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Mircea Brânduºã considerat un primar de cinci 
stele. Ucenicia în administraþia 
publicã localã a facut-o în cele e 17 ani, Nicolae 
douã mandate de viceprimar. În Râjnoveanu este D toþi aceºti ani a fost aproape de primarul localitãþii 
oameni, le-a ascultat pãsurile, le-Roseþi. Aflat la al cincilea 
a sãrit în ajutor, dacã era nevoie mandat, dupã clasificarea 
ºi astfel a câºtigat Asociaþiei Comunelor din 
încrederea...România domnia sa poate fi >> pagina 5

PROGRAM CINEMA 

n PRIMÃRIA CÃLÃRAªI

Biserica 
, aproape 

de comunitate

"Sfinþii Arhangheli 
Mihail ºi Gavriil"
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Mircea Brânduºã cu totul aparte, iar primul gospodar ales în viitor. Tudorel Minciunã ºi-a pus în gând sã 
fruntea obºtii trebuie sã fie înzestrat nu facã din comuna în care trãieºte o aºezare 

 fi primarul unei comune înseamnã numai cu ºtiinþã ºi hãrnicie, ci ºi cu tact ºi în care locuitorii sã aibã un nivel de viaþã 
onoare, dar mai ales rãspunderea de înþelepciune. Precum ºi cu multã rãbdare cât mai ridicat, iar comunei sale sã i se Aa gãsi soluþii la problemele care se ºi putere de convingere. Trebuie sã mai fie ducã vestea cã este o localitate cu suflet 

ivesc zilnic, în aºa fel încât fiecare cetãþean de-al locului, sã respecte rânduiala din curat românesc, din Bãrãgan ºi cu aspect 
sã fie mulþumit. Viaþa la sat are un specific strãbuni, dar sã aibã ºi multe planuri de european.

SÂMBÃTÃ DUMINICÃ LUNI MARÞI MIERCURI
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Senatorul PNL, 

Rãducu Filipescu, se 
implicã în problema 

finanþãrii 
sportului local

 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

Pentru calitatea educaþiei,

 Cãlãraºi a 
fost notatã cu „Foarte 
Bine" de cãtre ARACIP

În urma evaluãrii externe a calitãþii 
educaþiei oferite de instituþiile de învãþãmânt 
preuniversitar, realizatã de cãtre ARACIP 
(Agenþia Românã de...

 
ªcoala Gimnazialã 

„Mircea Vodã"
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Nicolae Râjnoveanu a convins, pentru 
al cincilea mandat consecutiv, cã 

meritã sã fie primarul comunei Roseþi

Tudorel Minciunã: „Avem foarte multe 
lucrãri de infrastructurã începute pe care 

le vom finaliza în perioada urmãtoare“

Expoziþie 
de picturã 
la Cãlãraºi

Pe 7 aprilie va avea 
loc 

 
organizatã de AJOFM 
Cãlãraºi 

Bursa generalã a 
locurilor de muncã

15,6 milioane lei pentru 
asfaltarea culoarului de 
tranzitare al municipiului 
Cãlãraºi
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genþia Judeþeanã pentru Ocuparea Forþei de Muncã din 
Cãlãraºi organizeazã vineri, 07 aprilie 2017, Bursa Ageneralã a locurilor de muncã. Evenimentul se va 

desfãºura începând cu ora 9.30, la sediul Centrului 
Regional de Formare Profesionalã a Adulþilor, str. Sloboziei 
nr. 4 Bis. În acelaºi interval de timp, Bursa generalã a locurilor 
de muncã va avea loc ºi la sediul Agenþiei Locale pentru 
Ocuparea Forþei de Muncã din Olteniþa, str. Argeºului nr.111. 

Acþiunea se adreseazã tuturor persoanelor aflate în cãutarea 
unui loc de muncã, acestea având posibilitatea de a susþine 
interviuri cu mai mulþi agenþi economici, în scopul ocupãrii unui 
loc de muncã ºi, totodatã agenþilor economici care, au avantajul 
de a alege candidatul potrivit pentru postul potrivit.

„Bursa reprezintã o oportunitate de a cunoaºte direct oferta de 
forþã de muncã, de a recruta ºi selecta personal în vederea ocupãrii 
locurilor de muncã vacante ºi de a creºte gradul de conºtientizare a 
problemelor legate de ocuparea forþei de muncã. Astfel, persoanele 
aflate în cãutarea unui loc de muncã cât ºi agenþii economici, pot 
beneficia de subvenþiile, primele ºi facilitãþile fiscale prevãzute de 
Legea 76/2002, privind sistemul asigurãrilor pentru ºomaj ºi 
stimularea ocupãrii forþei de muncã", a precizat Nicolae Chirana, 
director executiv al AJOFM Cãlãraºi.

Pentru o promovare cât mai eficientã a locurilor de muncã 
vacante, angajatorii sunt rugaþi sã transmitã la AJOFM 
Cãlãraºi, pânã pe data de 4 aprilie 2017, prin fax: 0242/331693 
sau e-mail: ajofm@cl.anofm.ro, situaþia privind locurile de 
muncã vacante, cu menþiunile: „pentru bursa generalã"; 
„participãm/nu participãm la acþiune".

rimãria Municipiului Cãlãraºi organizeazã, participa la diverse activitãþi în aer liber, jocuri 
ºi în acest an, acþiuni dedicate Orei în naturã, concursuri sau curse de ciclism, 
Pãmântului, ziua dedicatã acestui activitãþi de economisire a energiei electrice, P

eveniment fiind 25 martie 2017. În aceastã zi, în acþiuni dedicate naturii ºi mediului înconjurãtor 
intervalul orar 20.30 – 21.30, când pe întreaga etc.
planetã lumina se va stinge în clãdiri ºi locuri 

Dupa 10 ani de la prima ediþie Earth Hour, publice, Primãria Municipiului Cãlãraºi invitã 
iniþiatã la Sydney de cãtre World Wildlife Fund cãlãrãºenii pe Platoul din faþa Centrului Cultural 
Australia, cea mai mare miºcare de mediu din Judeþean, pentru ca fiecare ºi toþi laolaltã sã 
istorie, înregistreazã o comunitate de susþinãtori depunã câte o candelã aprinsã, într-un gest 
de 2 miliarde de oameni, din peste 7.000 de simbolic privind conºtientizarea globalã despre 
oraºe din mai mult de 152 de þãri.impactul negativ asupra mediului înconjurãtor 

cauzat de consumul exagerat de resurse Anul acesta mesajul ºi îndemnul WWF pentru 
energetice. comunitatea Earth Hour din România este 

„Dãruieºte naturii energia ta!"De asemenea, în aceastã perioadã puteþi asista ºi 

irecþia Sanitarã Veterinarã ºi 
pentru Siguranþa 
Alimentelor Cãlãraºi dispune D

intensificarea controalelor sanitare 
veterinare pânã pe 15.04.2016 
pentru prevenirea apariþiei unor 
toxiinfecþii alimentare în perioada 
Sãrbãtorilor Pascale, cu scopul de a 
asigura populaþiei produse 
alimentare de calitate, salubre ºi 
pentru a le proteja sãnãtatea, 
recomandând consumatorilor sã nu 
achiziþioneze produse specifice 
sãrãbãtorilor pasacale de la 
vânzãtorii ambulanþi, stradali sau 
alte locuri neautorizate sanitat 
veterinar.

În aceasta perioadã, conducerea 
D.S.V.S.A Cãlãraºi va asigura zilnic 
serviciu permanent la sediul 
institutiei, la circumscripþiile 

Producatorii agricoli, crescatorii de uscatã, afumatã, marinatã, sanitare veterinare ºi pentru 
animale, pot valorifica produse din conservatã, comercializarea acestor siguranþa alimentelor, inclusiv în 
lapte (caº, telemea, urdã, brânzã) sortimente fiind admisã numai în zilele de sâmbãtã ºi duminicã.
numai în spaþii autorizate ºi supuse unitãþi specializate sau secþii ale Atragem atenþia cã sacrificarea 
controlului sanitar veterinar, iar magazinelor alimentare înregistrate mieilor este admisã doar în unitãþi 
produsele sã ofere consumatorului sanitar veterinar.autorizate sanitar veterinar. În 
date privind identitatea Alte produse alimentare reþeaua magazinelor de alimentaþie 
producãtorului, sortimentul de tradiþionale: cozonaci, prãjituri, publicã poate fi introdusã doar 
produs, data obþinerii, înscrise pe o produse de panificaþie, legume de carne de miel provenitã din unitãþi 
etichetã ataºatã pe ambalaj‚ sticla sezon, etc. se pot comercializa de sacrificare autorizate (abatoare) 
pentru lapte, cutia de plastic sau numai în spaþii amenajate ºi ce sunt marcate cu marcã ovalã. 
putina pentru branzeturi. autorizate sanitar veterinar.Mãrcile de sãnãtate ovale (de 
Valorificarea oualor de consum se 6,5/4,5 cm) au înscripþionate în Este interzisã comercializarea 
poate face numai in spatii si unitati centru numãrul de autorizare al produselor ºi a alimentelor de 
supuse controlului sanitar veterinar.              unitãþii de sacrificare. În partea origine animalã ºi non-animalã în 

superioarã toate mãrcile au Se interzice comercializarea ouãlor spaþii improvizate, nesupuse 
inscripþionat "România" iar în care nu sunt marcate. Obligatoriu controlului pentru siguranþa 
partea inferioarã cele ovale au trebuie sã fie identificate cu: þara alimentelor ºi neînregistrate sau în 
inscripþia CE sau EC. de provenienþã, codul unitãþii sistem de vânzare stradal, în care 

producãtoare, indici de standard de nu sunt asigurate condiþii adecvate Orice altã inscripþie sau caractere 
comercializare ºi data producerii de igienã ºi siguranþã alimentarã. poate sã ridice suspiciunea de 
(ziua, luna ºi anul), cifra sistemului Depistarea acestor cazuri atrage fraudã iar populaþia este rugatã sã 
de creºtere obligatoriu se aplicã pe dupã sine sancþionarea anunþe autoritatea veterinarã 
fiecare ou. Este interzisã contravenþionalã cu amenzi de pânã competentã. 
comercializarea ouãlor cu coaja la 40.000 de lei ºi confiscarea în Recomandãm, pentru a se evita 
crãpatã sau lovitã ºi a ouãlor de întregime a cantitãþii de alimente substituirile cu alte specii (în 
raþã. Pãstrarea ouãlor se face în expuse la vânzare.special carnivore), ca întotdeauna 
frigider sau încãperi cu temperatura Pentru sesizarea unor aspecte carcasa de miel sã fie însoþitã ºi de 
de 4 -14° C. neconforme, consumatorii pot suna cap. Un aspect caracteristic 
Peºtele se poate valorifica în stare la numarul de telefon al  D.S.V.S.A dentiþiei la oaie este cã în partea 
vie, refrigeratã, congelatã, sãratã, Calarasi 0242 / 313676.superioarã nu au incisivi.

onform Strategiei Agenþiei Naþionale pentru 
Ocuparea Forþei de Muncã 2016-2020, viziunea Cserviciilor de ocupare este aceea de a fi servicii 

eficiente, responsabile, credibile, transparente ºi deschise 
în relaþia cu beneficiarii (cetãþenii ºi mediul de afaceri).
Misiunea Agenþiei Judeþene pentru Ocuparea Forþei de 
Muncã Cãlãraºi (AJOFM Cãlãraºi) este aceea de a aplica 
politicile ºi strategiile în domeniul ocupãrii ºi formãrii 
profesionale a persoanelor în cãutarea unui loc de 
muncã, inclusiv a absolvenþilor, aºa cum sunt elaborate 
de Ministerul Muncii ºi Justiþiei Sociale.
Astfel, completarea veniturilor salariale ale persoanelor 
cãrora li s-a stabilit dreptul la indemnizaþia de ºomaj, 
potrivit legii, ºi care se angajeazã cu normã întreagã, 
conform prevederilor legale în vigoare, ºi, ca urmare a 
angajãrii, le înceteazã plata indemnizaþiei de ºomaj, 
beneficiazã, din momentul angajãrii pânã la sfârºitul 
perioadei pentru care erau îndreptãþite sã primeascã 
indemnizaþia de ºomaj, de o sumã lunarã, acordatã din 
bugetul asigurãrilor pentru ºomaj, reprezentând 30% din 
cuantumul indemnizaþiei de ºomaj, stabilitã ºi, dupã caz, 
reactualizatã conform legii.
n PRIMA  DE ÎNCADRARE ABSOLVENÞI
Absolvenþii instituþiilor de învãþãmânt ºi absolvenþii 
ºcolilor speciale, în vârstã de minimum 16 ani, 
înregistraþi la AJOFM Cãlãraºi, în situaþia în care se 
angajeazã cu normã întreagã, pentru o perioadã mai 
mare de 12 luni, beneficiazã, din bugetul asigurãrilor 
pentru ºomaj, de o primã de încadrare egalã cu valoarea 
indicatorului social de referinþã în vigoare la data 
încadrãrii.
Absolvenþii cãrora li s-a stabilit dreptul la indemnizaþie 
de ºomaj ºi se angajeazã în perioada de acordare a 
indemnizaþiei de somaj, beneficiazã, din bugetul 
asigurãrilor pentru ºomaj, de o sumã egalã cu 
indemnizaþia de ºomaj la care ar fi avut dreptul, în 
condiþiile legii, pânã la expirarea perioadei de acordare a 
acesteia, dacã nu s-ar fi angajat.
n PRIMA DE ACTIVARE
ªomerii înregistraþi la AJOFM Cãlãraºi care nu 
beneficiazã de indemnizaþie de ºomaj, în situaþia în care 
se angajeazã cu normã întreagã, pentru o perioadã mai 
mare de 3 luni, ulterior datei înregistrãrii la AJOFM 
Cãlãraºi, beneficiazã de o primã de activare în valoare de 
500 lei, neimpozabilã. Prima de activare se poate cumula 
cu prima de încadrare prevãzutã la art. 74 din lege.
Informaþii suplimentare se pot obþine la sediul AJOFM 
Cãlãraºi, strada 13 Decembrie nr.12,  telefon: 
0242/318.375 (Agenþia localã Cãlãraºi), 0242/318.376, e-
mail: ajofm@cl.anofm.ro sau accesând site-ul instituþiei 
www.calarasi.accesibilitateajofm.ro, secþiunea Documente 
utile.

n ºedinþa de consiliu local a cum sunt: cheltuieli pentru estimatã de 521.701,38 lei cu TVA.
obþinerea ºi amenajarea terenului, municipiului Cãlãraºi din 16 Prin realizarea acestui proiect se 

martie a.c. s-a aprobat Î studiile de realizeazã un acces foarte bun 
cofinanþarea pentru modernizarea fezabilitate/documentaþiile de cãtre Autostrada A2. Sectoarele de 
strãzilor de pe culoarul de avizare a lucrãrilor de intervenþii, strãzi propuse pentru modernizare 
tranzitare al Municipiului Cãlãraºi: studiile de teren, studiile de în prezenta documentaþie au 
DN3B (ºos. Chiciului) – str. Eroilor specialitate, expertizele tehnice urmãtoarele caracteristici:
– b-dul Republicii – str. Sloboziei ºi/sau audit energetic, asistenþa 

- lungime 3,072 km;(DN21: Cãlãraºi – Slobozia). tehnicã, consultanþã, taxe pentru 
- lãþime variabilã 8,00 m-12 m obþinerea de Valoarea estimatã a investiþiei este 
(douã ºi patru benzi de circulaþie);avize/acorduri/autorizaþii, de 15.636.795,78 lei cu TVA, bani 

organizarea procedurilor de din PNDL. - trotuare ºi spaþii verzi cu lãþime 
achiziþii, active necorporale, variabilã.Cofinanþarea de la bugetul propriu 
cheltuieli conexe organizãrii de 

al municipiului Cãlãraºi pentru Strãzile prezintã o îmbrãcãminte ºantier, comisioane, cote, taxe, 
plata unor cheltuieli aferente asfalticã pe toatã lungimea lor, costuri credite, cheltuieli pentru 
proiectului, care nu se finanþeazã grosimea acesteia fiind variabilã probe tehnologice, teste ºi predare 
din bugetul de stat prin Programul de la tronson la tronson conform la beneficiar etc., este în valoare 
Naþional de Dezvoltare Localã, studiilor geotehnice.

de clasã subdimensionate, sub 
50 mc, raportat la numãrul de 
elevi. În aceste sãli distanþele 
dintre bãnci sunt inexistente, 
iar vizibilitatea elevilor la tablã 
este deficitarã. Existã pericolul 
izbucnirii unor epidemii, care 

unicipiul Cãlãraºi a cu 148.340 lei cu TVA. pot afecta atât elevii cât ºi 
solicitat Ministerului profesorii. Dintre toate Liceul Teoretic Mihai Eminescu 
Dezvoltãrii Regionale, problemele identificate una este dispune de o bazã materialã M
Administraþiei Publice majorã: derularea orelor de insuficientã pentru numãrul de 

ºi Fondurilor Europene curs în 6 sãli subdimesionate. elevi înscriºi, principala 
includerea în Programul Liceul dispune de o clãdire problemã fiind funcþionarea cu 
Naþional de Dezvoltare Localã, dezafectatã cu patru sãli de efective de elevi în clase 
domeniul specific - clasã (fostele ateliere din subdimensionate (6 sãli), la 
realizare/extindere/reabilitare/ perioada când liceul era cu care se adaugã faptul cã douã 
modernizare/dotare a unitãþilor profil industrial), cancelarie ºi clase nu au o salã de curs 
de învãþãmânt preuniversitar, grupuri sanitare care oferã ºi proprie. La începutul anului 
respectiv creºe, grãdiniþe, ºcoli posibilitatea extinderii cu încã ºcolar 2016 -2017 sunt înscriºi 
generale, licee, colegii douã sãli. 945 de elevi, repartizaþi dupã 
naþionale, precum ºi alte unitãþi cum urmeazã: învãþãmânt Reabilitarea, extinderea ºi 
de învãþãmânt preuniversitar, primar – 6 clase cu 154 elevi, dotarea acestei clãdirii ar 
înfiinþate potrivit legii. învãþãmânt gimnazial – 7 clase reprezenta rezolvarea celei mai 
2.040.010 lei cu TVA este cu 177 elevi, învãþãmânt liceal: complicate probleme a liceului, 
valoarea estimatã a investiþiei 22 clase  cu 614 elevi. creând condiþiile optime pentru din Cãlãraºi", fonduri obþinute Cãlãraºi va asigura 
,,Modernizare si Extindere desfãºurarea unui act În corpul principal al liceului, prin Programul Naþional de cofinanþarea pentru plata unor 
Corp B, Liceul Mihai Eminescu educaþional de calitate.la fiecare etaj existã douã sãli Dezvoltare Localã, iar Primãria cheltuieli aferente proiectului 

vând în vedere faptul cã în multe ºcoli din 
municipiul Cãlãraºi orele de sport se fac în sãli 
obiºnuite de clasã, nefiind îndeplinite condiþiile A

de spatiu, de volum aferente unui elev ºi nici dotãrile 
corespunzãtoare pentru astfel de activitãþi, respectiv 
vestiare ºi grupuri sanitare, Primãria ºi Consiliul Local 
Cãlãraºi au luat decizia construirii câte unei sãli de 
sport pentru ºcolile Mircea Vodã, Constantin 
Brâncoveanu, Mihai Viteazul ºi Colegiul Economic (Corp 
B – str. Griviþa).

Sãlile de sport pentru uz didactic au fost concepute cu 
un minimum de funcþiuni pentru a satisface cerinþele 
programului educaþional bazat pe activitãþi sportive 
ºcolare.

Date tehnice - Suprafaþa construitã a sãlii de sport va fi 
de 220,84 mp, la care se adaugã suprafaþa trotuarului de 
gardã de 100,21 mp, rezultând o suprafaþã construitã 
totalã de 321,05 mp. Sistemul constructiv este alcatuit 
din cadre de beton armat, planºee din beton armat ºi 
talpi continue de fundare din beton simplu peste care 
sunt prevãzute grinzi de fundare din beton armat. 
Închiderile perimetrale se vor realiza din zidãrie din 
BCA de 25 cm grosime. Pe faþadele clãdirii se va aplica 
un termosistem din polistiren expandat ignifugat de 10 
cm grosime. Acoperisul va fi de tip ºarpantã cu 
structurã metalicã în douã ape.

Valoarea pentru o salã de sport este de 850.003 lei cu 
TVA din care C+M – 686.281 lei cu TVA. Pentru 
investiþia „Sãli de sport în ºcoli gimnaziale: Mircea 
Vodã, Constantin Brâncoveanu, Mihai Viteazul ºi 
Colegiul Economic (Corp B – str. Griviþa)", valoarea 
estimatã a investiþiei este de 3.400.012 lei cu TVA. 
Cofinanþarea de la bugetul propriu al municipiului 
Cãlãraºi este de 163.872 lei cu TVA. Aceste sume 
reprezintã cheltuieli neeligibile prin Programul Naþional 
de Dezvoltare Localã.

n AJOFM Cãlãraºi

Mãsuri în sprijinul 
persoanelor aflate în cãutarea 

unui loc de muncã

DSVSA Cãlãraºi a demarat 
controale în pieþe ºi magazine alimentare 

înaintea Sãrbãtorilor Pascale

Pe 7 aprilie va avea loc Bursa 
generalã a locurilor de muncã 
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genþia Judeþeanã pentru Ocuparea Forþei de Muncã din 
Cãlãraºi organizeazã vineri, 07 aprilie 2017, Bursa Ageneralã a locurilor de muncã. Evenimentul se va 

desfãºura începând cu ora 9.30, la sediul Centrului 
Regional de Formare Profesionalã a Adulþilor, str. Sloboziei 
nr. 4 Bis. În acelaºi interval de timp, Bursa generalã a locurilor 
de muncã va avea loc ºi la sediul Agenþiei Locale pentru 
Ocuparea Forþei de Muncã din Olteniþa, str. Argeºului nr.111. 

Acþiunea se adreseazã tuturor persoanelor aflate în cãutarea 
unui loc de muncã, acestea având posibilitatea de a susþine 
interviuri cu mai mulþi agenþi economici, în scopul ocupãrii unui 
loc de muncã ºi, totodatã agenþilor economici care, au avantajul 
de a alege candidatul potrivit pentru postul potrivit.

„Bursa reprezintã o oportunitate de a cunoaºte direct oferta de 
forþã de muncã, de a recruta ºi selecta personal în vederea ocupãrii 
locurilor de muncã vacante ºi de a creºte gradul de conºtientizare a 
problemelor legate de ocuparea forþei de muncã. Astfel, persoanele 
aflate în cãutarea unui loc de muncã cât ºi agenþii economici, pot 
beneficia de subvenþiile, primele ºi facilitãþile fiscale prevãzute de 
Legea 76/2002, privind sistemul asigurãrilor pentru ºomaj ºi 
stimularea ocupãrii forþei de muncã", a precizat Nicolae Chirana, 
director executiv al AJOFM Cãlãraºi.

Pentru o promovare cât mai eficientã a locurilor de muncã 
vacante, angajatorii sunt rugaþi sã transmitã la AJOFM 
Cãlãraºi, pânã pe data de 4 aprilie 2017, prin fax: 0242/331693 
sau e-mail: ajofm@cl.anofm.ro, situaþia privind locurile de 
muncã vacante, cu menþiunile: „pentru bursa generalã"; 
„participãm/nu participãm la acþiune".

rimãria Municipiului Cãlãraºi organizeazã, participa la diverse activitãþi în aer liber, jocuri 
ºi în acest an, acþiuni dedicate Orei în naturã, concursuri sau curse de ciclism, 
Pãmântului, ziua dedicatã acestui activitãþi de economisire a energiei electrice, P

eveniment fiind 25 martie 2017. În aceastã zi, în acþiuni dedicate naturii ºi mediului înconjurãtor 
intervalul orar 20.30 – 21.30, când pe întreaga etc.
planetã lumina se va stinge în clãdiri ºi locuri 

Dupa 10 ani de la prima ediþie Earth Hour, publice, Primãria Municipiului Cãlãraºi invitã 
iniþiatã la Sydney de cãtre World Wildlife Fund cãlãrãºenii pe Platoul din faþa Centrului Cultural 
Australia, cea mai mare miºcare de mediu din Judeþean, pentru ca fiecare ºi toþi laolaltã sã 
istorie, înregistreazã o comunitate de susþinãtori depunã câte o candelã aprinsã, într-un gest 
de 2 miliarde de oameni, din peste 7.000 de simbolic privind conºtientizarea globalã despre 
oraºe din mai mult de 152 de þãri.impactul negativ asupra mediului înconjurãtor 

cauzat de consumul exagerat de resurse Anul acesta mesajul ºi îndemnul WWF pentru 
energetice. comunitatea Earth Hour din România este 

„Dãruieºte naturii energia ta!"De asemenea, în aceastã perioadã puteþi asista ºi 

irecþia Sanitarã Veterinarã ºi 
pentru Siguranþa 
Alimentelor Cãlãraºi dispune D

intensificarea controalelor sanitare 
veterinare pânã pe 15.04.2016 
pentru prevenirea apariþiei unor 
toxiinfecþii alimentare în perioada 
Sãrbãtorilor Pascale, cu scopul de a 
asigura populaþiei produse 
alimentare de calitate, salubre ºi 
pentru a le proteja sãnãtatea, 
recomandând consumatorilor sã nu 
achiziþioneze produse specifice 
sãrãbãtorilor pasacale de la 
vânzãtorii ambulanþi, stradali sau 
alte locuri neautorizate sanitat 
veterinar.

În aceasta perioadã, conducerea 
D.S.V.S.A Cãlãraºi va asigura zilnic 
serviciu permanent la sediul 
institutiei, la circumscripþiile 

Producatorii agricoli, crescatorii de uscatã, afumatã, marinatã, sanitare veterinare ºi pentru 
animale, pot valorifica produse din conservatã, comercializarea acestor siguranþa alimentelor, inclusiv în 
lapte (caº, telemea, urdã, brânzã) sortimente fiind admisã numai în zilele de sâmbãtã ºi duminicã.
numai în spaþii autorizate ºi supuse unitãþi specializate sau secþii ale Atragem atenþia cã sacrificarea 
controlului sanitar veterinar, iar magazinelor alimentare înregistrate mieilor este admisã doar în unitãþi 
produsele sã ofere consumatorului sanitar veterinar.autorizate sanitar veterinar. În 
date privind identitatea Alte produse alimentare reþeaua magazinelor de alimentaþie 
producãtorului, sortimentul de tradiþionale: cozonaci, prãjituri, publicã poate fi introdusã doar 
produs, data obþinerii, înscrise pe o produse de panificaþie, legume de carne de miel provenitã din unitãþi 
etichetã ataºatã pe ambalaj‚ sticla sezon, etc. se pot comercializa de sacrificare autorizate (abatoare) 
pentru lapte, cutia de plastic sau numai în spaþii amenajate ºi ce sunt marcate cu marcã ovalã. 
putina pentru branzeturi. autorizate sanitar veterinar.Mãrcile de sãnãtate ovale (de 
Valorificarea oualor de consum se 6,5/4,5 cm) au înscripþionate în Este interzisã comercializarea 
poate face numai in spatii si unitati centru numãrul de autorizare al produselor ºi a alimentelor de 
supuse controlului sanitar veterinar.              unitãþii de sacrificare. În partea origine animalã ºi non-animalã în 

superioarã toate mãrcile au Se interzice comercializarea ouãlor spaþii improvizate, nesupuse 
inscripþionat "România" iar în care nu sunt marcate. Obligatoriu controlului pentru siguranþa 
partea inferioarã cele ovale au trebuie sã fie identificate cu: þara alimentelor ºi neînregistrate sau în 
inscripþia CE sau EC. de provenienþã, codul unitãþii sistem de vânzare stradal, în care 

producãtoare, indici de standard de nu sunt asigurate condiþii adecvate Orice altã inscripþie sau caractere 
comercializare ºi data producerii de igienã ºi siguranþã alimentarã. poate sã ridice suspiciunea de 
(ziua, luna ºi anul), cifra sistemului Depistarea acestor cazuri atrage fraudã iar populaþia este rugatã sã 
de creºtere obligatoriu se aplicã pe dupã sine sancþionarea anunþe autoritatea veterinarã 
fiecare ou. Este interzisã contravenþionalã cu amenzi de pânã competentã. 
comercializarea ouãlor cu coaja la 40.000 de lei ºi confiscarea în Recomandãm, pentru a se evita 
crãpatã sau lovitã ºi a ouãlor de întregime a cantitãþii de alimente substituirile cu alte specii (în 
raþã. Pãstrarea ouãlor se face în expuse la vânzare.special carnivore), ca întotdeauna 
frigider sau încãperi cu temperatura Pentru sesizarea unor aspecte carcasa de miel sã fie însoþitã ºi de 
de 4 -14° C. neconforme, consumatorii pot suna cap. Un aspect caracteristic 
Peºtele se poate valorifica în stare la numarul de telefon al  D.S.V.S.A dentiþiei la oaie este cã în partea 
vie, refrigeratã, congelatã, sãratã, Calarasi 0242 / 313676.superioarã nu au incisivi.

onform Strategiei Agenþiei Naþionale pentru 
Ocuparea Forþei de Muncã 2016-2020, viziunea Cserviciilor de ocupare este aceea de a fi servicii 

eficiente, responsabile, credibile, transparente ºi deschise 
în relaþia cu beneficiarii (cetãþenii ºi mediul de afaceri).
Misiunea Agenþiei Judeþene pentru Ocuparea Forþei de 
Muncã Cãlãraºi (AJOFM Cãlãraºi) este aceea de a aplica 
politicile ºi strategiile în domeniul ocupãrii ºi formãrii 
profesionale a persoanelor în cãutarea unui loc de 
muncã, inclusiv a absolvenþilor, aºa cum sunt elaborate 
de Ministerul Muncii ºi Justiþiei Sociale.
Astfel, completarea veniturilor salariale ale persoanelor 
cãrora li s-a stabilit dreptul la indemnizaþia de ºomaj, 
potrivit legii, ºi care se angajeazã cu normã întreagã, 
conform prevederilor legale în vigoare, ºi, ca urmare a 
angajãrii, le înceteazã plata indemnizaþiei de ºomaj, 
beneficiazã, din momentul angajãrii pânã la sfârºitul 
perioadei pentru care erau îndreptãþite sã primeascã 
indemnizaþia de ºomaj, de o sumã lunarã, acordatã din 
bugetul asigurãrilor pentru ºomaj, reprezentând 30% din 
cuantumul indemnizaþiei de ºomaj, stabilitã ºi, dupã caz, 
reactualizatã conform legii.
n PRIMA  DE ÎNCADRARE ABSOLVENÞI
Absolvenþii instituþiilor de învãþãmânt ºi absolvenþii 
ºcolilor speciale, în vârstã de minimum 16 ani, 
înregistraþi la AJOFM Cãlãraºi, în situaþia în care se 
angajeazã cu normã întreagã, pentru o perioadã mai 
mare de 12 luni, beneficiazã, din bugetul asigurãrilor 
pentru ºomaj, de o primã de încadrare egalã cu valoarea 
indicatorului social de referinþã în vigoare la data 
încadrãrii.
Absolvenþii cãrora li s-a stabilit dreptul la indemnizaþie 
de ºomaj ºi se angajeazã în perioada de acordare a 
indemnizaþiei de somaj, beneficiazã, din bugetul 
asigurãrilor pentru ºomaj, de o sumã egalã cu 
indemnizaþia de ºomaj la care ar fi avut dreptul, în 
condiþiile legii, pânã la expirarea perioadei de acordare a 
acesteia, dacã nu s-ar fi angajat.
n PRIMA DE ACTIVARE
ªomerii înregistraþi la AJOFM Cãlãraºi care nu 
beneficiazã de indemnizaþie de ºomaj, în situaþia în care 
se angajeazã cu normã întreagã, pentru o perioadã mai 
mare de 3 luni, ulterior datei înregistrãrii la AJOFM 
Cãlãraºi, beneficiazã de o primã de activare în valoare de 
500 lei, neimpozabilã. Prima de activare se poate cumula 
cu prima de încadrare prevãzutã la art. 74 din lege.
Informaþii suplimentare se pot obþine la sediul AJOFM 
Cãlãraºi, strada 13 Decembrie nr.12,  telefon: 
0242/318.375 (Agenþia localã Cãlãraºi), 0242/318.376, e-
mail: ajofm@cl.anofm.ro sau accesând site-ul instituþiei 
www.calarasi.accesibilitateajofm.ro, secþiunea Documente 
utile.

n ºedinþa de consiliu local a cum sunt: cheltuieli pentru estimatã de 521.701,38 lei cu TVA.
obþinerea ºi amenajarea terenului, municipiului Cãlãraºi din 16 Prin realizarea acestui proiect se 

martie a.c. s-a aprobat Î studiile de realizeazã un acces foarte bun 
cofinanþarea pentru modernizarea fezabilitate/documentaþiile de cãtre Autostrada A2. Sectoarele de 
strãzilor de pe culoarul de avizare a lucrãrilor de intervenþii, strãzi propuse pentru modernizare 
tranzitare al Municipiului Cãlãraºi: studiile de teren, studiile de în prezenta documentaþie au 
DN3B (ºos. Chiciului) – str. Eroilor specialitate, expertizele tehnice urmãtoarele caracteristici:
– b-dul Republicii – str. Sloboziei ºi/sau audit energetic, asistenþa 

- lungime 3,072 km;(DN21: Cãlãraºi – Slobozia). tehnicã, consultanþã, taxe pentru 
- lãþime variabilã 8,00 m-12 m obþinerea de Valoarea estimatã a investiþiei este 
(douã ºi patru benzi de circulaþie);avize/acorduri/autorizaþii, de 15.636.795,78 lei cu TVA, bani 

organizarea procedurilor de din PNDL. - trotuare ºi spaþii verzi cu lãþime 
achiziþii, active necorporale, variabilã.Cofinanþarea de la bugetul propriu 
cheltuieli conexe organizãrii de 

al municipiului Cãlãraºi pentru Strãzile prezintã o îmbrãcãminte ºantier, comisioane, cote, taxe, 
plata unor cheltuieli aferente asfalticã pe toatã lungimea lor, costuri credite, cheltuieli pentru 
proiectului, care nu se finanþeazã grosimea acesteia fiind variabilã probe tehnologice, teste ºi predare 
din bugetul de stat prin Programul de la tronson la tronson conform la beneficiar etc., este în valoare 
Naþional de Dezvoltare Localã, studiilor geotehnice.

de clasã subdimensionate, sub 
50 mc, raportat la numãrul de 
elevi. În aceste sãli distanþele 
dintre bãnci sunt inexistente, 
iar vizibilitatea elevilor la tablã 
este deficitarã. Existã pericolul 
izbucnirii unor epidemii, care 

unicipiul Cãlãraºi a cu 148.340 lei cu TVA. pot afecta atât elevii cât ºi 
solicitat Ministerului profesorii. Dintre toate Liceul Teoretic Mihai Eminescu 
Dezvoltãrii Regionale, problemele identificate una este dispune de o bazã materialã M
Administraþiei Publice majorã: derularea orelor de insuficientã pentru numãrul de 

ºi Fondurilor Europene curs în 6 sãli subdimesionate. elevi înscriºi, principala 
includerea în Programul Liceul dispune de o clãdire problemã fiind funcþionarea cu 
Naþional de Dezvoltare Localã, dezafectatã cu patru sãli de efective de elevi în clase 
domeniul specific - clasã (fostele ateliere din subdimensionate (6 sãli), la 
realizare/extindere/reabilitare/ perioada când liceul era cu care se adaugã faptul cã douã 
modernizare/dotare a unitãþilor profil industrial), cancelarie ºi clase nu au o salã de curs 
de învãþãmânt preuniversitar, grupuri sanitare care oferã ºi proprie. La începutul anului 
respectiv creºe, grãdiniþe, ºcoli posibilitatea extinderii cu încã ºcolar 2016 -2017 sunt înscriºi 
generale, licee, colegii douã sãli. 945 de elevi, repartizaþi dupã 
naþionale, precum ºi alte unitãþi cum urmeazã: învãþãmânt Reabilitarea, extinderea ºi 
de învãþãmânt preuniversitar, primar – 6 clase cu 154 elevi, dotarea acestei clãdirii ar 
înfiinþate potrivit legii. învãþãmânt gimnazial – 7 clase reprezenta rezolvarea celei mai 
2.040.010 lei cu TVA este cu 177 elevi, învãþãmânt liceal: complicate probleme a liceului, 
valoarea estimatã a investiþiei 22 clase  cu 614 elevi. creând condiþiile optime pentru din Cãlãraºi", fonduri obþinute Cãlãraºi va asigura 
,,Modernizare si Extindere desfãºurarea unui act În corpul principal al liceului, prin Programul Naþional de cofinanþarea pentru plata unor 
Corp B, Liceul Mihai Eminescu educaþional de calitate.la fiecare etaj existã douã sãli Dezvoltare Localã, iar Primãria cheltuieli aferente proiectului 

vând în vedere faptul cã în multe ºcoli din 
municipiul Cãlãraºi orele de sport se fac în sãli 
obiºnuite de clasã, nefiind îndeplinite condiþiile A

de spatiu, de volum aferente unui elev ºi nici dotãrile 
corespunzãtoare pentru astfel de activitãþi, respectiv 
vestiare ºi grupuri sanitare, Primãria ºi Consiliul Local 
Cãlãraºi au luat decizia construirii câte unei sãli de 
sport pentru ºcolile Mircea Vodã, Constantin 
Brâncoveanu, Mihai Viteazul ºi Colegiul Economic (Corp 
B – str. Griviþa).

Sãlile de sport pentru uz didactic au fost concepute cu 
un minimum de funcþiuni pentru a satisface cerinþele 
programului educaþional bazat pe activitãþi sportive 
ºcolare.

Date tehnice - Suprafaþa construitã a sãlii de sport va fi 
de 220,84 mp, la care se adaugã suprafaþa trotuarului de 
gardã de 100,21 mp, rezultând o suprafaþã construitã 
totalã de 321,05 mp. Sistemul constructiv este alcatuit 
din cadre de beton armat, planºee din beton armat ºi 
talpi continue de fundare din beton simplu peste care 
sunt prevãzute grinzi de fundare din beton armat. 
Închiderile perimetrale se vor realiza din zidãrie din 
BCA de 25 cm grosime. Pe faþadele clãdirii se va aplica 
un termosistem din polistiren expandat ignifugat de 10 
cm grosime. Acoperisul va fi de tip ºarpantã cu 
structurã metalicã în douã ape.

Valoarea pentru o salã de sport este de 850.003 lei cu 
TVA din care C+M – 686.281 lei cu TVA. Pentru 
investiþia „Sãli de sport în ºcoli gimnaziale: Mircea 
Vodã, Constantin Brâncoveanu, Mihai Viteazul ºi 
Colegiul Economic (Corp B – str. Griviþa)", valoarea 
estimatã a investiþiei este de 3.400.012 lei cu TVA. 
Cofinanþarea de la bugetul propriu al municipiului 
Cãlãraºi este de 163.872 lei cu TVA. Aceste sume 
reprezintã cheltuieli neeligibile prin Programul Naþional 
de Dezvoltare Localã.
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Mircea Brânduºã rezolve problemele oamenilor local, un lucru foarte important mandatul precedent?
imediat ce le sunt aduse la pentru o primãrie. Dupã aceea, T.M.: Primele douã prioritãþi ale 
cunoºtinþã. prioritar este sã implementãm alte mele au fost pietruirea drumurilor  fi primarul unei comune 

proiecte benefice locuitorilor, printre înseamnã onoare, dar mai ales 
cele mai semnificative fiind rãspunderea de a gãsi soluþii la A
urmãtoarele: extindere reþea apã ºi problemele care se ivesc zilnic, în aºa 
canalizare; modernizare prin fel încât fiecare cetãþean sã fie 
asfaltare a 10 km de drumuri mulþumit. Viaþa la sat are un specific 
comunale; înfiinþare drum cu totul aparte, iar primul gospodar 
exploataþie agricolã pe o lungime de ales în fruntea obºtii trebuie sã fie 
12 km; modernizare ºi extindere înzestrat nu numai cu ºtiinþã ºi 
reþea iluminat public stradal; hãrnicie, ci ºi cu tact ºi înþelepciune. 
înfiinþare piaþã agroalimentarã; Precum ºi cu multã rãbdare ºi putere 
înfiinþare Centru de Zi pentru de convingere. Trebuie sã mai fie de-al 
persoane defavorizate ºi vârstnice; locului, sã respecte rânduiala din 
construire a 6 km alei pietonale în strãbuni, dar sã aibã ºi multe planuri 
cele trei sate; înfiinþare capele de viitor. Tudorel Minciunã ºi-a pus în 
mortuare la bisericile din Clãteºti, gând sã facã din comuna în care 
Valea Roºie ºi Mitreni.

trãieºte o aºezare în care locuitorii sã 
î Rep: Despre posibilitatea de a aibã un nivel de viaþã cât mai ridicat, 
atrage investiþii în comuna iar comunei sale sã i se ducã vestea cã 
Mitreni, ce ne puteþi spune?este o localitate cu suflet curat 
T.M.: Întotdeauna ne-am gândit la românesc, din Bãrãgan ºi cu aspect 
dezvoltarea localã ºi punerea în european.
valoare a factorilor naturali, 
respectiv terenurile agricole 

comunale ºi iluminatul public î Rep: Despre actul î Rep: D-le primar, vã aflaþi la al disponibile ºi lacul Mitreni. În tot 
stradal. Am continuat cu administrativ, despre bugetul doilea mandat, un lucru inedit acest timp primãria a pregãtit pas cu 
îmbunãtãþirea actului educaþional primãriei, ce ne puteþi spune?pentru primãria comunei Mitreni. pas toate facilitãþile privind 
din instituþiile de învãþãmânt din T.M.: Sunt optimist cã vom avea un Ce înseamnã acest lucru pentru atragerea tuturor celor interesaþi sã 
cele trei sate, lucrãri de reabilitare a buget local atât cât sã-mi permit sã dvs. ºi echipa cu care aþi plecat la investeascã la noi în comunã. Mã 
bisericilor din comunã, înfiinþare realizez obiectivele propuse. Destule, drum? refer aici la facilitãþi fiscale, energie 
parc Mitreni situat în faþa bisericii, dar nu suficiente, pentru cã în T.M.:  Într-adevãr, primãria Mitreni electricã, apã potabilã, modernizãri 
parcare, aleei pietonale ºi iluminat mediul rural nevoile comunitãþii sunt nu a avut niciodatã un primar cu drumuri, etc. Pânã în prezent 
nocturn în zona bisericii din Valea multe, începând cu baza – douã mandate succesive. Sunt anumiþi investitori au construit sere 
Roºie, extindere reþea apã pe 2 km infrastructura, ºi pânã la partea mândru cã sunt primarul acestei legumicole, service-auto, fabricã de 
în Valea Roºie ºi Mitreni, economicã, care þine strict de localitãþi, cã fac parte din echipa conserve legume ºi fructe, 
modernizare prin lucrãri de asfaltare finanþarea proiectelor gândite. Consiliului Local Mitreni. Cât crescãtorie peºte, atelier de croitorie, 
– 7 km a celor mai importante strãzi î Rep: Care sunt cele mai priveºte echipa cu care lucrez, sunt o pensiune turisticã, cinci cabinete  
de interes public local din cele trei semnificative proiecte din funcþionari competenþi, care ºtiu sã medicale – stomatologie, pediatrie, 
sate, consolidare punte acces 

urologie, o.r.l., oftalmologie, 
locuitori peste râul Argeº în satul 

investiþii care au creat locuri de 
Clãteºti, înfiinþare sediu nou 

muncã ºi aduc un venit considerabil 
primãrie, achiziþionare pubele gunoi 

la bugetul local. Nu în ultimul rând, 
pentru toate cele 1.500 de 

prin Consiliul Local Mitreni, a luat 
gospodãrii, realizare bazã sportivã în 

fiinþã „Asociaþia Gospodarul Mitreni" 
satul Mitreni, organizare Ziua 

care are ca obiect de activitate 
Comunei, înfiinþare sistem 

servicii de mentenanþã la iluminatul 
supraveghere video la punctele de 

public stradal ºi lucrãri de 
interes maxim – strada principalã, 

întreþinere ºi igienizare a comunei 
36 camere ºi ºcoli, 15 camere, 

Mitreni.  
finanþare activitate echipã fotbal. 

î Rep: În încheiere, ce mesaj î Rep: Care sunt planurile 
transmiteþi locuitorilor comunei dumneavoastrã pentru viitorul 
Mitreni?comunei Mitreni? 

T.M. În primul rând sã finalizãm T.M.: Mã bucur cã am reuºit timp de 
lucrãrile care sunt în curs de 4 ani sã fiu alãturi de locuitorii 
execuþie, reþea canalizare 12 km în acestei comune ºi sã le rezolv 
satele Mitreni ºi Valea Roºie, problemele atunci când mi-au cerut 
construire staþie epurare, construire sprijinul. În acest nou mandat îmi 
grãdiniþe cu 3 sãli de clasã în satul doresc sã fiu sãnãtos, sã pot munci 
Valea Roºie; aducþiune gaze – proiect ºi sã mã bucur alãturi de ei la fiecare 
trecut prin hotãrârea Consiliului realizare a comunitãþii noastre. 
Local, pentru finanþarea din bugetul Tuturor le doresc multã sãnãtate.
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Mircea Brânduºã aceeaºi perioadã s-a 
modernizat ºi reþeaua de 
iluminat public, care acum e 17 ani, Nicolae 
acoperã toatã suprafaþa Râjnoveanu este 
locuibilã a localitãþii ºi, nu în Dprimarul localitãþii 
ultimul rând, s-a reuºit Roseþi. Aflat la al cincilea 
asigurarea de condiþii optime mandat, dupã clasificarea 
pentru desfãºurarea Asociaþiei Comunelor din 
procesului educativ la toate România domnia sa poate fi 
ºcolile ºi grãdiniþele din considerat un primar de cinci 
comunã. Om credincios ºi cu stele. Ucenicia în 
frica lui Dumnezeu, primarul administraþia publicã localã a 
Râjnoveanu a sprijinit facut-o în cele douã mandate 
renovarea bisericilor din de viceprimar. În toþi aceºti 
localitate ori de câte ori a ani a fost aproape de oameni, 
fost cazul. Apogeul l-a le-a ascultat pãsurile, le-a 
reprezentat însã finanþarea sãrit în ajutor, dacã era 
proiectului european în nevoie ºi astfel a câºtigat 
valoare de 2,5 milioane, prin încrederea semenilor sãi 
PNDR - Mãsura 3.2.2. care a mandat, dupã mandat. În sat 
avut ca obiective: i-a mers vestea cã este un 
w Reabilitare gospodãrie de bun gospodar. ªi într-adevãr 
apã ºi extindere reþea; este. Realizãrile primãriei 

confirmã acest lucru. Dacã w Sistem de canalizare 
faci ceva pentru comunitate, menajerã, inclusiv staþie 
oamenii te aleg întrucât epurare; 
continuitatea în funcþie, mai w Renovare Cãmin Cultural; 
ales în cazul domnului comercializare produse Salã de Sport ºi Baze w Executare plan urbanistic w Modernizare strãzi Râjnoveanu, conteazã foarte lactate, din carne ºi Sportive", având ca scop general comuna Roseþi; principale; mult, deoarece au fost legumicole; modernizarea întregului w Construire scenã de varã w Amenajare rigole stradale; proiecte care nu s-au finalizat ansamblu ºcolar al comunei w Sistematizare platformã pentru evenimente cultural w Înfiinþare Centru Social. în mandatul în care au fost Roseþi, prin renovarea, gunoi; artistice; lansate, astfel cã ideile amenajarea ºi dotarea w Înfiinþare rampã ecologicã w Înfiinþare centralã edilului trebuiau duse mai Un alt proiect important corespunzãtoare, conform de depozitare a gunoiului de fotovoltaicã; departe. Social-democratul a realizat prin FEADR a fost standardelor în vigoare, a grajd; w Înfiinþare sistem de reuºit sã realizeze lucruri „Dezvoltarea infrastructurii tuturor obiectivelor aflate în w Executare S.F. ºi P.T.; canalizare, Staþie de Epurare bune în folosul comunitãþii de transport în zona componenþa lui ( Corpurile 

ºi Extindere Reþea Apã – w Dotarea primãriei cu pod din Roseþi, cele mai transfrontalierã, comuna A,B,C,D,E ºi terenurile de 
etapa a II-a; plutitor în zona de trecere a importante fiind Roseþi, judeþul Cãlãraºi – sport;

braþului Borcea; w Realizare P.U.Z. – urmãtoarele: Municipalitatea Silistra". 3. „Modernizarea ºi 
Extindere intravilan Zona w Dotarea primãriei cu Extinderea alimentãrii cu Pentru primul an din acest Extinderea Sistemului de 
Est; autogunoierã pentru apã ºi canalizarea în toatã mandat, Nicolae Râjnoveanu Iluminat Public Stradal din 

colectarea gunoiului menajer; w Amenajare trotuare; comuna, finalizarea a stabilit o listã de investiþii Comuna Roseþi, Judeþul 
infrastructurii stradale prin care cuprinde o serie de w Extindere sediu Dispensar w Înfiinþare programe – Cãlãraºi", având ca scop 
asfaltarea drumurilor lucrãri importante pentru Uman; pachete software ºi aplicaþii diminuarea mediului ambiant 
comunale, achiziþionarea comunitate aflate în diferite informatice; w cu dioxid de carbon.  Înfiinþare Piaþã 
unui  microbuz ºcolar. În stadii de execuþie: Agroalimentarã pentru w Achiziþionare echipamente 

ºi instalaþii IT; Pentru toþi anii petrecuþi în 
w Lucrãri de renovare la ºcoli primãria Roseþi, Nicolae 
ºi grãdiniþe; Râjnoveanu mulþumeºte, în 
w primul rând, cetãþenilor  Instalare sistem de 
supraveghere comunal; comunei pentru cã au fost ºi 

sunt alãturi de el. Apoi, w Modernizare ºi dotare 
colegilor din primãrie, cãmin cultural; 
legislativului local ºi tuturor w Modernizare grãdiniþã cu 
celorlalte instituþii pentru program prelungit. 
sprijinul acordat. Nu în Pentru cã experienþa îºi 
ultimul rând, domnului spune cuvântul în accesarea 
Cosmin Negoiþã (un tânãr fondurilor, primarul 
capabil, devotat muncii sale) Râjnoveanu are în continuare 
referentul de specialitate din proiecte importante, pe care 
serviciul achiziþii publice, doreºte sã le ducã la 
pentru implementarea a o îndeplinire în aceastã 

legislaturã cum ar fi: serie de proiecte de 
modernizare a comunei, care 1. „Modernizare Drumuri de 
au îmbunãtãþit considerabil Interes Local în Comuna 
viaþa locuitorilor. Prin ceea Roseþi, Judeþul Cãlãraºi", 
ce s-a întâmplat în mandatele având ca scop executarea 
sale, Roseþi este, cum îi place lucrãrilor de modernizare a 

strãzilor prin prevederea primarului Nicolae 
unui sistem rutier modern Râjnoveanu sã spunã, „o 
realizat din beton asfaltic; comunã bogatã, iar bogãþia 
2. „Modernizare ªcoli oamenilor de aici este 
Comuna Roseþi, Construire hãrnicia lor."

Tudorel Minciunã: „Avem foarte multe lucrãri de infrastructurã 
începute pe care le vom finaliza în perioada urmãtoare“

Nicolae Râjnoveanu a convins, pentru 
al cincilea mandat consecutiv, cã 

meritã sã fie primarul comunei Roseþi
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Mircea Brânduºã rezolve problemele oamenilor local, un lucru foarte important mandatul precedent?
imediat ce le sunt aduse la pentru o primãrie. Dupã aceea, T.M.: Primele douã prioritãþi ale 
cunoºtinþã. prioritar este sã implementãm alte mele au fost pietruirea drumurilor  fi primarul unei comune 

proiecte benefice locuitorilor, printre înseamnã onoare, dar mai ales 
cele mai semnificative fiind rãspunderea de a gãsi soluþii la A
urmãtoarele: extindere reþea apã ºi problemele care se ivesc zilnic, în aºa 
canalizare; modernizare prin fel încât fiecare cetãþean sã fie 
asfaltare a 10 km de drumuri mulþumit. Viaþa la sat are un specific 
comunale; înfiinþare drum cu totul aparte, iar primul gospodar 
exploataþie agricolã pe o lungime de ales în fruntea obºtii trebuie sã fie 
12 km; modernizare ºi extindere înzestrat nu numai cu ºtiinþã ºi 
reþea iluminat public stradal; hãrnicie, ci ºi cu tact ºi înþelepciune. 
înfiinþare piaþã agroalimentarã; Precum ºi cu multã rãbdare ºi putere 
înfiinþare Centru de Zi pentru de convingere. Trebuie sã mai fie de-al 
persoane defavorizate ºi vârstnice; locului, sã respecte rânduiala din 
construire a 6 km alei pietonale în strãbuni, dar sã aibã ºi multe planuri 
cele trei sate; înfiinþare capele de viitor. Tudorel Minciunã ºi-a pus în 
mortuare la bisericile din Clãteºti, gând sã facã din comuna în care 
Valea Roºie ºi Mitreni.

trãieºte o aºezare în care locuitorii sã 
î Rep: Despre posibilitatea de a aibã un nivel de viaþã cât mai ridicat, 
atrage investiþii în comuna iar comunei sale sã i se ducã vestea cã 
Mitreni, ce ne puteþi spune?este o localitate cu suflet curat 
T.M.: Întotdeauna ne-am gândit la românesc, din Bãrãgan ºi cu aspect 
dezvoltarea localã ºi punerea în european.
valoare a factorilor naturali, 
respectiv terenurile agricole 

comunale ºi iluminatul public î Rep: Despre actul î Rep: D-le primar, vã aflaþi la al disponibile ºi lacul Mitreni. În tot 
stradal. Am continuat cu administrativ, despre bugetul doilea mandat, un lucru inedit acest timp primãria a pregãtit pas cu 
îmbunãtãþirea actului educaþional primãriei, ce ne puteþi spune?pentru primãria comunei Mitreni. pas toate facilitãþile privind 
din instituþiile de învãþãmânt din T.M.: Sunt optimist cã vom avea un Ce înseamnã acest lucru pentru atragerea tuturor celor interesaþi sã 
cele trei sate, lucrãri de reabilitare a buget local atât cât sã-mi permit sã dvs. ºi echipa cu care aþi plecat la investeascã la noi în comunã. Mã 
bisericilor din comunã, înfiinþare realizez obiectivele propuse. Destule, drum? refer aici la facilitãþi fiscale, energie 
parc Mitreni situat în faþa bisericii, dar nu suficiente, pentru cã în T.M.:  Într-adevãr, primãria Mitreni electricã, apã potabilã, modernizãri 
parcare, aleei pietonale ºi iluminat mediul rural nevoile comunitãþii sunt nu a avut niciodatã un primar cu drumuri, etc. Pânã în prezent 
nocturn în zona bisericii din Valea multe, începând cu baza – douã mandate succesive. Sunt anumiþi investitori au construit sere 
Roºie, extindere reþea apã pe 2 km infrastructura, ºi pânã la partea mândru cã sunt primarul acestei legumicole, service-auto, fabricã de 
în Valea Roºie ºi Mitreni, economicã, care þine strict de localitãþi, cã fac parte din echipa conserve legume ºi fructe, 
modernizare prin lucrãri de asfaltare finanþarea proiectelor gândite. Consiliului Local Mitreni. Cât crescãtorie peºte, atelier de croitorie, 
– 7 km a celor mai importante strãzi î Rep: Care sunt cele mai priveºte echipa cu care lucrez, sunt o pensiune turisticã, cinci cabinete  
de interes public local din cele trei semnificative proiecte din funcþionari competenþi, care ºtiu sã medicale – stomatologie, pediatrie, 
sate, consolidare punte acces 

urologie, o.r.l., oftalmologie, 
locuitori peste râul Argeº în satul 

investiþii care au creat locuri de 
Clãteºti, înfiinþare sediu nou 

muncã ºi aduc un venit considerabil 
primãrie, achiziþionare pubele gunoi 

la bugetul local. Nu în ultimul rând, 
pentru toate cele 1.500 de 

prin Consiliul Local Mitreni, a luat 
gospodãrii, realizare bazã sportivã în 

fiinþã „Asociaþia Gospodarul Mitreni" 
satul Mitreni, organizare Ziua 

care are ca obiect de activitate 
Comunei, înfiinþare sistem 

servicii de mentenanþã la iluminatul 
supraveghere video la punctele de 

public stradal ºi lucrãri de 
interes maxim – strada principalã, 

întreþinere ºi igienizare a comunei 
36 camere ºi ºcoli, 15 camere, 

Mitreni.  
finanþare activitate echipã fotbal. 

î Rep: În încheiere, ce mesaj î Rep: Care sunt planurile 
transmiteþi locuitorilor comunei dumneavoastrã pentru viitorul 
Mitreni?comunei Mitreni? 

T.M. În primul rând sã finalizãm T.M.: Mã bucur cã am reuºit timp de 
lucrãrile care sunt în curs de 4 ani sã fiu alãturi de locuitorii 
execuþie, reþea canalizare 12 km în acestei comune ºi sã le rezolv 
satele Mitreni ºi Valea Roºie, problemele atunci când mi-au cerut 
construire staþie epurare, construire sprijinul. În acest nou mandat îmi 
grãdiniþe cu 3 sãli de clasã în satul doresc sã fiu sãnãtos, sã pot munci 
Valea Roºie; aducþiune gaze – proiect ºi sã mã bucur alãturi de ei la fiecare 
trecut prin hotãrârea Consiliului realizare a comunitãþii noastre. 
Local, pentru finanþarea din bugetul Tuturor le doresc multã sãnãtate.
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Mircea Brânduºã aceeaºi perioadã s-a 
modernizat ºi reþeaua de 
iluminat public, care acum e 17 ani, Nicolae 
acoperã toatã suprafaþa Râjnoveanu este 
locuibilã a localitãþii ºi, nu în Dprimarul localitãþii 
ultimul rând, s-a reuºit Roseþi. Aflat la al cincilea 
asigurarea de condiþii optime mandat, dupã clasificarea 
pentru desfãºurarea Asociaþiei Comunelor din 
procesului educativ la toate România domnia sa poate fi 
ºcolile ºi grãdiniþele din considerat un primar de cinci 
comunã. Om credincios ºi cu stele. Ucenicia în 
frica lui Dumnezeu, primarul administraþia publicã localã a 
Râjnoveanu a sprijinit facut-o în cele douã mandate 
renovarea bisericilor din de viceprimar. În toþi aceºti 
localitate ori de câte ori a ani a fost aproape de oameni, 
fost cazul. Apogeul l-a le-a ascultat pãsurile, le-a 
reprezentat însã finanþarea sãrit în ajutor, dacã era 
proiectului european în nevoie ºi astfel a câºtigat 
valoare de 2,5 milioane, prin încrederea semenilor sãi 
PNDR - Mãsura 3.2.2. care a mandat, dupã mandat. În sat 
avut ca obiective: i-a mers vestea cã este un 
w Reabilitare gospodãrie de bun gospodar. ªi într-adevãr 
apã ºi extindere reþea; este. Realizãrile primãriei 

confirmã acest lucru. Dacã w Sistem de canalizare 
faci ceva pentru comunitate, menajerã, inclusiv staþie 
oamenii te aleg întrucât epurare; 
continuitatea în funcþie, mai w Renovare Cãmin Cultural; 
ales în cazul domnului comercializare produse Salã de Sport ºi Baze w Executare plan urbanistic w Modernizare strãzi Râjnoveanu, conteazã foarte lactate, din carne ºi Sportive", având ca scop general comuna Roseþi; principale; mult, deoarece au fost legumicole; modernizarea întregului w Construire scenã de varã w Amenajare rigole stradale; proiecte care nu s-au finalizat ansamblu ºcolar al comunei w Sistematizare platformã pentru evenimente cultural w Înfiinþare Centru Social. în mandatul în care au fost Roseþi, prin renovarea, gunoi; artistice; lansate, astfel cã ideile amenajarea ºi dotarea w Înfiinþare rampã ecologicã w Înfiinþare centralã edilului trebuiau duse mai Un alt proiect important corespunzãtoare, conform de depozitare a gunoiului de fotovoltaicã; departe. Social-democratul a realizat prin FEADR a fost standardelor în vigoare, a grajd; w Înfiinþare sistem de reuºit sã realizeze lucruri „Dezvoltarea infrastructurii tuturor obiectivelor aflate în w Executare S.F. ºi P.T.; canalizare, Staþie de Epurare bune în folosul comunitãþii de transport în zona componenþa lui ( Corpurile 

ºi Extindere Reþea Apã – w Dotarea primãriei cu pod din Roseþi, cele mai transfrontalierã, comuna A,B,C,D,E ºi terenurile de 
etapa a II-a; plutitor în zona de trecere a importante fiind Roseþi, judeþul Cãlãraºi – sport;

braþului Borcea; w Realizare P.U.Z. – urmãtoarele: Municipalitatea Silistra". 3. „Modernizarea ºi 
Extindere intravilan Zona w Dotarea primãriei cu Extinderea alimentãrii cu Pentru primul an din acest Extinderea Sistemului de 
Est; autogunoierã pentru apã ºi canalizarea în toatã mandat, Nicolae Râjnoveanu Iluminat Public Stradal din 

colectarea gunoiului menajer; w Amenajare trotuare; comuna, finalizarea a stabilit o listã de investiþii Comuna Roseþi, Judeþul 
infrastructurii stradale prin care cuprinde o serie de w Extindere sediu Dispensar w Înfiinþare programe – Cãlãraºi", având ca scop 
asfaltarea drumurilor lucrãri importante pentru Uman; pachete software ºi aplicaþii diminuarea mediului ambiant 
comunale, achiziþionarea comunitate aflate în diferite informatice; w cu dioxid de carbon.  Înfiinþare Piaþã 
unui  microbuz ºcolar. În stadii de execuþie: Agroalimentarã pentru w Achiziþionare echipamente 

ºi instalaþii IT; Pentru toþi anii petrecuþi în 
w Lucrãri de renovare la ºcoli primãria Roseþi, Nicolae 
ºi grãdiniþe; Râjnoveanu mulþumeºte, în 
w primul rând, cetãþenilor  Instalare sistem de 
supraveghere comunal; comunei pentru cã au fost ºi 

sunt alãturi de el. Apoi, w Modernizare ºi dotare 
colegilor din primãrie, cãmin cultural; 
legislativului local ºi tuturor w Modernizare grãdiniþã cu 
celorlalte instituþii pentru program prelungit. 
sprijinul acordat. Nu în Pentru cã experienþa îºi 
ultimul rând, domnului spune cuvântul în accesarea 
Cosmin Negoiþã (un tânãr fondurilor, primarul 
capabil, devotat muncii sale) Râjnoveanu are în continuare 
referentul de specialitate din proiecte importante, pe care 
serviciul achiziþii publice, doreºte sã le ducã la 
pentru implementarea a o îndeplinire în aceastã 

legislaturã cum ar fi: serie de proiecte de 
modernizare a comunei, care 1. „Modernizare Drumuri de 
au îmbunãtãþit considerabil Interes Local în Comuna 
viaþa locuitorilor. Prin ceea Roseþi, Judeþul Cãlãraºi", 
ce s-a întâmplat în mandatele având ca scop executarea 
sale, Roseþi este, cum îi place lucrãrilor de modernizare a 

strãzilor prin prevederea primarului Nicolae 
unui sistem rutier modern Râjnoveanu sã spunã, „o 
realizat din beton asfaltic; comunã bogatã, iar bogãþia 
2. „Modernizare ªcoli oamenilor de aici este 
Comuna Roseþi, Construire hãrnicia lor."

Tudorel Minciunã: „Avem foarte multe lucrãri de infrastructurã 
începute pe care le vom finaliza în perioada urmãtoare“

Nicolae Râjnoveanu a convins, pentru 
al cincilea mandat consecutiv, cã 

meritã sã fie primarul comunei Roseþi
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lângã ciºmele, case Murfatlar. Nici þipenie, 
scâlciate, ici – colo doar pãsãri rotindu-se în 
gorgane cu oase de prinþi aer... Mã întreabã paznicul 
ºi podoabe ascunse în (cu costum ºi cravatã) din 

Mi-am reamintit de ºi Educaþiei Socialiste, de Triumf  sã-l înãlþãm pe strãfunduri, pereþi de lut uºa gheretei ce caut. Eu îi 
Iulian (Iulicã) Antonescu, aceastã poveste, aparent Þãran cu un bob de grâu cu cuiburi de lãstuni, rãspund cã un muzeu... 
un personaj fabulos. bizarã, la Sfinþii 40 de peste brazdã. Iulicã a borduri de nuci, vii ºi Miºcã o mânã a lehamite 
Falstaffian, cu ochi ºireþi Mucenici din Sevastos, pe zâmbit, s-a urcat iar în livezi... vii ºi livezi... ºi mã întoarce cu o alee 
sub ochelari de aproape, când aºteptam plecarea trãsura lui ºi a dat din cap mai jos.La o marne de pãdure de cu faþa smeadã îndreptatã spre Murfatlar. Mi-am de n-am înþeles nimic. 

fagi, doi copii, o fetiþã ºi Simt de afarã, din cerul în sus, fãrã urme de rictus bãut cafeaua la Ostrov, la Peste câteva zile, mi-a un bãieþel, îmbiau respirat, cã Muzeul Viei ºi ºi scrâºnit de dinþi, Iulicã Centrul Transfrontalier de încredinþat, în secret zicea trecãtorii sã cumpere Vinului, singurul muzeu Oenologie ºi Viticulturã Antonescu îºi bãtea parcã el, o varinatã strategicã: eara se lãsase viorele culese de Mãcinici. pavilionar cu aceastã „Terasele Dunãrii", o joc tot timpul de ce vedea Muzeul Satului va fi demult. Era atâta tematicã din þarã, nu poate Erau – nu erau la ºcoalã instituþie înfiinþatã în ºi auzea. Culmea, ierarhia demontat de armatã casã liniºte cã se auzea S masca un dureros micuþii, vesteau – ne fostul depozit pentru de partid îl aprecia, îl cu casã ºi va fi mutat la refrenul barierei dinspre abandon. vesteau primãvara? Am Slobozia, grânarul Þãrii fermentarea tutunului, îngãduia, chiar îl aproba! calea feratã. Câte un fost nemilos cã le-am dat Încerc sã mã înscriu într-etc. etc. etc. Soþul prim – construit de Casa Noi, din ultimul eºalon, îl claxon rãzleþ pãrea un  câþiva lei? Fetiþa îmi un circuit ilogic de secretarei Alexandrina, Autonomã a Monopolului vedeam întotdeauna într-o semnal dintr-o altã lume. spune cã mama ei e vizitare. Privesc vitrinele generalul Gãinuºe, urma sã Regatului Român (C.A.M. trãsurã. Era o bibliotecã Se încheiase ºedinþa, mã bolnavã de inimã. În din fier ruginit ºi sticlã fie promovat pentru ) în anii 1924 – 1925. în miºcare, fericit cu un cãzneam sã înfund satele lor, copiii care vând prãfuitã, înãuntrul cãrora coordonarea acþiunii. Clãdirea, impozantã, cu humor subtil, de nu ºtiai concluziile într-o geantã viorele anunþã un infarct s-au amestecat straturi de Când a auzit, Alexandrina imens potenþial, cu subsol, când sictireºte sau când de pvc. Iulian Antonescu general... culturi arheologice cu Gãinuºe s-a simþit parter ºi patru etaje, cu susþine sau aduleazã. îºi ºtergea ochelarii în etichete neschimbate de *Ecaterina a II-a. rezolvãri constructive Iulian Antonescu timp ce scanda din jumãtate de veac. La Crama Murfatlar ne impresionante , a fost Generalul Ion construia, bãrbierind arici, Horaþiu... Ghidul muzeului stã închis aºtepta echipa lui Traian restauratã cu fonduri Olteanu,personaj cãrãri de culturã.
 „Tovarãºu Rãzvan, nu într-un birou mascat de un Cliante, directorul europene în 2016.echilibrat, gospodar ºi Ne ºtiam de la Bacãu, de 
pleca!" Alexandrina perete fals. Caut un Muzeului Naþional de influent, era aºteptat la În dimineaþa de-atunci, am pe când eram adolescent 
Gãinuºe, prim – secretar catalog, un fly-er, un petec Arheologie ºi Istorie a Cabinetul 2, nu înainte de reprivit spaþiul de la iar tata nu îi uda încã 
al  „judeþenei  PCR de hârtie cu o informaþie Dobrogei, Constanþa, a primi de la Iulicã o primul etaj, unde, nu grãdina lui Constantin 
Ialomiþa" se precipitã spre mãcar de-un deget. Nimic. instituþie care în 1970 hârtie. demult, izbutisem o Doncea. Iulicã Antonescu, 
o uºã. Mai avea puþin ºi Cineva trage apa de la avea sã înfiinþeze Muzeul expoziþie de unelte despre Noaptea, Iulian Antonescu pe atunci diriguitor al 
atingea cu cocul pragul de closetul din spatele hãrþii Viei ºi Vinului. þãranii din apusul a arat sufrageria de-acasã, culturii bãcãoane, 
sus. Revine din oficiul din expirate, cu grija de a nu Enervat de pasivitatea Dobrogei care, obligaþi de învârtindu-se în jurul unei transforma ºedinþele de 
spatele biroului cu un sparge tihna locului celor de la Cramã, dar ºi pãmânt, de ape, de sfinþi coli albe A4. A aþipit cam partid  în cenacluri 
calup de ºuncã presatã ºi abandonat. încântat de ce vãzuse la ºi autoritãþi, au rãmas un ceas. Când s-a trezit a literare. Era un spectacol. 
o sticlã de vin Murfatlar. Cliante mã zoreºte, îmi Centrul Transfrontalier..., întotdeauna la fel de mototolit hârtia de pe De-i plãceai, nu te lãsa la 
„Pentru acasã, tovarãºu face semn sã începem Traian Cliante a decis, plugari ºi viticultori, la fel masã ºi a aruncat-o pe strapontinã.
Rãzvan". Nu-mi spunea evacuarea muzeului. nici mai mult, nici mai de crescãtori de animale ºi fereastrã. A ridicat Dupã ce a murit „domnul „Ciucã", dupã numele de Trãiesc clipe puþin, desfiinþarea pescari, la fel de grãdinari receptorul telefonului ºi în colonel", cum îi spunea familie, mã alinta asemãnãtoare cu cele din Muzeului din Murfatlar ºi ºi apicultori... la fel de... poziþie de drepþi a tranºat tatãlui meu, ºi de nu-mi pronunþându-mi noaptea împãrþitã cu transferarea întregului aºteptarea: „Sã trãiþi La parter, am dat cu pasul trãia mama, Iulicã prenumele, semn clar cã Iulian Antonescu acasã la patrimoniu la Ostrov. Eu tovarãºe general, sunt eu, în spaþiile prevãzute Antonescu m-ar fi înfiat. mã aprecia. mine, la Slobozia. Atunci, trebuia sã confirm Iulian Antonescu, soldatul pentru un Muzeu al Viei ºi Ideea mea de a înfãptui 

urma sã zdruncin propunerea, acceptând sã Printr-un singur gest, dvs credincios. Vã raportez, Vinului. Mã aflu într-o Muzeul Agriculturii o 
memoria satului, acum mai deschid un capitol în primul secretar recunoºtea legat de Muzeul Satului, cã societate comercialã gândea ca pe o ieºire din 
urma sã primesc o donaþie viaþa mea neliniºtitã.nu am reuºit sã vorbesc cu criza de alimente din privatã, deci iau în seamã blestemul lui Cain, ca un 
dintr-un abandon. „Cine „Epo-ca de aur", chiar Dimitrie Gusti". „Alo, alo, Aflasem cã Murfatlar dorinþa Oanei Belu, dar eu basm ºi o poruncã a 
sunt eu?".alo...". Am rãsuflat uºurat.dacã se afla într-un oraº, România S.A. se scufundã. aº fi început lucrarea de la ultimilor þãrani români.

Slobozia – Veche, Împachetãm în cartoane A plecat la Bucureºti pe la Cel mai mare ºi mai Lipniþa, din capãtul Se uneltea pe atunci ca 
recunoscut de  „Europa de vinãrie ºi folie cu bule 10, cu maºina „partidului". cunoscut producãtor de celãlalt al Domeniilor Muzeul Satului sã fie 
liberã" ca Occidentul unei primele obiecte. Erau „Ai grijã în viaþã, sã nu fii vinuri din România, Ostrov. Fãrã împrumuturi, mutat dincolo de lacul 
þãri în care se crãpa de obiecte sau fragmente de arestat!". ?!?. deþinãtor a 3000 de ha de cu mai multã cãutare ºi cu Mogoºoaia. Palatul 
foame. evenimente dintr-o lume vie, cu o cotã de piaþã de Cam peste trei ani de la mai mult de o brumã de Elisabeta îi rãmânea fãrã 

rãsturnatã?16% ºi 20 de milioane de acest episod, pe care l-am  „Sã trãiþi!", Antonescu. bani, aº fi rãmas miros de obiele Elenei 
Plecãm spre Ostrov. Pe sticle de vin produse pe trãit, dar tot nu-l cred, l-„Sã aveþi poftã!", Gãinuºe proprietarul mieilor mei Ceauºescu, pentru 
drum mã gândesc cã an, a intrat în insolvenþã. am cãutat sã-mi spunã ce (altã gãselniþã din vreme). de Paºti. meditaþie ºi ieºire mai 
Dumnezeu nu i-a cerut lui Peste butoaiele de vin s-a a fost cu hârtia ºi ce-a Tot ea: „Nu uitaþi sã-i *lesne spre lacul Herãstrãu. 
Avraam nimic în afara aºternut plasa tipicã a gândit atunci, la plecarea transmiteþi mâine salutãrile Aºa se vorbea, dar era Cu chiu cu vai, am plecat 
normei. Isaac îi aparþinea marilor scandaluri. ANAF mele tovarãºului general din Slobozia. Nu mai prea simplu. E adevãrat spre Cramele Murfatlar, 
deja. „Nu întârzia a-mi a sesizat DNA cu privire Olteanu". rãspundea la telefon. Într-cã, pe atunci Muzeul însoþit de doi oameni 
aduce pârga ariei tale ºi a la evaziunea de 160 de o zi – era 24 Ianuarie Era ora când ultimii Satului trãia din rutinã. talentaþi: Costicã ºi Nicu. 
teascului tãu...", îi milioane de euro produsã 1991 – am urcat scãrile ospãtari de la „Restaurant Mai nimic pe uliþele lui... În cabina camionetei am 
porunceºte Dumnezeu lui în intervalul 2010 – 2016 blocului în care locuia ºi l-– Terasa  Ialomiþa" vorbit de familii, de Pânã sã mã cuprindã 
Moise (Ieºirea 22, 29).de grupul de firme am gãsit în sicriu.puneau scaunele pe mese salarii, de Mãnãstirea zvonul, îi spusesem lui 

Euroavipo, din care face Rãzvan Ciucã,Muzeul Satului a trãit. ºi fãceau monetarul. Dervent (Costicã muncise Iulicã ideea mea: sã facem 
parte ºi Murfatlar etc. Domeniile Ostrov, 2017, Ce se întâmplase în ziua Muzeul Agriculturii în Muzeul Agriculturii a acolo 14 ani ca sudor, 
Privesc instalaþiile de înainte de Buna Vestirede atunci? Spre prânz pavilionul H primit viaþã în 1996, de ºofer ºi bun la toate), de  (ce mobilã 
dincolo de poarta venise la Slobozia, din ºi pe când voi împlini     Buna Vestire. Bulgaria ºi viaþa de apoi.gãseai acolo!) ºi împreunã 
principalã a Cramei partea Consiliului Culturii 70 de anicu Muzeul Satului ºi Arcul * Am trecut în vitezã pe 

CÂND TOTUL E POSIBIL

izita domnului Ministru Bodog demersurile pentru obþinerea investiþiilor 
desfãºuratã sãptãmâna trecutã s-a trebuie fãcute la iniþiativa conducerii 
realizat pentru a trage un semnal V spitalului, dar evident lipsa acesteia nu 

de alarmã asupra gravitãþii situaþiei poate atrage decât lipsa banilor alocaþi 
legate de riscul unei declasificãri, Spitalului Judeþean Cãlãraºi. Poate nu 
funcþionarea într-un spaþiu cu grad de ºtiaþi, dar în timpul vizitei domnului 
risc seismic II, lipsa personalului medical, Bodog, i s-a solicitat domnului Preºedinte 
dar ºi a lipsei investiþiilor din cadrul al CJ sã transmitã cãtre Minister toate 
Spitalului Judeþean Cãlãraºi. Toate aceste datele legate de posturile vacante din 
probleme pe care le-am identificat cu spital, atât cele de management, cât ºi 
stupoare mi-au determinat implicarea în cele pentru personalul medical, pentru a 
aceastã problemã pe care o consider putea fi publicate pe platforma creeatã 
esenþialã pentru comunitatea pentru ocuparea forþei de muncã din 
cãlãrãºeanã. ªtim cu toþii cã boala nu sistemul sanitar. Nu pot sã înþeleg de ce 
este ceva controlabil, nu þine de culoare existã aceastã "reþinere" faþã colaborarea 
politicã, de clasã socialã, de studii sau cu Ministerul Sãnãtãþii, în condiþiile în 
situaþie financiarã, de aceea este de care oricum avem deficit de personal ºi 
datoria noastrã umanã sã ne implicãm noi, PSD-ul, am arãtat deschidere în a 
atunci când poate avem puterea sã o susþine ºi promova oferta de angajare în 
facem doar pentru a salva vieþi, chiar cadrul Spitalului Judeþean Cãlãraºi. Este 
dacã riºti sã fi mustrat cã nu urmãreºti justificabil interimatul postului de 
un interes politic. manager datoritã urgentãrii încheierii 

contractelor cu Casa de Asigurãri de Au existat discuþii cã în urma vizitei 
Sãnãtate, dar nu existã explicaþie pentru domnului Ministru ar fi ieºit la ivealã 

modern sã nu reuºim sã menþinem pe ºi sã le aflu eu într-o singurã zi pe lipsa demarãrii procedurilor privind probleme pe care acesta nu le-a vãzut. 
linia de plutire o unitate sanitarã din sãptãmânã de audienþe?! Cum sã ocuparea transparentã a posturilor Vreau sã clarific un singur lucru, nu este 
cauza lipsei personalului. Când am venit acceptãm ca în situaþia în care se aflã vacante. de pus la îndoialã spiritul critic ºi 
în Cãlãraºi pentru prima datã, am spitalul, directorul medical sã plece în 

profesionalismul domnului Bodog doar Vã asigur, dragi cãlãrãºeni, cã eu, Roxana întâlnit medici devotaþi, pasionaþi ºi buni concediu de odihnã?! În plus, ºi dupã 
pentru cã acesta a ales sã discute situaþia Natalia PAÞURCÃ, Senator al României profesioniºti recunoscuþi de colegii lor din întoarcerea din acest concediu doamna 
în faþa presei cu diplomaþie ºi optimism. ales în circumscripþia 12 Cãlãraºi, voi fi þarã. Ce s-a întâmplat cu aceºti oameni? Nãsturicã pare în continuare stresatã ºi 
Poate asta ar trebui sã fie o lecþie pentru 

atentã la fiecare pas întreprins de Au ales sã plece ºi sã profeseze în impulsivã prin afirmaþiile jignitoare pe 
toþi cei care aleg sã denigreze acest judeþ 

conducerea Consiliului Judeþean, voi Bucureºti sau în þarã, majoritatea care le adreseazã personalului din spital. 
zilnic, evitând sã scoatã la ivealã ºi ceea 

regãsindu-i la conducerea unor spitale O fi existând o înþelegere tacitã între sancþiona orice defavor adus comunitãþii ce avem frumos de oferit. Ar fi fost 
cunoscute din România sau ocupând conducerea Consiliului ºi aceastã doamnã ºi, fãrã ruºine, îmi doresc sã laud orice neadecvat ca tocmai domnia sa, cel care 
posturi de ºefi de secþii. Ceea ce este mai sau între cei care îl consiliazã pe domnul demers pozitiv adus cãlãrãºenilor mei, îºi doreºte sã sprijine acest spital pentru 
dureros este faptul cã în fiecare zi Preºedinte ºi ea? Înþeleg cã este omenesc indiferent de culoarea politicã a a evita declasificarea, sã scoatã în 
constat cã ºi cei care au ales sã rãmânã sã greºeºti, o datã-de douã ori, dar haideþi reuºitelor. Este preferabil sã înþeleagã ºi evidenþã realitatea crudã. 
ajung la "capãtul puterilor" ºi aleg sã sã ne facem bine cã nu avem unde sã ne cei "mai maturi" cã sistemul medical nu În momentul în care am ales sã discut plece. Toþi aceºti oameni se aflã în tratãm! trebuie privit cu ochi politici, ca un situaþia Spitalului Judeþean Cãlãraºi cu subordinea unuia, anume doamna Dr. Despre problema investiþiilor vã pot simplu deconcentrat în care ne sprijinim domnul Ministru, mi-am stabilit o listã de Nãsturicã, directorul medical al Spitalului spune doar cã, la momentul de faþã, am colegii de partid în ocuparea funcþiilor de prioritãþi, promiþându-mi cã voi face tot Judeþean Cãlãraºi. ªtiu cã doamna a fost mâinile legate. În momentul în care conducere, ci rolul nostru, al ce îmi stã în putinþã sã gãsesc soluþii trimisã în comisia de eticã a spitalului actuala conducere a judeþului a arãtat politicienilor, este doar acela de sprijin al optime pentru rezolvarea problemelor de pentru comportamentul recalcitrant ºi deschidere spre transparenþã ºi actului medical prin creearea de pârghii maximã urgenþã. În ceea ce priveºte jignitor al acesteia ºi vã asigur cã aceastã comunicare, am reuºit sã mã implic 

optime dezvoltãrii ºi performanþei acestui declasificarea, consider cã am fãcut atitudine nu face obiectul unui pentru soluþionare, dar se pare cã sunt 
domeniu. Eu promit sã fiu unul dintre demersurile necesare pentru ca, prin management medical eficient. Cum este îngrãditã pânã la urmãtoarele rectificãri 
promotorii actului medical de calitate din prisma autoritãþii domnului Bodog, posibil ca factorul determinant pentru bugetare. Atâta timp cât posturile din 

Spitalul Judeþean Cãlãraºi sã funcþioneze cel mai mare spital din Bãrãgan, iar plecarea medicilor sã primeascã în spital, atât de conducere, cât ºi pentru 
conducerea Consiliului Judeþean sã sub gradul III de clasificare cel puþin continuare susþinere?! Este posibil ca personalul medical, nu sunt scoase la 

pânã în anul 2020. înþeleagã cã aportul lor este pur într-adevãr conducerea Consiliului concurs, în mod transparent ºi echitabil, 
administrativ, nu de implicare directã în Este revoltãtor ca în anul 2017, într-o Judeþean sã nu cunoascã toate aceste nu vom putea niciodatã sã reabilitãm 
orice þine de actul medical.Românie europeanã, într-un Cãlãraºi probleme de comportament ale doamnei situaþia managementului. Toate 

n Comunicat de presã

Senator PSD Roxana Paþurcã: „Este revoltãtor ca în 
anul 2017, într-o Românie europeanã, într-un Cãlãraºi 
modern sã nu reuºim sã menþinem pe linia de plutire 

o unitate sanitarã din cauza lipsei personalului"

rogramul „Start-up Nation" fost prezenþi în faþa publicului 
este una dintre mãsurile interesat domnul Secretar de Stat 
propuse în programul de al  Ministerului pentru Mediul de P

guvernare al PSD ºi adoptate de Afaceri, Comerþ ºi Antreprenoriat, 
Guvern la începutul anului pentru Harry-Ilan Laufer ºi domnul 
a veni în sprijinul mediului de Secretar de Stat al Secretariatului 
afaceri din România, susþinând General al Guvernului, Adrian 
tinerii antreprenori ºi ideile Mlãdinoiu. Aceºtia au rãspuns 
inovatoare ce ar putea duce la întrebãrilor publicului ºi ale 
performanþã în afaceri. Acest presei, au prezentat detaliile 
program reprezintã o rampã de proiectului ce urmeazã a fi lansat 
lansare spre prosperitate ºi de în luna mai ºi au asigurat 
aceea ne-am dorit sã informãm succesul tuturor celor dornici de 
cãlãrãºenii în legãturã cu accesarea banilor pentru 
accesibilitatea ºi beneficiile dezvoltarea afacerilor lor. 
acestui proiect. Susþinem acest proiect inovator ºi 

ambiþios, credem în succesul În spirjinul nostru, la iniþiativa 
dezvoltãrii mediului de afaceri ºi a domnului Subsecretar de Stat al 
creativitãþii tinerilor, dar mai ales Ministerului Tineretului ºi 
în creearea unui mediu optim de Sportului, Preºedinte interimar 
performanþã!PSD Cãlãraºi Ciprian Pandea, au 

Programul „Start-up 
Nation", beneficii ºi sprijin 
pentru tinerii antreprenori

Mircea Brânduºã În opinia artistului plastic 
Florian Mihãilescu, profesor 
de arte murale la Liceul de âmbãtã, 25 martie 
Arte Plastice „Nicolae 2017, ora 11. 00, la 
Tonitza” din Bucureºti, SMuzeul Municipal 
perioada aleasã pentru Cãlãraºi (fostul sediu al 
derularea expoziþiei ºi primãriei) se va vernisa 
lucrãrile expuse pe simeze, 

expoziþia de picturã „Între 
readuc în atenþia publicului 

sacru ºi profan” a artiºtilor cãlãrãºean iubitor de artã, cu 
plastici: Florian Mihãilescu, ocazia Postului Paºtelui, atât 
Cîrstina de la Studina ºi ciclul patimilor Mântuitorului 
Silviu Ioan Soare. Iisus Hristos, cât mai ales 
Concomitent, la muzeu se va bucuria eternã a Învierii!
desfãºura a doua ediþie a Toate aceste evenimente sunt 
„Salonului florilor”. posibile datoritã implicãrii ºi 
Curatorul acestei expoziþii va sprijinului directorului 
fi criticul de artã Ana-Amelia Muzeului Municipial Cãlãraºi, 
Dincã. domnul Florin Rãdulescu.

Expoziþie de picturã la Cãlãraºi
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lângã ciºmele, case Murfatlar. Nici þipenie, 
scâlciate, ici – colo doar pãsãri rotindu-se în 
gorgane cu oase de prinþi aer... Mã întreabã paznicul 
ºi podoabe ascunse în (cu costum ºi cravatã) din 

Mi-am reamintit de ºi Educaþiei Socialiste, de Triumf  sã-l înãlþãm pe strãfunduri, pereþi de lut uºa gheretei ce caut. Eu îi 
Iulian (Iulicã) Antonescu, aceastã poveste, aparent Þãran cu un bob de grâu cu cuiburi de lãstuni, rãspund cã un muzeu... 
un personaj fabulos. bizarã, la Sfinþii 40 de peste brazdã. Iulicã a borduri de nuci, vii ºi Miºcã o mânã a lehamite 
Falstaffian, cu ochi ºireþi Mucenici din Sevastos, pe zâmbit, s-a urcat iar în livezi... vii ºi livezi... ºi mã întoarce cu o alee 
sub ochelari de aproape, când aºteptam plecarea trãsura lui ºi a dat din cap mai jos.La o marne de pãdure de cu faþa smeadã îndreptatã spre Murfatlar. Mi-am de n-am înþeles nimic. 

fagi, doi copii, o fetiþã ºi Simt de afarã, din cerul în sus, fãrã urme de rictus bãut cafeaua la Ostrov, la Peste câteva zile, mi-a un bãieþel, îmbiau respirat, cã Muzeul Viei ºi ºi scrâºnit de dinþi, Iulicã Centrul Transfrontalier de încredinþat, în secret zicea trecãtorii sã cumpere Vinului, singurul muzeu Oenologie ºi Viticulturã Antonescu îºi bãtea parcã el, o varinatã strategicã: eara se lãsase viorele culese de Mãcinici. pavilionar cu aceastã „Terasele Dunãrii", o joc tot timpul de ce vedea Muzeul Satului va fi demult. Era atâta tematicã din þarã, nu poate Erau – nu erau la ºcoalã instituþie înfiinþatã în ºi auzea. Culmea, ierarhia demontat de armatã casã liniºte cã se auzea S masca un dureros micuþii, vesteau – ne fostul depozit pentru de partid îl aprecia, îl cu casã ºi va fi mutat la refrenul barierei dinspre abandon. vesteau primãvara? Am Slobozia, grânarul Þãrii fermentarea tutunului, îngãduia, chiar îl aproba! calea feratã. Câte un fost nemilos cã le-am dat Încerc sã mã înscriu într-etc. etc. etc. Soþul prim – construit de Casa Noi, din ultimul eºalon, îl claxon rãzleþ pãrea un  câþiva lei? Fetiþa îmi un circuit ilogic de secretarei Alexandrina, Autonomã a Monopolului vedeam întotdeauna într-o semnal dintr-o altã lume. spune cã mama ei e vizitare. Privesc vitrinele generalul Gãinuºe, urma sã Regatului Român (C.A.M. trãsurã. Era o bibliotecã Se încheiase ºedinþa, mã bolnavã de inimã. În din fier ruginit ºi sticlã fie promovat pentru ) în anii 1924 – 1925. în miºcare, fericit cu un cãzneam sã înfund satele lor, copiii care vând prãfuitã, înãuntrul cãrora coordonarea acþiunii. Clãdirea, impozantã, cu humor subtil, de nu ºtiai concluziile într-o geantã viorele anunþã un infarct s-au amestecat straturi de Când a auzit, Alexandrina imens potenþial, cu subsol, când sictireºte sau când de pvc. Iulian Antonescu general... culturi arheologice cu Gãinuºe s-a simþit parter ºi patru etaje, cu susþine sau aduleazã. îºi ºtergea ochelarii în etichete neschimbate de *Ecaterina a II-a. rezolvãri constructive Iulian Antonescu timp ce scanda din jumãtate de veac. La Crama Murfatlar ne impresionante , a fost Generalul Ion construia, bãrbierind arici, Horaþiu... Ghidul muzeului stã închis aºtepta echipa lui Traian restauratã cu fonduri Olteanu,personaj cãrãri de culturã.
 „Tovarãºu Rãzvan, nu într-un birou mascat de un Cliante, directorul europene în 2016.echilibrat, gospodar ºi Ne ºtiam de la Bacãu, de 
pleca!" Alexandrina perete fals. Caut un Muzeului Naþional de influent, era aºteptat la În dimineaþa de-atunci, am pe când eram adolescent 
Gãinuºe, prim – secretar catalog, un fly-er, un petec Arheologie ºi Istorie a Cabinetul 2, nu înainte de reprivit spaþiul de la iar tata nu îi uda încã 
al  „judeþenei  PCR de hârtie cu o informaþie Dobrogei, Constanþa, a primi de la Iulicã o primul etaj, unde, nu grãdina lui Constantin 
Ialomiþa" se precipitã spre mãcar de-un deget. Nimic. instituþie care în 1970 hârtie. demult, izbutisem o Doncea. Iulicã Antonescu, 
o uºã. Mai avea puþin ºi Cineva trage apa de la avea sã înfiinþeze Muzeul expoziþie de unelte despre Noaptea, Iulian Antonescu pe atunci diriguitor al 
atingea cu cocul pragul de closetul din spatele hãrþii Viei ºi Vinului. þãranii din apusul a arat sufrageria de-acasã, culturii bãcãoane, 
sus. Revine din oficiul din expirate, cu grija de a nu Enervat de pasivitatea Dobrogei care, obligaþi de învârtindu-se în jurul unei transforma ºedinþele de 
spatele biroului cu un sparge tihna locului celor de la Cramã, dar ºi pãmânt, de ape, de sfinþi coli albe A4. A aþipit cam partid  în cenacluri 
calup de ºuncã presatã ºi abandonat. încântat de ce vãzuse la ºi autoritãþi, au rãmas un ceas. Când s-a trezit a literare. Era un spectacol. 
o sticlã de vin Murfatlar. Cliante mã zoreºte, îmi Centrul Transfrontalier..., întotdeauna la fel de mototolit hârtia de pe De-i plãceai, nu te lãsa la 
„Pentru acasã, tovarãºu face semn sã începem Traian Cliante a decis, plugari ºi viticultori, la fel masã ºi a aruncat-o pe strapontinã.
Rãzvan". Nu-mi spunea evacuarea muzeului. nici mai mult, nici mai de crescãtori de animale ºi fereastrã. A ridicat Dupã ce a murit „domnul „Ciucã", dupã numele de Trãiesc clipe puþin, desfiinþarea pescari, la fel de grãdinari receptorul telefonului ºi în colonel", cum îi spunea familie, mã alinta asemãnãtoare cu cele din Muzeului din Murfatlar ºi ºi apicultori... la fel de... poziþie de drepþi a tranºat tatãlui meu, ºi de nu-mi pronunþându-mi noaptea împãrþitã cu transferarea întregului aºteptarea: „Sã trãiþi La parter, am dat cu pasul trãia mama, Iulicã prenumele, semn clar cã Iulian Antonescu acasã la patrimoniu la Ostrov. Eu tovarãºe general, sunt eu, în spaþiile prevãzute Antonescu m-ar fi înfiat. mã aprecia. mine, la Slobozia. Atunci, trebuia sã confirm Iulian Antonescu, soldatul pentru un Muzeu al Viei ºi Ideea mea de a înfãptui 

urma sã zdruncin propunerea, acceptând sã Printr-un singur gest, dvs credincios. Vã raportez, Vinului. Mã aflu într-o Muzeul Agriculturii o 
memoria satului, acum mai deschid un capitol în primul secretar recunoºtea legat de Muzeul Satului, cã societate comercialã gândea ca pe o ieºire din 
urma sã primesc o donaþie viaþa mea neliniºtitã.nu am reuºit sã vorbesc cu criza de alimente din privatã, deci iau în seamã blestemul lui Cain, ca un 
dintr-un abandon. „Cine „Epo-ca de aur", chiar Dimitrie Gusti". „Alo, alo, Aflasem cã Murfatlar dorinþa Oanei Belu, dar eu basm ºi o poruncã a 
sunt eu?".alo...". Am rãsuflat uºurat.dacã se afla într-un oraº, România S.A. se scufundã. aº fi început lucrarea de la ultimilor þãrani români.

Slobozia – Veche, Împachetãm în cartoane A plecat la Bucureºti pe la Cel mai mare ºi mai Lipniþa, din capãtul Se uneltea pe atunci ca 
recunoscut de  „Europa de vinãrie ºi folie cu bule 10, cu maºina „partidului". cunoscut producãtor de celãlalt al Domeniilor Muzeul Satului sã fie 
liberã" ca Occidentul unei primele obiecte. Erau „Ai grijã în viaþã, sã nu fii vinuri din România, Ostrov. Fãrã împrumuturi, mutat dincolo de lacul 
þãri în care se crãpa de obiecte sau fragmente de arestat!". ?!?. deþinãtor a 3000 de ha de cu mai multã cãutare ºi cu Mogoºoaia. Palatul 
foame. evenimente dintr-o lume vie, cu o cotã de piaþã de Cam peste trei ani de la mai mult de o brumã de Elisabeta îi rãmânea fãrã 

rãsturnatã?16% ºi 20 de milioane de acest episod, pe care l-am  „Sã trãiþi!", Antonescu. bani, aº fi rãmas miros de obiele Elenei 
Plecãm spre Ostrov. Pe sticle de vin produse pe trãit, dar tot nu-l cred, l-„Sã aveþi poftã!", Gãinuºe proprietarul mieilor mei Ceauºescu, pentru 
drum mã gândesc cã an, a intrat în insolvenþã. am cãutat sã-mi spunã ce (altã gãselniþã din vreme). de Paºti. meditaþie ºi ieºire mai 
Dumnezeu nu i-a cerut lui Peste butoaiele de vin s-a a fost cu hârtia ºi ce-a Tot ea: „Nu uitaþi sã-i *lesne spre lacul Herãstrãu. 
Avraam nimic în afara aºternut plasa tipicã a gândit atunci, la plecarea transmiteþi mâine salutãrile Aºa se vorbea, dar era Cu chiu cu vai, am plecat 
normei. Isaac îi aparþinea marilor scandaluri. ANAF mele tovarãºului general din Slobozia. Nu mai prea simplu. E adevãrat spre Cramele Murfatlar, 
deja. „Nu întârzia a-mi a sesizat DNA cu privire Olteanu". rãspundea la telefon. Într-cã, pe atunci Muzeul însoþit de doi oameni 
aduce pârga ariei tale ºi a la evaziunea de 160 de o zi – era 24 Ianuarie Era ora când ultimii Satului trãia din rutinã. talentaþi: Costicã ºi Nicu. 
teascului tãu...", îi milioane de euro produsã 1991 – am urcat scãrile ospãtari de la „Restaurant Mai nimic pe uliþele lui... În cabina camionetei am 
porunceºte Dumnezeu lui în intervalul 2010 – 2016 blocului în care locuia ºi l-– Terasa  Ialomiþa" vorbit de familii, de Pânã sã mã cuprindã 
Moise (Ieºirea 22, 29).de grupul de firme am gãsit în sicriu.puneau scaunele pe mese salarii, de Mãnãstirea zvonul, îi spusesem lui 

Euroavipo, din care face Rãzvan Ciucã,Muzeul Satului a trãit. ºi fãceau monetarul. Dervent (Costicã muncise Iulicã ideea mea: sã facem 
parte ºi Murfatlar etc. Domeniile Ostrov, 2017, Ce se întâmplase în ziua Muzeul Agriculturii în Muzeul Agriculturii a acolo 14 ani ca sudor, 
Privesc instalaþiile de înainte de Buna Vestirede atunci? Spre prânz pavilionul H primit viaþã în 1996, de ºofer ºi bun la toate), de  (ce mobilã 
dincolo de poarta venise la Slobozia, din ºi pe când voi împlini     Buna Vestire. Bulgaria ºi viaþa de apoi.gãseai acolo!) ºi împreunã 
principalã a Cramei partea Consiliului Culturii 70 de anicu Muzeul Satului ºi Arcul * Am trecut în vitezã pe 

CÂND TOTUL E POSIBIL

izita domnului Ministru Bodog demersurile pentru obþinerea investiþiilor 
desfãºuratã sãptãmâna trecutã s-a trebuie fãcute la iniþiativa conducerii 
realizat pentru a trage un semnal V spitalului, dar evident lipsa acesteia nu 

de alarmã asupra gravitãþii situaþiei poate atrage decât lipsa banilor alocaþi 
legate de riscul unei declasificãri, Spitalului Judeþean Cãlãraºi. Poate nu 
funcþionarea într-un spaþiu cu grad de ºtiaþi, dar în timpul vizitei domnului 
risc seismic II, lipsa personalului medical, Bodog, i s-a solicitat domnului Preºedinte 
dar ºi a lipsei investiþiilor din cadrul al CJ sã transmitã cãtre Minister toate 
Spitalului Judeþean Cãlãraºi. Toate aceste datele legate de posturile vacante din 
probleme pe care le-am identificat cu spital, atât cele de management, cât ºi 
stupoare mi-au determinat implicarea în cele pentru personalul medical, pentru a 
aceastã problemã pe care o consider putea fi publicate pe platforma creeatã 
esenþialã pentru comunitatea pentru ocuparea forþei de muncã din 
cãlãrãºeanã. ªtim cu toþii cã boala nu sistemul sanitar. Nu pot sã înþeleg de ce 
este ceva controlabil, nu þine de culoare existã aceastã "reþinere" faþã colaborarea 
politicã, de clasã socialã, de studii sau cu Ministerul Sãnãtãþii, în condiþiile în 
situaþie financiarã, de aceea este de care oricum avem deficit de personal ºi 
datoria noastrã umanã sã ne implicãm noi, PSD-ul, am arãtat deschidere în a 
atunci când poate avem puterea sã o susþine ºi promova oferta de angajare în 
facem doar pentru a salva vieþi, chiar cadrul Spitalului Judeþean Cãlãraºi. Este 
dacã riºti sã fi mustrat cã nu urmãreºti justificabil interimatul postului de 
un interes politic. manager datoritã urgentãrii încheierii 

contractelor cu Casa de Asigurãri de Au existat discuþii cã în urma vizitei 
Sãnãtate, dar nu existã explicaþie pentru domnului Ministru ar fi ieºit la ivealã 

modern sã nu reuºim sã menþinem pe ºi sã le aflu eu într-o singurã zi pe lipsa demarãrii procedurilor privind probleme pe care acesta nu le-a vãzut. 
linia de plutire o unitate sanitarã din sãptãmânã de audienþe?! Cum sã ocuparea transparentã a posturilor Vreau sã clarific un singur lucru, nu este 
cauza lipsei personalului. Când am venit acceptãm ca în situaþia în care se aflã vacante. de pus la îndoialã spiritul critic ºi 
în Cãlãraºi pentru prima datã, am spitalul, directorul medical sã plece în 

profesionalismul domnului Bodog doar Vã asigur, dragi cãlãrãºeni, cã eu, Roxana întâlnit medici devotaþi, pasionaþi ºi buni concediu de odihnã?! În plus, ºi dupã 
pentru cã acesta a ales sã discute situaþia Natalia PAÞURCÃ, Senator al României profesioniºti recunoscuþi de colegii lor din întoarcerea din acest concediu doamna 
în faþa presei cu diplomaþie ºi optimism. ales în circumscripþia 12 Cãlãraºi, voi fi þarã. Ce s-a întâmplat cu aceºti oameni? Nãsturicã pare în continuare stresatã ºi 
Poate asta ar trebui sã fie o lecþie pentru 

atentã la fiecare pas întreprins de Au ales sã plece ºi sã profeseze în impulsivã prin afirmaþiile jignitoare pe 
toþi cei care aleg sã denigreze acest judeþ 

conducerea Consiliului Judeþean, voi Bucureºti sau în þarã, majoritatea care le adreseazã personalului din spital. 
zilnic, evitând sã scoatã la ivealã ºi ceea 

regãsindu-i la conducerea unor spitale O fi existând o înþelegere tacitã între sancþiona orice defavor adus comunitãþii ce avem frumos de oferit. Ar fi fost 
cunoscute din România sau ocupând conducerea Consiliului ºi aceastã doamnã ºi, fãrã ruºine, îmi doresc sã laud orice neadecvat ca tocmai domnia sa, cel care 
posturi de ºefi de secþii. Ceea ce este mai sau între cei care îl consiliazã pe domnul demers pozitiv adus cãlãrãºenilor mei, îºi doreºte sã sprijine acest spital pentru 
dureros este faptul cã în fiecare zi Preºedinte ºi ea? Înþeleg cã este omenesc indiferent de culoarea politicã a a evita declasificarea, sã scoatã în 
constat cã ºi cei care au ales sã rãmânã sã greºeºti, o datã-de douã ori, dar haideþi reuºitelor. Este preferabil sã înþeleagã ºi evidenþã realitatea crudã. 
ajung la "capãtul puterilor" ºi aleg sã sã ne facem bine cã nu avem unde sã ne cei "mai maturi" cã sistemul medical nu În momentul în care am ales sã discut plece. Toþi aceºti oameni se aflã în tratãm! trebuie privit cu ochi politici, ca un situaþia Spitalului Judeþean Cãlãraºi cu subordinea unuia, anume doamna Dr. Despre problema investiþiilor vã pot simplu deconcentrat în care ne sprijinim domnul Ministru, mi-am stabilit o listã de Nãsturicã, directorul medical al Spitalului spune doar cã, la momentul de faþã, am colegii de partid în ocuparea funcþiilor de prioritãþi, promiþându-mi cã voi face tot Judeþean Cãlãraºi. ªtiu cã doamna a fost mâinile legate. În momentul în care conducere, ci rolul nostru, al ce îmi stã în putinþã sã gãsesc soluþii trimisã în comisia de eticã a spitalului actuala conducere a judeþului a arãtat politicienilor, este doar acela de sprijin al optime pentru rezolvarea problemelor de pentru comportamentul recalcitrant ºi deschidere spre transparenþã ºi actului medical prin creearea de pârghii maximã urgenþã. În ceea ce priveºte jignitor al acesteia ºi vã asigur cã aceastã comunicare, am reuºit sã mã implic 

optime dezvoltãrii ºi performanþei acestui declasificarea, consider cã am fãcut atitudine nu face obiectul unui pentru soluþionare, dar se pare cã sunt 
domeniu. Eu promit sã fiu unul dintre demersurile necesare pentru ca, prin management medical eficient. Cum este îngrãditã pânã la urmãtoarele rectificãri 
promotorii actului medical de calitate din prisma autoritãþii domnului Bodog, posibil ca factorul determinant pentru bugetare. Atâta timp cât posturile din 

Spitalul Judeþean Cãlãraºi sã funcþioneze cel mai mare spital din Bãrãgan, iar plecarea medicilor sã primeascã în spital, atât de conducere, cât ºi pentru 
conducerea Consiliului Judeþean sã sub gradul III de clasificare cel puþin continuare susþinere?! Este posibil ca personalul medical, nu sunt scoase la 

pânã în anul 2020. înþeleagã cã aportul lor este pur într-adevãr conducerea Consiliului concurs, în mod transparent ºi echitabil, 
administrativ, nu de implicare directã în Este revoltãtor ca în anul 2017, într-o Judeþean sã nu cunoascã toate aceste nu vom putea niciodatã sã reabilitãm 
orice þine de actul medical.Românie europeanã, într-un Cãlãraºi probleme de comportament ale doamnei situaþia managementului. Toate 

n Comunicat de presã

Senator PSD Roxana Paþurcã: „Este revoltãtor ca în 
anul 2017, într-o Românie europeanã, într-un Cãlãraºi 
modern sã nu reuºim sã menþinem pe linia de plutire 

o unitate sanitarã din cauza lipsei personalului"

rogramul „Start-up Nation" fost prezenþi în faþa publicului 
este una dintre mãsurile interesat domnul Secretar de Stat 
propuse în programul de al  Ministerului pentru Mediul de P

guvernare al PSD ºi adoptate de Afaceri, Comerþ ºi Antreprenoriat, 
Guvern la începutul anului pentru Harry-Ilan Laufer ºi domnul 
a veni în sprijinul mediului de Secretar de Stat al Secretariatului 
afaceri din România, susþinând General al Guvernului, Adrian 
tinerii antreprenori ºi ideile Mlãdinoiu. Aceºtia au rãspuns 
inovatoare ce ar putea duce la întrebãrilor publicului ºi ale 
performanþã în afaceri. Acest presei, au prezentat detaliile 
program reprezintã o rampã de proiectului ce urmeazã a fi lansat 
lansare spre prosperitate ºi de în luna mai ºi au asigurat 
aceea ne-am dorit sã informãm succesul tuturor celor dornici de 
cãlãrãºenii în legãturã cu accesarea banilor pentru 
accesibilitatea ºi beneficiile dezvoltarea afacerilor lor. 
acestui proiect. Susþinem acest proiect inovator ºi 

ambiþios, credem în succesul În spirjinul nostru, la iniþiativa 
dezvoltãrii mediului de afaceri ºi a domnului Subsecretar de Stat al 
creativitãþii tinerilor, dar mai ales Ministerului Tineretului ºi 
în creearea unui mediu optim de Sportului, Preºedinte interimar 
performanþã!PSD Cãlãraºi Ciprian Pandea, au 

Programul „Start-up 
Nation", beneficii ºi sprijin 
pentru tinerii antreprenori

Mircea Brânduºã În opinia artistului plastic 
Florian Mihãilescu, profesor 
de arte murale la Liceul de âmbãtã, 25 martie 
Arte Plastice „Nicolae 2017, ora 11. 00, la 
Tonitza” din Bucureºti, SMuzeul Municipal 
perioada aleasã pentru Cãlãraºi (fostul sediu al 
derularea expoziþiei ºi primãriei) se va vernisa 
lucrãrile expuse pe simeze, 

expoziþia de picturã „Între 
readuc în atenþia publicului 

sacru ºi profan” a artiºtilor cãlãrãºean iubitor de artã, cu 
plastici: Florian Mihãilescu, ocazia Postului Paºtelui, atât 
Cîrstina de la Studina ºi ciclul patimilor Mântuitorului 
Silviu Ioan Soare. Iisus Hristos, cât mai ales 
Concomitent, la muzeu se va bucuria eternã a Învierii!
desfãºura a doua ediþie a Toate aceste evenimente sunt 
„Salonului florilor”. posibile datoritã implicãrii ºi 
Curatorul acestei expoziþii va sprijinului directorului 
fi criticul de artã Ana-Amelia Muzeului Municipial Cãlãraºi, 
Dincã. domnul Florin Rãdulescu.

Expoziþie de picturã la Cãlãraºi



Mircea Brânduºã terminaþi acest curs de arbitri ºi sper arbitri încã 4 arbitri care au susþinut 
cã veþi aplica pe terenurile de fotbal examenul pentru obþinerea categoriei 
tot ceea ce aþi învãþat. Sunteþi toþi a II-a de clasificare în ierarhia CJA e sâmbãtã, 18.03.2017, ºcoala 
tineri ºi puteþi sã ajungeþi în Cãlãraºi. La evenimentul de duminicã de arbitri organizatã de AJF 
categoriile superioare cât mai repede au fost invitaþi sã participe domnii Cãlãraºi în perioada 15.11.2016 D
posibil. Veþi avea sprijinul nostru, al Ionel Stan, preºedintele Comisiei de – 15.03.2017 a devenit amintire pentru 
tuturor celor care suntem implicaþi în observatori, Daniel ªtefan, secretar tinerii cursanþi care au susþinut 
viaþa de zi cu zi a AJF Cãlãraºi. Vã AJF, Ionel Ivanciu, observator, dar ºi examenul de absolvire. O zi mai târziu, 
doresc mult succes în activitatea dvs. câþiva pãrinþi ai tinerilor arbitri. Ca în în sala de ºedinþe a AJF Cãlãraºi a 
de arbitri", a precizat Dorinel Dincã, orice activitate de învãþãmânt, ºi avut loc o emoþionantã festivitate în 
preºedintele AJF. „Am aºteptãri mari aceastã ºcoalã a avut un grup de cadrul cãreia cei 21 de elevi au primit 
de la voi toþi! Aveþi suportul meu cursanþi care s-au pregãtit foarte bine, din partea preºedintelui AJF, Dorinel 
moral la toate jocurile în care veþi fi obþinând medii peste 9 la examenul de Dincã, Carnetul de Arbitru cu 
delegaþi. Vã doresc mult succes ºi îmi absolvire (Iulian Creþu, Rãzvan Tãtaru, clasificarea „Arbitru Stagiar". 
place sã cred cã veþi face cinste Alexandru Stoian), ºef de promoþie Preºedintele CJA Cãlãraºi, Cãtãlin 
ecusoanelor pe care le veþi purta în fiind, cu nota 10, Rãzvan Florea. Totul Stroe, le-a oferit tuturor ecusonul de 
piept!", a adãugat preºedintele CJA, s-a încheiat cu o pozã de grup, arbitru ºi fanioane. 
Cãtãlin Stroe. Pe lângã cei 21 de amintire care va dãinui în memoria 

„Mã bucur pentru voi cã aþi reuºit sã cursanþi, au urmat cursurile ºcolii de tinerilor arbitri.  
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n perioada 10 – 11 martie a.c., secþia de canotaj a 
CSM Cãlãraºi a participat la Campionatul ÎNaþional de Ergometru Seniori ºi Juniori, care s-a 

desfãºurat la Târgu Mureº, obþinând urmãtoarele 
rezultate:

Locul 1 seniori-feminin – Mãdãlina Buzdugan

Locul 2 seniori-feminin 2X – Lidia Roman, Mãdãlina 
Caºu

Locul 1 JF 1 – Adriana Ailincãi

Locul 2 JM 1 – Antonio Dumitru Stoica

Locul 1 JCU 2X – Daniel Popa, Robert Boboc

Locul 1 J2 1X – Cristian ªtefan Sandu

Locul 2 J2 2X – Elena Burlacu, Cristina Dragu

Antrenor al sportivilor este Daniel Bãnãþeanu

n CANOTAJ

O echipã care confirmã
Pentru a doua oarã consecutiv, echipa formatã din 
sportivii Florin Moldoveanu ºi Silviu Bodeanu a obþinut 
medalia de argint la Campionatul Naþional de Ergometru 
seniori, ce s-a desfãºurat la Târgu Mureº, în data de 11 
martie 2017. Dupã o perioadã de pregãtire intense, 
sportivii de la Clubul Sportiv ªcolar Cãlãraºi au reuºit 
sã-ºi pãstreze titlul de vicecampioni naþionali obþinut 
anul trecut, în urma unei curse de urmãrire la capãtul 
cãreia au reuºit sã recupereze un start mai puþin reuºit. 
Cei doi sportivi sunt pregãtiþi de prof. Daniel Moise.

n ATLETISM
În cadrul Campionatelor Naþionale de salã pentru juniori 
3 (14-15 ani), desfãºurate în perioada18-19 martie 2017, 
în sala Complexului Sportiv Naþional Lia Manoliu din semifond.
capital, atleþii de la Clubul Sportiv ªcolar s-au întrecut Surpriza a venit însã din partea tânãrului atlet Licã-
pe ei înºiºi obþinând 3 medalii de bronz. Mihai ªtefan, în proba de triplusalt, unde dupã câteva 
Astfel, Antoniu (Toni) Grama, deja cu un palmares în sãrituri de excepþie, încheiate în cele din urmã ºi cu un 
competiþiile naþionale la categoriile copii ºi juniori 3, record personal (12,21 m) acesta a obþinut medalia de 
unul din liderii naþionali în probele de semifond, ºi-a bronz. O altã participare meritorie a fost cea a atletei 
confirmat calitãþile ºi valoarea obþinând douã medalii de Andreea Fanache, tot în proba de triplusalt, care, deºi nu 
bronz în probele de 800 m ºi 1500 m. Dupã ce sâmbatã a s-a calificat în finalã, are mari perspective pentru 2018, 
ocupat locul 3 dupã o cursã extrem de stânsã ºi ea fiind în primul an de juniorat, în prezent deþinând 
terminatã cu un record personal (4:21,00 min) în cea de deja al V-lea rezultat la nivel naþional. Aceºti doi sportivi 
a doua zi de concurs s-a clasat tot pe acelaºi loc dupã o sunt pregãtiþi de profesorul Marius Tãtaru, cel care 
cursã tacticã foarte bunã. Toniu este pregãtit de dna. încearcã sã îi facã sã calce pe urmele colegei lor mai 
profesoarã Daniela Sturz, la rândul ei o fostã glorie a mari, Alexandra Mihai, sãritoarea de triplusalt din 
atletismului cãlãrãºean, maestrã a sportului în probele de Cãlãraºi, ajunsã în topul mondial al probei.

21 de tineri au absolvit cu brio 
ªcoala de arbitri de la Cãlãraºi

Secþia de canotaj a 
CSM Cãlãraºi, rezultate 

remarcabile la CN de 
Ergomentru

Noi medalii pentru CSS Cãlãraºi 
la canotaj ºi atletism

ECOAQUA S.A. Cãlãraºi, în 
calitate de operator regional al 
serviciilor de alimentare cu apã si 
canalizare în judeþele Cãlãrasi ºi 
Ialomiþa, în parteneriat cu A.D.I. 
ECOAQUA, a organizat conferinþa 
dedicatã Zilei mondiale a apei. 

Evenimentula avut ca tema "Apa – 
miraculoasa bogãþie", în contextul 
în care în perioada 13 – 23 martie 
2017, ECOAQUA Cãlãraºi a 
organizat diferite activitãþi cu 
tineri ºi copii privind teme actuale 
legate de criza apei la nivel global. 
Conferinþa a fãcut parte dintr-o 
serie de evenimente similare ce au 
avut loc în perioada 22 – 23 
martie 2017 în Cãlãraºi, Urziceni, 
Lehliu-Garã ºi Olteniþa.

Conferinþa a prezentat aspecte 
generale privind Programul 
Operaþional Infrastructurã Mare ºi 
a obiectivelor viitoarelor proiecte 
de extindere ºi reabilitare a 
infrastructurii de apã ºi canalizare 
în judeþele Cãlãraºi ºi Ialomiþa. De 
asemenea, evenimentul a inclus ºi 
inaugurarea Centrului ECOAQUA 
de Informare ºi Relaþii cu 
Publicul al ECOAQUA din Str. 
Nicolae Titulescu, bloc. D2, parter, 
Cãlãraºi, precum ºi vizite tematice 
în cadrul staþiei de tratare ºi a 
staþiei de epurare a apelor uzate 
Cãlãraºi

ECOAQUA S.A. este intreprindere îndeplineascã urmãtoarele criterii supuse Bibliografie: matricolã pentru cursuri similare din 
publicã, societate pe acþiuni, deþinutã în evaluãrii: facultate);1. Act constitutiv ECOAQUA S.A.;
totalitate de unitãþi ale administraþiei a. criterii obligatorii: w dovadã curs management general (dacã 2. Act constitutiv A.D.I. ECOAQUA;
publice locale, operator  regional al existã);w diplomã de licenþã în învãþãmântul 3. Statut A.D.I. ECOAQUA;
serviciului public de apã ºi canalizare; superior de lungã duratã, anterioarã w declaraþie pe proprie rãspundere 4. Contract de delegare;

aplicãrii celor 3 cicluri tip Bologna sau privind lipsa conflictului de interese;5. Programul „Sprijin pentru pregãtirea 
A.D.I. ECOAQUA în calitate de autoritate diplomã de licenþã plus diplomã de studii w declaraþie pe proprie rãspundere aplicaþiei de finanþare ºi a 
publicã tutelarã în relaþie cu ECOAQUA universitare de master. privind autenticitatea documentelor documentaþiilor de atribuire pentru 
S.A. (Operatorul), în conformitate cu w 5 (cinci) ani vechime în specialitãþile prezentate în copie;proiectul regional de dezvoltare a 
legea 51/2001, a O.U.G. nr. 109/2011 mai sus menþionate (experienþã infrastructurii de apã ºi apã uzatã pentru w declaraþie privind neîncadrarea într-privind guvernanþa corporativã a profesionalã); aria de acoperire a Operatorului Regional una dintre situaþiile de revocare a intreprinderii publice, cu modificãrile ºi în judeþele Cãlãraºi ºi Ialomiþa, în w experienþã în conducere sau mandatului din motive neimputabile sieºi;completãrile ulterioare, a H.G. nr. perioada 2014-2020" (SPAF POIM)administrare; w declaraþie privind neîncadrarea în 722/2016 pentru aplicarea Normelor 

w specializare în managementul situaþia de conflict de interese ºi metodologice de aplicare, anunþã 
resurselor umane – pentru calitate de Bibliografia  se gãºeste pe site-ul independenþa faþã de acþionarii societãþii;declanºarea procesului de selecþie a 
specialist în resurse umane doveditã prin www.adiecoaqua.roadministratorilor operatorului w adeverinþã doveditoare a stãrii de 
cursuri/diplome relevante; Pentru a participa la selecþie candidaþii regional de apã ºi canalizare sãnãtate.
b. criterii care constituie un avantaj: vor  depune un dosar cu urmãtoarele ECOAQUA S.A..

documente:w masterat în domenii relevante pentru 
Dosarele se vor depune începând cu data w opis;activitatea Operatorului; Consiliul de administraþie al ECOAQUA de 24 martie 2017 pânã la termenul 

w cerere de înscriere;w experienþã în domeniul utilitãþilor S.A. este format din 7 membri limitã de 24 aprilie 2017 la sediul A.D.I. 
publice; w copia cãrþii de identitate;(administratori), a cãrui structurã de ECOAQUA Cãlãraºi din str. Progresului, 

ww  curriculum vitae în limba românã; cunoºtinþe în guvernanþa corporativã;specialiºti trebuie sã reflecte competenþe, bl.BBB, et.II, Cãlãraºi, jud Cãlãraºi, prin 
cunoºtinþe, aptitudini ºi experienþe care w experienþã în domeniul achiziþiilor w copie conformã a diplomei de licenþã poºtã sau e-mail la adresa 
sã asigure asumarea responsabilitãþilor publice; sau echivalent în specialitatea pentru consiliudeadministraþie@adiecoaqua.ro
unei bune guvernanþe, în raport cu care aplicã;w   experienþã în implementarea de 
obiectivele societãþii, reflectate în w copia actului de cãsãtorie care reflectã programe ºi proiecte cu finanþare Pentru documentele transmise în copii se Scrisoarea de aºteptãri. schimbarea de nume, dupã caz;europeanã; vor prezenta documentele originale la 

w copie a cãrþii de muncã ºi/sau w experienþã în relaþia cu autoritãþile data programãrii pentru interviu de cãtre 
Structura Consiliului de Administraþie adeverinþã doveditoare a vechimii în publice, autoritãþile de reglementare ºi candidaþii care se calificã pentru aceastã 
este urmãtoarea: specialitate ºi în funcþii de conducere;supraveghere relevante; etapã. Eventualele contestaþii se pot 
l 2 ingineri depune în termen de 5 zile de la data w minimum 2 evaluari / referinþe de la w curs de management general;-
l 2 economiºti anunþãrii rezultatelor.ultimul loc de muncã;cunoºtinþe la nivel mediu de limba 

englezã (scris, citit);l 2 juriºti w cazier judiciar / fiscal;
 wl  abilitãþi de operare calculator (office, 1 specialist în resurse umane w dovadã curs management resurse Informaþii suplimentare puteþi gãsi pe 

windows); umane (se poate dovedi cu foaie Persoanele interesate trebuie sã site-ul www.adiecoaqua.ro.

n urma evaluãrii externe a calitãþii 
educaþiei oferite de instituþiile de 
învãþãmânt preuniversitar, realizatã de Î

cãtre ARACIP (Agenþia Românã de 
Asigurare a Calitãþii în Învãþãmântul 
Preuniversitar) la ªcoala Gimnazialã „Mircea 
Vodã" Cãlãraºi, pentru anul ºcolar 2016-2017, 
instituþia de învãþãmânt a primit calificativul 
„Foarte Bine" la toþi cei 24 de indicatori 
evaluaþi.
Directorul ºcolii, prof. Alina Lotrea, a 
declarat cã acest lucru este un motiv de 
mândrie pentru toate cadrele didactice ale 
ºcolii, iar acest calificativ nu reprezintã decât 
rezultatul muncii fiecãruia. ªcoala Mircea 
Vodã îi aºteaptã, în aceastã perioadã, pe 
pãrinþi sã îi înscrie pe cei mici la clasa 

mai sunt doar 5 locuri libere la aceastã clasã. solicitarea ministrului educaþiei, evaluarea pregãtitoare, termenul limitã fiind 31 martie 
calitãþii educaþiei din învãþãmântul a.c. Directorul ºcolii a þinut sã menþioneze cã 
preuniversitar;Ce este A.R.A.C.I.P.?
-realizeazã, împreunã cu inspectoratele Instituþie publicã de interes naþional, în 
ºcolare ºi direcþiile de resort din Ministerului subordinea Ministerului Educaþiei Naþionale, 
Educaþiei Naþionale activitatea de cu personalitate juridicã ºi cu buget propriu 
monitorizare ºi control al calitãþiide venituri ºi cheltuieli, înfiinþatã prin 
efectueazã, cel puþin o datã la 3 ani, Ordonanþa de Urgenþã a Guvernului nr. 
evaluarea organizaþiilor furnizoare de 75/2005 privind asigurarea calitãþii 
educaþie acreditate;educaþiei, aprobatã prin Legea nr. 87/2006.

Care este misiunea ARACIP? -propune Ministerului Educaþiei Naþionale 
înfiinþarea ºi acreditarea, prin ordin, a 
instituþiilor de învãþãmânt preuniversitar A.R.A.C.I.P. realizeazã:
pentru fiecare nivel de învãþãmânt, program -evaluarea externã a calitãþii educaþiei oferite 
de studii ºi calificare profesionalã, dupã caz;de instituþiile de învãþãmânt preuniversitar ºi 
-elaboreazã standardele, standardele de de alte organizaþii furnizoare de educaþie;
referinþã ºi indicatorii de performanþã, -autorizarea, acreditarea ºi evaluarea 
metodologia de evaluare instituþionalã ºi de periodicã a unitãþilor de învãþãmânt 
acreditare, manuale de evaluare internã a preuniversitar.
calitãþii, ghiduri de bune practici, un raport 
anual cu privire la propria activitate, analize 

Care sunt activitãþile ARACIP? de sistem asupra calitãþii învãþãmântului 
-realizeazã activitatea de evaluare ºi preuniversitar din România, recomandãri de 
acreditare a furnizorilor de educaþie din îmbunãtãþire a calitãþii invãþãmântului 
învãþãmântul preuniversitar; preuniversitar, codul de eticã profesionalã a 
-efectueazã, pe baze contractuale, la experþilor în evaluare ºi acreditare.

ANUNÞ privind selecþia a 7 membri în Consiliul de Administraþie al ECOAQUA S.A.

COMUNICAT DE PRESÃ 

Pentru calitatea educaþiei, ªcoala 
Gimnazialã „Mircea Vodã“ Cãlãraºi a fost 
notatã cu „Foarte Bine“ de cãtre ARACIP



Mircea Brânduºã terminaþi acest curs de arbitri ºi sper arbitri încã 4 arbitri care au susþinut 
cã veþi aplica pe terenurile de fotbal examenul pentru obþinerea categoriei 
tot ceea ce aþi învãþat. Sunteþi toþi a II-a de clasificare în ierarhia CJA e sâmbãtã, 18.03.2017, ºcoala 
tineri ºi puteþi sã ajungeþi în Cãlãraºi. La evenimentul de duminicã de arbitri organizatã de AJF 
categoriile superioare cât mai repede au fost invitaþi sã participe domnii Cãlãraºi în perioada 15.11.2016 D
posibil. Veþi avea sprijinul nostru, al Ionel Stan, preºedintele Comisiei de – 15.03.2017 a devenit amintire pentru 
tuturor celor care suntem implicaþi în observatori, Daniel ªtefan, secretar tinerii cursanþi care au susþinut 
viaþa de zi cu zi a AJF Cãlãraºi. Vã AJF, Ionel Ivanciu, observator, dar ºi examenul de absolvire. O zi mai târziu, 
doresc mult succes în activitatea dvs. câþiva pãrinþi ai tinerilor arbitri. Ca în în sala de ºedinþe a AJF Cãlãraºi a 
de arbitri", a precizat Dorinel Dincã, orice activitate de învãþãmânt, ºi avut loc o emoþionantã festivitate în 
preºedintele AJF. „Am aºteptãri mari aceastã ºcoalã a avut un grup de cadrul cãreia cei 21 de elevi au primit 
de la voi toþi! Aveþi suportul meu cursanþi care s-au pregãtit foarte bine, din partea preºedintelui AJF, Dorinel 
moral la toate jocurile în care veþi fi obþinând medii peste 9 la examenul de Dincã, Carnetul de Arbitru cu 
delegaþi. Vã doresc mult succes ºi îmi absolvire (Iulian Creþu, Rãzvan Tãtaru, clasificarea „Arbitru Stagiar". 
place sã cred cã veþi face cinste Alexandru Stoian), ºef de promoþie Preºedintele CJA Cãlãraºi, Cãtãlin 
ecusoanelor pe care le veþi purta în fiind, cu nota 10, Rãzvan Florea. Totul Stroe, le-a oferit tuturor ecusonul de 
piept!", a adãugat preºedintele CJA, s-a încheiat cu o pozã de grup, arbitru ºi fanioane. 
Cãtãlin Stroe. Pe lângã cei 21 de amintire care va dãinui în memoria 

„Mã bucur pentru voi cã aþi reuºit sã cursanþi, au urmat cursurile ºcolii de tinerilor arbitri.  
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n perioada 10 – 11 martie a.c., secþia de canotaj a 
CSM Cãlãraºi a participat la Campionatul ÎNaþional de Ergometru Seniori ºi Juniori, care s-a 

desfãºurat la Târgu Mureº, obþinând urmãtoarele 
rezultate:

Locul 1 seniori-feminin – Mãdãlina Buzdugan

Locul 2 seniori-feminin 2X – Lidia Roman, Mãdãlina 
Caºu

Locul 1 JF 1 – Adriana Ailincãi

Locul 2 JM 1 – Antonio Dumitru Stoica

Locul 1 JCU 2X – Daniel Popa, Robert Boboc

Locul 1 J2 1X – Cristian ªtefan Sandu

Locul 2 J2 2X – Elena Burlacu, Cristina Dragu

Antrenor al sportivilor este Daniel Bãnãþeanu

n CANOTAJ

O echipã care confirmã
Pentru a doua oarã consecutiv, echipa formatã din 
sportivii Florin Moldoveanu ºi Silviu Bodeanu a obþinut 
medalia de argint la Campionatul Naþional de Ergometru 
seniori, ce s-a desfãºurat la Târgu Mureº, în data de 11 
martie 2017. Dupã o perioadã de pregãtire intense, 
sportivii de la Clubul Sportiv ªcolar Cãlãraºi au reuºit 
sã-ºi pãstreze titlul de vicecampioni naþionali obþinut 
anul trecut, în urma unei curse de urmãrire la capãtul 
cãreia au reuºit sã recupereze un start mai puþin reuºit. 
Cei doi sportivi sunt pregãtiþi de prof. Daniel Moise.

n ATLETISM
În cadrul Campionatelor Naþionale de salã pentru juniori 
3 (14-15 ani), desfãºurate în perioada18-19 martie 2017, 
în sala Complexului Sportiv Naþional Lia Manoliu din semifond.
capital, atleþii de la Clubul Sportiv ªcolar s-au întrecut Surpriza a venit însã din partea tânãrului atlet Licã-
pe ei înºiºi obþinând 3 medalii de bronz. Mihai ªtefan, în proba de triplusalt, unde dupã câteva 
Astfel, Antoniu (Toni) Grama, deja cu un palmares în sãrituri de excepþie, încheiate în cele din urmã ºi cu un 
competiþiile naþionale la categoriile copii ºi juniori 3, record personal (12,21 m) acesta a obþinut medalia de 
unul din liderii naþionali în probele de semifond, ºi-a bronz. O altã participare meritorie a fost cea a atletei 
confirmat calitãþile ºi valoarea obþinând douã medalii de Andreea Fanache, tot în proba de triplusalt, care, deºi nu 
bronz în probele de 800 m ºi 1500 m. Dupã ce sâmbatã a s-a calificat în finalã, are mari perspective pentru 2018, 
ocupat locul 3 dupã o cursã extrem de stânsã ºi ea fiind în primul an de juniorat, în prezent deþinând 
terminatã cu un record personal (4:21,00 min) în cea de deja al V-lea rezultat la nivel naþional. Aceºti doi sportivi 
a doua zi de concurs s-a clasat tot pe acelaºi loc dupã o sunt pregãtiþi de profesorul Marius Tãtaru, cel care 
cursã tacticã foarte bunã. Toniu este pregãtit de dna. încearcã sã îi facã sã calce pe urmele colegei lor mai 
profesoarã Daniela Sturz, la rândul ei o fostã glorie a mari, Alexandra Mihai, sãritoarea de triplusalt din 
atletismului cãlãrãºean, maestrã a sportului în probele de Cãlãraºi, ajunsã în topul mondial al probei.

21 de tineri au absolvit cu brio 
ªcoala de arbitri de la Cãlãraºi

Secþia de canotaj a 
CSM Cãlãraºi, rezultate 

remarcabile la CN de 
Ergomentru

Noi medalii pentru CSS Cãlãraºi 
la canotaj ºi atletism

ECOAQUA S.A. Cãlãraºi, în 
calitate de operator regional al 
serviciilor de alimentare cu apã si 
canalizare în judeþele Cãlãrasi ºi 
Ialomiþa, în parteneriat cu A.D.I. 
ECOAQUA, a organizat conferinþa 
dedicatã Zilei mondiale a apei. 

Evenimentula avut ca tema "Apa – 
miraculoasa bogãþie", în contextul 
în care în perioada 13 – 23 martie 
2017, ECOAQUA Cãlãraºi a 
organizat diferite activitãþi cu 
tineri ºi copii privind teme actuale 
legate de criza apei la nivel global. 
Conferinþa a fãcut parte dintr-o 
serie de evenimente similare ce au 
avut loc în perioada 22 – 23 
martie 2017 în Cãlãraºi, Urziceni, 
Lehliu-Garã ºi Olteniþa.

Conferinþa a prezentat aspecte 
generale privind Programul 
Operaþional Infrastructurã Mare ºi 
a obiectivelor viitoarelor proiecte 
de extindere ºi reabilitare a 
infrastructurii de apã ºi canalizare 
în judeþele Cãlãraºi ºi Ialomiþa. De 
asemenea, evenimentul a inclus ºi 
inaugurarea Centrului ECOAQUA 
de Informare ºi Relaþii cu 
Publicul al ECOAQUA din Str. 
Nicolae Titulescu, bloc. D2, parter, 
Cãlãraºi, precum ºi vizite tematice 
în cadrul staþiei de tratare ºi a 
staþiei de epurare a apelor uzate 
Cãlãraºi

ECOAQUA S.A. este intreprindere îndeplineascã urmãtoarele criterii supuse Bibliografie: matricolã pentru cursuri similare din 
publicã, societate pe acþiuni, deþinutã în evaluãrii: facultate);1. Act constitutiv ECOAQUA S.A.;
totalitate de unitãþi ale administraþiei a. criterii obligatorii: w dovadã curs management general (dacã 2. Act constitutiv A.D.I. ECOAQUA;
publice locale, operator  regional al existã);w diplomã de licenþã în învãþãmântul 3. Statut A.D.I. ECOAQUA;
serviciului public de apã ºi canalizare; superior de lungã duratã, anterioarã w declaraþie pe proprie rãspundere 4. Contract de delegare;

aplicãrii celor 3 cicluri tip Bologna sau privind lipsa conflictului de interese;5. Programul „Sprijin pentru pregãtirea 
A.D.I. ECOAQUA în calitate de autoritate diplomã de licenþã plus diplomã de studii w declaraþie pe proprie rãspundere aplicaþiei de finanþare ºi a 
publicã tutelarã în relaþie cu ECOAQUA universitare de master. privind autenticitatea documentelor documentaþiilor de atribuire pentru 
S.A. (Operatorul), în conformitate cu w 5 (cinci) ani vechime în specialitãþile prezentate în copie;proiectul regional de dezvoltare a 
legea 51/2001, a O.U.G. nr. 109/2011 mai sus menþionate (experienþã infrastructurii de apã ºi apã uzatã pentru w declaraþie privind neîncadrarea într-privind guvernanþa corporativã a profesionalã); aria de acoperire a Operatorului Regional una dintre situaþiile de revocare a intreprinderii publice, cu modificãrile ºi în judeþele Cãlãraºi ºi Ialomiþa, în w experienþã în conducere sau mandatului din motive neimputabile sieºi;completãrile ulterioare, a H.G. nr. perioada 2014-2020" (SPAF POIM)administrare; w declaraþie privind neîncadrarea în 722/2016 pentru aplicarea Normelor 

w specializare în managementul situaþia de conflict de interese ºi metodologice de aplicare, anunþã 
resurselor umane – pentru calitate de Bibliografia  se gãºeste pe site-ul independenþa faþã de acþionarii societãþii;declanºarea procesului de selecþie a 
specialist în resurse umane doveditã prin www.adiecoaqua.roadministratorilor operatorului w adeverinþã doveditoare a stãrii de 
cursuri/diplome relevante; Pentru a participa la selecþie candidaþii regional de apã ºi canalizare sãnãtate.
b. criterii care constituie un avantaj: vor  depune un dosar cu urmãtoarele ECOAQUA S.A..

documente:w masterat în domenii relevante pentru 
Dosarele se vor depune începând cu data w opis;activitatea Operatorului; Consiliul de administraþie al ECOAQUA de 24 martie 2017 pânã la termenul 

w cerere de înscriere;w experienþã în domeniul utilitãþilor S.A. este format din 7 membri limitã de 24 aprilie 2017 la sediul A.D.I. 
publice; w copia cãrþii de identitate;(administratori), a cãrui structurã de ECOAQUA Cãlãraºi din str. Progresului, 

ww  curriculum vitae în limba românã; cunoºtinþe în guvernanþa corporativã;specialiºti trebuie sã reflecte competenþe, bl.BBB, et.II, Cãlãraºi, jud Cãlãraºi, prin 
cunoºtinþe, aptitudini ºi experienþe care w experienþã în domeniul achiziþiilor w copie conformã a diplomei de licenþã poºtã sau e-mail la adresa 
sã asigure asumarea responsabilitãþilor publice; sau echivalent în specialitatea pentru consiliudeadministraþie@adiecoaqua.ro
unei bune guvernanþe, în raport cu care aplicã;w   experienþã în implementarea de 
obiectivele societãþii, reflectate în w copia actului de cãsãtorie care reflectã programe ºi proiecte cu finanþare Pentru documentele transmise în copii se Scrisoarea de aºteptãri. schimbarea de nume, dupã caz;europeanã; vor prezenta documentele originale la 

w copie a cãrþii de muncã ºi/sau w experienþã în relaþia cu autoritãþile data programãrii pentru interviu de cãtre 
Structura Consiliului de Administraþie adeverinþã doveditoare a vechimii în publice, autoritãþile de reglementare ºi candidaþii care se calificã pentru aceastã 
este urmãtoarea: specialitate ºi în funcþii de conducere;supraveghere relevante; etapã. Eventualele contestaþii se pot 
l 2 ingineri depune în termen de 5 zile de la data w minimum 2 evaluari / referinþe de la w curs de management general;-
l 2 economiºti anunþãrii rezultatelor.ultimul loc de muncã;cunoºtinþe la nivel mediu de limba 

englezã (scris, citit);l 2 juriºti w cazier judiciar / fiscal;
 wl  abilitãþi de operare calculator (office, 1 specialist în resurse umane w dovadã curs management resurse Informaþii suplimentare puteþi gãsi pe 

windows); umane (se poate dovedi cu foaie Persoanele interesate trebuie sã site-ul www.adiecoaqua.ro.

n urma evaluãrii externe a calitãþii 
educaþiei oferite de instituþiile de 
învãþãmânt preuniversitar, realizatã de Î

cãtre ARACIP (Agenþia Românã de 
Asigurare a Calitãþii în Învãþãmântul 
Preuniversitar) la ªcoala Gimnazialã „Mircea 
Vodã" Cãlãraºi, pentru anul ºcolar 2016-2017, 
instituþia de învãþãmânt a primit calificativul 
„Foarte Bine" la toþi cei 24 de indicatori 
evaluaþi.
Directorul ºcolii, prof. Alina Lotrea, a 
declarat cã acest lucru este un motiv de 
mândrie pentru toate cadrele didactice ale 
ºcolii, iar acest calificativ nu reprezintã decât 
rezultatul muncii fiecãruia. ªcoala Mircea 
Vodã îi aºteaptã, în aceastã perioadã, pe 
pãrinþi sã îi înscrie pe cei mici la clasa 

mai sunt doar 5 locuri libere la aceastã clasã. solicitarea ministrului educaþiei, evaluarea pregãtitoare, termenul limitã fiind 31 martie 
calitãþii educaþiei din învãþãmântul a.c. Directorul ºcolii a þinut sã menþioneze cã 
preuniversitar;Ce este A.R.A.C.I.P.?
-realizeazã, împreunã cu inspectoratele Instituþie publicã de interes naþional, în 
ºcolare ºi direcþiile de resort din Ministerului subordinea Ministerului Educaþiei Naþionale, 
Educaþiei Naþionale activitatea de cu personalitate juridicã ºi cu buget propriu 
monitorizare ºi control al calitãþiide venituri ºi cheltuieli, înfiinþatã prin 
efectueazã, cel puþin o datã la 3 ani, Ordonanþa de Urgenþã a Guvernului nr. 
evaluarea organizaþiilor furnizoare de 75/2005 privind asigurarea calitãþii 
educaþie acreditate;educaþiei, aprobatã prin Legea nr. 87/2006.

Care este misiunea ARACIP? -propune Ministerului Educaþiei Naþionale 
înfiinþarea ºi acreditarea, prin ordin, a 
instituþiilor de învãþãmânt preuniversitar A.R.A.C.I.P. realizeazã:
pentru fiecare nivel de învãþãmânt, program -evaluarea externã a calitãþii educaþiei oferite 
de studii ºi calificare profesionalã, dupã caz;de instituþiile de învãþãmânt preuniversitar ºi 
-elaboreazã standardele, standardele de de alte organizaþii furnizoare de educaþie;
referinþã ºi indicatorii de performanþã, -autorizarea, acreditarea ºi evaluarea 
metodologia de evaluare instituþionalã ºi de periodicã a unitãþilor de învãþãmânt 
acreditare, manuale de evaluare internã a preuniversitar.
calitãþii, ghiduri de bune practici, un raport 
anual cu privire la propria activitate, analize 

Care sunt activitãþile ARACIP? de sistem asupra calitãþii învãþãmântului 
-realizeazã activitatea de evaluare ºi preuniversitar din România, recomandãri de 
acreditare a furnizorilor de educaþie din îmbunãtãþire a calitãþii invãþãmântului 
învãþãmântul preuniversitar; preuniversitar, codul de eticã profesionalã a 
-efectueazã, pe baze contractuale, la experþilor în evaluare ºi acreditare.

ANUNÞ privind selecþia a 7 membri în Consiliul de Administraþie al ECOAQUA S.A.

COMUNICAT DE PRESÃ 

Pentru calitatea educaþiei, ªcoala 
Gimnazialã „Mircea Vodã“ Cãlãraºi a fost 
notatã cu „Foarte Bine“ de cãtre ARACIP
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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 MARTIE 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 30.03.2017- Bloc 1, Bloc 2, Bloc 3, Bloc 4, Bloc 5, Bloc 6, Bloc7, Bloc 8, Bloc11, Bloc 12*, Bloc 40 A, Bloc 40 B, 

l 31.03.2017- Bloc 9 , Bloc 10 , Bloc 12 MI, Bloc 16, Bloc 32 A, Bloc 32 B, Bloc 12AS, Bloc 20, Bloc 75G 

ANUNÞ CÃTRE LOCATARII DIN APARTAMENTELE  
MUNICIPIULUI CÃLÃRAªI ªI ORAªUL LEHLIU GARÃ              

LISTA DE REPARTIZARE
CUPRINZÂND SOLICITANÞII ÎNDREPTÃÞII SÃ PRIMEASCÃ 

ÎN ANUL 2017 O LOCUINÞÃ SOCIALÃ
TINERI CARE AU VÂRSTA DE PÂNÃ LA 35 ANI

ALTE PERSOANE SAU FAMILII ÎNDREPTÃÞITE - PESTE 35 ANI



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

ec
º  roie teazã: 

Adresã: Str. Belºugului, 21, Cãlãraºi, 910120

Telefon: 0242 331 590

www.obiectiv-online.ro

...afli ce se-ntâmplã 1124 - 30 martie 2017 Anunþ

www.obiectiv-online.ro

Art Director: Dan Lupoi,

Editorialist: Rãzvan Ciucã

Redactor sportiv: Sorin Anghel

Tehnoredactare ºi Web Design : 

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 
pedepsi conform legii.

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; 
            redactiaobiectiv@gmail.com
Director: Marius Lotrea - 0723.33.12.12
Redactori: Mircea Brânduºã - 0727.317.350.

Tiparul executat la:

...afli ce se-ntâmplã10

www.obiectiv-online.ro

24 - 30 martie 2017Anunþuri

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 MARTIE 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 30.03.2017- Bloc 1, Bloc 2, Bloc 3, Bloc 4, Bloc 5, Bloc 6, Bloc7, Bloc 8, Bloc11, Bloc 12*, Bloc 40 A, Bloc 40 B, 

l 31.03.2017- Bloc 9 , Bloc 10 , Bloc 12 MI, Bloc 16, Bloc 32 A, Bloc 32 B, Bloc 12AS, Bloc 20, Bloc 75G 

ANUNÞ CÃTRE LOCATARII DIN APARTAMENTELE  
MUNICIPIULUI CÃLÃRAªI ªI ORAªUL LEHLIU GARÃ              

LISTA DE REPARTIZARE
CUPRINZÂND SOLICITANÞII ÎNDREPTÃÞII SÃ PRIMEASCÃ 

ÎN ANUL 2017 O LOCUINÞÃ SOCIALÃ
TINERI CARE AU VÂRSTA DE PÂNÃ LA 35 ANI

ALTE PERSOANE SAU FAMILII ÎNDREPTÃÞITE - PESTE 35 ANI



...afli ce se-ntâmplã12 24 - 30 martie 2017Publicitate

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

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

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

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

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

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

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

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

Ziua Cooperãrii Europene 2016

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

Pasagerii ºi bicicliºtii au gratuitate!

SC Coslo - Zinca SRL Cãlãraºi

Trecere Chiciu - Ostrov
Ferry-boat-urile  ºi „5 Cãlãraºi” „Sãlcuþa”

Relaþii la telefon 0734.99.00.11

O c ã dus: urs

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%

Regia: Rupert Sanderscompromis si principii, despre decizii si Poliþiºti de belea". Producþia Warner 
alegeri, despre individualism si Bros. Pictures este scrisã ºi regizatã de Cu: Takeshi Kitano, Scarlett Johansson, 
solidaritate, despre educatie si familie. Shepard care s-a inspirat din popularul Michael Pitt / Gen film: Acþiune, Dramã, 

serial cu acelaºi nume, difuzat la TV în SF / Premierã în România: 31.03.2017------------------------------------------------------------------------------------
anii '70. Jon Baker ºi Frank "Ponch" 24 – 30 martie Ghost in the Shell o are în centru pe 
Poncherello s-au înrolat recent în patrula Kusanagi, membrã al unei echipe de Orele: 17.00; 20.00
de poliþie autostrãzi californianã, însã securitate specializate în infracþiunile ce 
din motive cu totul diferite. În timp ce þin de inteligenþa artificialã. Misiunea ei 
Baker, fost motociclist profesionist scos este aceea de a vâna un misterios hacker.
din circuit din cauza accidentelor 
multiple, vrea sã-ºi refacã viaþa ºi 
cãsnicia, Poncherello este agent federal 
sub acoperire investigând cazul unor 
jafuri ciudate. 

31mar – 06 apr

Orele: 17.00; 20.00

27 martie
Luni orele: 20.00

Regia: Cristian Mungiu
Cu: Vlad Ivanov, Maria Drãguº, Adrian 
Titieni
Gen film: Dramã
Durata: 128 minute
Bacalaureat, cunoscut în perioada de 

Regia: Dax Shepardpregãtire sub numele de Fotografii de 
Cu: Adam Brody, Dax Shepard, Jessica familie, spune povestea unui doctor 
McNamee, Michael Penadintr-un mic oraº de provincie care 

trebuie sã decidã care e cea mai bunã Gen film: Acþiune, Comedie, Dramã
cale de urmat pentru copilul lui în Durata: 100 minute
contextul societãþii româneºti de astãzi. Premierã în România: 24.03.2017
Bacalaureat este un film foarte potrivit Dax Shepard ºi Michael Pena aduc 
pentru societatea zilelor noastre, tinand acþiunea ºi comedia laolaltã pe marile 
cont de faptul ca este o poveste despre ecrane din 24 martie, în filmul "CHIPs: 

Politiºti de belea - 
2D

Ghost in the Shell-3D

Bacalaureat - 2D

07 – 09 aprilie 

------------------------------------------------------------------------------------
Vineri: orele 12.30

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

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 
Hefty sã porneascã într-o aventurã prin 
Pãdurea Fermecatã. Cei patru prieteni 
albaºtri vor face cea mai importantã 
descoperire din istoria ºtrumfilor.

Pentru cã ne-am propus sã promovam 

filmul românesc, ne-am gândit ca 

începând cu luna martie, în zilele de 

luni orele 20.00, sã rulãm producþii 

româneºti, atunci când avem 

posibilitatea de a le contracta. 

ªtrumfii - Satul 
Pierdut - 3D

În atenþia clienþilor Cinema 
3D/2D Cãlãraºi!

Program Cinema 3D/2D Cãlãraºi 27 martie - 06 aprilie 2017
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