat crescãtorilor 
de pãsãri din exploataþiile nonprofesionale (gospodãriile populaþiei)

Acþiune desfãºuratã de 
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Municipalitatea Cãlãraºi va demara 
un sondaj la domiciliul cetãþenilor 

privind mobilitatea urbanã

Primãria Cãlãraºi organizeazã 
 - concurs 

cu premii pentru elevii din municipiu
„Sãrbãtoarea Primãverii"

ADR Sud Muntenia, coordonator 
al proiectului „PROSME - 

Promovarea IMM-urilor din 
România prin intermediul 

Enterprise Europe Network"



SÃRBÃTOAREA PRIMÃVERII - 
ediþia a V-a, 10 martie 2017

BUGETARE ESTIMATIVÃ A 
ACTIVITÃÞILOR  
EVENIMENTULUI

l locul de desfãºurare: sala de 
spectacole BARBU ªTIRBEI din cadrul 
Centrului Cultural Judeþean;

spectacolul va fi realizat cu 
participarea unitãþilor de învãþãmânt 
din municipiul Cãlãraºi, în baza 
parteneriatului existent între Primãria 
Municipiului Cãlãraºi ºi Inspectoratul 
ªcolar Judeþean Cãlãraºi;

numãr de elevi estimat: 350 din 
maxim 22 unitãþi de învãþãmânt;

spectacolul se va desfãºura în sistem 
competitiv, cu acordarea de premii în 
urma votului spectatorilor;

evenimentul se va organiza sub 
forma unei poveºti, cu participarea 

Având în vedere faptul cã Legea actorilor profesioniºti în domeniul ncepând cu 2013, la începutul 
bugetului de stat pe anul 2017 nu a teatrului pentru copii (actori, costume, Primãverii, Primãria Municipiului 

decoruri, materiale consumabile, etc);fost adoptatã cu cel puþin 3 zile ÎCãlãraºi organizeazã „Sãrbãtoarea 
Estimare de materiale necesare în înainte de expirarea exerciþiului Primãverii", eveniment la care sunt 
suma totalã, inclusiv TVA, de 40.000 bugetar, se aplicã în continuare invitaþi sã participe elevii din lei, dupã cum urmeazã:bugetele anului precedent, pânã la 

municipiu. - afiºe, diplome de participare, aprobarea noilor bugete, limitele 
cartonaºe pentru votul în public: 4.000 „Pentru ca începutul acestei lunare de cheltuieli neputând depãºi, 
lei;primãveri sã-l poatã transforma în de regulã, 1/12 din prevederile 
- aranjamente flori naturale: 2.000 lei;sãrbãtoare, municipiul Cãlãraºi ºi-a bugetelor anului precedent, cu 

propus ca acest eveniment, cu un - premii acordate fiecãrei unitãþi de excepþia cazurilor deosebite, 
învãþãmânt participante: 12.500 lei;buget la nivelul celui din anul temeinic justificate de cãtre 

precedent, respectiv 40.000 lei, sã se ordonatorii de credite sau, dupã caz, - tricouri inscripþionate acordate 
participanþilor: 5.000 lei;desfãºoare în acelaºi cadru festiv, 1/12 din sumele propuse în proiectul 

competitiv ºi atractiv ca ºi la - 1 premiu de popularitate (mascota, de buget, în situaþia în care acestea 
celelalte trei ediþii anterioare. etc.) desemnat de public: 1.000 lei;sunt mai mici decât cele din anul 
Spectacolul a devenit deja tradiþional - mascote mici (pentru fiecare precedent.

participant): 4.500 lei;în municipiul nostru ºi, atât elevii, 
În bugetul propriu al municipiului pe  cadrele didactice, cât ºi pãrinþii - servicii de spectacol ºi teatru: 10.000 
anul 2016, pentru desfãºurarea aºteaptã cu nerãbdare desfãºurarea lei;
diverselor evenimente din cursul lui. Dovada interesului o reprezintã - alte costuri: 1.000 lei.
anului, a fost alocatã suma de însuºi numãrul de 300-350 de elevi Notã: cu posibilitatea modificãrilor 
798.000 lei, din care 41.000 lei participanþi, în fiecare an, la acest între linii dar cu încadrare în suma 
pentru „Sãrbãtoarea primãverii"."eveniment. totalã aprobatã.

l 

l 

l 

l 
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n contextul epidemiologic actual, în Având în vedere modificãrile climatice persoane, în zona de exploatare a prelucrate în exploataþiile non 
ultima perioadã au fost din ultima perioadã precum ºi numãrul pãsãrilor domestice, miºcãrile profesionale sau prin echipamentele 
diagnosticate pe teritoriul României Î mare de pãsãri sãlbatice existente la limitându-se la o singurã persoanã (ustensilele) folosite la vânãtoare cât ºi 

ºase noi focare de influenþã aviarã de nivelul României, pe diferite amenajãri (proprietarul exploataþiei); în cele comerciale care deþin mãsuri 
înaltã patogenitate, subtipul H5N8, la naturale ºi artificiale, se impune stricte de biosecuritate, inclusive - se va avea în vedere prevenirea 
populaþia de pãsãri domestice ºi pãsãri aplicarea urmãtoarelor mãsuri exploataþii tip A.contactului cu alte specii de mamifere, 
captive sãlbatice din gospodãrii ale suplimentare de biosecuritate, la inclusive rozãtoare ºi alte animale de Ce fac în cazul în care suspectez cã 
populaþiei, respectiv în judeþul Tulcea, nivelul gospodãriilor populaþiei, în companie; o pasãre este bolnavã/moartã de 
Prahova, Mureº, Braºov ºi Bacãu, vederea reducerii riscului contactului - se vor aplica mãsuri suplimentare de influenþã aviarã? Atunci când la 
focare care au avut ca element comun intre pãsãrile domestice ºi sãlbatice, evitare a introducerii/diseminãrii unei inspecþia efectivelor de pãsãri se 
contactul direct cu pãsãrile sãlbatice, dupã cum urmeazã: constatã:
aflate pe diferite amenajãri -prevenirea oricãrui contact direct ºi -existenþa unor exemplare apatice, hidrologice, fiind confirmat un numãr indirect intre pãsãrile sãlbatice vii, în adinamice, cu penaj zburlit,de 31 de cazuri la pãsãri sãlbatice, cele special cele de apã, ºi pãsãrile, în 

-cu inapetenþã ºi posibil sete exageratã,mai multe dintre acestea fiind special ratele ºi gâºtele. Astfel, este 
-asociate cu descãrcãri nazale, oculare identificate la lebede. interzis accesul tuturor pãsãrilor 
ºi posibil  cu tuse,domestice ºi pãsãri sãlbatice captive la Ce trebuie sã ºtim despre 

luciuri de apã, lacuri, balti, râuri ºi -cu diaree apoasã de culoare verde sau influenþa aviarã! orice altã amenajare hidrologicã pronunþat albã,
Toate pãsãrile domestice sau sãlbatice artificialã sau naturalã. O atenþie -cu cianozã a crestei ºi bãrbiþelor,prezintã risc de infecþie, dintre pãsãrile deosebitã se va acorda grãdinilor 

-însoþite sau nu de manifestãri domestice, cele mai devastatoare zoologice, parcurilor de distracþie, ºi a 
nervoase,îmbolnãviri fiind întâlnite le gãini ºi altor instituþii sau unitãþi care deþin 
-anunþaþi imediat medicul veterinar curci. pãsãri sãlbatice captive, fiind 
împuternicit de liberã practicã din Evoluþia la palmipede poate fi mai obligatorie asigurarea protecþiei în 
localitate,puþin severã, iar în cazul raþelor, în vederea evitãrii oricãrui contact direct 

multe cazuri chiar inaparentã, dar sau indirect cu pãsãrile sãlbatice; -anunþaþi medicul veterinar oficial, 
acestea rãmân purtãtoare ºi excretoare Direcþia Sanitarã Veterinarã ºi pentru -separarea în cadrul gospodãriei, în 
de virus. Siguranþa Alimentelor din Cãlãraºi  la mãsura posibilitãþilor, a raþelor ºi 

numãrul de telefon 0242 / 313676.Infecþia a fost descrisã la foarte multe gâºtelor de alte pãsãri domestice;
specii de pãsãri sãlbatice, mai -se va evita prin toate mijloacele Toate pãsãrile suspecte trebuiesc ucise 
frecventã la cele acvatice, iar în cazul creºterea pãsãrilor domestice în aer ºi distruse, conform legislaþiei în 
acestora, majoritatea speciilor liber, acestea fiind þinute închise vigoare, iar proprietarii vor fi 
infectate, fac forme uºoare sau obligatoriu în spaþii de cazare special despãgubiþi de cãtre stat la preþul de 
inaparente de boalã, cu un procent de eventuale infecþii prin folosirea unei amenajate; atunci când acest lucru nu piaþã al animalelor.
mortalitate foarte variabil (0-90%). încãlþãminte diferite în spaþiul de este posibil, hrãnirea ºi adãparea De reþinut:Omul face de asemenea forme foarte exploatare a pãsãrilor domestice sau a pãsãrilor se va realiza într-o zonã 

Este mai bine sã raportaþi orice severe de boalã cu procent mare de unui amplasament special amenajat acoperitã la care nu pot avea acces 
suspiciune de boalã, chiar dacã ea mortalitate, consecutiv contactului pentru dezinfecþia încãlþãmintei;pãsãrile sãlbatice;
nu se va confirma, decât sã nu nemijlocit cu pãsãri bolnave sau - se va acorda o atenþie sporitã asupra - se interzice adãparea pãsãrilor 
raportaþi deloc!moarte. riscurilor introducerii ºi diseminãrii domestice cu apa din rezervoarele de 

Pentru a vã proteja pãsãrile de bolii de cãtre vânãtori, care pot apã de suprafaþã accesibile pãsãrilor 
aceastã boalã vã recomandãm sã transmite virusul de la sãlbatic la DIRECTOR EXECUTIV,sãlbatice;
respectaþi urmãtoarele sfaturi: domestic prin pãsãri vânate ºi - se va evita intrarea mai multor Dr. Drãgãnicã Gheorghe

oliþiºti de prevenire a Prin joc, brainstorming, dezbatere, 
criminalitãþii au desfãºurat în demonstraþie ºi comparaþie, elevii au Pperioada 13-17 februarie a.c. fost capabili sã explice noþiunile de 

activitãþi de prevenire a violenþei în agresivitate, violenþã, conflict, sã 
mediul ºcolar la ªcoala gimnazialã enumere mãsurile de prevenire a 
„Mircea Vodã" din municipiul Cãlãraºi. violenþei în mediul ºcolar, sã recunoascã 

modul de gestionare nonviolentã a Activitatea a avut ca scop informarea 
conflictelor ºi sã prezinte alternative la elevilor cu privire la beneficiile adoptãrii 
violenþa în mediul ºcolar.unor alternative de atitudine ºi 

comportament asertiv-comparativ la Acest gen de activitãþi vor fi desfãºurate 
formele de manifestare violentã, de poliþiºti pe tot parcursul anului 
relaþionarea pozitivã ºi soluþionarea ºcolar, fiind vizate toate unitãþile de 
paºnicã a conflictelor. învãþãmânt din judeþul Cãlãraºi. 

ncepând din acest an, ADR Sud Muntenia este 
coordonator al proiectului „PROSME - Promovarea ÎIMM-urilor din România prin intermediul Enterprise 

Europe Network", finanþat în cadrul Programului pentru 
Competitivitatea Întreprinderilor ºi pentru IMM-uri 
(COSME)! Agenþia a preluat, din luna ianuarie 2017, 
atribuþiile de coordonator de la Fundaþia Centrul Român 
pentru Întreprinderi Mici ºi Mijlocii, conform contractului 
de finanþare încheiat împreunã cu Comisia Europeanã în 
data de 7 februarie a.c.. Astfel, pentru o perioadã de doi 
ani (ianuarie 2017 – decembrie 2018), ADR Sud Muntenia 
va coordona activitãþile proiectului destinat IMM-urilor 
care sunt orientate spre creºtere, afaceri integrate ºi 
servicii de sprijin pentru inovare ºi sunt conectate la 
pieþele europene ºi internaþionale. Bugetul total, pentru 
perioada ianuarie 2017 – decembrie 2018, este de 966.590 
de euro, din care bugetul ADR Sud Muntenia este de 
99.847,50 euro. Scopul acestui proiect constã în 
facilitarea accesului IMM-urilor la pieþele europene ºi 
internaþionale, precum ºi crearea de parteneriate 
internaþionale cu mediul de cercetare. În acest sens, 
Agenþia, alãturi de partenerii din consorþiul proiectului 
furnizeazã, cu titlu gratuit, servicii de sprijin în domeniul 
dezvoltãrii internaþionale a afacerilor pentru firmele din 
macroregiunea 3 (Sud Muntenia ºi Bucureºti - Ilfov) ºi 
identificare de parteneri din UE ºi terþe þãri pentru 
realizarea de proiecte în colaborare în cadrul programului 
HORIZON 2020. Toate aceste servicii sunt furnizate prin 
aderarea consorþiului la reþeaua Enterprise Europe. 
PROSME pune la dispoziþia organizaþiilor din regiunile 
Bucureºti-Ilfov ºi Sud Muntenia resursele a 600 de 
organizaþii partenere în reþeaua Enterprise Europe din 50 
de þãri. Baza de date a reþelei Enterprise Europe include 
oportunitãþi de cooperare în afaceri lansate de diferite 
firme, respectiv cereri ºi oferte de produse ºi servicii, de 
cooperare comercialã, tehnologicã, financiarã ºi în 
producþie. Reunind în jur de 600 de organizaþii de 
sprijinire a afacerilor, reþeaua va ajuta companiile mici sã 
profite de oportunitãþile de afaceri de neegalat de pe piaþa 
unicã a UE. Reþeaua contribuie ºi la consolidarea 
competitivitãþii ºi durabilitãþii întreprinderilor europene, 
care încearcã sã exploateze noile oportunitãþi apãrute atât 
pe piaþa unicã, cât ºi în þãrile terþe. Alãturi de Agenþie, 
din consorþiul proiectului PROSME, ce se derulezã în 
perioada 1 ianuarie 2015 – 31 decembrie 2020, fac parte 
urmãtoarele entitãþi partenere: Fundaþia Centrul Român 
pentru Întreprinderi Mici ºi Mijlocii, ADR Bucureºti - 
Ilfov, Asociaþia Constructorilor din România, Ministerul 
Economiei, Universitatea Politehnicã din Bucureºti, 
Institutul Naþional de Cercetare – Dezvoltare pentru 
Maºini ºi Instalaþii destinate Agriculturii ºi Industriei 
Alimentare – IMMA, InPULSE Partners SRL, SC IPA SA 
– societate comercialã pentru cercetare, proiectare ºi 
producþie de echipamente ºi instalaþii de automatizare, 
Camera de Comerþ ºi Industrie Prahova, CEC Bank SA, 
Asociaþia Românã pentru Industrie Electronicã ºi 
Software. 

rimãria Municipiului 
Cãlãraºi anunþã 
realizarea „Planului P

de Mobilitate Urbanã 
Durabilã pentru 
Municipiul Cãlãraºi" – 
document strategic menit 
sa planifice în mod durabil 
satisfacerea nevoilor de 
mobilitate ale locuitorilor 
ºi sectorului economic, din 
oraº ºi împrejurimi.

În vederea elaborãrii 
studiului, în perioada 
urmãtoare, se va desfãºura 
un sondaj de opinie în 
rândul populaþiei 

oraºului sã sprijine acest completat în maxim 15 municipiului Cãlãraºi, 
demers ºi sã colaboreze în minute ºi reprezintã o prin aplicarea unor 

componentã importantã a vederea  furnizãrii datelor. chestionare. 
viitorului studiu – element Întrebãrile fac referire, în 

Întrucât completarea fundamental pentru  special,  la modalitatea 
acestora se va realiza la pregãtirea de cãtre de deplasare în 
domiciliul persoanei, Primãrie a proiectelor interiorul localitãþii.
Primãria Municipiului adresate dezvoltarii urbane 

Chestionarul poate fi Cãlãraºi roagã cetãþenii a municipiului. 

rimãria Municipiului informaþii despre activitatea 
Cãlãraºi anunþã lansarea curentã a Primãriei Municipiului Ppaginii oficiale de Cãlãraºi, dar pot transmite ºi 

Facebook, un instrument care mesaje.
vine în completarea satisfacerii Facem menþiunea ca paginile sau 
nevoilor de comunicare ale 

conturile existente deja în acest 
instituþiei, pe de o parte, ºi ale 

spaþiu public, numic Facebook, cãlãrãºenilor, de cealaltã parte.
care poartã numele Primãriei Adresa o gãsiþi la link-ul 
Municipiului Cãlãraºi, nu ne https://www.facebook.com/primariacl/ , 
aparþin.acolo unde cãlãrãºenii pot obþine 

administreazã adãposturi de protecþie 
civilã sau puncte de comandã (în cazul 
avizului/autorizaþiei de protecþie civilã) 
au posibilitatea de a verifica dacã 
acestea se încadreazã în categoriile de 
construcþii care se supun acestor 
procese de avizare – autorizare.
Totodatã, aplicaþia oferã informaþii 
legate de documentaþia ce trebuie 
depusã în vederea emiterii, de cãtre 
inspectoratele judeþene pentru situaþii n susþinerea debirocratizãrii ºi 
de urgenþã ºi cel al Bucureºti – Ilfov, a pentru facilitatea comunicãrii 
acestor acte administrative.informaþiilor de interes pentru Î
De asemenea, aceastã aplicaþie conþine populaþie, specialiºtii Inspectoratului 
un link prin intermediul cãruia poate fi General pentru Situaþii de Urgenþã au 
accesatã lista verificatorilor de proiecte identificat soluþii pentru proiectarea 
ºi a experþilor tehnici atestaþi în unei aplicaþii informatice, sub forma 
domeniul situaþiilor de urgenþã de cãtre unui ghid, uºor de accesat ºi de utilizat, 
Ministerul Dezvoltãrii Regionale, ce furnizeazã rapid rãspunsuri legate de 
Administraþiei Publice ºi Fondurilor condiþiile de avizare – autorizare ºi 
Europene.stabileºte documentaþia necesarã pentru 

obþinerea acestor acte administrative. Mai multe detalii legate de acest ghid de 
avizare – avizare pot fi obþinute prin Astfel, cu ajutorul acestui ghid, 
consultarea paginii web a instituþiei proprietarii sau beneficiarii 
noastre - www.igsu.ro -  ºi cele ale construcþiilor/amenajãrilor (în cazul 
inspectoratelor judeþene pentru situaþii avizului/autorizaþiei de securitate la 
de urgenþã/Bucureºti-Ilfov.incendiu) sau cei care deþin sau 

SC PIC SA – în faliment, cu sediul în Piteºti, DN65B km 3 + 
810 m, CUI RO 144391, J03/590/1991, reprezentatã legal de 

PricewaterhouseCoopers B.R.S. I.P.U.R.L., anunþã pierderea 
tuturor cãrþilor de intervenþie ºi a registrelor speciale pentru 

imprimantele fiscale de tip EPSON, model T260F, de la 
punctul sãu de lucru din mun. Cãlãraºi.
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Mircea Brânduºã C.T.: În primul rând, finalizarea locuitorilor prin realizarea unei 
bugetului de venituri ºi infrastructuri moderne. Din 
cheltuieli a primãriei. În acest punct de vedere politic a fost un dministraþiile locale, mai cu 
sens, dl primar însoþit de o an electoral în care primarul seamã administraþiile 
echipã de specialiºti din cadrul Niki Gheorghescu a primit girul comunelor mici din judeþul A
primãriei a identificat o parte locuitorilor pentru un nou Cãlãraºi, ale cãror resurse sunt din problemele urgente ale mandat. De asemenea, Spanþov limitate, trebuie sã rãspundã unor comunei printre care se numãrã a fost una dintre puþinele importante provocãri de naturã urmãtoarele: racordarea cu comune cãlãrãºene care a reuºit administrativã, economicã ºi energie electricã a staþiei de apã sã câºtige alegerile socialã, mai ales în aceastã din satul Cetatea Veche, parlamentare în faþa PSD. 

perioadã de convulsii politice din finalizarea reþelei de canalizare Economic, comuna Spanþov a 
societatea româneascã. Despre ºi a staþiei de epurare din satul terminat anul 2016 fãrã 

Spanþov, înfiinþarea a 8 km de toate acestea, Cornel Toma, arierate, fãrã restanþe 
alei pietonale, rabilitarea, viceprimarul localitãþii Spanþov, financiare cãtre furnizori ºi cu 
modernizarea ºi dotarea comunã cu o populaþie de 4.600 un uºor excedent financiar. 
cãminului cultural din satul de locuitori, oferã detalii Totuºi, nu a fost aºa cum ne-am 
Spanþov, achiziþionarea unui interesante în interviul de mai jos. fi dorit noi, cei din conducerea 
tractor cu remorcã destinat 

primãriei. La capitolul social, în 
colectãrii în principal a 

parteneriat cu un O.N.G. din î Rep: Pentru început v-aº 
gunoiului de grajd, urmând a fi 

ruga sã ne spuneþi ce a Norvegia, primãria Spanþov a Rep: Care ar fi, pe scurt, asfaltate, în condiþiile în care transformat în îngrãºãmânt 
însemnat anul 2016 pentru reuºit sã construiascã 12 înainte nu aveau nici piatrã, principalele probleme cu care natural. 
administraþia publicã locuinþe sociale destinate se confruntã locuitorii canalizare înfiinþatã, curãþenie, 
Spanþov din punct de vedere familiilor defavorizate. apã potabilã pentru fiecare comunei Spanþov ºi ce soluþii Rep: În încheiere, ce mesaj politic, economic, social ºi  gospodãrie, trotuare. are primãria pentru doriþi sã le transmiteþi administrativ? Rep: Dintre realizãrile Pe lângã toate acestea, primãria rezolvarea acestora? locuitorilor comunei 

anului 2016, care ar fi cele C.T.: Administrativ, prioritatea Spanþov a încheiat lucrãrile la C.T.: Pe lângã problemele Spanþov?
numãrul 1 a fost aceea de a mai semnificative? staþia de apã din satul Cetatea cotidiene, lipsa locurilor de C.T.: În primul rând, în numele îmbunãtãþi condiþiile ºi Veche, la reþeaua de canalizare C.T.:  Cine viziteazã comuna muncã ºi nivelul scãzut de trai meu ºi al domnului primar standardele de viaþã ale în satele Cetatea Veche ºi Spanþov poate sã vadã strãzi al cetãþenilor reprezintã o Gheorghescu, al consilierilor Spanþov, pietruirea strãzilor problemã majorã. Aº vrea sã locali ºi al aparartului comunale în urma lucrãrilor de menþionez cã necazurile administrativ al primãriei canalizare, 6 km de alei oamenilor au fost rezolvate de Spanþov, vreau sã le mulþumesc pietonale, înlocuirea în cãtre dl primar prin dialog tuturor locuitorilor comunei totalitate a acoperiºului permanent la faþa locului acolo pentru încrederea pe care ne-au degradat de la ºcoala din satul, unde a fost cazul. În acest sens, acordat-o de a merge împreunã restaurarea acoperiºului ºi primãria Spanþov are în vedere în continuare. Personal, îmi zidurilor exterioare a bisericii stimularea economiei locale prin doresc ca satele comunei din satul Spanþov (lucrãri încurajarea agenþilor economici Spanþov sã aibã o infrastructurã cofinanþate de Consiliului pentru angajarea forþei de modernã astfel încât cetãþenii sã Judeþean). Nu în ultimul rând, muncã locale, susþinerea lor în beneficieze de condiþii de viaþã achiziþionarea unor costume 

demersurile de dezvoltare ºi cât mai aproape de cele din populare pentru Ansamblul de 
accesare de fonduri europene Uniunea Europeanã. Îi asigur pe dansuri populare „Cununa 
prin care sã se implementeze toþi locuitorii cã vor gãsi uºa Spanþovului", (înfiinþat în anul 
proiecte benefice locuitorilor. biroului meu deschisã iar 2012, coordonat de doamnele 

angajaþii din primãrie vor Simona Gheorghescu ºi Angelica 
Rep: Pentru acest an care rãspunde cu promptitudine Braicã) care de-a lungul timpului 

sunt prioritãþile primãriei a avut rezultate remarcabile în solicitãrilor lor. Tuturor le 
Spanþov? transmit multã sãnãtate.plan judeþean ºi naþional. 

î 

î 

î 

î 

Mircea Brânduºã competenþele membrilor echipei pietruirea ºi asfaltarea drumului pietonalã din beton în satul ani; finalizarea lucrãrilor de 
cu care am pornit la acest drum. asfaltare la DN 412 Nuci – dintre satele Nuci ºi Popeºti; Popeºti; construire grãdiniþã cu 
Iatã cã anii au trecut, am ajuns Popeºti; înfiinþare centru modernizarea reþelei de iluminat 4 clase la Vasilaþi. omunã mare, cu trei sate 
la al patrulea mandat ºi pot medical de permanenþã la public stradal, astfel încât în Rep: Printre atâtea lucruri în componenþã, cu 

Vasilaþi; reînscrierea echipei de fãcute în folosul comunitãþii, aproape 4.500 de C
fotbal în circuitul fotbalistic cu siguranþã s-ar regãsi ºi locuitori ºi cu întinse terenuri 
judeþean; extinderea sistemului nerealizãri. Care ar fi agricole, Vasilaþi apare în faþa 
de supraveghere video în tot acestea?vizitatorilor ca o aºezare care ºi- satul Vasilaþi; înfrumuseþarea V.L.: În primul rând, ar fi a schimbat înfãþiºarea în ultimii intrãrilor în cele trei sate; aducþiunea cu gaze, un proiect ani. În materialul de mai jos, modernizarea parcurilor ºi a extrem de important pentru primarul Lucian Vasile, edil al locurilor de joacã pentru copii; comuna noastrã, dar care, din 

comunei cu patru mandate, ne dotarea cu gazon artificial a cauza lipsei de investitori, este 
spune ce l-a recomandat sã terenurilor de sport de la Garã greu de implementat. Existã 
candideze de-a lungul timpului, ºi de la Tântava; înfiinþarea a 14 totuºi o undã de speranþã ºi aici 

km de alei pietonale de-a lungul realizãrile, prioritãþile pentru fac referire la discuþiile purtate 
DJ 301 ºi DJ 412, dupã anii urmãtori, dar ºi principalele la nivel de primãrie cu Avicola 
finalizarea proiectului apã-probleme cu care se confruntã. Nuci ºi I.A.S. Buciumeni de a 
canalizare; din cele 240 ha islaz racorda comuna la reþeaua lor 
comunal, 50 ha vor fi alocate de gaze în cursul acestui an Rep: Dle Lucian Vasile, pe 
pentru înfiinþare pãºune; 2017. O altã problemã cu care scurt, care ar fi cartea dvs. 
reabilitarea ºcolilor din Popeºti mã confrunt este desfiinþarea de vizitã?
ºi Nuci; construire parc actului  de învãþãmânt, din V.L.: Fac parte dintr-o familie de 
fotovoltaic de 400 kw având ca cauza lipsei copiilor, la ºcoala muncitori modestã ºi respectatã 
scop reducerea cheltuielilor din satul Nuci ºi, din toamnã, la în comuna noastrã, sunt 
pentru iluminatul public al ºcoala din satul Popeºti. Mã cãsãtorit, am doi copii ºi doi 
localitãþii ºi al instituþiilor spune cu tãrie cã acum cunosc întreb, cam ce destinaþie vor cele trei sate nu mai existã stâlp nepoþei cu care mã mândresc. 
publice; sprijinirea în continuare foarte bine starea comunei ºi avea în viitorul apropiat sediul fãrã lampã de iluminat; lotizarea Lucrez în administraþie, la 
a bisericilor; înfiinþare în sediile ºtiu ce ºi cum trebuie fãcut în celor douã ºcoli? ºi repartizarea cãtre tinerii sub primãrie, de 31 de ani, timp în 
ºcolilor de la Popeºti ºi Nuci a perioada urmãtoare. Rep: Pentru acest mandat care am ocupat pe rând funcþia 35 de ani a locurilor pentru 
unor cabinete medicale pentru Rep: De-a lungul ce v-aþi propus sã realizaþi?de casier, agent fiscal, inspector construcþia de locuinþe, conform medicii de familie; asigurarea mandatelor dvs., care ar fi financiar, viceprimar, iar din V.L. Am depus legii 15/2001; amenajarea punþii 

cele mai semnificative 2004 sunt primar al comunei deja la A.F.I.R. de trecere spre satul Popeºti; 
realizãri?Vasilaþi. Sunt membru PSD din documentaþia introducerea televiziunii prin 
V.L.: În primul rând, anul 2000 ºi preºedinte al necesarã unui cablu; construcþia a douã 
referendumul datoritã cãruia organizaþiei locale PSD Vasilaþi proiect care are parcuri, în zona gãrii ºi a 
comuna Vasilaþi s-a reorganizat, din anul 2015. ca obiective bisericii Tântava ºi a trei locuri 
având în componenþã satele Rep: Dle primar, ce v-a alimentarea cu de joacã pentru copii – 

determinat sã apã potabilã în Nuci – Popeºti – zona 
candidaþi mandat satul Vasilaþi, 

fost C.A.P.; amenajarea dupã mandat la înfiinþare 
izvorului din satul Nuci; canalizare, primãria comunei 
înfiinþarea „Festivalului construire Vasilaþi?
Vasilãþean", devenit staþie epurare V.L.: În 2004 m-am 
tradiþie în prima ºi asfaltarea hotãrât sã candidez 
duminicã a lunii strãzilor dupã pentru cã am crezut cã 
octombrie; înfiinþarea terminarea pot face ceva concret 
postului local de radio; proiectului. Pe pentru aceastã comunã serviciului de cadastru gratuit 

lista de prioritãþi se mai aflã extinderea sediului în care am crescut ºi în pentru proprietãþile locuitorilor 
urmãtoarele proiecte: asfaltare primãriei cu douã birouri care trãiesc alãturi de comunei.  
trei strãzi în satul Popeºti; familia mea. ºi un hol; achiziþionare Rep: În încheiere, ce mesaj 
înfiinþare club pensionari; Întotdeauna am fost microbuz ºcolar pentru doriþi sã le transmiteþi 
modernizare drumuri agricole omul faptelor ºi am transportul elevilor de la locuitorilor comunei Vasilaþi?
prin pietruire (drum Tufan, avut un mare respect satul Nuci la satul V.L.: Îi asigur cã vor gãsi în drum fost grajduri CAP – pentru cetãþean, lucru Vasilaþi, Nuci ºi Popeºti, iar Popeºti; înfiinþare cabinet permanenþã uºa biroului meu Aprozi, drum agricol colþ pãdure demonstrat în activitatea mea satul Gãlbinaºi a devenit stomatologic; construire teren deschisã, iar funcþionarii vor Popeºti – Frumuºani); accesare de primar de-a lungul anilor. La comuna Gãlbinaºi. Printre de sport în zona Tântava; rãspunde cu promptitudine la fonduri europene pentru finele fiecãrui mandat am avut proiectele care au schimbat faþa înfiinþare staþie de carburant solicitãrile lor, astfel încât amenajarea unei sãli de sport; argumente, cu precãdere 

comunei ºi au îmbunãtãþit problemele lor sã fie rezolvate auto ºi GPL; asfaltare a 17 construire grupuri sanitare la profesionale, mã refer, pe de o 
considerabil viaþa locuitorilor ar în cel mai scurt timp. strãzi de interes public local; ºcoala Prozanic, ºcoala de la parte, la experienþa ºi 
fi urmãtoarele: pietruirea construire platformã de gunoi Tuturor locuitorilor le transmit Garã ºi ºcoala cu etaj; atribuire competenþele mele, iar pe de 
tuturor strãzilor din comunã; de grajd; construire alee sãnãtate.de terenuri pentru tineri sub 35 altã parte la experienþa ºi 

î 

î 

î 
î 

î 

î 

Primãria Vasilaþi, cu sediul în comuna Vasilaþi, str. 
Gãrii, nr. 79, jud. Cãlãraºi, organizeazã concurs 
pentru ocuparea a douã posturi contractuale, 
dupã cum urmeazã: 

Ü Denumirea posturilor - „Muncitor necalificat" - 
post vacant contractual de execuþie pe perioada 
nedeterminatã. 

Condiþii specifice de participare la concurs: 

- nivelul studiilor: studii generale. 

- vechime minimã în muncã: - 1 an 

Data, ora ºi locul de desfãºurare a concursului: 

Proba scrisã: - data de 03.03.2017, ora 10.00 la 
sediul primãriei Vasilaþi 

Proba de interviu: - data de 06.03.2017, ora 
14.00, la sediul primãriei Vasilaþi 

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în 
termen de 10 zile de la apariþia anunþului, între 
orele 10.00 – 14.00 la sediul Primãriei comunei 
Vasilaþi, judeþul Cãlãraºi ºi trebuie sã conþinã 
documentele prevãzute de art.6 din H.G. 
nr.286/2011 – modificatã ºi completatã prin H.G. 
nr.1027/2014. 

Date contact: tel. 0242532532, e-mail 
primariavasilati@yahoo.com 

PRIMAR, 
Lucian VASILE

Ü 

Ü 

Ü 

Ü 

Cornel Toma, viceprimar Spanþov: „Îmi doresc ca satele 
comunei Spanþov sã aibã o infrastructurã modernã“

ANUNÞ ANGAJARE

ecþia Etnografie ºi Artã popularã a 
Muzeului Dunãrii de Jos Cãlãraºi Sorganizeazã, în perioada 24 februarie 

– 7 martie 2017, „Târgul de mãrþiºoare".

Expoziþia cu vânzare va fi deschisã 
începând cu data de 24 februarie ºi va 
însuma mãrþiºoare, broºe, pandante, 
brãþãri, flori ºi decoraþiuni, felicitãri 
precum ºi alte obiecte toate lucrate 
manual, folosind fire de bumbac, flori, 
pietre preþioase ºi semipreþioase, hârtie, 
etc.

Îndemânatecele doamne care expun sunt 
Zâna Costiner, Constantina Iacob, Virginia 
Otca, Elena Ene, Marilena Butuc, Mariana 
Gheorghe, Rodica Bãlan precum ºi douã 
grupuri de copii, unul de la ªcoala 
Gimnazialã din comuna Jegãlia coordonaþi 
de dna directoare Cristina Dumitru, iar cel 
de-al doilea de la Grãdiniþa cu program 
prelungit Rostogol îndrumaþi de dna 
directoare Elena Popescu.

Cu creaþii proprii va fi prezentã ºi dna 
Ghinea-Nuþu Livia Andreea, conservator în 
cadrul Secþiei de Etnografie.

Târg de mãrþiºoare la Muzeul 
Dunãrii de Jos Cãlãraºi

âmbãtã, 25 februarie 2017, la ora 11.00 deplinã legãturã cu evenimentele sociale ºi 
se va deschide la Muzeul Municipal o istorice. În zilele noastre fabrica funcþioneazã 
expoziþie de goblenuri. Goblenul este o ca instituþie a statului francez realizând S

broderie executatã înt-un punct având aspectul tapiserii pentru instituþii publice.
tapiseriilor. Revenind la expoziþia care se va deschide 
Istoria acestui tip de broderie îºi are originea sâmbãtã, vã invitãm sã participaþi la vernisaj ºi 
în Franþa, mai exact în cartierul Saint Marcel apoi sã vizitaþi expoziþia care va fi deschisã 
din Paris, pe malul râului Bievre afluent al pânã pe 17 martie. Veþi putea admira goblenuri 
Senei. În acest cartier trãia de la mijlocul realizate de doamnele Daniela Constantin, 
secolului al cincisprezecelea familia de boiangii Mimi Ovidia Gogu, Liliana Tãnase, Crina 
(vopsitori de textile) Gobelins.  În anul 1602 Coarnã, Petruþa Torlac, Ecaterina Meleacã, 
Henric al IV-lea a închiriat fabrica pentru ca Iulia Rãdulescu ºi Valentina Mereuþã, cea care 
doi tapiseri flamanzi ai curþii regale sã-ºi poatã a coagulat în jurul ei restul expozantelor. 
realiza comenzile. În 1662, Jean Baptiste 

Expoziþia poate fi vizitatã de luni pânã vineri Colbert preia fabrica ºi realizeazã aici tapiserii 
la Muzeul Municipal (Primãria veche) între ora ºi tapiþerii sub îndrumarea ºi supravegherea 
09.00 ºi ora 16.00 accesul ultimului vizitator. pictorului regal Charles Le Brun. De-a lungul 

BIROUL DE PRESÃtimpului fabrica a înflorit sau a decãzut în 

Expoziþie la Muzeul Municipal Cãlãraºi 

„Goblenul - picturã cu acul”

Lucian Vasile: „Printre prioritãþile pentru acest 
mandat se regãsesc alimentarea cu apã, canalizarea 

ºi asfaltarea ºi pietruirea drumurilor"
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Mircea Brânduºã C.T.: În primul rând, finalizarea locuitorilor prin realizarea unei 
bugetului de venituri ºi infrastructuri moderne. Din 
cheltuieli a primãriei. În acest punct de vedere politic a fost un dministraþiile locale, mai cu 
sens, dl primar însoþit de o an electoral în care primarul seamã administraþiile 
echipã de specialiºti din cadrul Niki Gheorghescu a primit girul comunelor mici din judeþul A
primãriei a identificat o parte locuitorilor pentru un nou Cãlãraºi, ale cãror resurse sunt din problemele urgente ale mandat. De asemenea, Spanþov limitate, trebuie sã rãspundã unor comunei printre care se numãrã a fost una dintre puþinele importante provocãri de naturã urmãtoarele: racordarea cu comune cãlãrãºene care a reuºit administrativã, economicã ºi energie electricã a staþiei de apã sã câºtige alegerile socialã, mai ales în aceastã din satul Cetatea Veche, parlamentare în faþa PSD. 

perioadã de convulsii politice din finalizarea reþelei de canalizare Economic, comuna Spanþov a 
societatea româneascã. Despre ºi a staþiei de epurare din satul terminat anul 2016 fãrã 

Spanþov, înfiinþarea a 8 km de toate acestea, Cornel Toma, arierate, fãrã restanþe 
alei pietonale, rabilitarea, viceprimarul localitãþii Spanþov, financiare cãtre furnizori ºi cu 
modernizarea ºi dotarea comunã cu o populaþie de 4.600 un uºor excedent financiar. 
cãminului cultural din satul de locuitori, oferã detalii Totuºi, nu a fost aºa cum ne-am 
Spanþov, achiziþionarea unui interesante în interviul de mai jos. fi dorit noi, cei din conducerea 
tractor cu remorcã destinat 

primãriei. La capitolul social, în 
colectãrii în principal a 

parteneriat cu un O.N.G. din î Rep: Pentru început v-aº 
gunoiului de grajd, urmând a fi 

ruga sã ne spuneþi ce a Norvegia, primãria Spanþov a Rep: Care ar fi, pe scurt, asfaltate, în condiþiile în care transformat în îngrãºãmânt 
însemnat anul 2016 pentru reuºit sã construiascã 12 înainte nu aveau nici piatrã, principalele probleme cu care natural. 
administraþia publicã locuinþe sociale destinate se confruntã locuitorii canalizare înfiinþatã, curãþenie, 
Spanþov din punct de vedere familiilor defavorizate. apã potabilã pentru fiecare comunei Spanþov ºi ce soluþii Rep: În încheiere, ce mesaj politic, economic, social ºi  gospodãrie, trotuare. are primãria pentru doriþi sã le transmiteþi administrativ? Rep: Dintre realizãrile Pe lângã toate acestea, primãria rezolvarea acestora? locuitorilor comunei 

anului 2016, care ar fi cele C.T.: Administrativ, prioritatea Spanþov a încheiat lucrãrile la C.T.: Pe lângã problemele Spanþov?
numãrul 1 a fost aceea de a mai semnificative? staþia de apã din satul Cetatea cotidiene, lipsa locurilor de C.T.: În primul rând, în numele îmbunãtãþi condiþiile ºi Veche, la reþeaua de canalizare C.T.:  Cine viziteazã comuna muncã ºi nivelul scãzut de trai meu ºi al domnului primar standardele de viaþã ale în satele Cetatea Veche ºi Spanþov poate sã vadã strãzi al cetãþenilor reprezintã o Gheorghescu, al consilierilor Spanþov, pietruirea strãzilor problemã majorã. Aº vrea sã locali ºi al aparartului comunale în urma lucrãrilor de menþionez cã necazurile administrativ al primãriei canalizare, 6 km de alei oamenilor au fost rezolvate de Spanþov, vreau sã le mulþumesc pietonale, înlocuirea în cãtre dl primar prin dialog tuturor locuitorilor comunei totalitate a acoperiºului permanent la faþa locului acolo pentru încrederea pe care ne-au degradat de la ºcoala din satul, unde a fost cazul. În acest sens, acordat-o de a merge împreunã restaurarea acoperiºului ºi primãria Spanþov are în vedere în continuare. Personal, îmi zidurilor exterioare a bisericii stimularea economiei locale prin doresc ca satele comunei din satul Spanþov (lucrãri încurajarea agenþilor economici Spanþov sã aibã o infrastructurã cofinanþate de Consiliului pentru angajarea forþei de modernã astfel încât cetãþenii sã Judeþean). Nu în ultimul rând, muncã locale, susþinerea lor în beneficieze de condiþii de viaþã achiziþionarea unor costume 

demersurile de dezvoltare ºi cât mai aproape de cele din populare pentru Ansamblul de 
accesare de fonduri europene Uniunea Europeanã. Îi asigur pe dansuri populare „Cununa 
prin care sã se implementeze toþi locuitorii cã vor gãsi uºa Spanþovului", (înfiinþat în anul 
proiecte benefice locuitorilor. biroului meu deschisã iar 2012, coordonat de doamnele 

angajaþii din primãrie vor Simona Gheorghescu ºi Angelica 
Rep: Pentru acest an care rãspunde cu promptitudine Braicã) care de-a lungul timpului 

sunt prioritãþile primãriei a avut rezultate remarcabile în solicitãrilor lor. Tuturor le 
Spanþov? transmit multã sãnãtate.plan judeþean ºi naþional. 

î 

î 

î 

î 

Mircea Brânduºã competenþele membrilor echipei pietruirea ºi asfaltarea drumului pietonalã din beton în satul ani; finalizarea lucrãrilor de 
cu care am pornit la acest drum. asfaltare la DN 412 Nuci – dintre satele Nuci ºi Popeºti; Popeºti; construire grãdiniþã cu 
Iatã cã anii au trecut, am ajuns Popeºti; înfiinþare centru modernizarea reþelei de iluminat 4 clase la Vasilaþi. omunã mare, cu trei sate 
la al patrulea mandat ºi pot medical de permanenþã la public stradal, astfel încât în Rep: Printre atâtea lucruri în componenþã, cu 

Vasilaþi; reînscrierea echipei de fãcute în folosul comunitãþii, aproape 4.500 de C
fotbal în circuitul fotbalistic cu siguranþã s-ar regãsi ºi locuitori ºi cu întinse terenuri 
judeþean; extinderea sistemului nerealizãri. Care ar fi agricole, Vasilaþi apare în faþa 
de supraveghere video în tot acestea?vizitatorilor ca o aºezare care ºi- satul Vasilaþi; înfrumuseþarea V.L.: În primul rând, ar fi a schimbat înfãþiºarea în ultimii intrãrilor în cele trei sate; aducþiunea cu gaze, un proiect ani. În materialul de mai jos, modernizarea parcurilor ºi a extrem de important pentru primarul Lucian Vasile, edil al locurilor de joacã pentru copii; comuna noastrã, dar care, din 

comunei cu patru mandate, ne dotarea cu gazon artificial a cauza lipsei de investitori, este 
spune ce l-a recomandat sã terenurilor de sport de la Garã greu de implementat. Existã 
candideze de-a lungul timpului, ºi de la Tântava; înfiinþarea a 14 totuºi o undã de speranþã ºi aici 

km de alei pietonale de-a lungul realizãrile, prioritãþile pentru fac referire la discuþiile purtate 
DJ 301 ºi DJ 412, dupã anii urmãtori, dar ºi principalele la nivel de primãrie cu Avicola 
finalizarea proiectului apã-probleme cu care se confruntã. Nuci ºi I.A.S. Buciumeni de a 
canalizare; din cele 240 ha islaz racorda comuna la reþeaua lor 
comunal, 50 ha vor fi alocate de gaze în cursul acestui an Rep: Dle Lucian Vasile, pe 
pentru înfiinþare pãºune; 2017. O altã problemã cu care scurt, care ar fi cartea dvs. 
reabilitarea ºcolilor din Popeºti mã confrunt este desfiinþarea de vizitã?
ºi Nuci; construire parc actului  de învãþãmânt, din V.L.: Fac parte dintr-o familie de 
fotovoltaic de 400 kw având ca cauza lipsei copiilor, la ºcoala muncitori modestã ºi respectatã 
scop reducerea cheltuielilor din satul Nuci ºi, din toamnã, la în comuna noastrã, sunt 
pentru iluminatul public al ºcoala din satul Popeºti. Mã cãsãtorit, am doi copii ºi doi 
localitãþii ºi al instituþiilor spune cu tãrie cã acum cunosc întreb, cam ce destinaþie vor cele trei sate nu mai existã stâlp nepoþei cu care mã mândresc. 
publice; sprijinirea în continuare foarte bine starea comunei ºi avea în viitorul apropiat sediul fãrã lampã de iluminat; lotizarea Lucrez în administraþie, la 
a bisericilor; înfiinþare în sediile ºtiu ce ºi cum trebuie fãcut în celor douã ºcoli? ºi repartizarea cãtre tinerii sub primãrie, de 31 de ani, timp în 
ºcolilor de la Popeºti ºi Nuci a perioada urmãtoare. Rep: Pentru acest mandat care am ocupat pe rând funcþia 35 de ani a locurilor pentru 
unor cabinete medicale pentru Rep: De-a lungul ce v-aþi propus sã realizaþi?de casier, agent fiscal, inspector construcþia de locuinþe, conform medicii de familie; asigurarea mandatelor dvs., care ar fi financiar, viceprimar, iar din V.L. Am depus legii 15/2001; amenajarea punþii 

cele mai semnificative 2004 sunt primar al comunei deja la A.F.I.R. de trecere spre satul Popeºti; 
realizãri?Vasilaþi. Sunt membru PSD din documentaþia introducerea televiziunii prin 
V.L.: În primul rând, anul 2000 ºi preºedinte al necesarã unui cablu; construcþia a douã 
referendumul datoritã cãruia organizaþiei locale PSD Vasilaþi proiect care are parcuri, în zona gãrii ºi a 
comuna Vasilaþi s-a reorganizat, din anul 2015. ca obiective bisericii Tântava ºi a trei locuri 
având în componenþã satele Rep: Dle primar, ce v-a alimentarea cu de joacã pentru copii – 

determinat sã apã potabilã în Nuci – Popeºti – zona 
candidaþi mandat satul Vasilaþi, 

fost C.A.P.; amenajarea dupã mandat la înfiinþare 
izvorului din satul Nuci; canalizare, primãria comunei 
înfiinþarea „Festivalului construire Vasilaþi?
Vasilãþean", devenit staþie epurare V.L.: În 2004 m-am 
tradiþie în prima ºi asfaltarea hotãrât sã candidez 
duminicã a lunii strãzilor dupã pentru cã am crezut cã 
octombrie; înfiinþarea terminarea pot face ceva concret 
postului local de radio; proiectului. Pe pentru aceastã comunã serviciului de cadastru gratuit 

lista de prioritãþi se mai aflã extinderea sediului în care am crescut ºi în pentru proprietãþile locuitorilor 
urmãtoarele proiecte: asfaltare primãriei cu douã birouri care trãiesc alãturi de comunei.  
trei strãzi în satul Popeºti; familia mea. ºi un hol; achiziþionare Rep: În încheiere, ce mesaj 
înfiinþare club pensionari; Întotdeauna am fost microbuz ºcolar pentru doriþi sã le transmiteþi 
modernizare drumuri agricole omul faptelor ºi am transportul elevilor de la locuitorilor comunei Vasilaþi?
prin pietruire (drum Tufan, avut un mare respect satul Nuci la satul V.L.: Îi asigur cã vor gãsi în drum fost grajduri CAP – pentru cetãþean, lucru Vasilaþi, Nuci ºi Popeºti, iar Popeºti; înfiinþare cabinet permanenþã uºa biroului meu Aprozi, drum agricol colþ pãdure demonstrat în activitatea mea satul Gãlbinaºi a devenit stomatologic; construire teren deschisã, iar funcþionarii vor Popeºti – Frumuºani); accesare de primar de-a lungul anilor. La comuna Gãlbinaºi. Printre de sport în zona Tântava; rãspunde cu promptitudine la fonduri europene pentru finele fiecãrui mandat am avut proiectele care au schimbat faþa înfiinþare staþie de carburant solicitãrile lor, astfel încât amenajarea unei sãli de sport; argumente, cu precãdere 

comunei ºi au îmbunãtãþit problemele lor sã fie rezolvate auto ºi GPL; asfaltare a 17 construire grupuri sanitare la profesionale, mã refer, pe de o 
considerabil viaþa locuitorilor ar în cel mai scurt timp. strãzi de interes public local; ºcoala Prozanic, ºcoala de la parte, la experienþa ºi 
fi urmãtoarele: pietruirea construire platformã de gunoi Tuturor locuitorilor le transmit Garã ºi ºcoala cu etaj; atribuire competenþele mele, iar pe de 
tuturor strãzilor din comunã; de grajd; construire alee sãnãtate.de terenuri pentru tineri sub 35 altã parte la experienþa ºi 

î 

î 

î 
î 

î 
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Primãria Vasilaþi, cu sediul în comuna Vasilaþi, str. 
Gãrii, nr. 79, jud. Cãlãraºi, organizeazã concurs 
pentru ocuparea a douã posturi contractuale, 
dupã cum urmeazã: 

Ü Denumirea posturilor - „Muncitor necalificat" - 
post vacant contractual de execuþie pe perioada 
nedeterminatã. 

Condiþii specifice de participare la concurs: 

- nivelul studiilor: studii generale. 

- vechime minimã în muncã: - 1 an 

Data, ora ºi locul de desfãºurare a concursului: 

Proba scrisã: - data de 03.03.2017, ora 10.00 la 
sediul primãriei Vasilaþi 

Proba de interviu: - data de 06.03.2017, ora 
14.00, la sediul primãriei Vasilaþi 

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în 
termen de 10 zile de la apariþia anunþului, între 
orele 10.00 – 14.00 la sediul Primãriei comunei 
Vasilaþi, judeþul Cãlãraºi ºi trebuie sã conþinã 
documentele prevãzute de art.6 din H.G. 
nr.286/2011 – modificatã ºi completatã prin H.G. 
nr.1027/2014. 

Date contact: tel. 0242532532, e-mail 
primariavasilati@yahoo.com 

PRIMAR, 
Lucian VASILE

Ü 

Ü 

Ü 

Ü 

Cornel Toma, viceprimar Spanþov: „Îmi doresc ca satele 
comunei Spanþov sã aibã o infrastructurã modernã“

ANUNÞ ANGAJARE

ecþia Etnografie ºi Artã popularã a 
Muzeului Dunãrii de Jos Cãlãraºi Sorganizeazã, în perioada 24 februarie 

– 7 martie 2017, „Târgul de mãrþiºoare".

Expoziþia cu vânzare va fi deschisã 
începând cu data de 24 februarie ºi va 
însuma mãrþiºoare, broºe, pandante, 
brãþãri, flori ºi decoraþiuni, felicitãri 
precum ºi alte obiecte toate lucrate 
manual, folosind fire de bumbac, flori, 
pietre preþioase ºi semipreþioase, hârtie, 
etc.

Îndemânatecele doamne care expun sunt 
Zâna Costiner, Constantina Iacob, Virginia 
Otca, Elena Ene, Marilena Butuc, Mariana 
Gheorghe, Rodica Bãlan precum ºi douã 
grupuri de copii, unul de la ªcoala 
Gimnazialã din comuna Jegãlia coordonaþi 
de dna directoare Cristina Dumitru, iar cel 
de-al doilea de la Grãdiniþa cu program 
prelungit Rostogol îndrumaþi de dna 
directoare Elena Popescu.

Cu creaþii proprii va fi prezentã ºi dna 
Ghinea-Nuþu Livia Andreea, conservator în 
cadrul Secþiei de Etnografie.

Târg de mãrþiºoare la Muzeul 
Dunãrii de Jos Cãlãraºi

âmbãtã, 25 februarie 2017, la ora 11.00 deplinã legãturã cu evenimentele sociale ºi 
se va deschide la Muzeul Municipal o istorice. În zilele noastre fabrica funcþioneazã 
expoziþie de goblenuri. Goblenul este o ca instituþie a statului francez realizând S

broderie executatã înt-un punct având aspectul tapiserii pentru instituþii publice.
tapiseriilor. Revenind la expoziþia care se va deschide 
Istoria acestui tip de broderie îºi are originea sâmbãtã, vã invitãm sã participaþi la vernisaj ºi 
în Franþa, mai exact în cartierul Saint Marcel apoi sã vizitaþi expoziþia care va fi deschisã 
din Paris, pe malul râului Bievre afluent al pânã pe 17 martie. Veþi putea admira goblenuri 
Senei. În acest cartier trãia de la mijlocul realizate de doamnele Daniela Constantin, 
secolului al cincisprezecelea familia de boiangii Mimi Ovidia Gogu, Liliana Tãnase, Crina 
(vopsitori de textile) Gobelins.  În anul 1602 Coarnã, Petruþa Torlac, Ecaterina Meleacã, 
Henric al IV-lea a închiriat fabrica pentru ca Iulia Rãdulescu ºi Valentina Mereuþã, cea care 
doi tapiseri flamanzi ai curþii regale sã-ºi poatã a coagulat în jurul ei restul expozantelor. 
realiza comenzile. În 1662, Jean Baptiste 

Expoziþia poate fi vizitatã de luni pânã vineri Colbert preia fabrica ºi realizeazã aici tapiserii 
la Muzeul Municipal (Primãria veche) între ora ºi tapiþerii sub îndrumarea ºi supravegherea 
09.00 ºi ora 16.00 accesul ultimului vizitator. pictorului regal Charles Le Brun. De-a lungul 

BIROUL DE PRESÃtimpului fabrica a înflorit sau a decãzut în 

Expoziþie la Muzeul Municipal Cãlãraºi 

„Goblenul - picturã cu acul”

Lucian Vasile: „Printre prioritãþile pentru acest 
mandat se regãsesc alimentarea cu apã, canalizarea 

ºi asfaltarea ºi pietruirea drumurilor"



cuvintele sau legile", * (Mitropolitul Antonie, comisarului în faþã, s-a Naþionalã", Bucureºti, 
declara Confucius...  Viaþa, boala, moartea, 1995, pp. 286 – 290 ).Ed. miºcat, fãrã cruce, prapori Costicã, ortodox, a fost 

* Sophia, Bucureºti, 2015, p. sau steag, în afara petrecut în bisericã cu 
Ies puþin din rând ºi vã 

133 ). Sloboziei, pe deal la Bora, picioarele înainte ºi cu  „Ruºi" vii,  veniþi de 
spun cã pãcãtoºii, cãrora unde mulþimea ºi-a întins faþa descoperitã, ºi aºa va dincolo de Prut ºi de La stranã, Panihida, un 
nu le-a mai rãmas timp de zilele ca o pânzã de rãmâne pânã la groapã. Crasna amãgiþi de extras din Molitfelnic, 
pocãinþã, ajung într-un pãianjen.Despre el se spunea cã „se procopsealã,  comersanþii carte bisericeascã cu 
singur loc, aºa cum, în zorise sã trãiascã" eponimi ai locului, oase de slujbele înmormântãrii ºi Mã obsedeazã Psalmul 89, 
douã cuvinte, Dostoievski (Apostolul Pavel ). Dacã militari împuºcaþi pe alte slujbe pentru cei Rugãciunea lui Moise, fiul 
numeºte iadul: „Prea niciodatã nu scrisese dupã zãpadã sau în lanul de rãposaþi, are filele lui Dumnezeu: „…zilele 
târziu". dictare, totdeauna se grâu (turci, algerieni, îngãlbenite de timp ºi anilor noºtri sunt ºaptezeci 

cãznea sã scrie o ciornã, indieni?!...) aliniate în cearã, de lacrimi ºi De unul singur, Costicã nu de ani". În primãvarã, de 
nãdãjduind cã într-o bunã Cimitirul Eroilor de pe transpiraþie, ba chiar mai poate trece vãmile. Îl ajutã Buna Vestire, mi se vor 
zi o va trece pe curat. Îºi Eternitãþii str., aliaþi ºi mult rupte de prea desele socoti altfel anii? cei pe care i-a iubit. Cei de SÃ NE ZORIM isprãvise treaba: ocupase duºmani (expresii ale pomeniri. Pânã cel mort aici, cei de dincolo, ºi toþi S-a intrat pe bulevard. La loc de cinste în ºirul tratatelor internaþionale), va fi ieºit din rudenia sa ºi românii - îmi spunea intersecþii, preoþii din mecanicilor brãileni de la o bisericã nici micã – nici SÃ TRÃIM va pleca spre groapã cândva o femeie de pe maºina albã, din faþã, Bordeiul Verde, îºi dãduse mare, alcãtuiesc, cum ar fi aproape cã am diortosit plaiurile lui Pintea coboarã ºi spun ecteniile de fetele la ºcoli înalte, scris Gabriel Liiceanu într- cartea. Viteazul – sunt împletiþi  „Iubirea ca moartea e dezlegare pentru Costicã, nevasta-sa îl þinea în un comentariu la Martin Slujba de înmormântare în aceeaºi pâine. Nãdejdea de-o clipã scos din maºina-de tare“ memoria inimii. Heidegger (Sein und Zeit), era pe sfârºite. „Veniþi, în viaþa veºnicã stã în dric. Dupã fiecare ectenie o locuire care articuleazã (Vechiul Testament, Privea liniºtit spre fraþilor, sã dãm mortului 

aceea de a fi iubit pe (rugãciune), un bãrbat, cu în bucurie ºi suferinþã, catapeteasmã. Parcã sãrutarea cea mai de pe Cântarea cântãrilor 8, 6)
pãmânt. faþa la rãsãrit, aruncã urmã...". În bisericã se aºteptare ºi rugãciune, rãsufla uºurat cu 

monede peste  umãr. Aºa plângea în surdinã sau fiecare clipã a vieþii factice lumânarea aprinsã ºi cu Înainte de Bora, ultima omisarul de poliþie se plãtesc vãmile, care deloc. Mortul a fost urcat creºtine. moneda legatã de inelar. oprire a fost la Mãnãstirea luã cana de porþelan sunt în numãr de 24 Doar vata din nãri în maºina albã a E miercuri, zi de post. „Sfinþii Voievozi". Trecuse Cde sub nãsãlie ºi o (vama vorbirii în deºert, dezvãluia cã nu-i viu. De comisarului – fin. Toþi Dinspre bazar rãzbate de prânz, soarele încãlzise trânti de gresia din faþa vama minciunii, vama douã zile, sufletul lui cãuta ceilalþi s-au urcat în maºini miros de mici ºi þuicã locuirea dintre crucile de uºii capelei. Gura vasului lãcãmiei ºi beþiei, vama precum pasãrea cuibul ei. ºi s-a fãcut un convoi. fiartã. Familia defunctului  la Bora, pe când se rãmase rânjitã ºi atât. simoniei...) „Toate (Sf. Macarie Egipteanul, Când am intrat în bisericã, fixase déja la restaurantul apropia despãrþirea de „Izbeºte-o cum trebuie", îi sufletele... trec prin vãmile Cuvântul despre ieºirea în pridvor, pânã la pangar „þânþarului" meniul pentru Costicã ºi se auzea sunetul strigã femeia mortului (tribunalele) vãzduhului, în sufletului...; Jean- Claude era sã mã împiedic de trei parastas. Zãpada ºi gerul unui glas care a tãcut care veghea bunul mers al prezenþa Îngerilor ºi a Larchet, Tradiþia ortodoxã pânze albe împachetate în împuþinaserã forfota (Tennyson).bãrbatului sãu pe ultimul demonilor ºi sub ochiul lui despre viaþa de dupã plicuri ca într-un galantar. clienþilor spre tarabele 
drum. Dumnezeu, care toate le moarte, Ed. Sophia, La liziera parcului, pe o Doar cu o pânzã ºtiu ce s-a precupeþilor amorþiþi în 

vede. Acolo se cearcã cu Comisarul era finul celui Bucureºti, 2006. p. 70). bancã, nu departe de întâmplat. O femeie a halã.
de-amãnuntul faptele lor care închisese ochii ieri La slujba de Mãnãstire doi tineri se întins-o în calea mortului, În autobuzele Nick 
bune sau rele, pentru a-i noapte. Luã cana de toartã înmormântare lumânãrile sãrutau fãrã sfârºit. Îmi de-a curmeziºul drumului, Touring SRL femei din 
rãsplãti cu fericire ori cu ºi o izbi ca în poligon. proclamã Învierea. pe când acesta era scos veacul trecut se închinã, la rãmãsese timp de-un gând 
osândã" (Protos. Nicodim Cioburile se împrãºtiarã Aprinse în jugul care dã din ograda bisericii. fiecare cursã ºi din reflex sã-i privesc de dincolo de 
Mândruþã, Vãmile roatã sicriului, pe douã pânã sub nãsãlia locuitã Rudele lui Costicã o orthodox, la biserica abia convoiul mortuar: „Sã spui 
vãzduhului ºi mãrturii rânduri, luminile de Costicã, ºi care tocmai numeau punte... Femeia s-a zãritã între blocuri, cimitir cuiva Te iubesc înseamnã 
despre existenþa lor, ISBN dãdea colþul de la altarul mãrturisesc înaintea ºters apoi cu pânza ºi a cu eroi ºi prãvãlii cu a-i spune Nu vei muri 
– 973 – 9434 – 15 – 0, pp. Domnului cã moartea  „a bisericii „de la ruºi", aºezat-o lângã mort. A covoare ºi geci de fâº. niciodatã." (Gabriel 
101 – 102; vezi ºi Simeon adus mãcar o pâlpîire de lãsat-o în groapã înainte „Sfântul Matei" dupã Undeva s-a spart un geam, Marcel,  Le mort de 
Fl. Marian, Înmormântarea luminã în întunericul de a se auzi cadenþa hramul potrivit, purtatã de ceva femei þipã isterizate, demain, Paris, 1931).

acestei lumi pãmânteºti. la români, Ediþie criticã de opt bãrbaþi cu prosoape primilor bulgãri de þãrânã le potoleºte un bãrbat 
Rãzvan CiucãTeofil Teaha, Ioan ªerb, Iar aceastã luminã o vom aruncaþi peste capacul legate pe braþul stâng. dupã tradiþia locului: „Taci 

Ioan Huºiu, Ed.,  Grai ºi Slobozia, februarie 2017,pãstra , o vom spori, o sicriului lustruit.în mã-ta, cã n-a murit un  „Semnele ºi simbolurile 
vom împãrtãºi..." suflet – Cultura la început de Triodom!"reglementeazã lumea, nu Convoiul, cu maºina albã a 
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Târgul de mãrþiºor, entrul Cultural pentru copiii cu copii de dansuri populare 
Judeþean Cãlãraºi posibilitãþi reduse sau „Voiniceii" a ªcolii confecþionare, expunere Cdemareazã o serie cazuri sociale. De aceea, gimnaziale nr.1; pe panouri ºi ºevalete, în 

de acþiuni de promovare a ni se vor alatura copii din Reînvierea obiceiului foaierul C.C.J.Cãlãraºi -  
culturii tradiþionale, D.G.A.S.P.C. Cãlãraºi Urlaliei ºi a Cucilor, prin Palatul Copiilor Cãlãraºi, 
concretizate în proiecte, (Centrul de Primire în realizarea acestora într-un Biblioteca Judeþeanã 
ateliere, spectacole, Regim de Urgenþã „Sf. spaþiu exterior (strigãturi „Alexandru Odobescu", 
ºezãtori, întâlniri cu Maria"), dar ºi din mediul specifice, aruncatul în foc Muzeul Dunãrii de Jos.
bãtrânii satelor etc, rural (copii din ªcoala al încãlþãmintei uzate, Promovarea ºi creºterea concentrate pe zona Gimnazialã Dragoº Vodã). dansul mãºtilor/cucilor) gradului de conºtientizare ruralã a Cãlãraºiului. împreunã cu elevii din în rândul celor mici, a 
Astfel, în perioada 24 – comunã ºi cu grupul de 25 februarie:mentalitãþilor sãnãtoase, 
25 februarie 2017 copii al Palatului Copiilor Concentrarea acþiunilor specifice oamenilor simpli, 
(perioada cunoscutã prin Cãlãraºi (mãºti, dans);pe zona ruralã, acþiune în din zonele rurale, a 
Sãrbãtoarea Dragobetelui, Invitaþi: preotul din parteneriat cu ªcoala sfaturilor ºi pildelor 
Lãsatul Secului, obiceiul comunã pentru a povesti Gimnazialã nr.1 din bãtrânilor. Astfel, prin 
Urlaliei, a jocului Cucilor) copiilor despre obiceiurile comuna Dragoº Vodã, prezentarea spectacolului 
se va desfãºura proiectul de Lãsatul secului, bãtrâni Primãria Dragoº Vodã, „ Dãnilã Prepeleac", micii 
„Tradiþii ºi basme pentru a povesti despre Parohia „Sfinþii spectatori vor avea parte 
româneºti...", cu obiceiurile culinare.Constantin ºi Elena" de un spectacol special 
urmãtoarele obiective: Dragoº Vodã:adaptat dupã îndrãgitul 

Parteneri principali:Expoziþie de fotografii basm popular, cu caracter 
n 24 februarie: reprezentând obiceiuri de Ü Biblioteca Judeþeanã moralizator, unde, în 
Transmiterea cãtre copii a Dragobete, „Alexandru Odobescu"aceastã punere în scenã, 
unor cunoºtinþe despre Expoziþie de obiecte / intrarea în lumea dracilor Palatul Copiilor 
îndeletniciri, care, în unelte de lucru al apare sub forma unui vis Cãlãraºi 
societatea modernã, s-au câmpului sau al personajului. Dãnilã nu Muzeul Dunãrii de Jos diluat ºi îºi pierd, pe zi ce gospodãreºti, completatã se îmbogãþeºte peste Cãlãraºi trece, din reprezentare: de povestea unui obiect noapte, ci învaþã cã totul 

ªcoala gimnazialã nr.1 cusutul pe material tradiþional, prezentatã de se câºtigã prin muncã ºi 
Dragoº Vodãspecial (în puncte), þesut, Muzeul Dunãrii de Jos onestitate. De asemenea, 
Direcþia Generalã de picturã pe vase de pãmânt Cãlãraºi,vor descoperi tradiþii ºi caprei, al ursului, al constituie un beneficiu ºi 
Asistenþã Socialã ºi - ateliere ce se vor obiceiuri vechi, vor afla dracilor, totul pe ritmuri un plus educativ, în sensul Program folcloric susþinut 
Protecþie a Copilului desfãºura în foaierul cum se fãcea negoþul la populare, adaptate pildelor moralizatoare, de Ansamblul folcloric 
Cãlãraºi Centrului Cultural târg, limbajul vechi vremurilor moderne.  dar ºi privitor la „Bãrãganul" al C.C.J. 

Judeþean Cãlãraºi. Primãria Dragoº Vodãnegustoresc, dansul cunoaºterea tradiþiilor, ºi Cãlãraºi, de formaþia de Proiectul îºi propune sã 

n 

Ü 

Ü 

Ü 

Ü 

Ü 

10 – 12 martie 24 – 30 martie filmul prezintã expediþia pe o insulã 
În atenþia clienþilor Cinema Vineri: orele 12.30 Orele: 17.00; 20.00virginã din Pacific a unei echipe de 

Sâmbãtã, duminicã: orele 10.30 ºi 12.30 savanþi, soldaþi ºi exploratori. Departe de 3D/2D Cãlãraºi! Politiºti de belea - 17 – 19 martie tehnologia modernã, aceºtia se Pentru cã ne-am propus sã 
Vineri: orele 12.30 aventureazã pe domeniul sãlbatic al promovam filmul românesc, ne-am 2D

Sâmbãtã, duminicã: orele 10.30 ºi 12.30 marelui Kong, intrând astfel într-o 
Regia: Dax Shepardgândit ca începând cu luna martie, în confruntare supremã dintre om ºi naturã. 
Cu: Adam Brody, Dax Shepard, Jessica Balerina - 3Dzilele de luni orele 20.00, sã rulãm 

producþii româneºti, atunci când 17– 23 martie
Orele: 17.00; 20.00avem posibilitatea de a le contracta. 

Noapte albã - 2D03 – 09 martie 
Orele: 17.00; 20.00

Logan 3 - 2D

McNamee, Michael PenaRegia: Éric Warin, Eric Summer
Gen film: Acþiune, Comedie, DramãCu: Maddie Ziegler, Elle Fanning, Dane 
Durata: 100 minuteDeHaan, Carly Rae Jepsen
Premierã în România: 24.03.2017Gen film: Animaþie, Aventuri, Familie, 
Dax Shepard ºi Michael Pena aduc Muzical Regia: Baran bo Odar
acþiunea ºi comedia laolaltã pe marile Durata: 89 minute Cu: Jamie Foxx, Michelle Monaghan, 
ecrane din 24 martie, în filmul "CHIPs: Animaþia 3D "Balerina" prezintã aventura Dermot Mulroney
Poliþiºti de belea". Producþia Warner lui Felicie, o tânãrã orfanã care are o Gen film:Acþiune, Crimã, ThrillerRegia: James Mangold
Bros. Pictures este scrisã ºi regizatã de singurã pasiune: dansul. Alãturi de Durata: 95 minuteCu: Patrick Stewart, Hugh Jackman, 
Shepard care s-a inspirat din popularul Victor, cel mai bun prieten al sãu care îºi Premierã în România: 17.03.2017Elizabeth Rodriguez, Doris Morgado
serial cu acelaºi nume, difuzat la TV în doreºte sã devinã un inventator renumit, Vincent (Jamie Foxx), un poliþist cu Gen film: Acþiune, Dramã, SF
anii '70. Jon Baker ºi Frank "Ponch" pun la cale un plan extrem de îndrãzneþ legãturi în lumea interlopã, ajunge sã Premiera în România: 03.03.2017
Poncherello s-au înrolat recent în patrula pentru a fugi din orfelinat direct la Paris, întoarcã un club de noapte cu susul în jos Patrick Stewart revine în rolul 
de poliþie autostrãzi californianã, însã din Oraºul Luminilor ºi al tuturor în cãutarea fiului sãu rãpit.Profesorului X, iar povestea se va 
motive cu totul diferite. În timp ce Baker, posibilitãþilor. Felicie va trebui sã lupte concentra destul de mult pe "relaþia 
fost motociclist profesionist scos din mai mult ca niciodatã, sã se 20 ºi 27 martiepãrinteascã" dintre Wolverine ºi acesta..
circuit din cauza accidentelor multiple, autodepãºeascã ºi sã înveþe din greºeli Luni orele: 20.00---------------------------------------------------------------------------------------
vrea sã-ºi refacã viaþa ºi cãsnicia, astfel încât sã poatã transforma în 06 ºi 13 martie Bacalaureat - 2D Poncherello este agent federal sub realitate cel mai nebunesc vis al sãu... Luni: orele 20.00
acoperire investigând cazul unor jafuri Într-o bunã zi va deveni cea mai graþioasã 

Ana Mon Amour - 2D ciudate. balerinã de la Opera din Paris.

31 mar – 02 apr 10– 16 martie 
Vineri: orele 12.30Orele: 17.00; 20.00

Sâmbãtã, duminicã: orele 10.30 ºi 12.30Insula Craniilor - 3D 07 – 09 aprilie 
Vineri: orele 12.30

Sâmbãtã, duminicã: orele 10.30 ºi 12.30

ªtrumfii - Satul 
Pierdut - 3D

Regia: Kelly Asbury
Cu: Mandy Patinkin, Rainn Wilson, Demi 
Lovato
Gen film: Animaþie, Aventuri, Comedie, 
Familie, Fantastic
Premierã în România: 31.03.2017
În aceastã nouã reinterpretare a poveºtii 
ªtrumfilor, o hartã misterioasã îi 
provoacã pe Smurfette, Brainy, Clumsy ºi 

Regia: Cristian Mungiu
Hefty sã porneascã într-o aventurã prin 

Cu: Vlad Ivanov, Maria Drãguº, Adrian Pãdurea Fermecatã. Cei patru prieteni Regia: Cãlin Peter Netzer
Titieni albaºtri vor face cea mai importantã Cu: Mircea Postelnicu, Diana Cavallioti, 
Gen film: Dramã descoperire din istoria ºtrumfilor.Vlad Ivanov, Carmen Tãnase, Adrian 
Durata: 128 minuteTitieni.

31mar – 06 aprGen film: Dramã Bacalaureat, cunoscut în perioada de 
Orele: 17.00; 20.00Durata: 125 minute Regia: Jordan Vogt-Roberts pregãtire sub numele de Fotografii de 

„Ana, mon amour" este analiza unei Cu: Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, familie, spune povestea unui doctor dintr- Ghost in the Shell-3D
poveºti de dragoste, o incursiune atipicã Corey Hawkins, Brie Larson un mic oraº de provincie care trebuie sã 

Regia: Rupert Sandersce surprinde cele mai tensionate ºi Gen film: Acþiune, Aventuri, Fantastic decidã care e cea mai bunã cale de urmat 
Cu: Takeshi Kitano, Scarlett Johansson, delicate momente din evoluþia unui cuplu. Premierã în România: 10.03.2017 pentru copilul lui în contextul societãþii 
Michael Pitt / Gen film: Acþiune, Dramã, Toma ºi Ana se cunosc în facultate, se În acþiunea SF "Kong: Insula Craniilor" româneºti de astãzi. Bacalaureat este un 
SF / Premierã în România: 31.03.2017apropie rapid ºi încep o relaþie de iubire producãtorii blockbuster-ului „Godzilla" film foarte potrivit pentru societatea 
Ghost in the Shell o are în centru pe care devine în scurt timp o luptã contra reinventeazã povestea de început a unuia zilelor noastre, tinand cont de faptul ca 
Kusanagi, membrã al unei echipe de tuturor. Din cauza unor probleme din dintre cei mai puternici monºtri. este o poveste despre compromis si 
securitate specializate în infracþiunile ce copilãrie, Ana are frecvent atacuri de Producþia Warner Bros. Pictures are principii, despre decizii si alegeri, despre 
þin de inteligenþa artificialã. Misiunea ei panicã, iar Toma îºi asumã rolul de premiera la cinema în data de 10 martie individualism si solidaritate, despre 
este aceea de a vâna un misterios hacker.protector necondiþionat. 2017. Regizat de Jordan Vogt-Roberts, educatie si familie. 

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

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

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

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

Program Cinema 3D/2D Cãlãraºi 03 martie - 06 aprilie 2017

24-25 februarie a.c. / „Tradiþii ºi basme româneºti...", 
eveniment al Centrului Cultural în Cãlãraºi ºi Dragoº Vodã



cuvintele sau legile", * (Mitropolitul Antonie, comisarului în faþã, s-a Naþionalã", Bucureºti, 
declara Confucius...  Viaþa, boala, moartea, 1995, pp. 286 – 290 ).Ed. miºcat, fãrã cruce, prapori Costicã, ortodox, a fost 

* Sophia, Bucureºti, 2015, p. sau steag, în afara petrecut în bisericã cu 
Ies puþin din rând ºi vã 

133 ). Sloboziei, pe deal la Bora, picioarele înainte ºi cu  „Ruºi" vii,  veniþi de 
spun cã pãcãtoºii, cãrora unde mulþimea ºi-a întins faþa descoperitã, ºi aºa va dincolo de Prut ºi de La stranã, Panihida, un 
nu le-a mai rãmas timp de zilele ca o pânzã de rãmâne pânã la groapã. Crasna amãgiþi de extras din Molitfelnic, 
pocãinþã, ajung într-un pãianjen.Despre el se spunea cã „se procopsealã,  comersanþii carte bisericeascã cu 
singur loc, aºa cum, în zorise sã trãiascã" eponimi ai locului, oase de slujbele înmormântãrii ºi Mã obsedeazã Psalmul 89, 
douã cuvinte, Dostoievski (Apostolul Pavel ). Dacã militari împuºcaþi pe alte slujbe pentru cei Rugãciunea lui Moise, fiul 
numeºte iadul: „Prea niciodatã nu scrisese dupã zãpadã sau în lanul de rãposaþi, are filele lui Dumnezeu: „…zilele 
târziu". dictare, totdeauna se grâu (turci, algerieni, îngãlbenite de timp ºi anilor noºtri sunt ºaptezeci 

cãznea sã scrie o ciornã, indieni?!...) aliniate în cearã, de lacrimi ºi De unul singur, Costicã nu de ani". În primãvarã, de 
nãdãjduind cã într-o bunã Cimitirul Eroilor de pe transpiraþie, ba chiar mai poate trece vãmile. Îl ajutã Buna Vestire, mi se vor 
zi o va trece pe curat. Îºi Eternitãþii str., aliaþi ºi mult rupte de prea desele socoti altfel anii? cei pe care i-a iubit. Cei de SÃ NE ZORIM isprãvise treaba: ocupase duºmani (expresii ale pomeniri. Pânã cel mort aici, cei de dincolo, ºi toþi S-a intrat pe bulevard. La loc de cinste în ºirul tratatelor internaþionale), va fi ieºit din rudenia sa ºi românii - îmi spunea intersecþii, preoþii din mecanicilor brãileni de la o bisericã nici micã – nici SÃ TRÃIM va pleca spre groapã cândva o femeie de pe maºina albã, din faþã, Bordeiul Verde, îºi dãduse mare, alcãtuiesc, cum ar fi aproape cã am diortosit plaiurile lui Pintea coboarã ºi spun ecteniile de fetele la ºcoli înalte, scris Gabriel Liiceanu într- cartea. Viteazul – sunt împletiþi  „Iubirea ca moartea e dezlegare pentru Costicã, nevasta-sa îl þinea în un comentariu la Martin Slujba de înmormântare în aceeaºi pâine. Nãdejdea de-o clipã scos din maºina-de tare“ memoria inimii. Heidegger (Sein und Zeit), era pe sfârºite. „Veniþi, în viaþa veºnicã stã în dric. Dupã fiecare ectenie o locuire care articuleazã (Vechiul Testament, Privea liniºtit spre fraþilor, sã dãm mortului 

aceea de a fi iubit pe (rugãciune), un bãrbat, cu în bucurie ºi suferinþã, catapeteasmã. Parcã sãrutarea cea mai de pe Cântarea cântãrilor 8, 6)
pãmânt. faþa la rãsãrit, aruncã urmã...". În bisericã se aºteptare ºi rugãciune, rãsufla uºurat cu 

monede peste  umãr. Aºa plângea în surdinã sau fiecare clipã a vieþii factice lumânarea aprinsã ºi cu Înainte de Bora, ultima omisarul de poliþie se plãtesc vãmile, care deloc. Mortul a fost urcat creºtine. moneda legatã de inelar. oprire a fost la Mãnãstirea luã cana de porþelan sunt în numãr de 24 Doar vata din nãri în maºina albã a E miercuri, zi de post. „Sfinþii Voievozi". Trecuse Cde sub nãsãlie ºi o (vama vorbirii în deºert, dezvãluia cã nu-i viu. De comisarului – fin. Toþi Dinspre bazar rãzbate de prânz, soarele încãlzise trânti de gresia din faþa vama minciunii, vama douã zile, sufletul lui cãuta ceilalþi s-au urcat în maºini miros de mici ºi þuicã locuirea dintre crucile de uºii capelei. Gura vasului lãcãmiei ºi beþiei, vama precum pasãrea cuibul ei. ºi s-a fãcut un convoi. fiartã. Familia defunctului  la Bora, pe când se rãmase rânjitã ºi atât. simoniei...) „Toate (Sf. Macarie Egipteanul, Când am intrat în bisericã, fixase déja la restaurantul apropia despãrþirea de „Izbeºte-o cum trebuie", îi sufletele... trec prin vãmile Cuvântul despre ieºirea în pridvor, pânã la pangar „þânþarului" meniul pentru Costicã ºi se auzea sunetul strigã femeia mortului (tribunalele) vãzduhului, în sufletului...; Jean- Claude era sã mã împiedic de trei parastas. Zãpada ºi gerul unui glas care a tãcut care veghea bunul mers al prezenþa Îngerilor ºi a Larchet, Tradiþia ortodoxã pânze albe împachetate în împuþinaserã forfota (Tennyson).bãrbatului sãu pe ultimul demonilor ºi sub ochiul lui despre viaþa de dupã plicuri ca într-un galantar. clienþilor spre tarabele 
drum. Dumnezeu, care toate le moarte, Ed. Sophia, La liziera parcului, pe o Doar cu o pânzã ºtiu ce s-a precupeþilor amorþiþi în 

vede. Acolo se cearcã cu Comisarul era finul celui Bucureºti, 2006. p. 70). bancã, nu departe de întâmplat. O femeie a halã.
de-amãnuntul faptele lor care închisese ochii ieri La slujba de Mãnãstire doi tineri se întins-o în calea mortului, În autobuzele Nick 
bune sau rele, pentru a-i noapte. Luã cana de toartã înmormântare lumânãrile sãrutau fãrã sfârºit. Îmi de-a curmeziºul drumului, Touring SRL femei din 
rãsplãti cu fericire ori cu ºi o izbi ca în poligon. proclamã Învierea. pe când acesta era scos veacul trecut se închinã, la rãmãsese timp de-un gând 
osândã" (Protos. Nicodim Cioburile se împrãºtiarã Aprinse în jugul care dã din ograda bisericii. fiecare cursã ºi din reflex sã-i privesc de dincolo de 
Mândruþã, Vãmile roatã sicriului, pe douã pânã sub nãsãlia locuitã Rudele lui Costicã o orthodox, la biserica abia convoiul mortuar: „Sã spui 
vãzduhului ºi mãrturii rânduri, luminile de Costicã, ºi care tocmai numeau punte... Femeia s-a zãritã între blocuri, cimitir cuiva Te iubesc înseamnã 
despre existenþa lor, ISBN dãdea colþul de la altarul mãrturisesc înaintea ºters apoi cu pânza ºi a cu eroi ºi prãvãlii cu a-i spune Nu vei muri 
– 973 – 9434 – 15 – 0, pp. Domnului cã moartea  „a bisericii „de la ruºi", aºezat-o lângã mort. A covoare ºi geci de fâº. niciodatã." (Gabriel 
101 – 102; vezi ºi Simeon adus mãcar o pâlpîire de lãsat-o în groapã înainte „Sfântul Matei" dupã Undeva s-a spart un geam, Marcel,  Le mort de 
Fl. Marian, Înmormântarea luminã în întunericul de a se auzi cadenþa hramul potrivit, purtatã de ceva femei þipã isterizate, demain, Paris, 1931).

acestei lumi pãmânteºti. la români, Ediþie criticã de opt bãrbaþi cu prosoape primilor bulgãri de þãrânã le potoleºte un bãrbat 
Rãzvan CiucãTeofil Teaha, Ioan ªerb, Iar aceastã luminã o vom aruncaþi peste capacul legate pe braþul stâng. dupã tradiþia locului: „Taci 

Ioan Huºiu, Ed.,  Grai ºi Slobozia, februarie 2017,pãstra , o vom spori, o sicriului lustruit.în mã-ta, cã n-a murit un  „Semnele ºi simbolurile 
vom împãrtãºi..." suflet – Cultura la început de Triodom!"reglementeazã lumea, nu Convoiul, cu maºina albã a 
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Târgul de mãrþiºor, entrul Cultural pentru copiii cu copii de dansuri populare 
Judeþean Cãlãraºi posibilitãþi reduse sau „Voiniceii" a ªcolii confecþionare, expunere Cdemareazã o serie cazuri sociale. De aceea, gimnaziale nr.1; pe panouri ºi ºevalete, în 

de acþiuni de promovare a ni se vor alatura copii din Reînvierea obiceiului foaierul C.C.J.Cãlãraºi -  
culturii tradiþionale, D.G.A.S.P.C. Cãlãraºi Urlaliei ºi a Cucilor, prin Palatul Copiilor Cãlãraºi, 
concretizate în proiecte, (Centrul de Primire în realizarea acestora într-un Biblioteca Judeþeanã 
ateliere, spectacole, Regim de Urgenþã „Sf. spaþiu exterior (strigãturi „Alexandru Odobescu", 
ºezãtori, întâlniri cu Maria"), dar ºi din mediul specifice, aruncatul în foc Muzeul Dunãrii de Jos.
bãtrânii satelor etc, rural (copii din ªcoala al încãlþãmintei uzate, Promovarea ºi creºterea concentrate pe zona Gimnazialã Dragoº Vodã). dansul mãºtilor/cucilor) gradului de conºtientizare ruralã a Cãlãraºiului. împreunã cu elevii din în rândul celor mici, a 
Astfel, în perioada 24 – comunã ºi cu grupul de 25 februarie:mentalitãþilor sãnãtoase, 
25 februarie 2017 copii al Palatului Copiilor Concentrarea acþiunilor specifice oamenilor simpli, 
(perioada cunoscutã prin Cãlãraºi (mãºti, dans);pe zona ruralã, acþiune în din zonele rurale, a 
Sãrbãtoarea Dragobetelui, Invitaþi: preotul din parteneriat cu ªcoala sfaturilor ºi pildelor 
Lãsatul Secului, obiceiul comunã pentru a povesti Gimnazialã nr.1 din bãtrânilor. Astfel, prin 
Urlaliei, a jocului Cucilor) copiilor despre obiceiurile comuna Dragoº Vodã, prezentarea spectacolului 
se va desfãºura proiectul de Lãsatul secului, bãtrâni Primãria Dragoº Vodã, „ Dãnilã Prepeleac", micii 
„Tradiþii ºi basme pentru a povesti despre Parohia „Sfinþii spectatori vor avea parte 
româneºti...", cu obiceiurile culinare.Constantin ºi Elena" de un spectacol special 
urmãtoarele obiective: Dragoº Vodã:adaptat dupã îndrãgitul 

Parteneri principali:Expoziþie de fotografii basm popular, cu caracter 
n 24 februarie: reprezentând obiceiuri de Ü Biblioteca Judeþeanã moralizator, unde, în 
Transmiterea cãtre copii a Dragobete, „Alexandru Odobescu"aceastã punere în scenã, 
unor cunoºtinþe despre Expoziþie de obiecte / intrarea în lumea dracilor Palatul Copiilor 
îndeletniciri, care, în unelte de lucru al apare sub forma unui vis Cãlãraºi 
societatea modernã, s-au câmpului sau al personajului. Dãnilã nu Muzeul Dunãrii de Jos diluat ºi îºi pierd, pe zi ce gospodãreºti, completatã se îmbogãþeºte peste Cãlãraºi trece, din reprezentare: de povestea unui obiect noapte, ci învaþã cã totul 

ªcoala gimnazialã nr.1 cusutul pe material tradiþional, prezentatã de se câºtigã prin muncã ºi 
Dragoº Vodãspecial (în puncte), þesut, Muzeul Dunãrii de Jos onestitate. De asemenea, 
Direcþia Generalã de picturã pe vase de pãmânt Cãlãraºi,vor descoperi tradiþii ºi caprei, al ursului, al constituie un beneficiu ºi 
Asistenþã Socialã ºi - ateliere ce se vor obiceiuri vechi, vor afla dracilor, totul pe ritmuri un plus educativ, în sensul Program folcloric susþinut 
Protecþie a Copilului desfãºura în foaierul cum se fãcea negoþul la populare, adaptate pildelor moralizatoare, de Ansamblul folcloric 
Cãlãraºi Centrului Cultural târg, limbajul vechi vremurilor moderne.  dar ºi privitor la „Bãrãganul" al C.C.J. 

Judeþean Cãlãraºi. Primãria Dragoº Vodãnegustoresc, dansul cunoaºterea tradiþiilor, ºi Cãlãraºi, de formaþia de Proiectul îºi propune sã 

n 

Ü 

Ü 

Ü 

Ü 

Ü 

10 – 12 martie 24 – 30 martie filmul prezintã expediþia pe o insulã 
În atenþia clienþilor Cinema Vineri: orele 12.30 Orele: 17.00; 20.00virginã din Pacific a unei echipe de 

Sâmbãtã, duminicã: orele 10.30 ºi 12.30 savanþi, soldaþi ºi exploratori. Departe de 3D/2D Cãlãraºi! Politiºti de belea - 17 – 19 martie tehnologia modernã, aceºtia se Pentru cã ne-am propus sã 
Vineri: orele 12.30 aventureazã pe domeniul sãlbatic al promovam filmul românesc, ne-am 2D

Sâmbãtã, duminicã: orele 10.30 ºi 12.30 marelui Kong, intrând astfel într-o 
Regia: Dax Shepardgândit ca începând cu luna martie, în confruntare supremã dintre om ºi naturã. 
Cu: Adam Brody, Dax Shepard, Jessica Balerina - 3Dzilele de luni orele 20.00, sã rulãm 

producþii româneºti, atunci când 17– 23 martie
Orele: 17.00; 20.00avem posibilitatea de a le contracta. 

Noapte albã - 2D03 – 09 martie 
Orele: 17.00; 20.00

Logan 3 - 2D

McNamee, Michael PenaRegia: Éric Warin, Eric Summer
Gen film: Acþiune, Comedie, DramãCu: Maddie Ziegler, Elle Fanning, Dane 
Durata: 100 minuteDeHaan, Carly Rae Jepsen
Premierã în România: 24.03.2017Gen film: Animaþie, Aventuri, Familie, 
Dax Shepard ºi Michael Pena aduc Muzical Regia: Baran bo Odar
acþiunea ºi comedia laolaltã pe marile Durata: 89 minute Cu: Jamie Foxx, Michelle Monaghan, 
ecrane din 24 martie, în filmul "CHIPs: Animaþia 3D "Balerina" prezintã aventura Dermot Mulroney
Poliþiºti de belea". Producþia Warner lui Felicie, o tânãrã orfanã care are o Gen film:Acþiune, Crimã, ThrillerRegia: James Mangold
Bros. Pictures este scrisã ºi regizatã de singurã pasiune: dansul. Alãturi de Durata: 95 minuteCu: Patrick Stewart, Hugh Jackman, 
Shepard care s-a inspirat din popularul Victor, cel mai bun prieten al sãu care îºi Premierã în România: 17.03.2017Elizabeth Rodriguez, Doris Morgado
serial cu acelaºi nume, difuzat la TV în doreºte sã devinã un inventator renumit, Vincent (Jamie Foxx), un poliþist cu Gen film: Acþiune, Dramã, SF
anii '70. Jon Baker ºi Frank "Ponch" pun la cale un plan extrem de îndrãzneþ legãturi în lumea interlopã, ajunge sã Premiera în România: 03.03.2017
Poncherello s-au înrolat recent în patrula pentru a fugi din orfelinat direct la Paris, întoarcã un club de noapte cu susul în jos Patrick Stewart revine în rolul 
de poliþie autostrãzi californianã, însã din Oraºul Luminilor ºi al tuturor în cãutarea fiului sãu rãpit.Profesorului X, iar povestea se va 
motive cu totul diferite. În timp ce Baker, posibilitãþilor. Felicie va trebui sã lupte concentra destul de mult pe "relaþia 
fost motociclist profesionist scos din mai mult ca niciodatã, sã se 20 ºi 27 martiepãrinteascã" dintre Wolverine ºi acesta..
circuit din cauza accidentelor multiple, autodepãºeascã ºi sã înveþe din greºeli Luni orele: 20.00---------------------------------------------------------------------------------------
vrea sã-ºi refacã viaþa ºi cãsnicia, astfel încât sã poatã transforma în 06 ºi 13 martie Bacalaureat - 2D Poncherello este agent federal sub realitate cel mai nebunesc vis al sãu... Luni: orele 20.00
acoperire investigând cazul unor jafuri Într-o bunã zi va deveni cea mai graþioasã 

Ana Mon Amour - 2D ciudate. balerinã de la Opera din Paris.

31 mar – 02 apr 10– 16 martie 
Vineri: orele 12.30Orele: 17.00; 20.00

Sâmbãtã, duminicã: orele 10.30 ºi 12.30Insula Craniilor - 3D 07 – 09 aprilie 
Vineri: orele 12.30

Sâmbãtã, duminicã: orele 10.30 ºi 12.30

ªtrumfii - Satul 
Pierdut - 3D

Regia: Kelly Asbury
Cu: Mandy Patinkin, Rainn Wilson, Demi 
Lovato
Gen film: Animaþie, Aventuri, Comedie, 
Familie, Fantastic
Premierã în România: 31.03.2017
În aceastã nouã reinterpretare a poveºtii 
ªtrumfilor, o hartã misterioasã îi 
provoacã pe Smurfette, Brainy, Clumsy ºi 

Regia: Cristian Mungiu
Hefty sã porneascã într-o aventurã prin 

Cu: Vlad Ivanov, Maria Drãguº, Adrian Pãdurea Fermecatã. Cei patru prieteni Regia: Cãlin Peter Netzer
Titieni albaºtri vor face cea mai importantã Cu: Mircea Postelnicu, Diana Cavallioti, 
Gen film: Dramã descoperire din istoria ºtrumfilor.Vlad Ivanov, Carmen Tãnase, Adrian 
Durata: 128 minuteTitieni.

31mar – 06 aprGen film: Dramã Bacalaureat, cunoscut în perioada de 
Orele: 17.00; 20.00Durata: 125 minute Regia: Jordan Vogt-Roberts pregãtire sub numele de Fotografii de 

„Ana, mon amour" este analiza unei Cu: Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, familie, spune povestea unui doctor dintr- Ghost in the Shell-3D
poveºti de dragoste, o incursiune atipicã Corey Hawkins, Brie Larson un mic oraº de provincie care trebuie sã 

Regia: Rupert Sandersce surprinde cele mai tensionate ºi Gen film: Acþiune, Aventuri, Fantastic decidã care e cea mai bunã cale de urmat 
Cu: Takeshi Kitano, Scarlett Johansson, delicate momente din evoluþia unui cuplu. Premierã în România: 10.03.2017 pentru copilul lui în contextul societãþii 
Michael Pitt / Gen film: Acþiune, Dramã, Toma ºi Ana se cunosc în facultate, se În acþiunea SF "Kong: Insula Craniilor" româneºti de astãzi. Bacalaureat este un 
SF / Premierã în România: 31.03.2017apropie rapid ºi încep o relaþie de iubire producãtorii blockbuster-ului „Godzilla" film foarte potrivit pentru societatea 
Ghost in the Shell o are în centru pe care devine în scurt timp o luptã contra reinventeazã povestea de început a unuia zilelor noastre, tinand cont de faptul ca 
Kusanagi, membrã al unei echipe de tuturor. Din cauza unor probleme din dintre cei mai puternici monºtri. este o poveste despre compromis si 
securitate specializate în infracþiunile ce copilãrie, Ana are frecvent atacuri de Producþia Warner Bros. Pictures are principii, despre decizii si alegeri, despre 
þin de inteligenþa artificialã. Misiunea ei panicã, iar Toma îºi asumã rolul de premiera la cinema în data de 10 martie individualism si solidaritate, despre 
este aceea de a vâna un misterios hacker.protector necondiþionat. 2017. Regizat de Jordan Vogt-Roberts, educatie si familie. 

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

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

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

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

Program Cinema 3D/2D Cãlãraºi 03 martie - 06 aprilie 2017

24-25 februarie a.c. / „Tradiþii ºi basme româneºti...", 
eveniment al Centrului Cultural în Cãlãraºi ºi Dragoº Vodã
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În ciuda acestor statistici, CSM Campionatele Europene, prin antrenor din Cãlãraºi care reuºea numit Hotel Sport, o bazã sportivã nul 2016 a fost unul cum 
Cãlãraºi acordã o prioritate Adriana AILINCÃI, Lidia ROMAN sã promoveze vreun sportiv la strategicã pentru club, cu 62 de nu se poate mai bun pentru 
deosebitã depistãrii copiilor cu ºi Mãdãlina CAªU, 2 locuri 5 ºi un Steaua sau Dinamo Bucureºti se locuri de cazare în condiþii Clubul Sportiv Municipal A
predispoziþii speciale pentru sport. loc VII la Campionatele Mondiale considera împlinit. În aceste decente, cu cantinã sportivã Cãlãraºi, cu un numãr record de 
Antrenorii noºtri au obligaþia sã ºi o medalie de argint la condiþii, la vârsta de 30 de ani, am pentru sportivii proprii ºi ai medalii obþinute de sportivii 
„perieze" de cel puþin 2 ori pe an Campionatele Balcanice. Un fost numit director al sportului loturilor naþionale. În cadrul cãlãrãºeni, 127 la numãr, dar ºi 
toate ºcolile din Cãlãraºi ºi, când numãr de 12 canotori au fost realizãri în plan investiþional, fiind este posibil, ºcolile din judeþ ºi selecþionaþi în loturile naþionale. finalizatã Sala de Box ce a primit chiar din afarã judeþului.Pentru anul 2017, avem obiective 

numele arbitrului internaþional de ªi, revenind la copiii noºtri, ei, la de participãri ºi medalii la 
box, Ioan Damian. Despre ceea ce 14 ani, sunt puºi sã aleagã între Campionatele Mondiale, Europene 
ºi-au propus pentru acest an, ºcoalã ºi sport, chiar dacã pe plan ºi Balcanice, cel puþin, prin 
directorul CSM, Dumitru Chirilã, mondial, statistic, 95% din canotorii Adriana AILINCÃI, Lidia 
ne-a spus în interviul acordat „Fortune 500"- cei mai puternici ROMAN, Alexandru CHIOSEAUA, 
pentru Obiectiv. 500 de oameni ai planetei- au ªtefan SANDU ºi Alin CRÃCIUN.

fãcut sport la viaþa lor într-o Pe locul II s-a clasat secþia de Box 
formã sau alta. Da, sportul este un cu 44 de medalii, cu 3 participãri î Rep: V-aº ruga sã faceþi, 
mijloc important de educaþie ºi la Campionatele Europene ºi o pentru început, o 
poate aduce unei naþiuni sportive participare la Campionatele restrospectivã a anului trecut 
mai mult decât un simplu Mondiale, prin Jean CRISTEA, în ceea ce priveºte rezultatele 
„entertaiment". Sportul îþi dã, încã Cosmin DIMA, Tavi DOBRE ºi obþinute de sportivii CSM 
din clasa I, niºte valori pe care le prin Florin ªCHIOPU. 5 sportivi Cãlãraºi.
poþi câºtiga pe viaþã. Nu te învaþã au fost selecþionaþi în Loturile D.C.: Clubul Sportiv Municipal 
cum sã scrii sau sã citeºti, dar te Naþionale de BOX.Cãlãraºi, prin structura 
învaþã cum sã fii OM, îþi dezvoltã Rezultate foarte bune aºteptam în organizatoricã, prin înãlþimea 
calitãþile de a te adapta, de a trãi 2017, inclusiv la Campionatele obiectivelor de performanþã din Cãlãraºi în februarie 1990, Hotelului Sport am amenajat un ºi a munci în echipã, de a învãþa Europene,  de la Marian ION, asumate în fiecare an, ºi deci ºi imediat dupã Evenimentele din Centru de Canotaj, cu toate ce înseamnã fair-play, de a ºti sã Daniel COSTEA, dar ºi de la pentru anul 2016, prin rezultatele Decembrie 1989, în urma unor dotãrile ºi aparaturã necesarã, cu câºtigi sau sã pierzi, de a fi Florian ªCHIOPU, George remarcabile obþinute, a devenit, pe alegeri libere pentru funcþia de vestiare încãlzite, cu salã de forþã, responsabil, sã nu te opreºti când CEPARU ºi Tavi DOBRE. departe, cea mai importantã director al judeþului Cãlãraºi, cu duºuri cu apã caldã ºi saunã. ªi simþi cã, aparent, nu mai poþi ºi sã structurã sportivã din municipiul Pe locul III s-au clasat Luptele cu alegeri la care au participat din „cauza" acestor condiþii, continui, a nu te opri fiind deja Cãlãraºi, ajungând vârful de lance 18 medalii ºi cu 4 sportivi antrenorii ºi profesorii de sport ºi canotajul a obþinut în ultimii ani pasul cãtre performanþã. ªi al performanþei sportive selecþionaþi în Lotul Naþional, pe cei mai buni sportivi pe ramurã de numeroase medalii la sportul te mai învaþã, într-un cãlãrãºene. locul IV Atletismul, cu 9 medalii ºi sport din acel moment. Campionatele Europene, Mondiale mediu fãrã scurtãturi, sã gãseºti 3 sportivi la lot ºi pe locul 5 Kaiac Valoarea CSM Cãlãraºi este datã ºi Balcanice, multe din ele chiar - Deºi am preluat judeþul Cãlãraºi drumul corect, sã-þi planifici ºi sã Canoe, cu 3 medalii ºi 3 sportivi la de numãrul mare de secþii de aur.pe ultimul loc din România, cu o obþii succesul. Iar cine are succes Lotul Naþional.sportive pe ramurã de sport, mare dozã de optimism, noi Am mai reuºit sã ne construim în sport are toate aceste calitãþi pe Obiective de mare performanþã respectiv atletism, baschet, box, oamenii de sport din Cãlãraºi, de singuri ºi sã ne dotãm o foarte care le poate traduce în viaþã.  Ca mai avem prin luptãtorul Mihai canotaj, kaiac-canoe ºi lupte-libere, la acea vreme, „ne-am suflecat" bunã Salã de Lupte, de cca 500 strategie, orientarea noastrã este PALAGHIA, care deja a câºtigat secþii în care se pregãtesc 354 mânecile ºi ne-am pus pe treabã, mp, în Stadionul Municipal pe sportiv ºi nevoile fiecãruia, pe 19 februarie a.c., la Timiºoara,  sportivi, înscriºi în club, cu gândul cu modestie, cu seriozitate ºi cu o Cãlãraºi ºi, dupã cum aminteaþi, la pentru cã el face sportul medalia de aur la categoria 86 kg, la finalele campionatelor naþionale îndârjire drãceascã, temperând sfârºitul anului 2016 am finalizat, românesc, el este cel care, în U23, ºi se pregãteºte pentru ºi în mod deosebit la marile festivismul vechiului regim ºi cu ajutorul Primãriei Cãlãraºi, ºi ultimã instanþã, da imagine.Campionatele Europene de Juniori competiþii europene ºi mondiale. trecând la o abordare pragmaticã. le mulþumim din suflet, lucrãrile 
î Rep: Cum caracterizaþi dar ºi de U23, prin atleta Denisa Valoarea ºi importanþa CSM de amenajare a unei superbe Sãli - Într-o perioadã în care toþi colaborarea cu autoritãþile LUCA, care a obþinut deja aurul la Cãlãraºi sunt date de dimensiunea de Box, cum puþine sunt în oamenii de sport din þarã se locale ºi judeþene?Campionatul Naþional de senioare obiectivelor de performanþã România.  plângeau cã a dispãrut arderea, de la Bucureºti din data de 18 stabilite pentru fiecare an (84 de D.C.: Viaþa de sportiv de mare pasiunea, cã a dispãrut parcã Da, ºi pentru anul 2017 ne-am februarie, dar ºi prin atleþii Florin medalii în anul 2016) ºi în mod performanþã nu e uºoarã, dar dorinþa de performanþã, cã nu mai propus, dacã vom gãsi resurse BIRO ºi Samuel BUCªE, ºi prin deosebit de rezulatele sportive de atunci când suntem victorioºi totul sunt oameni de valoare, în sportul financiare, reparaþii capitale la kaiaciºtii Adrian BUDILEANU, excepþie obþinute de sportivii ºi este minunat ºi nu ne mai românesc, dispuºi la eforturi hangarul nautic al secþiei de Cãtãlin BURLACU ºi Emanoil antrenorii clubului. amintim cât de mult am muncit, totale ºi la sacrificii, cã s-a canotaj ºi ne-am mai dori sã MOISE, care au avut o creºtere câte sacrificii am fãcut, cât de În anul 2016,  prin centrarea restrâns aria de selecþie, cã nu se efectuãm reparaþii capitale la spectaculoasã în ultimul timp ºi se 
greu ne-a fost. ªi este minunat cã, activitãþii pe rezolvarea mai gãsesc copii de excepþie, cã au instalaþia de iluminat a Sãlii pregãtesc cu multã abnegaþie. ªi 

problemelor de zi cu zi ale la reuºitele noastre, a participat dispãrut sau sunt tot mai puþini Sporturilor.mai sunt mulþi alþi sportivi ai 
toatã suflarea cãlãrãºeanã, sportivilor ºi printr-o muncã de cãutãtori ºi ºlefuitori de talente, î Rep: Mai sunt interesaþi clubului de la care aºteptam 

calitate, CSM Cãlãraºi a obþinut sponsori, mass-media, Consiliul am reuºit, prin  eforturi ºi dãruire, copiii din Cãlãraºi de confirmãri. 
un numãr record de 127 de sã obþinem, împreunã cu puþinii ºi Local Municipal Cãlãraºi,  practicarea sporturilor. Aveþi o î Rep: La sfârºitul anului medalii la Campionatele ºi Primãria Cãlãraºi, Consiliul puþin experimentaþii antrenori din strategie de a atrage tinerii trecut aþi bifat finalizarea Concursurile Naþionale ºi Judeþean Cãlãraºi, ºi mulþumim Cãlãraºi - cãrora le-am insuflat cãtre CSM Cãlãraºi?lucrãrilor la Sala de Box. Internaþionale, dintre care 34 de curaj, încredere ºi exemplu tuturor, pentru cã, pe lângã D.C.: Un recent sondaj al UEFA Pentru anul acesta aveþi în medalii de aur, 50 de medalii de personal - rezultate la care nimeni suportul financiar, ni s-a asigurat (Kantar Media, mai 2016) despre vedere ºi alte investiþii argint ºi 43 de medalii de bronz, nu a visat vreodatã în Cãlãraºi. ºi energia sufleteascã necesarã. practicarea sportului în România asemãnãtoare pentru alte la absolut toate categoriile de Tuturor le mulþumim pentru Acest lucru a fost posibil datoritã ne aduce cifre neliniºtitoare, care secþii?vârstã. sprijin ºi încurajãri ºi ne angajãm înfiinþãrii Clubului Sportiv susþin stadiul de þarã D.C.: Pânã în anul 1990, judeþul cã ne vom spori eforturile pentru Referitor la aceste deosebite Municipal Cãlãraºi, club care, subdezvoltatã sportiv. Cele mai Cãlãraºi a fost ultimul judeþ din rezultate, pe noi toþi ne încearcã iniþial, era doar o foaie goalã de a fi ºi mai buni, pentru a alarmante cifre sunt cele ale România în clasamentul sportiv pe un sentiment de bucurie ºi de valorifica toate resursele de hârtie, fãrã niciun fel de bazã participãrii la sporturi: 31% dintre judeþe, clasament întocmit de mândrie, dar ºi de responsabilitate performanþã, pentru a face din sportivã, fãrã antrenori, fãrã copii nu au practicat niciun sport cãtre Consiliul Naþional de pentru ce va urma. Ne încearcã un sportivi. ªi printr-un management Cãlãraºi un loc unde ne este drag în ultimele 12 luni. La adulþi, Educaþie Fizicã ºi Sport - fostul for sentiment de mândrie ca performant,  CSM Cãlãraºi a sã muncim ºi sã trãim. situaþia este la fel de precarã: 32% tutelar al sportului român, în baza municipiul ºi judeþul Cãlãraºi se crescut de la an la an mai ceva ca dintre bãrbaþi ºi 46% dintre femei î Rep: La final, vã rog sã rezultatelor de performanþã din îmbogãþesc cu fiecare medalie „Prâslea cel voinic", într-o nu au fãcut niciun fel de miºcare adresaþi un gând sportivilor din anii respectivi! Judeþul Cãlãraºi, adusã acasã de sportivii noºtri. perioadã când foarte multe cluburi în ultimul an. Spre comparaþie, în Cãlãraºi  judeþ nou înfiinþat în anul 1981, Dar pentru cã bucuriile sunt de sportive s-au desfiinþat ori ºi-au Europa, „inactivii" nu depãºesc era în acel moment judeþul cu cele Îi iubesc ºi îi respect pe micii scurtã duratã ºi activitatea redus drastic bazele sportive ºi 20%. Deci, de unde sã fim un mai puþine baze sportive, pe cap noºtri mari campioni ºi pe sportivã e un foc continuu, fãrã sã numãrul de sportivi ºi de secþii neam de performeri dacã nu de locuitor, din România ºi cu cei minimalizãm rezultatele din 2016, antrenorii lor, care, pregãtindu-se sportive. facem sport, sportul naþional la mai puþini antrenori calificaþi. zi de zi cu dãruire ºi pricepere, au este clar cã în 2017 o vom lua de români devenind grãtarul cu Cu material de construcþie Pânã în anul 1990, niciun sportiv la capãt, având în continuare reuºit prin evoluþii ºi rezultate sã mici... De unde sã vinã rezultatele obþinute din donaþii ºi legitimat la vreun club sportiv din nevoie de sprijinul susþinut al umple sufletele de bucurie ºi de ºi mândria victoriilor româneºti sponsorizãri ºi cu un volum uriaº Cãlãraºi nu a obþinut vreodatã autoritãþilor locale, sportivii mândrie tuturor cãlãrãºenilor. dacã nu avem o culturã, o educaþie de muncã de calitate, efectuatã în niciun fel de medalie la vreo campioni oferind prin rezultatele Aceºti sportivi ºi antrenori meritã sportivã!?cea mai mare parte în regie competiþie internaþionalã oficialã lor imaginea în ansamblu toate laudele ºi preþuirea noastrã, proprie, cu angajaþii clubului, cu Cu asemenea statistici ºi cu ºi nici mãcar vreo "amãrâtã" de Calarasiului. suntem mândri de ei ºi, în faþa lor, antrenori ºi chiar sportivi, cu rezultatele catastrofale obþinute de medalie de bronz la vreun 

nu avem altceva mai bun de fãcut ajutorul substanþial al Primãriei î Rep: Care au fost sporturile România la ultima ediþie a campionat naþional de seniori. Cel 
decât sã ne înclinãm ºi sã-i Cãlãraºi ºi cu foarte mult care au reuºit o creºtere anul Jocurilor Olimpice de la Rio de mai îndrãzneþ obiectiv de 

entuziasm, am reuºit pânã în anul trecut ºi care sunt sportivii pe asigurãm cã sunt foarte Janeiro, putem spune cã nu existã, performanþã al puþinilor antrenori 
2016 sã dãm clubului unele baze care mizaþi pentru obþinerea de importanþi pentru Cãlãraºi, cã în România, o bazã de selecþie, o de la CSS Cãlãraºi, singurul club 

sunt cei mai buni ambasadori sportive la standarde europene.rezultate bune în 2017? culturã a sporturilor olimpice ºi de aºa-zisã performanþã din 
pentru noi. ªi îi mai asigurãm cã Astfel, am reuºit  sã transformãm nici o pasiune pentru acestea, deºi D.C.: Cea mai performantã secþie Cãlãraºi, era depistarea, iniþierea 
dorim sã facem orice este nevoie o dãrãpãnãturã de hotel, fost cuib aºteptãrile românilor de a vedea sportivã a fost cea de Canotaj, unor copii ºi eventuala lor 
ºi stã în puterea noastrã pentru a-i de oameni ai strãzii, într-un mereu tricolorul sus sunt foarte care a obþinut un numãr de 53 de promovare la vreun club 

complex sportiv hotelier modern ajuta sã exceleze, sã strãluceascã.mari.medalii, inclusiv 3 medalii la universitar. Pânã în 1990, orice 

egistrul Auto Român a 
verificat tehnic în trafic, 
pe parcursul anului trecut, R

1266 de vehicule în judeþul 
Cãlãraºi. În urma controalelor, 
inspectorii RAR au descoperit cã 
1,34% (17) dintre vehiculele 
controlate prezentau pericol 
iminent de accident, în special din 
cauza defecþiunilor majore la 
sistemul de frânare ºi la direcþie. În 
aceste situaþii una dintre mãsurile 
luate a fost reþinerea certificatului de 
înmatriculare, care poate fi 
redobândit numai dupã efectuarea 
unei inspecþii tehnice la 
reprezentanþele Registrului Auto 
Român. 

Din totalul autoturismelor, 
autoutilitarelor, motocicletelor ºi 
remorcilor oprite, 69,27% au 
prezentat diferite probleme tehnice 

sau în articulaþiile punþilor faþã ºi verificate inspectorii RAR au sau legate de acte iar 45,81%  au fost 
spate). constatat depãºirea nivelului maxim respinse pentru cã au fost 

admis.considerate neconforme din punct de Din totalul vehiculelor verificate, 
vedere al securitãþii rutiere 2,53% au fost neconforme din punct În urma controalelor mixte 
(inspectorii RAR au constatat de vedere al dovezii de efectuare a desfãºurate în judeþul Cãlãraºi de 
proasta funcþionare a instalaþiei inspecþiei tehnice periodice (dovada cãtre Registrul Auto Român ºi Poliþia electrice de iluminare ºi semnalizare, de efectuare a ITP expiratã, dovezi de Rutierã, pe parcursul anului 2016 au defecþiuni ale sistemului de frânare, efectuare a ITP false). fost aplicate 486 sancþiuni, au fost starea necorespunzãtoare a ºasiului, 

reþinute 10 permise de conducere ºi În urma analizei emisiilor poluante, caroseriei sau pneurilor, jocuri 
452 de certificate de înmatriculare. la 24,62% dintre autovehiculele anormale în mecanismul de direcþie 

coordonator ateliere matriþe; - 
programator maºini de frezat CNC; - 
operator maºini de frezat CNC; - 
operator maºini; - asistent manager; - 
îngrijitor persoane;

r Italia: - asistent medical; - infirmier;

fertele de muncã provin din agronom; r Marea Britanie: - îngrijitor persoane 
urmãtoarele þãri: Belgia, Bulgaria, la domiciliu; - asistent medical; - r Finalnda: - îngrijitor animale;
Danemarca, Finlanda, Germania, O îngrijitor persoane; - lucrãtor abator; - 

r Germania: - operator stivuitor; - Irlanda; Italia, Marea Britanie, Norvegia, tâmplar / dulgher naval;
commis de cuisine; - bucãtar; - mecanic Polonia, Republica Cehã, Suedia ºi 

r Norvegia: - dezvoltator front-end;auto; - operator maºini; - ºef de schimb; - Ungaria, dupã cum urmeazã:
sous chef; - inginer securitate în r Polonia: - specialist vânzãri ºi servire 

r Belgia: - operator maºini adezivi; - funcþionare; - specialist testare software; clienþi; - croitoreasã / cusãtoreasã; - 
sudor; - mecanic întreþinere; - electrician; - personal în domeniul asigurãrii reprezentant vânzãri pentru autoturisme 
- operator maºini (STANS); - brutar; - calitãþii; - tehnician laborator fizicã; - uzate;
patiser; - frezor; - strungar; - tehnician laborant fizicã; - lucrãtor în producþie; - 

r Republica Cehã: - sudor; - ºlefuitor, electric mentenanþã; - tehnician dezvoltator software; - tehnician servicii; 
în domeniul electric; - lucrãtor curãþenie; pilitor; - ºofer autobuz; - electrician auto; mentenanþã echipamente industriale; - - operator CNC; - operator maºini de 
- mecanic industrial; - asistent vânzari - mecanic auto;debitator; mecanic auto; - operator- îndoit; - operator maºini combinate cu 
proiecte tehnice; - inginer dezvoltare mercerizator textile; - tehnician poduri laser TC-6000; - operator maºini discuri r Suedia: - vopsitor auto;certificare; - ospãtar; - recepþioner; - rulante; - lucrator în producþie; cu laser; - electronist; - mecanic; - 

r Ungaria: - medic veterinar;personal întâmpinare oaspeþi; - 
mecatronist; - metrolog; - operator r Bulgaria: - curier; - ºef serviciu administrator de sistem; - lucrãtor în Toate informaþiile privind descrierea maºini de polizat; - lucrãtor în domeniul curierat; metalurgie decorativã; - frezor; - expert locului de muncã, cerinþele locului de asigurãrii calitãþii; - ºlefuitor; - 

în securitate; - strungar; - ospãtar; - r Danemarca: - lucrãtor în agriculturã muncã, limba strãinã, salariul oferit, electrician reparaþii; - programator CNC; 
cameristã / roomboy; (culegãtor de mazãre); - lucrãtor în durata contractului de muncã, modul de - junior sales reprezentative; - senior 

agriculturã (culegãtor de capºuni); - r Irlanda: - ciontolitor tranºator carne; - aplicare pentru fiecare ofertã, se pot Java Developer; - inginer calitate 
operator maºini ambalare; - horticultor / mecanic utilaj; - sculer matriþer; - obþine de pe portalul EURES România.software; - ºef de echipa SAP; - tehnician 

ncepând cu data de 1 februarie 2017 au fost 
eliminate o serie de taxe ce erau achitate la Îcasieriile Primãriei Municipiului Cãlãraºi, 

prevãzute de Legea nr. 117/1999 privind taxele 
extrajudiciare de timbru.

Opt dintre acestea erau necesare eliberãrii unor 
documente la ghiºeele Serviciului Public Comunitar 
Regim Permise de Conducere ºi Înmatricularea 
Vehiculelor ºi anume: 

m taxa de examinare pentru obþinerea permisului 
de conducere pentru autovehicule din categoriile ºi 
subcategoriile A, A1, B, B1 ºi B+E (6 lei); 

taxa de examinare ºi obþinerea permisului de 
conducere pentru autovehicule din categoriile ºi 
subcategoriile C, C1, Tr, D, D1, CE, DE, C1E, D1E, 
Tb ºi TV (28 lei)

taxa pentru examinarea persoanelor cãrora le-a 
fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile 
cuprinse în permisul anulat, precum ºi a persoanelor 
care au fost respinse de trei ori la examenul pentru 
obþinerea aceleiaºi categorii a permisului de 
conducere, precum ºi pentru persoanele care nu au 
absolvit o ºcoalã de conducãtori de autovehicule, cu 
excepþia celor pentru categoriile B, B1, B+E (84 lei).

taxa de înmatriculare permanent sau temporarã 
pentru autovehicule ºi remorci cu masa totalã 
maximã autorizatã de pânã la 3.500 kg inclusiv (60 
lei); 

taxa de înmatriculare permanent sau temporarã 
pentru autovehicule ºi remorci cu masa totalã 
maximã autorizatã mai mare de 3.500 kg (145 lei); 

taxa de autorizare provizorie a circulaþiei 
autovehiculelor ºi remorcilor neînmatriculate 
permanent sau temporar (9 lei); 

taxele de autorizare a circulaþiei pentru probe a 
autovehiculelor ºi remorcilor (414 lei), 

înregistrarea cererilor persoanelor fizice ºi 
juridice privind furnizarea unor date din Registrul 
naþional de evidenþã a persoanelor, precum ºi din 
Registrul naþional de evidenþã a permiselor de 
conducere ºi certificatelor de înmatriculare ºi din 
registrele judeþene ºi al municipiului Bucureºti de 
evidenþã a permiselor de conducere ºi certificatelor 
de înmatriculare (5 lei).

Pe lângã acestea, au fost eliminate ºi alte patru taxe: 

certificarea (transcrierea) transmisiunii 
proprietãþii asupra animalelor, pe cap de animal, în 
bilete de proprietate pentru animalele peste 2 ani (5 
lei);

înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilã a 
schimbãrii numelui ºi a sexului (15 lei); 

preschimbarea actelor de identitate pentru 
cetãþenii români,  precum ºi înscrierea menþiunilor 
privind schimbarea domiciliului sau a reºedinþei 
cetãþenilor români (5 lei); 

eliberarea sau viza anualã a permiselor de 
vânatoare (3 lei).

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

flat în subordinea sunt plecaþi copiii în 
Consiliului Judeþean strãinãtate ºi dupã 
Cãlãraºi, Centrul de A intervenþii chirurgicale 

Asistenþã Medico-Socialã nu are cine sã le ofere 
funcþioneazã la capacitate asistenþã medicalã. Aici, 
maximã, cele 25 de paturi la noi, gãsesc aºa ceva", 
fiind în permanenþã ne-a declarat directorul 
ocupate de persoane cu centrului, Leontin 
nevoi speciale. Constantinescu.

Pe lângã asistenþã "Lumea ne asociazã cu 
medicalã, Centrul oferã ºi un centru în care se pot 
servicii de recuperare. De adãposti doar oamenii 
doi ani instituþia are o strãzii. Este complet 
astfel de  salã dotatã cu neadevãrat! Persoanã cu 
aparaturã modernã ºi nevoi speciale înseamnã printr-o situaþie fãrã i-a ars casa ºi nu a avut 
performantã. ºi cineva care trece, într- ieºire. Chiar acum avem unde sã se adãposteascã. 

un moment al vieþii, în centru o femeie cãreia Sunt bãtrãni cãrora le Direcþia de Comunicare 

n Eures România

Peste 800 locuri de muncã vacante în 
Uniunea Europeanã pentru lucrãtorii români 

Din aceastã lunã, mai multe 
taxe care se achitau la  

casieriile Primãriei Municipiului 
Cãlãraºi au fost eliminate

Centrul de Asistenþã Medico-Socialã Cãlãraºi 
funcþioneazã la capacitate maximã

n Cãlãraºi

1,34% dintre autovehiculele oprite în 
trafic, anul trecut, de inspectorii RAR 
prezentau pericol iminent de accident 

Dumitru Chirilã: „În 2016, CSM Cãlãraºi a obþinut 
un numãr record de 127 de medalii la Campionatele 

ºi Concursurile Naþionale ºi Internaþionale“
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În ciuda acestor statistici, CSM Campionatele Europene, prin antrenor din Cãlãraºi care reuºea numit Hotel Sport, o bazã sportivã nul 2016 a fost unul cum 
Cãlãraºi acordã o prioritate Adriana AILINCÃI, Lidia ROMAN sã promoveze vreun sportiv la strategicã pentru club, cu 62 de nu se poate mai bun pentru 
deosebitã depistãrii copiilor cu ºi Mãdãlina CAªU, 2 locuri 5 ºi un Steaua sau Dinamo Bucureºti se locuri de cazare în condiþii Clubul Sportiv Municipal A
predispoziþii speciale pentru sport. loc VII la Campionatele Mondiale considera împlinit. În aceste decente, cu cantinã sportivã Cãlãraºi, cu un numãr record de 
Antrenorii noºtri au obligaþia sã ºi o medalie de argint la condiþii, la vârsta de 30 de ani, am pentru sportivii proprii ºi ai medalii obþinute de sportivii 
„perieze" de cel puþin 2 ori pe an Campionatele Balcanice. Un fost numit director al sportului loturilor naþionale. În cadrul cãlãrãºeni, 127 la numãr, dar ºi 
toate ºcolile din Cãlãraºi ºi, când numãr de 12 canotori au fost realizãri în plan investiþional, fiind este posibil, ºcolile din judeþ ºi selecþionaþi în loturile naþionale. finalizatã Sala de Box ce a primit chiar din afarã judeþului.Pentru anul 2017, avem obiective 

numele arbitrului internaþional de ªi, revenind la copiii noºtri, ei, la de participãri ºi medalii la 
box, Ioan Damian. Despre ceea ce 14 ani, sunt puºi sã aleagã între Campionatele Mondiale, Europene 
ºi-au propus pentru acest an, ºcoalã ºi sport, chiar dacã pe plan ºi Balcanice, cel puþin, prin 
directorul CSM, Dumitru Chirilã, mondial, statistic, 95% din canotorii Adriana AILINCÃI, Lidia 
ne-a spus în interviul acordat „Fortune 500"- cei mai puternici ROMAN, Alexandru CHIOSEAUA, 
pentru Obiectiv. 500 de oameni ai planetei- au ªtefan SANDU ºi Alin CRÃCIUN.

fãcut sport la viaþa lor într-o Pe locul II s-a clasat secþia de Box 
formã sau alta. Da, sportul este un cu 44 de medalii, cu 3 participãri î Rep: V-aº ruga sã faceþi, 
mijloc important de educaþie ºi la Campionatele Europene ºi o pentru început, o 
poate aduce unei naþiuni sportive participare la Campionatele restrospectivã a anului trecut 
mai mult decât un simplu Mondiale, prin Jean CRISTEA, în ceea ce priveºte rezultatele 
„entertaiment". Sportul îþi dã, încã Cosmin DIMA, Tavi DOBRE ºi obþinute de sportivii CSM 
din clasa I, niºte valori pe care le prin Florin ªCHIOPU. 5 sportivi Cãlãraºi.
poþi câºtiga pe viaþã. Nu te învaþã au fost selecþionaþi în Loturile D.C.: Clubul Sportiv Municipal 
cum sã scrii sau sã citeºti, dar te Naþionale de BOX.Cãlãraºi, prin structura 
învaþã cum sã fii OM, îþi dezvoltã Rezultate foarte bune aºteptam în organizatoricã, prin înãlþimea 
calitãþile de a te adapta, de a trãi 2017, inclusiv la Campionatele obiectivelor de performanþã din Cãlãraºi în februarie 1990, Hotelului Sport am amenajat un ºi a munci în echipã, de a învãþa Europene,  de la Marian ION, asumate în fiecare an, ºi deci ºi imediat dupã Evenimentele din Centru de Canotaj, cu toate ce înseamnã fair-play, de a ºti sã Daniel COSTEA, dar ºi de la pentru anul 2016, prin rezultatele Decembrie 1989, în urma unor dotãrile ºi aparaturã necesarã, cu câºtigi sau sã pierzi, de a fi Florian ªCHIOPU, George remarcabile obþinute, a devenit, pe alegeri libere pentru funcþia de vestiare încãlzite, cu salã de forþã, responsabil, sã nu te opreºti când CEPARU ºi Tavi DOBRE. departe, cea mai importantã director al judeþului Cãlãraºi, cu duºuri cu apã caldã ºi saunã. ªi simþi cã, aparent, nu mai poþi ºi sã structurã sportivã din municipiul Pe locul III s-au clasat Luptele cu alegeri la care au participat din „cauza" acestor condiþii, continui, a nu te opri fiind deja Cãlãraºi, ajungând vârful de lance 18 medalii ºi cu 4 sportivi antrenorii ºi profesorii de sport ºi canotajul a obþinut în ultimii ani pasul cãtre performanþã. ªi al performanþei sportive selecþionaþi în Lotul Naþional, pe cei mai buni sportivi pe ramurã de numeroase medalii la sportul te mai învaþã, într-un cãlãrãºene. locul IV Atletismul, cu 9 medalii ºi sport din acel moment. Campionatele Europene, Mondiale mediu fãrã scurtãturi, sã gãseºti 3 sportivi la lot ºi pe locul 5 Kaiac Valoarea CSM Cãlãraºi este datã ºi Balcanice, multe din ele chiar - Deºi am preluat judeþul Cãlãraºi drumul corect, sã-þi planifici ºi sã Canoe, cu 3 medalii ºi 3 sportivi la de numãrul mare de secþii de aur.pe ultimul loc din România, cu o obþii succesul. Iar cine are succes Lotul Naþional.sportive pe ramurã de sport, mare dozã de optimism, noi Am mai reuºit sã ne construim în sport are toate aceste calitãþi pe Obiective de mare performanþã respectiv atletism, baschet, box, oamenii de sport din Cãlãraºi, de singuri ºi sã ne dotãm o foarte care le poate traduce în viaþã.  Ca mai avem prin luptãtorul Mihai canotaj, kaiac-canoe ºi lupte-libere, la acea vreme, „ne-am suflecat" bunã Salã de Lupte, de cca 500 strategie, orientarea noastrã este PALAGHIA, care deja a câºtigat secþii în care se pregãtesc 354 mânecile ºi ne-am pus pe treabã, mp, în Stadionul Municipal pe sportiv ºi nevoile fiecãruia, pe 19 februarie a.c., la Timiºoara,  sportivi, înscriºi în club, cu gândul cu modestie, cu seriozitate ºi cu o Cãlãraºi ºi, dupã cum aminteaþi, la pentru cã el face sportul medalia de aur la categoria 86 kg, la finalele campionatelor naþionale îndârjire drãceascã, temperând sfârºitul anului 2016 am finalizat, românesc, el este cel care, în U23, ºi se pregãteºte pentru ºi în mod deosebit la marile festivismul vechiului regim ºi cu ajutorul Primãriei Cãlãraºi, ºi ultimã instanþã, da imagine.Campionatele Europene de Juniori competiþii europene ºi mondiale. trecând la o abordare pragmaticã. le mulþumim din suflet, lucrãrile 
î Rep: Cum caracterizaþi dar ºi de U23, prin atleta Denisa Valoarea ºi importanþa CSM de amenajare a unei superbe Sãli - Într-o perioadã în care toþi colaborarea cu autoritãþile LUCA, care a obþinut deja aurul la Cãlãraºi sunt date de dimensiunea de Box, cum puþine sunt în oamenii de sport din þarã se locale ºi judeþene?Campionatul Naþional de senioare obiectivelor de performanþã România.  plângeau cã a dispãrut arderea, de la Bucureºti din data de 18 stabilite pentru fiecare an (84 de D.C.: Viaþa de sportiv de mare pasiunea, cã a dispãrut parcã Da, ºi pentru anul 2017 ne-am februarie, dar ºi prin atleþii Florin medalii în anul 2016) ºi în mod performanþã nu e uºoarã, dar dorinþa de performanþã, cã nu mai propus, dacã vom gãsi resurse BIRO ºi Samuel BUCªE, ºi prin deosebit de rezulatele sportive de atunci când suntem victorioºi totul sunt oameni de valoare, în sportul financiare, reparaþii capitale la kaiaciºtii Adrian BUDILEANU, excepþie obþinute de sportivii ºi este minunat ºi nu ne mai românesc, dispuºi la eforturi hangarul nautic al secþiei de Cãtãlin BURLACU ºi Emanoil antrenorii clubului. amintim cât de mult am muncit, totale ºi la sacrificii, cã s-a canotaj ºi ne-am mai dori sã MOISE, care au avut o creºtere câte sacrificii am fãcut, cât de În anul 2016,  prin centrarea restrâns aria de selecþie, cã nu se efectuãm reparaþii capitale la spectaculoasã în ultimul timp ºi se 
greu ne-a fost. ªi este minunat cã, activitãþii pe rezolvarea mai gãsesc copii de excepþie, cã au instalaþia de iluminat a Sãlii pregãtesc cu multã abnegaþie. ªi 

problemelor de zi cu zi ale la reuºitele noastre, a participat dispãrut sau sunt tot mai puþini Sporturilor.mai sunt mulþi alþi sportivi ai 
toatã suflarea cãlãrãºeanã, sportivilor ºi printr-o muncã de cãutãtori ºi ºlefuitori de talente, î Rep: Mai sunt interesaþi clubului de la care aºteptam 

calitate, CSM Cãlãraºi a obþinut sponsori, mass-media, Consiliul am reuºit, prin  eforturi ºi dãruire, copiii din Cãlãraºi de confirmãri. 
un numãr record de 127 de sã obþinem, împreunã cu puþinii ºi Local Municipal Cãlãraºi,  practicarea sporturilor. Aveþi o î Rep: La sfârºitul anului medalii la Campionatele ºi Primãria Cãlãraºi, Consiliul puþin experimentaþii antrenori din strategie de a atrage tinerii trecut aþi bifat finalizarea Concursurile Naþionale ºi Judeþean Cãlãraºi, ºi mulþumim Cãlãraºi - cãrora le-am insuflat cãtre CSM Cãlãraºi?lucrãrilor la Sala de Box. Internaþionale, dintre care 34 de curaj, încredere ºi exemplu tuturor, pentru cã, pe lângã D.C.: Un recent sondaj al UEFA Pentru anul acesta aveþi în medalii de aur, 50 de medalii de personal - rezultate la care nimeni suportul financiar, ni s-a asigurat (Kantar Media, mai 2016) despre vedere ºi alte investiþii argint ºi 43 de medalii de bronz, nu a visat vreodatã în Cãlãraºi. ºi energia sufleteascã necesarã. practicarea sportului în România asemãnãtoare pentru alte la absolut toate categoriile de Tuturor le mulþumim pentru Acest lucru a fost posibil datoritã ne aduce cifre neliniºtitoare, care secþii?vârstã. sprijin ºi încurajãri ºi ne angajãm înfiinþãrii Clubului Sportiv susþin stadiul de þarã D.C.: Pânã în anul 1990, judeþul cã ne vom spori eforturile pentru Referitor la aceste deosebite Municipal Cãlãraºi, club care, subdezvoltatã sportiv. Cele mai Cãlãraºi a fost ultimul judeþ din rezultate, pe noi toþi ne încearcã iniþial, era doar o foaie goalã de a fi ºi mai buni, pentru a alarmante cifre sunt cele ale România în clasamentul sportiv pe un sentiment de bucurie ºi de valorifica toate resursele de hârtie, fãrã niciun fel de bazã participãrii la sporturi: 31% dintre judeþe, clasament întocmit de mândrie, dar ºi de responsabilitate performanþã, pentru a face din sportivã, fãrã antrenori, fãrã copii nu au practicat niciun sport cãtre Consiliul Naþional de pentru ce va urma. Ne încearcã un sportivi. ªi printr-un management Cãlãraºi un loc unde ne este drag în ultimele 12 luni. La adulþi, Educaþie Fizicã ºi Sport - fostul for sentiment de mândrie ca performant,  CSM Cãlãraºi a sã muncim ºi sã trãim. situaþia este la fel de precarã: 32% tutelar al sportului român, în baza municipiul ºi judeþul Cãlãraºi se crescut de la an la an mai ceva ca dintre bãrbaþi ºi 46% dintre femei î Rep: La final, vã rog sã rezultatelor de performanþã din îmbogãþesc cu fiecare medalie „Prâslea cel voinic", într-o nu au fãcut niciun fel de miºcare adresaþi un gând sportivilor din anii respectivi! Judeþul Cãlãraºi, adusã acasã de sportivii noºtri. perioadã când foarte multe cluburi în ultimul an. Spre comparaþie, în Cãlãraºi  judeþ nou înfiinþat în anul 1981, Dar pentru cã bucuriile sunt de sportive s-au desfiinþat ori ºi-au Europa, „inactivii" nu depãºesc era în acel moment judeþul cu cele Îi iubesc ºi îi respect pe micii scurtã duratã ºi activitatea redus drastic bazele sportive ºi 20%. Deci, de unde sã fim un mai puþine baze sportive, pe cap noºtri mari campioni ºi pe sportivã e un foc continuu, fãrã sã numãrul de sportivi ºi de secþii neam de performeri dacã nu de locuitor, din România ºi cu cei minimalizãm rezultatele din 2016, antrenorii lor, care, pregãtindu-se sportive. facem sport, sportul naþional la mai puþini antrenori calificaþi. zi de zi cu dãruire ºi pricepere, au este clar cã în 2017 o vom lua de români devenind grãtarul cu Cu material de construcþie Pânã în anul 1990, niciun sportiv la capãt, având în continuare reuºit prin evoluþii ºi rezultate sã mici... De unde sã vinã rezultatele obþinute din donaþii ºi legitimat la vreun club sportiv din nevoie de sprijinul susþinut al umple sufletele de bucurie ºi de ºi mândria victoriilor româneºti sponsorizãri ºi cu un volum uriaº Cãlãraºi nu a obþinut vreodatã autoritãþilor locale, sportivii mândrie tuturor cãlãrãºenilor. dacã nu avem o culturã, o educaþie de muncã de calitate, efectuatã în niciun fel de medalie la vreo campioni oferind prin rezultatele Aceºti sportivi ºi antrenori meritã sportivã!?cea mai mare parte în regie competiþie internaþionalã oficialã lor imaginea în ansamblu toate laudele ºi preþuirea noastrã, proprie, cu angajaþii clubului, cu Cu asemenea statistici ºi cu ºi nici mãcar vreo "amãrâtã" de Calarasiului. suntem mândri de ei ºi, în faþa lor, antrenori ºi chiar sportivi, cu rezultatele catastrofale obþinute de medalie de bronz la vreun 

nu avem altceva mai bun de fãcut ajutorul substanþial al Primãriei î Rep: Care au fost sporturile România la ultima ediþie a campionat naþional de seniori. Cel 
decât sã ne înclinãm ºi sã-i Cãlãraºi ºi cu foarte mult care au reuºit o creºtere anul Jocurilor Olimpice de la Rio de mai îndrãzneþ obiectiv de 

entuziasm, am reuºit pânã în anul trecut ºi care sunt sportivii pe asigurãm cã sunt foarte Janeiro, putem spune cã nu existã, performanþã al puþinilor antrenori 
2016 sã dãm clubului unele baze care mizaþi pentru obþinerea de importanþi pentru Cãlãraºi, cã în România, o bazã de selecþie, o de la CSS Cãlãraºi, singurul club 

sunt cei mai buni ambasadori sportive la standarde europene.rezultate bune în 2017? culturã a sporturilor olimpice ºi de aºa-zisã performanþã din 
pentru noi. ªi îi mai asigurãm cã Astfel, am reuºit  sã transformãm nici o pasiune pentru acestea, deºi D.C.: Cea mai performantã secþie Cãlãraºi, era depistarea, iniþierea 
dorim sã facem orice este nevoie o dãrãpãnãturã de hotel, fost cuib aºteptãrile românilor de a vedea sportivã a fost cea de Canotaj, unor copii ºi eventuala lor 
ºi stã în puterea noastrã pentru a-i de oameni ai strãzii, într-un mereu tricolorul sus sunt foarte care a obþinut un numãr de 53 de promovare la vreun club 

complex sportiv hotelier modern ajuta sã exceleze, sã strãluceascã.mari.medalii, inclusiv 3 medalii la universitar. Pânã în 1990, orice 

egistrul Auto Român a 
verificat tehnic în trafic, 
pe parcursul anului trecut, R

1266 de vehicule în judeþul 
Cãlãraºi. În urma controalelor, 
inspectorii RAR au descoperit cã 
1,34% (17) dintre vehiculele 
controlate prezentau pericol 
iminent de accident, în special din 
cauza defecþiunilor majore la 
sistemul de frânare ºi la direcþie. În 
aceste situaþii una dintre mãsurile 
luate a fost reþinerea certificatului de 
înmatriculare, care poate fi 
redobândit numai dupã efectuarea 
unei inspecþii tehnice la 
reprezentanþele Registrului Auto 
Român. 

Din totalul autoturismelor, 
autoutilitarelor, motocicletelor ºi 
remorcilor oprite, 69,27% au 
prezentat diferite probleme tehnice 

sau în articulaþiile punþilor faþã ºi verificate inspectorii RAR au sau legate de acte iar 45,81%  au fost 
spate). constatat depãºirea nivelului maxim respinse pentru cã au fost 

admis.considerate neconforme din punct de Din totalul vehiculelor verificate, 
vedere al securitãþii rutiere 2,53% au fost neconforme din punct În urma controalelor mixte 
(inspectorii RAR au constatat de vedere al dovezii de efectuare a desfãºurate în judeþul Cãlãraºi de 
proasta funcþionare a instalaþiei inspecþiei tehnice periodice (dovada cãtre Registrul Auto Român ºi Poliþia electrice de iluminare ºi semnalizare, de efectuare a ITP expiratã, dovezi de Rutierã, pe parcursul anului 2016 au defecþiuni ale sistemului de frânare, efectuare a ITP false). fost aplicate 486 sancþiuni, au fost starea necorespunzãtoare a ºasiului, 

reþinute 10 permise de conducere ºi În urma analizei emisiilor poluante, caroseriei sau pneurilor, jocuri 
452 de certificate de înmatriculare. la 24,62% dintre autovehiculele anormale în mecanismul de direcþie 

coordonator ateliere matriþe; - 
programator maºini de frezat CNC; - 
operator maºini de frezat CNC; - 
operator maºini; - asistent manager; - 
îngrijitor persoane;

r Italia: - asistent medical; - infirmier;

fertele de muncã provin din agronom; r Marea Britanie: - îngrijitor persoane 
urmãtoarele þãri: Belgia, Bulgaria, la domiciliu; - asistent medical; - r Finalnda: - îngrijitor animale;
Danemarca, Finlanda, Germania, O îngrijitor persoane; - lucrãtor abator; - 

r Germania: - operator stivuitor; - Irlanda; Italia, Marea Britanie, Norvegia, tâmplar / dulgher naval;
commis de cuisine; - bucãtar; - mecanic Polonia, Republica Cehã, Suedia ºi 

r Norvegia: - dezvoltator front-end;auto; - operator maºini; - ºef de schimb; - Ungaria, dupã cum urmeazã:
sous chef; - inginer securitate în r Polonia: - specialist vânzãri ºi servire 

r Belgia: - operator maºini adezivi; - funcþionare; - specialist testare software; clienþi; - croitoreasã / cusãtoreasã; - 
sudor; - mecanic întreþinere; - electrician; - personal în domeniul asigurãrii reprezentant vânzãri pentru autoturisme 
- operator maºini (STANS); - brutar; - calitãþii; - tehnician laborator fizicã; - uzate;
patiser; - frezor; - strungar; - tehnician laborant fizicã; - lucrãtor în producþie; - 

r Republica Cehã: - sudor; - ºlefuitor, electric mentenanþã; - tehnician dezvoltator software; - tehnician servicii; 
în domeniul electric; - lucrãtor curãþenie; pilitor; - ºofer autobuz; - electrician auto; mentenanþã echipamente industriale; - - operator CNC; - operator maºini de 
- mecanic industrial; - asistent vânzari - mecanic auto;debitator; mecanic auto; - operator- îndoit; - operator maºini combinate cu 
proiecte tehnice; - inginer dezvoltare mercerizator textile; - tehnician poduri laser TC-6000; - operator maºini discuri r Suedia: - vopsitor auto;certificare; - ospãtar; - recepþioner; - rulante; - lucrator în producþie; cu laser; - electronist; - mecanic; - 

r Ungaria: - medic veterinar;personal întâmpinare oaspeþi; - 
mecatronist; - metrolog; - operator r Bulgaria: - curier; - ºef serviciu administrator de sistem; - lucrãtor în Toate informaþiile privind descrierea maºini de polizat; - lucrãtor în domeniul curierat; metalurgie decorativã; - frezor; - expert locului de muncã, cerinþele locului de asigurãrii calitãþii; - ºlefuitor; - 

în securitate; - strungar; - ospãtar; - r Danemarca: - lucrãtor în agriculturã muncã, limba strãinã, salariul oferit, electrician reparaþii; - programator CNC; 
cameristã / roomboy; (culegãtor de mazãre); - lucrãtor în durata contractului de muncã, modul de - junior sales reprezentative; - senior 

agriculturã (culegãtor de capºuni); - r Irlanda: - ciontolitor tranºator carne; - aplicare pentru fiecare ofertã, se pot Java Developer; - inginer calitate 
operator maºini ambalare; - horticultor / mecanic utilaj; - sculer matriþer; - obþine de pe portalul EURES România.software; - ºef de echipa SAP; - tehnician 

ncepând cu data de 1 februarie 2017 au fost 
eliminate o serie de taxe ce erau achitate la Îcasieriile Primãriei Municipiului Cãlãraºi, 

prevãzute de Legea nr. 117/1999 privind taxele 
extrajudiciare de timbru.

Opt dintre acestea erau necesare eliberãrii unor 
documente la ghiºeele Serviciului Public Comunitar 
Regim Permise de Conducere ºi Înmatricularea 
Vehiculelor ºi anume: 

m taxa de examinare pentru obþinerea permisului 
de conducere pentru autovehicule din categoriile ºi 
subcategoriile A, A1, B, B1 ºi B+E (6 lei); 

taxa de examinare ºi obþinerea permisului de 
conducere pentru autovehicule din categoriile ºi 
subcategoriile C, C1, Tr, D, D1, CE, DE, C1E, D1E, 
Tb ºi TV (28 lei)

taxa pentru examinarea persoanelor cãrora le-a 
fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile 
cuprinse în permisul anulat, precum ºi a persoanelor 
care au fost respinse de trei ori la examenul pentru 
obþinerea aceleiaºi categorii a permisului de 
conducere, precum ºi pentru persoanele care nu au 
absolvit o ºcoalã de conducãtori de autovehicule, cu 
excepþia celor pentru categoriile B, B1, B+E (84 lei).

taxa de înmatriculare permanent sau temporarã 
pentru autovehicule ºi remorci cu masa totalã 
maximã autorizatã de pânã la 3.500 kg inclusiv (60 
lei); 

taxa de înmatriculare permanent sau temporarã 
pentru autovehicule ºi remorci cu masa totalã 
maximã autorizatã mai mare de 3.500 kg (145 lei); 

taxa de autorizare provizorie a circulaþiei 
autovehiculelor ºi remorcilor neînmatriculate 
permanent sau temporar (9 lei); 

taxele de autorizare a circulaþiei pentru probe a 
autovehiculelor ºi remorcilor (414 lei), 

înregistrarea cererilor persoanelor fizice ºi 
juridice privind furnizarea unor date din Registrul 
naþional de evidenþã a persoanelor, precum ºi din 
Registrul naþional de evidenþã a permiselor de 
conducere ºi certificatelor de înmatriculare ºi din 
registrele judeþene ºi al municipiului Bucureºti de 
evidenþã a permiselor de conducere ºi certificatelor 
de înmatriculare (5 lei).

Pe lângã acestea, au fost eliminate ºi alte patru taxe: 

certificarea (transcrierea) transmisiunii 
proprietãþii asupra animalelor, pe cap de animal, în 
bilete de proprietate pentru animalele peste 2 ani (5 
lei);

înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilã a 
schimbãrii numelui ºi a sexului (15 lei); 

preschimbarea actelor de identitate pentru 
cetãþenii români,  precum ºi înscrierea menþiunilor 
privind schimbarea domiciliului sau a reºedinþei 
cetãþenilor români (5 lei); 

eliberarea sau viza anualã a permiselor de 
vânatoare (3 lei).

m 

m 

m 

m 

m 

m 
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m 
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m 
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flat în subordinea sunt plecaþi copiii în 
Consiliului Judeþean strãinãtate ºi dupã 
Cãlãraºi, Centrul de A intervenþii chirurgicale 

Asistenþã Medico-Socialã nu are cine sã le ofere 
funcþioneazã la capacitate asistenþã medicalã. Aici, 
maximã, cele 25 de paturi la noi, gãsesc aºa ceva", 
fiind în permanenþã ne-a declarat directorul 
ocupate de persoane cu centrului, Leontin 
nevoi speciale. Constantinescu.

Pe lângã asistenþã "Lumea ne asociazã cu 
medicalã, Centrul oferã ºi un centru în care se pot 
servicii de recuperare. De adãposti doar oamenii 
doi ani instituþia are o strãzii. Este complet 
astfel de  salã dotatã cu neadevãrat! Persoanã cu 
aparaturã modernã ºi nevoi speciale înseamnã printr-o situaþie fãrã i-a ars casa ºi nu a avut 
performantã. ºi cineva care trece, într- ieºire. Chiar acum avem unde sã se adãposteascã. 

un moment al vieþii, în centru o femeie cãreia Sunt bãtrãni cãrora le Direcþia de Comunicare 

n Eures România

Peste 800 locuri de muncã vacante în 
Uniunea Europeanã pentru lucrãtorii români 

Din aceastã lunã, mai multe 
taxe care se achitau la  

casieriile Primãriei Municipiului 
Cãlãraºi au fost eliminate

Centrul de Asistenþã Medico-Socialã Cãlãraºi 
funcþioneazã la capacitate maximã

n Cãlãraºi

1,34% dintre autovehiculele oprite în 
trafic, anul trecut, de inspectorii RAR 
prezentau pericol iminent de accident 

Dumitru Chirilã: „În 2016, CSM Cãlãraºi a obþinut 
un numãr record de 127 de medalii la Campionatele 

ºi Concursurile Naþionale ºi Internaþionale“



SC MEDIR SRL SC MEDIR SRL 
CÃLÃRAªI

l lucrãri de construcþii 

civile ºi industriale
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SC ECOAQUA SA - Sucursala Cãlãraºi anunþã locatarii din apartamentele la care se emite facturã cu 
coeficient de repartiþie a consumului de apã înregistrat de apometrul de branºament, Planificarea  citirilor în 
aceeaºi zi pentru apometrul de branºament ºi apometrele din apartamente aferente lunii FEBRUARIE 2017.

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

ORAªUL LEHLIU GARÃ
l 27.02.2017- Bloc 1, Bloc 2, Bloc 3, Bloc 8, Bloc 9 , Bloc 10 , Bloc11, Bloc 12 MI, , Bloc 12*, Bloc 16, Bloc 32 A, Bloc 32 B, 

28.02.2017- Bloc 4, Bloc 5, Bloc 6, Bloc7, Bloc 12AS, Bloc 20, Bloc 40 A, Bloc 40 B, Bloc 75G.l 

ANUNÞ CÃTRE LOCATARII DIN APARTAMENTELE  
MUNICIPIULUI CÃLÃRAªI ªI ORAªUL LEHLIU GARÃ              

ANUNÞ CÃTRE LOCATARII DIN APARTAMENTELE  
MUNICIPIULUI CÃLÃRAªI ªI ORAªUL LEHLIU GARÃ              

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

VAND TEREN ARABIL 1502 

MP MAL LAC, MATARAUA / 

BELCIUGATELE. TEL. 

0741969069

Vând teren intravilan în zona 

rezidenþialã (sere), 6300 mp. Poate fi 

parcelat pe minim 500 mp. Relaþii la 

telefon 0721.197.377

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

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

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

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

Societate oferã locuri de muncã în 
domeniul confecþiilor. Se cautã 

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

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

spaþioase, 2 holuri distribuþie camere. domeniu constituie un avantaj). Se 
INFO: 0729.429.415. oferã maºinã de serviciu, laptop, 
------------------------------------------------------ telefon, salariu fix + bonusuri. Telefon ------------------------------------------------------

0747/16.31.16.

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

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

------------------------------------------------------euro negociabil. Telefon: 0724.457.194 consumabilele). Telefon 0724/33.08.75
Dezmembrez Opel Vectra din 1998, ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
cu motor de 2.0, la un preþ foarte Vând casã zonã centralã (biserica Caut bonã, femeie serioasã cu bun. INFO: 0731.861.331.Volna). Preþ negociabil 130.000 lei. experienþã, tânãrã, sã iubeascã copii. ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------Telefon 0741.356.724 Telefon 0730.021.806

------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Vând sau schimb casã sat Tonea, 

Cãutãm agent de securitate pentru 
com Modelu cu apartament în 

Kaufland Cãlãraºi. Telefon 
Cãlãraºi. Casa are 4 camere, 2 holuri, 0720.921.780

Ofer locuri de muncã în strãinãtate în bucatarie, baie, anexe gospodaresti. 
------------------------------------------------------construcþii, contract de muncã pânã în Este construita din BCA si învelitã cu 

decembrie. Este vorba de placãri cu Angajãm fatã pentru brutarie tablã. Suprafaþa totalã teren 1000 mp, 
polestyren. Telefon 0734/85.11.51 (modelator), experienþa constituie un din care 210 mp suprafaþa utilã a 

avantaj, program 12/24, Telefon ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ casei. Are urmãtoarele dotãri ºi 
0728.870.762îmbunãtãþiri: parchet, gresie, faianþã, Caut persoanã internã pentru îngrijire 
------------------------------------------------------bãtrânã, comuna Cuza Vodã, judeþul sobe teracota noi, apã curentã. 

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

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

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

2 CAMERE

CASE

GARSONIERE

3 CAMERE

4-5 CAMERE

LOCURI DE MUNCÃ

AUTO

ANUNÞURI DE MICÃ PUBLICITATE

TERENURI

Aleea IAS Mircea Vodã, nr. 2, Cãlãraºi, cod poºtal 910058, CUI  1590120,  R.C. J 51/109/2004, COD IBAN  RO18RZBR0000060004419486, 
Raiffeisen Bank Cãlãraºi, tel. 0242/314344, fax: 0242/311496, E-mail: office@calarasi.rosilva.ro

3Organizatorul licitaþiei: Direcþia Silvicã Cãlãraºi, pierderea garanþiei de contractare aferente.oferite la licitaþie 138 m .
cu sediul în Cãlãraºi, str. Aleea I.A.S. Mircea Vodã Garanþia de contractare nu se restituie operatorului din care pe sortimente:

3nr. 2., jud. Cãlãraºi, tel. 0242 314 344, fax: 0242 311 economic, în urmãtoarele situaþii:- 138 m  lemn  pentru cherestea
496, E-mail: office@calarasi.rosilva.ro. a) nu a fost încheiat contractul de vânzare – ºi respectiv pe specii ºi grupe de specii:  

cumpãrare a masei lemnoase, în condiþiile legii, din Data ºi ora desfãºurãrii licitaþiei: 07.03.2017, 3    
- salcâm 138 m culpa operatorului economic;orele 11.00
Materialele lemnoase fasonate care se oferã spre b) nu a constituit garanþia de bunã execuþie la data Locul  desfãºurãrii licitaþiei: sediul Direcþiei 
vânzare nu provin din fondul forestier proprietate încheieri contractului;Silvice Cãlãraºi din loc. Cãlãraºi, jud. Cãlãraºi, str. 
publicã certificat.  c) îºi retrage oferta în perioada de valabilitate a Aleea I.A.S. Mircea Vodã, nr.2.
Materialele lemnoase fasonate rãmase neadjudecate acesteia;Tipul licitaþiei: licitaþie publicã în plic închis. 
dupã încheierea licitaþiei se pot  adjudeca prin d) a fost încheiat în termen contractul de vânzare – Licitaþia este organizatã ºi se va desfãºura potrivit negociere, în aceeaºi zi, în condiþiile prevãzute de cumpãrare a masei lemnoase, iar valoarea garanþiei, prevederilor Regulamentului de valorificare a masei prezentul regulament ºi de alte reglementãri în cu acordul pãrþilor, se foloseºte pentru constituirea lemnoase din fondul forestier proprietate publicã, vigoare. cauþiunii prevãzute de art. 66 alin. (1) din legea nr. aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 617/2016. Caietul de sarcini poate fi achiziþionat de la sediul 46/2008 – Codul silvic, republicatã, cu modificãrile 

Data ºi ora organizãrii preselecþiei: 02.03. 2017, organizatorului licitaþiei începând cu data de: ulterioare, pentru constituirea garanþiei de bunã 
ora 12.00. 22.02.2017. execuþie ºi /sau pentru plata contravalorii masei 
Data ºi ora limitã pânã la care poate fi depusã Alte informaþii privind organizarea ºi desfãºurarea lemnoase contractate.  
documentaþia pentru preselecþie ºi înscrierea la licitaþiei: Pentru informaþii ºi date suplimentare vã puteþi 
licitaþie: 02.03.2017, ora 10.00 . adresa organizatorului licitaþiei: tel./ fax 0242 314 Neîncheierea contractului de vânzare - cumpãrare a 
Lista loturilor care se liciteazã, preþul de pornire a 344 / 0242 311 496, mobil  0734 555 814, E-mail: masei lemnoase adjudecate, în termenul maxim de 
licitaþiei ºi pasul de licitare pentru fiecare lot sunt office@calarasi.rosilva.ro persoanã de contact Oae 10 zile lucrãtoare, stabilit prin caietul de sarcini, din 
afiºate la sediul organizatorului ºi pe site- ul Regiei Cãtãlin.culpã exclusivã a operatorului economic/grupului de 
Naþionale a Pãdurilor – Romsilva, www. rosilva.ro. operatori economici adjudecatar, atrage anularea DIRECTOR

adjudecãrii pentru masa lemnoasa respectivã ºi Volumul total de materiale lemnoase fasonate Ing. Ana Titu
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SC MEDIR SRL SC MEDIR SRL 
CÃLÃRAªI

l lucrãri de construcþii 

civile ºi industriale

l instalaþii alimentãri cu apã

l canalizãri ºi staþii de epurare

Ex utã i p
c
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º  roie teazã: 

Adresã: Str. Belºugului, 21, Cãlãraºi, 910120

Telefon: 0242 331 590

www.obiectiv-online.ro
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Art Director: Dan Lupoi,

Editorialist: Rãzvan Ciucã

Redactor sportiv: Sorin Anghel
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SC Look Design SRL - office@e-calarasi.eu

...afli ce se-ntâmplã

Preluarea integralã sau partialã 
a materialelor cuprinse în ziarul 
"Obiectiv", fãrã acordul scris al 
conducerii redacþiei se va 
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Ziarul "Obiectiv" este editat de 
SC LOTMAR PRESS SRL 

Adresa redacþiei: Hotel Cãlãraºi, Et.6, Camera 608, 
Str. 1 Decembrie 1918 / Fax: 0342/815.269
E-mail: lotrea.marius@gmail.com; 
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Director: Marius Lotrea - 0723.33.12.12
Redactori: Mircea Brânduºã - 0727.317.350.
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SC ECOAQUA SA - Sucursala Cãlãraºi anunþã locatarii din apartamentele la care se emite facturã cu 
coeficient de repartiþie a consumului de apã înregistrat de apometrul de branºament, Planificarea  citirilor în 
aceeaºi zi pentru apometrul de branºament ºi apometrele din apartamente aferente lunii FEBRUARIE 2017.

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

ORAªUL LEHLIU GARÃ
l 27.02.2017- Bloc 1, Bloc 2, Bloc 3, Bloc 8, Bloc 9 , Bloc 10 , Bloc11, Bloc 12 MI, , Bloc 12*, Bloc 16, Bloc 32 A, Bloc 32 B, 

28.02.2017- Bloc 4, Bloc 5, Bloc 6, Bloc7, Bloc 12AS, Bloc 20, Bloc 40 A, Bloc 40 B, Bloc 75G.l 

ANUNÞ CÃTRE LOCATARII DIN APARTAMENTELE  
MUNICIPIULUI CÃLÃRAªI ªI ORAªUL LEHLIU GARÃ              

ANUNÞ CÃTRE LOCATARII DIN APARTAMENTELE  
MUNICIPIULUI CÃLÃRAªI ªI ORAªUL LEHLIU GARÃ              

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

VAND TEREN ARABIL 1502 

MP MAL LAC, MATARAUA / 

BELCIUGATELE. TEL. 

0741969069

Vând teren intravilan în zona 

rezidenþialã (sere), 6300 mp. Poate fi 

parcelat pe minim 500 mp. Relaþii la 

telefon 0721.197.377

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

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

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

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

Societate oferã locuri de muncã în 
domeniul confecþiilor. Se cautã 

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

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

spaþioase, 2 holuri distribuþie camere. domeniu constituie un avantaj). Se 
INFO: 0729.429.415. oferã maºinã de serviciu, laptop, 
------------------------------------------------------ telefon, salariu fix + bonusuri. Telefon ------------------------------------------------------

0747/16.31.16.

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

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

------------------------------------------------------euro negociabil. Telefon: 0724.457.194 consumabilele). Telefon 0724/33.08.75
Dezmembrez Opel Vectra din 1998, ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
cu motor de 2.0, la un preþ foarte Vând casã zonã centralã (biserica Caut bonã, femeie serioasã cu bun. INFO: 0731.861.331.Volna). Preþ negociabil 130.000 lei. experienþã, tânãrã, sã iubeascã copii. ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------Telefon 0741.356.724 Telefon 0730.021.806

------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Vând sau schimb casã sat Tonea, 

Cãutãm agent de securitate pentru 
com Modelu cu apartament în 

Kaufland Cãlãraºi. Telefon 
Cãlãraºi. Casa are 4 camere, 2 holuri, 0720.921.780

Ofer locuri de muncã în strãinãtate în bucatarie, baie, anexe gospodaresti. 
------------------------------------------------------construcþii, contract de muncã pânã în Este construita din BCA si învelitã cu 

decembrie. Este vorba de placãri cu Angajãm fatã pentru brutarie tablã. Suprafaþa totalã teren 1000 mp, 
polestyren. Telefon 0734/85.11.51 (modelator), experienþa constituie un din care 210 mp suprafaþa utilã a 

avantaj, program 12/24, Telefon ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ casei. Are urmãtoarele dotãri ºi 
0728.870.762îmbunãtãþiri: parchet, gresie, faianþã, Caut persoanã internã pentru îngrijire 
------------------------------------------------------bãtrânã, comuna Cuza Vodã, judeþul sobe teracota noi, apã curentã. 

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

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

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

2 CAMERE

CASE

GARSONIERE

3 CAMERE

4-5 CAMERE

LOCURI DE MUNCÃ

AUTO

ANUNÞURI DE MICÃ PUBLICITATE

TERENURI

Aleea IAS Mircea Vodã, nr. 2, Cãlãraºi, cod poºtal 910058, CUI  1590120,  R.C. J 51/109/2004, COD IBAN  RO18RZBR0000060004419486, 
Raiffeisen Bank Cãlãraºi, tel. 0242/314344, fax: 0242/311496, E-mail: office@calarasi.rosilva.ro

3Organizatorul licitaþiei: Direcþia Silvicã Cãlãraºi, pierderea garanþiei de contractare aferente.oferite la licitaþie 138 m .
cu sediul în Cãlãraºi, str. Aleea I.A.S. Mircea Vodã Garanþia de contractare nu se restituie operatorului din care pe sortimente:

3nr. 2., jud. Cãlãraºi, tel. 0242 314 344, fax: 0242 311 economic, în urmãtoarele situaþii:- 138 m  lemn  pentru cherestea
496, E-mail: office@calarasi.rosilva.ro. a) nu a fost încheiat contractul de vânzare – ºi respectiv pe specii ºi grupe de specii:  

cumpãrare a masei lemnoase, în condiþiile legii, din Data ºi ora desfãºurãrii licitaþiei: 07.03.2017, 3    
- salcâm 138 m culpa operatorului economic;orele 11.00
Materialele lemnoase fasonate care se oferã spre b) nu a constituit garanþia de bunã execuþie la data Locul  desfãºurãrii licitaþiei: sediul Direcþiei 
vânzare nu provin din fondul forestier proprietate încheieri contractului;Silvice Cãlãraºi din loc. Cãlãraºi, jud. Cãlãraºi, str. 
publicã certificat.  c) îºi retrage oferta în perioada de valabilitate a Aleea I.A.S. Mircea Vodã, nr.2.
Materialele lemnoase fasonate rãmase neadjudecate acesteia;Tipul licitaþiei: licitaþie publicã în plic închis. 
dupã încheierea licitaþiei se pot  adjudeca prin d) a fost încheiat în termen contractul de vânzare – Licitaþia este organizatã ºi se va desfãºura potrivit negociere, în aceeaºi zi, în condiþiile prevãzute de cumpãrare a masei lemnoase, iar valoarea garanþiei, prevederilor Regulamentului de valorificare a masei prezentul regulament ºi de alte reglementãri în cu acordul pãrþilor, se foloseºte pentru constituirea lemnoase din fondul forestier proprietate publicã, vigoare. cauþiunii prevãzute de art. 66 alin. (1) din legea nr. aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 617/2016. Caietul de sarcini poate fi achiziþionat de la sediul 46/2008 – Codul silvic, republicatã, cu modificãrile 

Data ºi ora organizãrii preselecþiei: 02.03. 2017, organizatorului licitaþiei începând cu data de: ulterioare, pentru constituirea garanþiei de bunã 
ora 12.00. 22.02.2017. execuþie ºi /sau pentru plata contravalorii masei 
Data ºi ora limitã pânã la care poate fi depusã Alte informaþii privind organizarea ºi desfãºurarea lemnoase contractate.  
documentaþia pentru preselecþie ºi înscrierea la licitaþiei: Pentru informaþii ºi date suplimentare vã puteþi 
licitaþie: 02.03.2017, ora 10.00 . adresa organizatorului licitaþiei: tel./ fax 0242 314 Neîncheierea contractului de vânzare - cumpãrare a 
Lista loturilor care se liciteazã, preþul de pornire a 344 / 0242 311 496, mobil  0734 555 814, E-mail: masei lemnoase adjudecate, în termenul maxim de 
licitaþiei ºi pasul de licitare pentru fiecare lot sunt office@calarasi.rosilva.ro persoanã de contact Oae 10 zile lucrãtoare, stabilit prin caietul de sarcini, din 
afiºate la sediul organizatorului ºi pe site- ul Regiei Cãtãlin.culpã exclusivã a operatorului economic/grupului de 
Naþionale a Pãdurilor – Romsilva, www. rosilva.ro. operatori economici adjudecatar, atrage anularea DIRECTOR

adjudecãrii pentru masa lemnoasa respectivã ºi Volumul total de materiale lemnoase fasonate Ing. Ana Titu
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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 cursã dus: 

21  
minute!

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%

24 – 26 februarie 2017
Vineri: orele 12.30

Sâmbãtã, duminicã: orele 10.30 ºi 12.30
03 – 05 martie 2017

Vineri: orele 12.30
Sâmbãtã, duminicã: orele 10.30 ºi 12.30

Regia: Ash Brannon
Cu: Sam Elliott, J.K. Simmons, Mae 
Whitman, Tina Fey
Gen film: animaþie
Durata: 80 minute
Premierã în România: 24.02.2017
Un mastiff  tibetan un pic naiv, dar plin 
de entuziasm, porneºte într-o cãlãtorie 
plinã de peripeþii, dupã ce dã din 
întâmplare peste un aparat de radio, 
convins cã are stofã de rocker ºi cã va 
face carierã de muzician.

24 februarie – 02 martie
Orele: 17.00; 20.00

Luni: orele 17.00 nu este proiecþie

Regia: Richie Keen
Cu: Tracy Morgan, Christina 
Hendricks, Ice Cube, Jillian Bell, 
Charlie Day
Gen film: Comedie
Premierã în România: 24.02.2017
În ultima zi de ºcoalã, timidul profesor 
de englezã, Andy Campbell (Charlie 

8 lei – copii cu vârste de maxim 14 ani sãptãmânã înainte de data Centrul Cultural Judeþean CãlãraºiDay) încearcã sã nu-ºi piardã calmul din 
spectacolului.Cinema 3D/2Dcauza farselor deplasate pe care le fac 12 lei – persoane cu vârste peste 14 ani

Informaþii: Parcul central, Bulevardul 1 Mai, nr. 5Aabsolvenþii, a tãierilor de bugete care îi 
Nu se efectueazã rezervãri.pun în pericol slujba ºi a - tel: 0242-312800Preþul biletelor (acelaºi pt. filme 3D ºi 

managementului ineficient. 2D): Biletele pot fi cumpãrate cu o - site:  www.culturalcl.ro 

Rock Dog - 3D

Fist Fight - 2D

l 

PROGRAM CINEMA 24 februarie - 02 martie 2017
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