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Mircea Brânduºã Ciocãneºtenii i-au dat 
ascultare ºi s-au strâns cu mic 
cu mare, duminicã, 21 mai, la  „Nu staþi acasã în aceastã zi 
o petrecere de neuitat. de sãrbãtoare!" - acesta a fost 
Sãrbãtoarea, aflatã la a treia mesajul pe care primarul 
ediþie, a avut loc pe stadionul comunei Ciocãneºti, Pavel 
din comunã, unde peste 800 Petre, l-a transmis locuitorilor 
sute de oameni au venit sã cu prilejul Zilei Comunei. O 
serbeze ziua invitaþie specialã prin care se 
comunei. promiteau surprize plãcute. >> pagina 5

PROGRAM CINEMA 

n PRIMÃRIA CÃLÃRAªI

Biserica 
, aproape 

de comunitate

"Sfinþii Arhangheli 
Mihail ºi Gavriil"

SÂMBÃTÃ DUMINICÃ LUNI MARÞI MIERCURI

21°C 24°C 26°C 28°C22°C 31°C 30°C

VINERI JOI

Posibile ploiPosibile ploi Posibile ploi Parþial norosÎnsoritParþial norosParþial noros

 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%

Satul Rãzvani (Lehliu Garã) 
are, de sãptãmâna trecutã, 

o 
Mircea Brânduºã

Accesarea fondurilor nerambursabile a 
reprezentat pentru Administraþia Localã 
Lehliu Garã ºansa de a se dezvolta ºi 
moderniza rapid, motiv pentru 
care a accesat, în ultimii ani...

bazã sportivã modernã
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  dus:O cursã  

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

Ziua Comunei Ciocãneºti, 
sãrbãtoritã cu mic, cu mare

„Paºi spre viitor" 
- 30 mai - 1 iunie 2017

Firma canadianã de transport, 
SGT 2000, 
pe vehicule de mare tonaj 
pentru Canada

angajeazã 10 ºoferi 

Casa Corpului Didiactic 
Cãlãraºi organizeazã 
dezbaterea cu tema 
„Turismul la graniþa dintre 
culturã, artã, civilizaþie, 
tradiþie ºi dezvoltare durabilã 
a societãþii"

160 de milioane 
de euro vor intra 
în judeþul 
Cãlãraºi, pânã 
în 2020, prin 
programul 
PNDL 2
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Proiect privind 

 a 
Spitalului Judeþean 
Cãlãraºi   

reabilitarea termicã 
ºi creºterea 
eficienþei 
energetice

Proiecte aflate în 
diferite stadii de lucru 
la nivelul Primãriei 
Municipiului Cãlãraºi 
pe Programul 
Operaþional Regional 
2014-2020
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O medalie de aur ºi douã de bronz 
pentru  

la Cupa României de la Reghin
culturiºtii cãlãrãºeni,

„Regina sportului 
cãlãrãºean", 

 
încã o medalie 
de aur pentru 
România ºi 
pentru Cãlãraºi

Adriana Ailincãi,

po ivu SM ãlãr  S rt l C  C aºi,
o l  , l cu II

la T e l e na na  urn u  Int r þio l

e d u r º i de Lupt e la B cu e t

M h l gi ai Pa a hia

Str. 1 Decembrie 1918, nr 2, Calarasi
Tel:+40 242 318 996
fax: +40 242 315 858

ªtefania Moga 



energie electricã pentru tot spitalul;  n ºedinþa Consiliului Judeþean din 
(minim 10% asigurarea consumului din 24 mai a.c. a fost aprobat proiectul 
surse regenerabile) – implementarea unui de hotãrâre privind „Creºterea Î
sistem de panouri fotovoltaice;eficienþei energetice la corpurile A, B, C 
w montarea de parasolare pe faþadele ºi D la Spitalul Judeþean de Urgenþã 
însorite (cu orientare sud ºi vest), în „Dr. Pompei Samarian" Cãlãraºi – Faza 
conformitate cu cerinþele din auditul Documentaþie de avizare a lucrãrilor 
energetic;de intervenþii - revizuitã, în valoare 
w înlocuirea tâmplãriei exterioare totalã de 5.572.391,39 lei, la care se 
existente, neperformantã, acolo unde nu adaugã T.V.A., din care C + M în valoare 
a fost deja înlocuitã în baza amenajãrilor de 3.127.138,00 lei, la care se adaugã 
interioare deja realizate.

T.V.A. Durata estimatã de realizare a 
investiþiei: 24 luni.

Lucrãrile/Suprafeþele supuse 
intervenþiilor, în vederea eficientizãrii 

Proiectul beneficiazã de oportunitate de energetice la corpurile A, B, C ºi D:
finanþare în cadrul Programul 

w Faþadã-zona plinã (fãrã parte vitratã) - 
Operaþional Regional 2014-2020, Axa 

realizare de termoizolaþie: S aprox.= 
prioritarã 3, Prioritate de investiþii 3.1, 

4.820 m.p.
Operaþiunea B – clãdiri publice ºi este în 

w Lucrãri izolare soclu ºi demisol: S concordanþã cu obiectivul strategic POR 
aprox. = 799 m.p.2014-2020: creºterea competitivitãþii 
w Tâmplãrie neperformantã energetic economice ºi îmbunãtãþirea condiþiilor de 
care se înlocuieºte cu tâmplãrie din viaþã ale comunitãþilor locale ºi regionale 

realizarea termosistemului la faþadele modul de exploatare a spaþiilor aluminiu cu rupere de punte termicã ºi prin sprijinirea îmbunãtãþirii condiþiilor 
aferente; spitaliceºti din aceste corpuri prezintã geam termopan: S aprox. = 450 m.p.infrastructurale ºi a serviciilor, care sã 

deficienþe din cauza neetanºeitãþilor - Corpul A a suportat lucrãri de w Refacerea teraselor neperformante de asigure o dezvoltare sustenabilã a 
existente între pãrþile vitrate ºi cele reabilitare ºi modernizãri interioare, la corpurile B si D precum ºi reparaþii în regiunilor, capabile sã gestioneze în mod 
opace precum ºi a izolãrii neperformante etapizate pe etajele 2 ºi 4. Aceste lucrãri urma montãrii panourilor fotovoltaice pe eficient resursele, sã valorifice potenþialul 
a pãrþilor opace. Deficienþele în de modernizare au cuprins ºi schimbarea terasa de la corpul C, cu polistiren lor de inovare ºi de asimilare a 
exploatare se completeazã ºi cu tãmplãriei exterioare neperformantã extrudat de 15 cm grosime - S aprox. =  progresului tehnologic.
inexistenþa posibilitãþii de umbrire a existente, cu tâmplãrie performantã, 1501 m.p.Acesta vizeazã creºterea eficienþei 
faþadelor însorite. necuprinzând ºi realizarea w Montarea unui sistem de panouri energetice a corpurilor A, B, C ºi D din 

termosistemului la faþadele aferente; Aceste deficienþe în exploatare conduc la fotovoltaice, cu scopul reducerii costurilor cadrul Spitalului Judeþean de Urgenþã 
o desfãºurare improprie a actului medical - Etajul 1 din corpul A a fost reabilitat în cu energia electricã la Spitalul Judeþean „Dr. Pompei Samarian" Cãlãraºi.
precum ºi la costuri ridicate cu încãlzirea cadrul proiectului de reabilitare  de Urgenþã „Dr. Pompei Samarian" 
spaþiilor.Ambulatoriu integrat. Lucrãrile Cãlãraºi cu minim 10%.Ansamblul clãdirilor din componenþa 

exterioare din cadrul acestei investiþii au S.J.U. Cãlãraºi a fost supus unor 
cuprins schimbarea tâmplãriei existente În cadrul investiþiei pentru creºterea Corpurile A, B, C, D din cadrul reabilitãri ºi modernizãri anterioare care 
cu tâmplãrie performantã ºi realizarea eficienþei energetice se vor realiza: ansamblului spitalicesc, care fac obiectul a cuprins ºi lucrãrile de creºtere a 
termosistemului la faþadele aferente; definitivãrii eficientizãrii energetice, au w îmbunãtãþirea izolaþiei termice a eficienþei energetice a acestora, respectiv: 
- De asemenea au fost reabilitate termic fost construite în perioada anilor 1975. anvelopei clãdirilor (pereþi exteriori, - Parterul corpului C a fost reabilitat ca 
terasele de la corpul C ºi corpul A; Corpurile A, B, C ºi D se încadreazã în tâmplãrie, planºeu peste ultimul nivel). UPU. Lucrãrile de modernizare au 
- Blocul alimentar al spitalului, denumit funcþiunea majorã de sãnãtate din cadrul Finalizarea anvelopãrii corpurilor, cuprins ºi lucrãri exterioare, precum 
corpul D, a suportat lucrãri de igienizare SJU Cãlãraºi ºi anume:pãstrând tipul de termosistem existent schimbarea tâmplãriei exterioare 
interioarã, de realizare a anvelopãrii cu realizat anterior. În zonele în care Corpul A – funcþiuni majore care existente cu tâmplãrie performantã ºi 
termosistem, lucrãrile necuprinzând ºi termosistemul este executat în baza deservesc tot spitalul: bloc operator realizarea termosistemului la faþadele 
înlocuirea tâmplãriei exterioare existente investiþiilor distincte (parter corp C – general, sterilizare, laboratoare, aferente;
cu tâmplãrie performantã precum ºi UPU, etaj 1 corp A – ambulatoriu radiologie, spitalizare de zi, spãlãtorie, - Corpul C a suportat lucrãri de 
reabilitarea terasei necirculabile. integrat, corp D), lucrãri înca etc.reabilitare ºi modernizãri interioare, 

nerecepþionate, se va aplica o tencuialã Corpul B – cabinete medicale si baterii etapizate pe toate nivelurile, cu excepþia 
decorativã nouã în cromatica generalã a Necesitatea obiectivului de investiþie de lifturi, scarã de circulaþie evacuaredemisolului. Aceste lucrãri de 
întregului obiectiv de investiþii;derivã din obligativitatea de a finaliza modernizare au cuprins ºi schimbarea Corpul C – secþii medicale de spitalizare, 

lucrãrile de finisare a faþadelor corpurilor w utilizarea surselor regenerabile de tâmplãriei exterioare existente cu UPU, ATI
A, B, C ºi D, întrucât la ora actualã energie pentru asigurarea necesarului de tâmplãrie performantã, necuprinzând ºi Corpul D – bloc alimentar al spitalului

2 Local

www.obiectiv-online.ro

26 mai - 1 iunie 2017
...afli ce se-ntâmplã 3

www.obiectiv-online.ro

26 mai - 1 iunie 2017
...afli ce se-ntâmplã Administraþie

ineri, 19 mai a.c., a trecut în rezervã, cu îndeplineascã atribuþiile 
în prezenþa drept la pensie ºi inspectorului ºef al 
domnului colonel domnul locotenent Inspectoratului de V

Badea Daniel, colonel Marcu Ionel, Jandarmi Judeþean 
împuternicit ºef direcþie comandant al Cãlãraºi.
la Direcþia Management Detaºamentului de 

Cu aceastã ocazie, Operaþional din cadrul Jandarmi Olteniþa.
întregul colectiv al Inspectoratului General Pentru asigurarea 
Inspectoratului Judeþean al Jandarmeriei continuitãþii actului de 
de Jandarmi Cãlãraºi, îi Române, a avut loc comandã, comandantul 
ureazã domnului colonel predarea-primirea Detaºamentului de 
Anghel Ion sã aibã parte comenzii Inspectoratului Jandarmi Olteniþa, 
de multã sãnãtate ºi de Jandarmi Judeþean domnul locotenent 
pensie lungã alãturi de Cãlãraºi, între domnul colonel Marcu Ionel a 
familie.colonel Anghel Ion care fost împuternicit sã 

reºedintele Consiliului Judeþean, Vasile Iliuþã. devenit o sursã complementarã 55. cât am fãcut în perioada 2007 – 
Judeþean Cãlãraºi, Vasile 2013 prin P.O.R. (Program de finanþare, la nivel de judeþ Directorul Direcþiei de 35 de proiecte vizeazã ºcoli ºi 
Iliuþã, a prezentat recent P fiind foarte multe în curs de Operaþional Regional).Dezvoltare, Daniel ªtefan, a grãdiniþe din mediul urban ºi situaþia proiectelor depuse de Drumul judeþean Nana – rural, în special în unitãþile de administraþiile locale din judeþ Fundulea intrã în faza de învãþãmânt care nu aveau pentru finanþare în cadrul precontractare, fiind finanþat pe autorizaþie sanitarã. Programului Naþional de P.O.R., urmând a fi asflataþi 61 

Tot aici sunt alocaþi bani pentru Dezvoltare Localã, etapa a II-a, de kilometri, valoarea investiþiei 
2017-2020, nu mai puþin de 218 modernizarea a 16 km de fiind de 28 milioane euro.
proiecte fiind depuse la acest drumuri judeþene, 6,5 milioane 

La nivelul judeþului sunt 650 de moment la nivelul Ministerului de euro, la acest moment fiind 
km de drumuri judeþene, 45% Dezvoltãrii. organizate licitaþiile pentru 
dintre acestea fiind asfaltate. Pe stabilirea constructorului.„Pânã în prezent au fost depuse 
lângã dumurile care vor intra în 218 proiecte pe PNDL la PNDL etapa 2 (2017 - 2020) reabilitare, Consiliul Judeþean va  Ministerul Dezvoltãrii, însumând înseamnã o sumã ºi mai mare aloca, anul acesta, 12 milioane 950 milioane lei, din acestea 

pentru judeþul Cãlãraºi, peste lei pentru reparaþii curente.", a fiind bugetate, de principiu, în 
160 de milioane de euro. În explicat Daniel ªtefan.aceastã a doua etapã de 
afarã de 2 unitãþi administrative Anul acesta, CJ Cãlãraºi are la finanþare, 137 de proiecte în prezentat, la rândul sãu, date derulare sau vor demara în 
(Nicolae Bãlcescu ºi Fundulea), dispoziþie un buget de 325 valoare de 752 milioane lei (160 privind proiectele finanþate la curând. În etapa 1 a PNDL 
toate celelalte au depus proiecte. milioane lei (71 de milioane de milioane euro). Proiectele nivel judeþean din fonduri (2015-2018) sunt peste 100 de 

euro) însã trebuie menþionat cã Consiliul Judeþean a depus vizeazã construcþii de ºcoli ºi europene ºi naþionale. investiþii în diferite stadii, douã 
solicitãri de finanþare pentru 81 grãdiniþe, modernizãri de la capitolul dezvoltare nu va fi treimi din ele fiind deja „Dacã pânã acum 3-4 ani, pentru 

alocat niciun leu din buget, fiind drumuri ºi iluminat public, finalizate, restul fiind în km drumuri judeþene, iar dacã infrastrucura de strãzi, de 
folosite pentru cofinanþare reþele de apã ºi canalizare, derulare. Pentru acestea au fost mediu, apã-canal, principala vom obþine banii ºi pentru 

amenajarea de parcuri ºi locuri alocate fonduri de 100 de exclusiv fondurile din excedentul aceºtia vom avea peste 100 km sursã de finanþare o reprezenta 
de joacã pentru copii.", a milioane de euro la nivel de de drumuri reabilitaþi prin fondurile europene, în ultimii bugetar în valoare de 5 milioane 
declarat preºedintele Consiliului judeþ, în 45 de UAT-uri din cele de lei.ani fondurile guvernamentale au fonduri naþionale, adicã tot atât 

impozionul Internaþional promovarea experienþelor pozitive ºi 
„Orizonturi didactice", organizat de exemplelor de bunã practicã, în domeniul 
Casa Corpului Didactic, în curricular ºi extracurricular.S

parteneriat cu Inspectoratul ªcolar Simpozionul este centrat pe ideea de a 
Judeþean, devenit o tradiþie în rândul prilejui schimbul de experienþã acumulatã 
cadrelor didactice cãlãrãºene, se aflã anul de cadrele didactice participante, atât în 
acesta la cea de-a XVII-a ediþie ºi are ca þarã cât ºi în spaþiul european, în 
temã de dezbatere „Turismul la graniþa domeniul strategiilor didactice interactive 
dintre culturã, artã, civilizaþie, tradiþie ºi al integrãrii tehnologiilor multimedia în 
ºi dezvoltare durabilã a societãþii". ºcoalã. Aceastã manifestare se doreºte a fi 
Tema derivã din decizia Organizaþiei un atelier deschis comunicãrii didactice, 
Naþiunilor Unite (ONU) de a desemna în vederea schimbului de idei cu privire la 
anul 2017 ca An Internaþional de modul în care se  poate acþiona activ 
Turism Durabil pentru Dezvoltare ºi asupra educabilului, împãrtãºindu-i valori 

ºi concepte fundamentale din propria este o recunoaºtere a importanþei 
culturã ºi din cea europeanã.turismului internaþional în promovarea 

înþelegerii ºi cooperãrii între popoarele de 
Lucrãrile simpozionului se vor deschide pretutindeni.
cu o conferinta de presã, sâmbãtã 10 Este un subiect amplu, care oferã 
iunie 2017, începând cu ora 12.00, la posibilitatea valorificãrii potenþialului 
Liceul „Danubius" din Cãlãraºi, gazdã a creativ ºi inovator atât al cadrelor 

didactice cât ºi al elevilor, prin acestei ediþii.

Consiliul Judeþean Cãlãraºi anunþã publicul interesat 
asupra depunerii solicitãrii de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul CREªTEREA EFICIENÞEI 
ENERGETICE LA CORPURILE A, B, C ªI D LA SPITALUL 
JUDEÞEAN DE URGENÞÃ DR. POMPEI SAMARIAN 
CÃLÃRAªI, STRADA EROILOR REVOLUÞIEI 22 
DECEMBRIE 1989 NR.2-4, CÃLÃRAªI. 

Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate 
la sediul APM Cãlãraºi, ºoseaua Chiciu, nr.2, jud. 
Cãlãraºi ºi la sediul titularului str.1 Decembrie 1918, 
nr.1 Cãlãraºi tel. 0242 311 301, fax: 0242 315 083 în 
zilele de luni-vineri, între orele 8-16. 

Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul 
APM Cãlãraºi. 

Cei care vor sã urmeze o locuri pentru alte 
minoritãþi);carierã de ofiþer de poliþie 
c) ªcoala de Agenþi de se pot înscrie la concursul 
poliþie „Septimiu Mureºan" de admitere la Academia 
Cluj–Napoca – 150 de de Poliþie „Alexandru Ioan-
locuriCuza" pânã pe 26 mai, 
(6 locuri pentru rromi, 3 inclusiv . Pentru cei care 
locuri pentru alte vor sã se încrie la ºcolile de 
minoritãþi);poliþie, se pot depune 
Toate detaliile cu cereri de înscriere pânã la 
privire la înscriere ºi la data de 21 iulie a.c..
desfãºurarea 
examenelor se pot 

Pânã la data de 26 mai obþine de la serviciile de 
2017 se pot depune resurse umane din 

de poliþie, candidaþi pot rromi, 6 pentru maghiari cererile de înscriere a cadrul inspectoratelor 
depune cereri de înscriere ºi 4 pentru alte minoritãþi, candidaþilor pentru judeþene de poliþie, 
pânã la data de 21 iulie precum ºi 50 la frecvenþã concursul de admitere la respectiv Direcþia 
a.c., tot la unitãþile redusã (pentru agenþii Academia de Poliþie Generalã de Poliþie a 
teritoriale de poliþie. care au minim 1 an „Alexandru Ioan-Cuza", la Municipiului Bucureºti, 

vechime în cadrul Dacã sunteþi interesat de structurile teritoriale de de la sediul 
structurilor M.A.I.);cariera de poliþist, vã resurse umane din cadrul Inspectoratului General 

puteþi înscrie pe unul 2.Facultatea de ªtiinþe inspectoratelor de poliþie al Poliþiei Române - 
dintre urmãtoarele locuri: Juridice ºi Administrative, judeþene, respectiv Direcþia Resurse Umane 

Specializarea Drept: 115 Direcþia Generalã de a)Academia de Poliþie sau de pe pagina de 
de locuri la frecvenþã;Poliþie a Municipiului „Alexandru Ioan-Cuza" internet a Poliþiei 

Bucureºti, în funcþie de Bucureºti: b)ªcoala de Agenþi de Române: 
locul de domiciliu înscris Poliþie „Vasile Lascãr" 1.Facultatea de Poliþie – www.politiaromana.ro  - 
în cartea de identitate. Câmpina – 554 de locuri 290 de locuri la frecvenþã, Carierã - Admitere 

(14 locuri pentru rromi, 8 Pentru admiterea la ºcolile dintre care 8 pentru 2017.

Anunþ public privind depunerea 
solicitãrii de emitere a 

acordului de mediu 
Primãria Municipiului Cãlãraºi anunþã 
publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de 
emitere a acordului de mediu pentru proiectul 
„Reparaþii reþea canalizare str. Frunzelor", 
propus a fi amplasat în Cãlãraºi , str. Frunzelor.

Informaþiile privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul APM Cãlãraºi, ªoseaua 
Chiciu, nr.2, jud. Cãlãraºi ºi la sediul titularului 
str. Bucuresti, nr. 140 A, mun. Cãlãraºi, în 
zilele de luni-vineri, între orele 8-16.

Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul 
APM Cãlãraºi.

Lt. Col. Daniel Marcu, noul ºef al 
Inspectoratului de Jandarmi Cãlãraºi

a jumãtatea lunii martie, Consiliul Judeþean 
Cãlãraºi încheia un contract, prin 
programul INTERREG România-Bulgaria, L

în valoare de 2 milioane euro (buget alocat 
judeþului Cãlãraºi), în care instituþia noastrã 
figureazã ca beneficiar 2, lider de proiect fiind 
partea bulgarã din Polski-Trambesh.  
Miercuri, 24 mai a.c., la sediul BRCT, a fost 
semnat actul adiþional 1 al acestui contract 
de finanþare care priveºte achiziþionarea de 
echipamente pentru situaþii de urgenþã: 
sistem mobil de pompare a apei cu o valoare 
estimatã de 250.000 euro ºi o macara de 60 de 
tone cu o valoare estimatã de 450.000 euro.
Proiectul bulgarilor în parteneriat cu Consiliul 
Judeþean Cãlãraºi are o valoare totalã de 
3.853.515 euro, iar pe lista activitãþilor principale 
ale proiectului se aflã ºi organizarea de exerciþii 
comune în domeniul situaþiilor de urgenþã.

Vrei o carierã în Poliþia Românã? 
Înscrie-te la concursul de admitere!

n CJ Cãlãraºi

Proiect privind reabilitarea termicã ºi creºterea 
eficienþei energetice a Spitalului Judeþean Cãlãraºi   

160 de milioane de euro vor intra în judeþul 
Cãlãraºi, pânã în 2020, prin programul PNDL 2

160 de milioane de euro vor intra în judeþul 
Cãlãraºi, pânã în 2020, prin programul PNDL 2Anunþ public privind 

depunerea solicitãrii de 
emitere a acordului de mediu

Casa Corpului Didiactic Cãlãraºi 
organizeazã dezbaterea cu tema 

„Turismul la graniþa dintre culturã, 
artã, civilizaþie, tradiþie ºi 

dezvoltare durabilã a societãþii“

n CJ Cãlãraºi

A fost semnat actul adiþional 1 
al contractului de finanþare pentru 

achiziþionarea de echipamente 
pentru situaþii de urgenþã



energie electricã pentru tot spitalul;  n ºedinþa Consiliului Judeþean din 
(minim 10% asigurarea consumului din 24 mai a.c. a fost aprobat proiectul 
surse regenerabile) – implementarea unui de hotãrâre privind „Creºterea Î
sistem de panouri fotovoltaice;eficienþei energetice la corpurile A, B, C 
w montarea de parasolare pe faþadele ºi D la Spitalul Judeþean de Urgenþã 
însorite (cu orientare sud ºi vest), în „Dr. Pompei Samarian" Cãlãraºi – Faza 
conformitate cu cerinþele din auditul Documentaþie de avizare a lucrãrilor 
energetic;de intervenþii - revizuitã, în valoare 
w înlocuirea tâmplãriei exterioare totalã de 5.572.391,39 lei, la care se 
existente, neperformantã, acolo unde nu adaugã T.V.A., din care C + M în valoare 
a fost deja înlocuitã în baza amenajãrilor de 3.127.138,00 lei, la care se adaugã 
interioare deja realizate.

T.V.A. Durata estimatã de realizare a 
investiþiei: 24 luni.

Lucrãrile/Suprafeþele supuse 
intervenþiilor, în vederea eficientizãrii 

Proiectul beneficiazã de oportunitate de energetice la corpurile A, B, C ºi D:
finanþare în cadrul Programul 

w Faþadã-zona plinã (fãrã parte vitratã) - 
Operaþional Regional 2014-2020, Axa 

realizare de termoizolaþie: S aprox.= 
prioritarã 3, Prioritate de investiþii 3.1, 

4.820 m.p.
Operaþiunea B – clãdiri publice ºi este în 

w Lucrãri izolare soclu ºi demisol: S concordanþã cu obiectivul strategic POR 
aprox. = 799 m.p.2014-2020: creºterea competitivitãþii 
w Tâmplãrie neperformantã energetic economice ºi îmbunãtãþirea condiþiilor de 
care se înlocuieºte cu tâmplãrie din viaþã ale comunitãþilor locale ºi regionale 

realizarea termosistemului la faþadele modul de exploatare a spaþiilor aluminiu cu rupere de punte termicã ºi prin sprijinirea îmbunãtãþirii condiþiilor 
aferente; spitaliceºti din aceste corpuri prezintã geam termopan: S aprox. = 450 m.p.infrastructurale ºi a serviciilor, care sã 

deficienþe din cauza neetanºeitãþilor - Corpul A a suportat lucrãri de w Refacerea teraselor neperformante de asigure o dezvoltare sustenabilã a 
existente între pãrþile vitrate ºi cele reabilitare ºi modernizãri interioare, la corpurile B si D precum ºi reparaþii în regiunilor, capabile sã gestioneze în mod 
opace precum ºi a izolãrii neperformante etapizate pe etajele 2 ºi 4. Aceste lucrãri urma montãrii panourilor fotovoltaice pe eficient resursele, sã valorifice potenþialul 
a pãrþilor opace. Deficienþele în de modernizare au cuprins ºi schimbarea terasa de la corpul C, cu polistiren lor de inovare ºi de asimilare a 
exploatare se completeazã ºi cu tãmplãriei exterioare neperformantã extrudat de 15 cm grosime - S aprox. =  progresului tehnologic.
inexistenþa posibilitãþii de umbrire a existente, cu tâmplãrie performantã, 1501 m.p.Acesta vizeazã creºterea eficienþei 
faþadelor însorite. necuprinzând ºi realizarea w Montarea unui sistem de panouri energetice a corpurilor A, B, C ºi D din 

termosistemului la faþadele aferente; Aceste deficienþe în exploatare conduc la fotovoltaice, cu scopul reducerii costurilor cadrul Spitalului Judeþean de Urgenþã 
o desfãºurare improprie a actului medical - Etajul 1 din corpul A a fost reabilitat în cu energia electricã la Spitalul Judeþean „Dr. Pompei Samarian" Cãlãraºi.
precum ºi la costuri ridicate cu încãlzirea cadrul proiectului de reabilitare  de Urgenþã „Dr. Pompei Samarian" 
spaþiilor.Ambulatoriu integrat. Lucrãrile Cãlãraºi cu minim 10%.Ansamblul clãdirilor din componenþa 

exterioare din cadrul acestei investiþii au S.J.U. Cãlãraºi a fost supus unor 
cuprins schimbarea tâmplãriei existente În cadrul investiþiei pentru creºterea Corpurile A, B, C, D din cadrul reabilitãri ºi modernizãri anterioare care 
cu tâmplãrie performantã ºi realizarea eficienþei energetice se vor realiza: ansamblului spitalicesc, care fac obiectul a cuprins ºi lucrãrile de creºtere a 
termosistemului la faþadele aferente; definitivãrii eficientizãrii energetice, au w îmbunãtãþirea izolaþiei termice a eficienþei energetice a acestora, respectiv: 
- De asemenea au fost reabilitate termic fost construite în perioada anilor 1975. anvelopei clãdirilor (pereþi exteriori, - Parterul corpului C a fost reabilitat ca 
terasele de la corpul C ºi corpul A; Corpurile A, B, C ºi D se încadreazã în tâmplãrie, planºeu peste ultimul nivel). UPU. Lucrãrile de modernizare au 
- Blocul alimentar al spitalului, denumit funcþiunea majorã de sãnãtate din cadrul Finalizarea anvelopãrii corpurilor, cuprins ºi lucrãri exterioare, precum 
corpul D, a suportat lucrãri de igienizare SJU Cãlãraºi ºi anume:pãstrând tipul de termosistem existent schimbarea tâmplãriei exterioare 
interioarã, de realizare a anvelopãrii cu realizat anterior. În zonele în care Corpul A – funcþiuni majore care existente cu tâmplãrie performantã ºi 
termosistem, lucrãrile necuprinzând ºi termosistemul este executat în baza deservesc tot spitalul: bloc operator realizarea termosistemului la faþadele 
înlocuirea tâmplãriei exterioare existente investiþiilor distincte (parter corp C – general, sterilizare, laboratoare, aferente;
cu tâmplãrie performantã precum ºi UPU, etaj 1 corp A – ambulatoriu radiologie, spitalizare de zi, spãlãtorie, - Corpul C a suportat lucrãri de 
reabilitarea terasei necirculabile. integrat, corp D), lucrãri înca etc.reabilitare ºi modernizãri interioare, 

nerecepþionate, se va aplica o tencuialã Corpul B – cabinete medicale si baterii etapizate pe toate nivelurile, cu excepþia 
decorativã nouã în cromatica generalã a Necesitatea obiectivului de investiþie de lifturi, scarã de circulaþie evacuaredemisolului. Aceste lucrãri de 
întregului obiectiv de investiþii;derivã din obligativitatea de a finaliza modernizare au cuprins ºi schimbarea Corpul C – secþii medicale de spitalizare, 

lucrãrile de finisare a faþadelor corpurilor w utilizarea surselor regenerabile de tâmplãriei exterioare existente cu UPU, ATI
A, B, C ºi D, întrucât la ora actualã energie pentru asigurarea necesarului de tâmplãrie performantã, necuprinzând ºi Corpul D – bloc alimentar al spitalului
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ineri, 19 mai a.c., a trecut în rezervã, cu îndeplineascã atribuþiile 
în prezenþa drept la pensie ºi inspectorului ºef al 
domnului colonel domnul locotenent Inspectoratului de V

Badea Daniel, colonel Marcu Ionel, Jandarmi Judeþean 
împuternicit ºef direcþie comandant al Cãlãraºi.
la Direcþia Management Detaºamentului de 

Cu aceastã ocazie, Operaþional din cadrul Jandarmi Olteniþa.
întregul colectiv al Inspectoratului General Pentru asigurarea 
Inspectoratului Judeþean al Jandarmeriei continuitãþii actului de 
de Jandarmi Cãlãraºi, îi Române, a avut loc comandã, comandantul 
ureazã domnului colonel predarea-primirea Detaºamentului de 
Anghel Ion sã aibã parte comenzii Inspectoratului Jandarmi Olteniþa, 
de multã sãnãtate ºi de Jandarmi Judeþean domnul locotenent 
pensie lungã alãturi de Cãlãraºi, între domnul colonel Marcu Ionel a 
familie.colonel Anghel Ion care fost împuternicit sã 

reºedintele Consiliului Judeþean, Vasile Iliuþã. devenit o sursã complementarã 55. cât am fãcut în perioada 2007 – 
Judeþean Cãlãraºi, Vasile 2013 prin P.O.R. (Program de finanþare, la nivel de judeþ Directorul Direcþiei de 35 de proiecte vizeazã ºcoli ºi 
Iliuþã, a prezentat recent P fiind foarte multe în curs de Operaþional Regional).Dezvoltare, Daniel ªtefan, a grãdiniþe din mediul urban ºi situaþia proiectelor depuse de Drumul judeþean Nana – rural, în special în unitãþile de administraþiile locale din judeþ Fundulea intrã în faza de învãþãmânt care nu aveau pentru finanþare în cadrul precontractare, fiind finanþat pe autorizaþie sanitarã. Programului Naþional de P.O.R., urmând a fi asflataþi 61 

Tot aici sunt alocaþi bani pentru Dezvoltare Localã, etapa a II-a, de kilometri, valoarea investiþiei 
2017-2020, nu mai puþin de 218 modernizarea a 16 km de fiind de 28 milioane euro.
proiecte fiind depuse la acest drumuri judeþene, 6,5 milioane 

La nivelul judeþului sunt 650 de moment la nivelul Ministerului de euro, la acest moment fiind 
km de drumuri judeþene, 45% Dezvoltãrii. organizate licitaþiile pentru 
dintre acestea fiind asfaltate. Pe stabilirea constructorului.„Pânã în prezent au fost depuse 
lângã dumurile care vor intra în 218 proiecte pe PNDL la PNDL etapa 2 (2017 - 2020) reabilitare, Consiliul Judeþean va  Ministerul Dezvoltãrii, însumând înseamnã o sumã ºi mai mare aloca, anul acesta, 12 milioane 950 milioane lei, din acestea 

pentru judeþul Cãlãraºi, peste lei pentru reparaþii curente.", a fiind bugetate, de principiu, în 
160 de milioane de euro. În explicat Daniel ªtefan.aceastã a doua etapã de 
afarã de 2 unitãþi administrative Anul acesta, CJ Cãlãraºi are la finanþare, 137 de proiecte în prezentat, la rândul sãu, date derulare sau vor demara în 
(Nicolae Bãlcescu ºi Fundulea), dispoziþie un buget de 325 valoare de 752 milioane lei (160 privind proiectele finanþate la curând. În etapa 1 a PNDL 
toate celelalte au depus proiecte. milioane lei (71 de milioane de milioane euro). Proiectele nivel judeþean din fonduri (2015-2018) sunt peste 100 de 

euro) însã trebuie menþionat cã Consiliul Judeþean a depus vizeazã construcþii de ºcoli ºi europene ºi naþionale. investiþii în diferite stadii, douã 
solicitãri de finanþare pentru 81 grãdiniþe, modernizãri de la capitolul dezvoltare nu va fi treimi din ele fiind deja „Dacã pânã acum 3-4 ani, pentru 

alocat niciun leu din buget, fiind drumuri ºi iluminat public, finalizate, restul fiind în km drumuri judeþene, iar dacã infrastrucura de strãzi, de 
folosite pentru cofinanþare reþele de apã ºi canalizare, derulare. Pentru acestea au fost mediu, apã-canal, principala vom obþine banii ºi pentru 

amenajarea de parcuri ºi locuri alocate fonduri de 100 de exclusiv fondurile din excedentul aceºtia vom avea peste 100 km sursã de finanþare o reprezenta 
de joacã pentru copii.", a milioane de euro la nivel de de drumuri reabilitaþi prin fondurile europene, în ultimii bugetar în valoare de 5 milioane 
declarat preºedintele Consiliului judeþ, în 45 de UAT-uri din cele de lei.ani fondurile guvernamentale au fonduri naþionale, adicã tot atât 

impozionul Internaþional promovarea experienþelor pozitive ºi 
„Orizonturi didactice", organizat de exemplelor de bunã practicã, în domeniul 
Casa Corpului Didactic, în curricular ºi extracurricular.S

parteneriat cu Inspectoratul ªcolar Simpozionul este centrat pe ideea de a 
Judeþean, devenit o tradiþie în rândul prilejui schimbul de experienþã acumulatã 
cadrelor didactice cãlãrãºene, se aflã anul de cadrele didactice participante, atât în 
acesta la cea de-a XVII-a ediþie ºi are ca þarã cât ºi în spaþiul european, în 
temã de dezbatere „Turismul la graniþa domeniul strategiilor didactice interactive 
dintre culturã, artã, civilizaþie, tradiþie ºi al integrãrii tehnologiilor multimedia în 
ºi dezvoltare durabilã a societãþii". ºcoalã. Aceastã manifestare se doreºte a fi 
Tema derivã din decizia Organizaþiei un atelier deschis comunicãrii didactice, 
Naþiunilor Unite (ONU) de a desemna în vederea schimbului de idei cu privire la 
anul 2017 ca An Internaþional de modul în care se  poate acþiona activ 
Turism Durabil pentru Dezvoltare ºi asupra educabilului, împãrtãºindu-i valori 

ºi concepte fundamentale din propria este o recunoaºtere a importanþei 
culturã ºi din cea europeanã.turismului internaþional în promovarea 

înþelegerii ºi cooperãrii între popoarele de 
Lucrãrile simpozionului se vor deschide pretutindeni.
cu o conferinta de presã, sâmbãtã 10 Este un subiect amplu, care oferã 
iunie 2017, începând cu ora 12.00, la posibilitatea valorificãrii potenþialului 
Liceul „Danubius" din Cãlãraºi, gazdã a creativ ºi inovator atât al cadrelor 

didactice cât ºi al elevilor, prin acestei ediþii.

Consiliul Judeþean Cãlãraºi anunþã publicul interesat 
asupra depunerii solicitãrii de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul CREªTEREA EFICIENÞEI 
ENERGETICE LA CORPURILE A, B, C ªI D LA SPITALUL 
JUDEÞEAN DE URGENÞÃ DR. POMPEI SAMARIAN 
CÃLÃRAªI, STRADA EROILOR REVOLUÞIEI 22 
DECEMBRIE 1989 NR.2-4, CÃLÃRAªI. 

Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate 
la sediul APM Cãlãraºi, ºoseaua Chiciu, nr.2, jud. 
Cãlãraºi ºi la sediul titularului str.1 Decembrie 1918, 
nr.1 Cãlãraºi tel. 0242 311 301, fax: 0242 315 083 în 
zilele de luni-vineri, între orele 8-16. 

Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul 
APM Cãlãraºi. 

Cei care vor sã urmeze o locuri pentru alte 
minoritãþi);carierã de ofiþer de poliþie 
c) ªcoala de Agenþi de se pot înscrie la concursul 
poliþie „Septimiu Mureºan" de admitere la Academia 
Cluj–Napoca – 150 de de Poliþie „Alexandru Ioan-
locuriCuza" pânã pe 26 mai, 
(6 locuri pentru rromi, 3 inclusiv . Pentru cei care 
locuri pentru alte vor sã se încrie la ºcolile de 
minoritãþi);poliþie, se pot depune 
Toate detaliile cu cereri de înscriere pânã la 
privire la înscriere ºi la data de 21 iulie a.c..
desfãºurarea 
examenelor se pot 

Pânã la data de 26 mai obþine de la serviciile de 
2017 se pot depune resurse umane din 

de poliþie, candidaþi pot rromi, 6 pentru maghiari cererile de înscriere a cadrul inspectoratelor 
depune cereri de înscriere ºi 4 pentru alte minoritãþi, candidaþilor pentru judeþene de poliþie, 
pânã la data de 21 iulie precum ºi 50 la frecvenþã concursul de admitere la respectiv Direcþia 
a.c., tot la unitãþile redusã (pentru agenþii Academia de Poliþie Generalã de Poliþie a 
teritoriale de poliþie. care au minim 1 an „Alexandru Ioan-Cuza", la Municipiului Bucureºti, 

vechime în cadrul Dacã sunteþi interesat de structurile teritoriale de de la sediul 
structurilor M.A.I.);cariera de poliþist, vã resurse umane din cadrul Inspectoratului General 

puteþi înscrie pe unul 2.Facultatea de ªtiinþe inspectoratelor de poliþie al Poliþiei Române - 
dintre urmãtoarele locuri: Juridice ºi Administrative, judeþene, respectiv Direcþia Resurse Umane 

Specializarea Drept: 115 Direcþia Generalã de a)Academia de Poliþie sau de pe pagina de 
de locuri la frecvenþã;Poliþie a Municipiului „Alexandru Ioan-Cuza" internet a Poliþiei 

Bucureºti, în funcþie de Bucureºti: b)ªcoala de Agenþi de Române: 
locul de domiciliu înscris Poliþie „Vasile Lascãr" 1.Facultatea de Poliþie – www.politiaromana.ro  - 
în cartea de identitate. Câmpina – 554 de locuri 290 de locuri la frecvenþã, Carierã - Admitere 

(14 locuri pentru rromi, 8 Pentru admiterea la ºcolile dintre care 8 pentru 2017.

Anunþ public privind depunerea 
solicitãrii de emitere a 

acordului de mediu 
Primãria Municipiului Cãlãraºi anunþã 
publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de 
emitere a acordului de mediu pentru proiectul 
„Reparaþii reþea canalizare str. Frunzelor", 
propus a fi amplasat în Cãlãraºi , str. Frunzelor.

Informaþiile privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul APM Cãlãraºi, ªoseaua 
Chiciu, nr.2, jud. Cãlãraºi ºi la sediul titularului 
str. Bucuresti, nr. 140 A, mun. Cãlãraºi, în 
zilele de luni-vineri, între orele 8-16.

Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul 
APM Cãlãraºi.

Lt. Col. Daniel Marcu, noul ºef al 
Inspectoratului de Jandarmi Cãlãraºi

a jumãtatea lunii martie, Consiliul Judeþean 
Cãlãraºi încheia un contract, prin 
programul INTERREG România-Bulgaria, L

în valoare de 2 milioane euro (buget alocat 
judeþului Cãlãraºi), în care instituþia noastrã 
figureazã ca beneficiar 2, lider de proiect fiind 
partea bulgarã din Polski-Trambesh.  
Miercuri, 24 mai a.c., la sediul BRCT, a fost 
semnat actul adiþional 1 al acestui contract 
de finanþare care priveºte achiziþionarea de 
echipamente pentru situaþii de urgenþã: 
sistem mobil de pompare a apei cu o valoare 
estimatã de 250.000 euro ºi o macara de 60 de 
tone cu o valoare estimatã de 450.000 euro.
Proiectul bulgarilor în parteneriat cu Consiliul 
Judeþean Cãlãraºi are o valoare totalã de 
3.853.515 euro, iar pe lista activitãþilor principale 
ale proiectului se aflã ºi organizarea de exerciþii 
comune în domeniul situaþiilor de urgenþã.

Vrei o carierã în Poliþia Românã? 
Înscrie-te la concursul de admitere!

n CJ Cãlãraºi

Proiect privind reabilitarea termicã ºi creºterea 
eficienþei energetice a Spitalului Judeþean Cãlãraºi   

160 de milioane de euro vor intra în judeþul 
Cãlãraºi, pânã în 2020, prin programul PNDL 2

160 de milioane de euro vor intra în judeþul 
Cãlãraºi, pânã în 2020, prin programul PNDL 2Anunþ public privind 

depunerea solicitãrii de 
emitere a acordului de mediu

Casa Corpului Didiactic Cãlãraºi 
organizeazã dezbaterea cu tema 

„Turismul la graniþa dintre culturã, 
artã, civilizaþie, tradiþie ºi 

dezvoltare durabilã a societãþii“

n CJ Cãlãraºi

A fost semnat actul adiþional 1 
al contractului de finanþare pentru 

achiziþionarea de echipamente 
pentru situaþii de urgenþã



...afli ce se-ntâmplã4

www.obiectiv-online.ro

26 mai - 1 iunie 2017Comunitate
pregãtire fizicã ºi experienþã, au 
fost cei care au punctat de trei 
ori prin: Florin Marin (51), 
George Bãlan (78) ºi Gigi 
Costea (88). Scorul final a fost 
stabilit de Marin Nicolae (90), 
care a redus din diferenþã, 4-5. 

„A fost un joc bun  în urma 
cãruia am putut vedea la ce 
nivel de pregãtire ne aflãm, 
acum când nu mai este mult 
pânã la finalul campionatului. 
Pentru ediþia urmãtoare  va 
trebui sã lucrãm mai mult la 
capitolul tactic, mai ales cã o 
putem face în condiþii foarte 
bune având în vedere noua bazã 
sportivã de care beneficiem", a 
declarat Arefte Ionel, 
preºedintele clubului Rapid 
Rãzvani. 

„Am întâlnit o echipã bunã ºi o 
spun nu ca sã-i flatez pe cei din 
Rãzvani. Dupã câte am 
constatat pe parcursul jocului, 
este o echipã cu câteva 
individualitãþi care pot face 
diferenþa la nivelul ligii a V-a. 
Referitor la baza sportivã, pot 
afirma cã este una de un nivel 
foarte bun. Dacã vor ºti sã o Mircea Brânduºã întâmplãtor, ªtefania Moga a ocupã de activitatea fotbalisticã prezenþi au asistat la un joc de 
întreþinã, vor avea una dintre ales ziua de duminicã, 21 mai au reuºit sã adune un numãr fotbal disputat între echipa 

2017, pentru inaugurarea destul de mare de copii, care localã Rapid Rãzvani ºi Unirea cele mai frumoase baze din 
ccesarea fondurilor judeþ ºi nu numai. Ce m-a oficialã a noii baze sportive, vor avea o alternativã a Spanþov, din cadrul etapei cu 
nerambursabile a surprins plãcut au fost acele datã care a coincis cu Hramul petrecerii timpului. Locuitorii nr. 19 din Liga a V-a. Jocul a Areprezentat pentru bisericii din localitate, dar ºi a dar ºi Primãria ºi Consiliul fost unul destul de animat, grupe de copii, prezente la 

Administraþia Localã Lehliu marii sãrbãtori Sfinþii Împãraþi Local Lehliu Garã se pot mândri fiecare dintre echipe a încercat stadion, care peste câþiva ani 
Constantin ºi Elena. La acest de azi înainte cu o bazã sportivã încã din start sã încline balanþa. vor completa lotul echipei de Garã ºansa de a se dezvolta ºi 
eveniment au participat cum nu multe localitãþi o pot Cei care au ratat primii au fost seniori", a afirmat Cornel Toma, moderniza rapid, motiv pentru 
autoritãþile locale, judeþene, face", a declarat ªtefania Moga. jucãtorii echipei gazdã ºi, dupã viceprimarul comunei Spanþov care a accesat, în ultimii ani, un 
consilieri ºi membri ai Prezent la eveniment, deputatul cum se ºtie, ocaziile ratate se ºi susþinãtorul echipei „Unirea". numãr mare de proiecte. Unul 
aparatului de specialitate al Iulian Iacomi, fost primar al rãzbunã, iar oaspeþii au punctat 

RAPID RÃZVANI: Voinea, dintre aceste proiecte a fost primarului, reprezentanþi ai oraºului Lehliu Garã, a declarat: prin Costea Gigi în minutele 21 
Marin (51 Nicolae), Stan C., finalizat ºi pus la dispoziþia AJF Cãlãraºi. Din partea „Nu mi-am putut închipui cã ºi 36. Nu dupã mult timp, elevii 
Tufeanu, Stan F., Nae, Tudor, comunitãþii la sfârºitul parohiei Sfinþii Împãraþi aceastã bazã sportivã o sã arate lui Arefte Ionel au redus din 
Vlad, Bujor, Duþã (46 Nãstase), Constantin ºi Elena a fost aºa de frumos. Felicit pe toþi cei handicap prin Marin Bujor, min. sãptãmânii trecute. 
Lincan.prezent preotul paroh Marius care ºi-au dat concursul pentru 39, la pauzã tabela arãtând 1-2. 

Cherciu, care a sfinþit terenul ºi realizarea acestui obiectiv. Urez Imediat ce s-a revenit de la Antrenor: Constantin BogdanViceprimarul cu atribuþii de anexele acestuia, cum se celor care fac parte din clubul cabine, „feroviarii" au restabilit 
primar, ªtefania Moga, alãturi UNIREA SPANÞOV: Radu, obiºnuieºte dupã datina sportiv Rapid Rãzvani sã aibã egalitatea prin Gigel Nae, min 
de colegii din administraþia Bãlan G., Marin, Braºoveanu, creºtinã. rezultate cât mai bune ºi sã 48. La fel de animat a fost jocul 
localã, a inaugurat baza sportivã Bercea, Gâtan, Perda (62 ajungã într-un timp cât mai ºi în partea secundã, cu faze „În sfârºit au ºi copiii din din satul Rãzvani, proiect Panait), Omet, Bãlan F., Costea, scurt la vârful performanþei, electrizante la ambele porþi. localitatea dumneavoastrã unde construit prin Programul de Constantin.respectiv promovarea în Liga a Pânã la final oamenii lui Cornel sã-ºi desfãºoare activitatea Dezvoltare a Infrastructurii din IV-a." Toma, care vizeazã locul doi ºi Antrenor: Ion Savufotbalisticã în condiþii foarte Spaþiul Rural instituit prin O.G. participarea la barajul de bune. Mã bucurã faptul cã într- Dupã inaugurare, cei Arbitri: G. Cojocaru – I. Jecu – 7/2006, care a costat promovare, cu un plus de un timp foarte scurt, cei care se aproximativ 600 de spectatori aproximativ 650.000 lei. Nu C. Toader
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Mircea Brânduºã de beat-box. 
Voia bunã a fost întreþinutã de 
solista de muzicã popularã  „Nu staþi acasã în aceastã zi de 
Maricica, alãturi invitaþii ei din sãrbãtoare!" - acesta a fost 
toate zonele þãrii ºi Dorian mesajul pe care primarul 
Popa, cu un recital de excepþie. comunei Ciocãneºti, Pavel Petre, 
Între aceste frumoase momente l-a transmis locuitorilor cu 
artistice, ªcoala Gimnazialã Nr. prilejul Zilei Comunei. O 
1 din Ciocãneºti a prezentat un invitaþie specialã prin care se 
program artistic deosebit: promiteau surprize plãcute.
Drãgan Mara, clasa a IV-a, a Ciocãneºtenii i-au dat ascultare 
interpretat douã cântece ºi s-au strâns cu mic cu mare, 
populare; trupa de dans de la duminicã, 21 mai, la o petrecere 
ºcoala primarã a dansat pe de neuitat. Sãrbãtoarea, aflatã 
ritmurile melodiei „Hei Mama"; la a treia ediþie, a avut loc pe 
Cãtãlina, speranþa muzicii stadionul din comunã, unde 
uºoare a comunei, elevã în clasa peste 800 sute de oameni au 
a V-a, a încântat asistenþa cu venit sã serbeze ziua comunei. 
vocea ei inocentã ºi purã; elevii „Chiar dacã timpul nu þine cu 
de la clasele a VII-a ºi a VIII-a noi, am reuºit sã pregãtim 
au prezentat un colaj de câteva surprize drãguþe  pentru 
strigãturi ºi cimilituri din zona locuitorii comunei. Avem un 
Munteniei.  program special, astfel încât 
ªcoala din Ciocãneºti ºi-a distracþia ºi voia bunã sã îi 
premiat performerii, elevii care însoþeascã pe tot parcursul 
au obþinut rezultate notabile la acestei zile minunate. Sunt 
concursurile ºi olimpiadele din alãturi de noi, la acest 
etapa judeþeanã – organizate în eveniment, autoritãþile locale, 
anul ºcolar 2016-2017. Elevii care au þinut sã fie prezente la 
premiaþi au fost: Culea Mãlina, sãrbãtoarea noastrã. Tuturor le 
Apolozan Mihai, Grosu Cristian, doresc multã sãnãtate ºi sã aibã 
Pîrvan Alexandra, Ciocoi parte de o zi cât mai frumoasã, 
Evelin, Toader Aura, Dudu sã se distreze la ziua comunei 
Andreea, Reziuc Amalia, noastre", a declarat primarul 
Gârbaºi Iulian, Ene Georgiana. Pavel Petre, înainte de a declara 
Aceºti elevi au obþinut distincþii deschise sãrbãtorile comunei 
la Olimpiada de limba ºi Ciocãneºti.
literatura românã, Olimpiada de Startul a fost dat în jurul orei 
fizicã, Olimpiada „Lectura ca 15.00 de cãtre primar care nu a 
abilitate de viaþã", Olimpiada uitat sã ureze „La mulþi ani, 
„Universul cunoaºterii prin Constantinilor ºi Elenelor". Apoi 
lecturã", Concursul de geografie a mulþumit Consiliului Local 
„Terra - de la poveste la care a aprobat desfãºurarea 
realitate", Concursul de acestui eveniment ºi, nu în 
matematicã „Ion Cheºcã", ultimul rând, sponsorilor care 
Concursul „George Emil au ajutat financiar pentru 
Palade", Concurs „T.A. Edison". desfãºurarea unor momente din 
Elevii merituoºi au primit aceastã zi.
diplome de excelenþã, cãrþi ºi Programul artistic a fost unul 
premii în bani, aceºtia fiind divers, pentru toate gusturile, 
oferiþi de consilierii locali.   incluzând cântece ºi jocuri 
Un aport important în populare din toate zonele þãrii, 
derularea acestui frumos dansuri moderne, muzicã pop, 
eveniment l-a avut ªcoala un program de beat-box ºi 
Gimnazialã Nr. 1 din Ciocãneºti, scenete de teatru. 
directorul instituþiei de Pe scenã au evoluat într-o 
învãþãmânt, Dan Melente, fiind ordine bine stabilitã: Ansamblul 
cel care a prezentat programul folcloric al comunei Ciocãneºti, 
artistic al zilei. „Macii Bãrãganului", coordonat 
De altfel, ªcoala Gimnazialã Nr. de profesorii Silvia ºi Dan 
1 din Ciocãneºti îºi propune, ca Melente, coregraf Aurel Mailat 
prin activitãþile ºcolare ºi – câºtigãtor al marelui premiu 
extraºcolare, sã devinã cea mai la Festivalul de folclor de la 
bunã ºcoalã de stat din judeþ în Arad; Ciurea Adriana, solistã în 
cadrul proiectului „THE BEST cadrul ansamblului folcloric – 
PUBLIC SCHOOL".prof. de muzicã la ºcoala din 
În cursul zilei, primãria a Ciocãneºti; Denisa Pârvu, 
organizat ºi o tombolã, cei 6 câºtigãtoarea locului II la 
câºtigãtori primind fiecare Festivalul „Flori de Mai" 2017; 
cadouri surprizã.X-Treme - Trupa de dans 
Manifestãrile dedicate zilei modern afiliatã Palatului 
comunei Ciocãneºti s-au Copiilor din Cãlãraºi, cu multe 
încheiat în jurul orei 21.00 cu reprezentaþii în judeþ ºi în þarã; 
un apreciat foc de artificii.Mario din Slobozia – pasionat 

Satul Rãzvani (Lehliu Garã) 
are, de sãptãmâna trecutã, 
o bazã sportivã modernã

Ziua Comunei Ciocãneºti, 
sãrbãtoritã cu mic, cu mare
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pregãtire fizicã ºi experienþã, au 
fost cei care au punctat de trei 
ori prin: Florin Marin (51), 
George Bãlan (78) ºi Gigi 
Costea (88). Scorul final a fost 
stabilit de Marin Nicolae (90), 
care a redus din diferenþã, 4-5. 

„A fost un joc bun  în urma 
cãruia am putut vedea la ce 
nivel de pregãtire ne aflãm, 
acum când nu mai este mult 
pânã la finalul campionatului. 
Pentru ediþia urmãtoare  va 
trebui sã lucrãm mai mult la 
capitolul tactic, mai ales cã o 
putem face în condiþii foarte 
bune având în vedere noua bazã 
sportivã de care beneficiem", a 
declarat Arefte Ionel, 
preºedintele clubului Rapid 
Rãzvani. 

„Am întâlnit o echipã bunã ºi o 
spun nu ca sã-i flatez pe cei din 
Rãzvani. Dupã câte am 
constatat pe parcursul jocului, 
este o echipã cu câteva 
individualitãþi care pot face 
diferenþa la nivelul ligii a V-a. 
Referitor la baza sportivã, pot 
afirma cã este una de un nivel 
foarte bun. Dacã vor ºti sã o Mircea Brânduºã întâmplãtor, ªtefania Moga a ocupã de activitatea fotbalisticã prezenþi au asistat la un joc de 
întreþinã, vor avea una dintre ales ziua de duminicã, 21 mai au reuºit sã adune un numãr fotbal disputat între echipa 

2017, pentru inaugurarea destul de mare de copii, care localã Rapid Rãzvani ºi Unirea cele mai frumoase baze din 
ccesarea fondurilor judeþ ºi nu numai. Ce m-a oficialã a noii baze sportive, vor avea o alternativã a Spanþov, din cadrul etapei cu 
nerambursabile a surprins plãcut au fost acele datã care a coincis cu Hramul petrecerii timpului. Locuitorii nr. 19 din Liga a V-a. Jocul a Areprezentat pentru bisericii din localitate, dar ºi a dar ºi Primãria ºi Consiliul fost unul destul de animat, grupe de copii, prezente la 

Administraþia Localã Lehliu marii sãrbãtori Sfinþii Împãraþi Local Lehliu Garã se pot mândri fiecare dintre echipe a încercat stadion, care peste câþiva ani 
Constantin ºi Elena. La acest de azi înainte cu o bazã sportivã încã din start sã încline balanþa. vor completa lotul echipei de Garã ºansa de a se dezvolta ºi 
eveniment au participat cum nu multe localitãþi o pot Cei care au ratat primii au fost seniori", a afirmat Cornel Toma, moderniza rapid, motiv pentru 
autoritãþile locale, judeþene, face", a declarat ªtefania Moga. jucãtorii echipei gazdã ºi, dupã viceprimarul comunei Spanþov care a accesat, în ultimii ani, un 
consilieri ºi membri ai Prezent la eveniment, deputatul cum se ºtie, ocaziile ratate se ºi susþinãtorul echipei „Unirea". numãr mare de proiecte. Unul 
aparatului de specialitate al Iulian Iacomi, fost primar al rãzbunã, iar oaspeþii au punctat 

RAPID RÃZVANI: Voinea, dintre aceste proiecte a fost primarului, reprezentanþi ai oraºului Lehliu Garã, a declarat: prin Costea Gigi în minutele 21 
Marin (51 Nicolae), Stan C., finalizat ºi pus la dispoziþia AJF Cãlãraºi. Din partea „Nu mi-am putut închipui cã ºi 36. Nu dupã mult timp, elevii 
Tufeanu, Stan F., Nae, Tudor, comunitãþii la sfârºitul parohiei Sfinþii Împãraþi aceastã bazã sportivã o sã arate lui Arefte Ionel au redus din 
Vlad, Bujor, Duþã (46 Nãstase), Constantin ºi Elena a fost aºa de frumos. Felicit pe toþi cei handicap prin Marin Bujor, min. sãptãmânii trecute. 
Lincan.prezent preotul paroh Marius care ºi-au dat concursul pentru 39, la pauzã tabela arãtând 1-2. 

Cherciu, care a sfinþit terenul ºi realizarea acestui obiectiv. Urez Imediat ce s-a revenit de la Antrenor: Constantin BogdanViceprimarul cu atribuþii de anexele acestuia, cum se celor care fac parte din clubul cabine, „feroviarii" au restabilit 
primar, ªtefania Moga, alãturi UNIREA SPANÞOV: Radu, obiºnuieºte dupã datina sportiv Rapid Rãzvani sã aibã egalitatea prin Gigel Nae, min 
de colegii din administraþia Bãlan G., Marin, Braºoveanu, creºtinã. rezultate cât mai bune ºi sã 48. La fel de animat a fost jocul 
localã, a inaugurat baza sportivã Bercea, Gâtan, Perda (62 ajungã într-un timp cât mai ºi în partea secundã, cu faze „În sfârºit au ºi copiii din din satul Rãzvani, proiect Panait), Omet, Bãlan F., Costea, scurt la vârful performanþei, electrizante la ambele porþi. localitatea dumneavoastrã unde construit prin Programul de Constantin.respectiv promovarea în Liga a Pânã la final oamenii lui Cornel sã-ºi desfãºoare activitatea Dezvoltare a Infrastructurii din IV-a." Toma, care vizeazã locul doi ºi Antrenor: Ion Savufotbalisticã în condiþii foarte Spaþiul Rural instituit prin O.G. participarea la barajul de bune. Mã bucurã faptul cã într- Dupã inaugurare, cei Arbitri: G. Cojocaru – I. Jecu – 7/2006, care a costat promovare, cu un plus de un timp foarte scurt, cei care se aproximativ 600 de spectatori aproximativ 650.000 lei. Nu C. Toader
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Mircea Brânduºã de beat-box. 
Voia bunã a fost întreþinutã de 
solista de muzicã popularã  „Nu staþi acasã în aceastã zi de 
Maricica, alãturi invitaþii ei din sãrbãtoare!" - acesta a fost 
toate zonele þãrii ºi Dorian mesajul pe care primarul 
Popa, cu un recital de excepþie. comunei Ciocãneºti, Pavel Petre, 
Între aceste frumoase momente l-a transmis locuitorilor cu 
artistice, ªcoala Gimnazialã Nr. prilejul Zilei Comunei. O 
1 din Ciocãneºti a prezentat un invitaþie specialã prin care se 
program artistic deosebit: promiteau surprize plãcute.
Drãgan Mara, clasa a IV-a, a Ciocãneºtenii i-au dat ascultare 
interpretat douã cântece ºi s-au strâns cu mic cu mare, 
populare; trupa de dans de la duminicã, 21 mai, la o petrecere 
ºcoala primarã a dansat pe de neuitat. Sãrbãtoarea, aflatã 
ritmurile melodiei „Hei Mama"; la a treia ediþie, a avut loc pe 
Cãtãlina, speranþa muzicii stadionul din comunã, unde 
uºoare a comunei, elevã în clasa peste 800 sute de oameni au 
a V-a, a încântat asistenþa cu venit sã serbeze ziua comunei. 
vocea ei inocentã ºi purã; elevii „Chiar dacã timpul nu þine cu 
de la clasele a VII-a ºi a VIII-a noi, am reuºit sã pregãtim 
au prezentat un colaj de câteva surprize drãguþe  pentru 
strigãturi ºi cimilituri din zona locuitorii comunei. Avem un 
Munteniei.  program special, astfel încât 
ªcoala din Ciocãneºti ºi-a distracþia ºi voia bunã sã îi 
premiat performerii, elevii care însoþeascã pe tot parcursul 
au obþinut rezultate notabile la acestei zile minunate. Sunt 
concursurile ºi olimpiadele din alãturi de noi, la acest 
etapa judeþeanã – organizate în eveniment, autoritãþile locale, 
anul ºcolar 2016-2017. Elevii care au þinut sã fie prezente la 
premiaþi au fost: Culea Mãlina, sãrbãtoarea noastrã. Tuturor le 
Apolozan Mihai, Grosu Cristian, doresc multã sãnãtate ºi sã aibã 
Pîrvan Alexandra, Ciocoi parte de o zi cât mai frumoasã, 
Evelin, Toader Aura, Dudu sã se distreze la ziua comunei 
Andreea, Reziuc Amalia, noastre", a declarat primarul 
Gârbaºi Iulian, Ene Georgiana. Pavel Petre, înainte de a declara 
Aceºti elevi au obþinut distincþii deschise sãrbãtorile comunei 
la Olimpiada de limba ºi Ciocãneºti.
literatura românã, Olimpiada de Startul a fost dat în jurul orei 
fizicã, Olimpiada „Lectura ca 15.00 de cãtre primar care nu a 
abilitate de viaþã", Olimpiada uitat sã ureze „La mulþi ani, 
„Universul cunoaºterii prin Constantinilor ºi Elenelor". Apoi 
lecturã", Concursul de geografie a mulþumit Consiliului Local 
„Terra - de la poveste la care a aprobat desfãºurarea 
realitate", Concursul de acestui eveniment ºi, nu în 
matematicã „Ion Cheºcã", ultimul rând, sponsorilor care 
Concursul „George Emil au ajutat financiar pentru 
Palade", Concurs „T.A. Edison". desfãºurarea unor momente din 
Elevii merituoºi au primit aceastã zi.
diplome de excelenþã, cãrþi ºi Programul artistic a fost unul 
premii în bani, aceºtia fiind divers, pentru toate gusturile, 
oferiþi de consilierii locali.   incluzând cântece ºi jocuri 
Un aport important în populare din toate zonele þãrii, 
derularea acestui frumos dansuri moderne, muzicã pop, 
eveniment l-a avut ªcoala un program de beat-box ºi 
Gimnazialã Nr. 1 din Ciocãneºti, scenete de teatru. 
directorul instituþiei de Pe scenã au evoluat într-o 
învãþãmânt, Dan Melente, fiind ordine bine stabilitã: Ansamblul 
cel care a prezentat programul folcloric al comunei Ciocãneºti, 
artistic al zilei. „Macii Bãrãganului", coordonat 
De altfel, ªcoala Gimnazialã Nr. de profesorii Silvia ºi Dan 
1 din Ciocãneºti îºi propune, ca Melente, coregraf Aurel Mailat 
prin activitãþile ºcolare ºi – câºtigãtor al marelui premiu 
extraºcolare, sã devinã cea mai la Festivalul de folclor de la 
bunã ºcoalã de stat din judeþ în Arad; Ciurea Adriana, solistã în 
cadrul proiectului „THE BEST cadrul ansamblului folcloric – 
PUBLIC SCHOOL".prof. de muzicã la ºcoala din 
În cursul zilei, primãria a Ciocãneºti; Denisa Pârvu, 
organizat ºi o tombolã, cei 6 câºtigãtoarea locului II la 
câºtigãtori primind fiecare Festivalul „Flori de Mai" 2017; 
cadouri surprizã.X-Treme - Trupa de dans 
Manifestãrile dedicate zilei modern afiliatã Palatului 
comunei Ciocãneºti s-au Copiilor din Cãlãraºi, cu multe 
încheiat în jurul orei 21.00 cu reprezentaþii în judeþ ºi în þarã; 
un apreciat foc de artificii.Mario din Slobozia – pasionat 

Satul Rãzvani (Lehliu Garã) 
are, de sãptãmâna trecutã, 
o bazã sportivã modernã

Ziua Comunei Ciocãneºti, 
sãrbãtoritã cu mic, cu mare
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Parteneri principali:n aceastã perioadã a anului dedicatã „Autorul îºi asumã ideea de a dezvãlui Judeþean de Culturã ºi Creaþie Cãlãraºi, 
„jocurile de perspicacitate" ale Zilei de 1 iunie, Centrul Judeþean de la spectacolul "A.A.A." ºi la întâlnirea cu l Editura „Cununi de stele" jurnalistului dilematic, concentrat sã Culturã ºi Creaþie Cãlãraºi regizoarea Chris Simion, cu care vor Î
caute adevãrul, sã refacã acel „puzzle" al l Colegiul Naþional „Barbu ªtirbei" organizeazã proiectul „Paºi spre viitor" putea discuta despre cum sã îndrãzneºti 
evenimentelor ameninþate sã rãmânã cu scopul de a-i antrena pe copiii ºi sã crezi ºi sã construieºti pentru viitor Cãlãraºi
cazuri cu autor necunoscut."– din Prefaþa adolescenþii cãlãrãºeni într-o serie de (Chris Simion -  iniþiatoarea l Biblioteca Judeþeanã „Alexandru semnatã de profesor Stela Anghelactivitãþi educative menite sã contribuie 

Odobescu"
la creºterea încrederii de a privi cu 
îndrãznealã spre viitor. Astfel, în n Miercuri, 31 mai 2017 – „Porþi Participã:n Joi, 1 iunie 2017 – Ziua copilului
perioada 30 mai– 1 iunie 2017 se vor deschise copilãriei"

l Grupul de copii „Flores Campi"Ora 10.30 desfãºura urmãtoarele evenimente: Ora 11.00 
l ªcoala gimnazialã nr.1 Dragoº VodãSãrbãtorim copilãria în Parcul Central Centrul Judeþean de Culturã ºi Creaþie 

(Foiºor). Centrul Judeþean de Culturã ºi n Marþi, 30 mai 2017, lansare de Cãlãraºi ºi Consiliul Judeþean Cãlãraºi îi l ªcoala gimnazialã „Constantin 
carte aºteptã pe copii sã viziteze cele douã Creaþie Cãlãraºi va antrena copiii din Brâncoveanu " Cãlãraºi

instituþii. Vor descoperi culisele sãlii de Cãlãraºi ºi Dragoº-Vodã, printr-o serie Ora 13.00, Sala Cinema 3D/2D
l ªcoala gimnazialã „Nicolae Titulescu" spectacol, scena, cum se monteazã un de activitãþi interactive: clovni, Cu ocazia lansãrii volumului sãu de 

Cãlãraºidecor. Totodatã, copiii vor putea vizita o personaje de poveste ºi eroi îndrãgiþi, debut „Zeus nu moare niciodatã", 
parte din birourile Consiliului Judeþean vor atrage copiii în jocuri interactive, l L.M.T. Cãlãraºiapãrut la editura „Cununi de stele", 
Cãlãraºi. picturã pe faþã, modelare de baloane ºi jurnalistul ºi scriitorul Cristian 

l Consiliul Judeþean al Elevilor Cãlãraºi
Coman, ateliere de creaþie, în ritmuri de muzicã, se întoarce în oraºul natal sã 

Ora 18.00întâlneascã liceeni, colegi, profesori, Un proiect al Centrului Cultural alãturi de copiii din grupul „Flores 
Judeþean Cãlãraºi ºi al Consiliului pentru a le împãrtãºi impresii despre Campi" al Centrului Judeþean de Seara îi aºteptãm pe adolescenþi, ºi nu 

„noua lume a societãþii mass-media". numai, la Sala de Spectacole a Centrului Judeþean Cãlãraºi.Culturã ºi Creaþie Cãlãraºi.

campaniei 
„Primul teatru construit împreunã").

„ “ - 30 mai - 1 iunie 2017Paºi spre viitor

sunt þigani. Cam toþi sunt mai ales, naºii nu au prevestitoare de biruinþã multilateral, la care au libertatea de a-l  alege sau 
ortodocºi. Dincolo de impus un anume nume a Împãratului Constantin. contribuit cauze nu. Moartea pe care a 
Garã se ivesc ruinele unui din familia lor la botez. Am citit-o cuminte... religioase, morale, îndurat-o ne aratã mãsura 
palat brâncovenesc, Au acceptat simbolurile: politice, sociale, la care trebuie sã ajungã La fiecare Liturghie 
Movila cu douã cruci, o Matei (ebr. „dãruit de economice, culturale ºi iubirea. Învierea sa este reprivesc închinãtorii din 
baltã cu peºte, o Dumnezeu"), apostol ºi naþionale, iar consecinþele simbolul biruinþei asupra biserica de lemn începutã 
mãnãstire... evanghelist; Matei, al lor se simt pânã în zilele morþii ºi stã mãrturie la Poiana din Ialomiþa în 

patrulea fecior al lui noastre. pentru adevãrul La botezul lui Matei de la 1737 ºi adusã de mine la eocamdatã, 
Constantin Brâncoveanu cuvântului sãu". (Michel Sãruleºti-Garã m-a invitat Slobozia în anul 2000, în Ileana începuse sã Audrey, 30 de ani, 
care, dupã un moment de Malherbe, op.cit., p. 273).Aurel Filon. Cu aproape parcul Muzeului citeascã mai mult ºi mai cu alurã ºi chiar D ºovãire, a slobozit zece ani în urmã, pe când Agriculturii, cu atent: Michel Malherbe, -Pânã sã suie în corabia profesie de „secretarã" – 
cuvintele de mucenic în la Slobozia eram capul binecuvântarea ºi ajutorul Enciclopedia religiilor, Ed. bisericii din Poiana, scriu cum mi s-a spus, dar 
faþa cãlãilor musulmani: Muzeului Naþional al pãrintesc al P.S. Nemira, col. Religio, Ileana a aºteptat cã va mi-o închipui în înveliº de 
„Vreau sã mor Agriculturii, Filon m-a Damaschin Coravu, Bucureºti, 2012, vol. I, pp primi bucurie? „Pãrinte Kente-vest african, unul 
creºtineºte, loveºte!"sunat din Africa pentru episcopul Sloboziei ºi 171 – 210 ); Pr. Prof. Dr. drept, lumea nu te-a dintre cei 7 copii ai unui 

un proiect cultural. Am Cãlãraºilor. Ioan Rãmureanu, Istoria cunoscut, dar eu te-am Sublimã coincidenþã cu tâmplar ºi a unei femei de 
crezut atunci cã-i moºier, Bisericeascã Universalã, cunoscut/Bucurie, ziua botezului lui Matei: Au trecut peste 16 ani de serviciu din comunitatea 

Ed. Inst. Bibl. ºi de nu bãnuiam cã urcã bucurie, bucurie, lacrimi în mai 337, Împãratul când spun psalmii la Bapunu (Punu), Gabon, 
Misiune al BOR, schele din nisip. de bucurie..." (Fragment Constantin cel Mare, cel utrenie ºi pregãtesc nu apostaziazã, rãmâne sã 
Bucureºti , 2004, pp 409- din memoriile lui Blaise care, dupã istorici În anul 2014, Aurel Filon anafura. Simt miºcãrile mai cerceteze dacã va 
461) º.a.: Pascal gãsite în 1711 de creºtini, Eusebiu ºi a fost editorul unui din corabie aproape fizic. trece de la evanghelici la 

nepotul sãu, Perier;  „Atât de mult au crescut Lactantius, în ajunul roman inedit în benzi Mã uit la strane ºi la ortodocºi. Înºirã poveºti 
Malherbe, op. cit., p. 283). pãcatele Romei, încât cei luptei cu Maxentiu, a desenate, Bãrãgan 1917, ochiurile „din picioare":  din vremea cãlugãrilor 

întinaþi nici mãcar nu le vãzut pe cer ziua, în despre care profesorul Mihalache, Ana ºi Otilia, -A aºteptat Ileana iubirea? capucini italieni (sec. 
mai simt mirosul" (Papa amiaza mare, o Cruce Adrian Cioroianu (fost Clementina... stau de ani „Lumea are atâta nevoie XVII), a preoþilor 
Adrian al VI-lea/1522 – luminoasã deasupra ministru de externe, de zile în aceleaºi ochiuri de iubire, încât cei care le-portughezi (sec. XVIII), a 

in 1523/, în prima sa soarelui cu inscripþia „decan al Facultãþii de de veghe. Când ochiurile o dãruiesc celor din jur coloniºtilor francezi 
hoc signo vinces"/ cuvântare din consistoriu; prin Istorie-Universitatea sunt închise ºtiu cã ea – nu îºi mai aparþin (1839, 1903). Povesteºte 

Rãmureanu, op.cit.).acest semn vei învinge/  Bucureºti etc.) scrie în el dau o raitã-n lume sau (Ibidem, p. 284). de biserica etniei fang, 
(Lactantius, De mortibus prefaþã: „Trei personaje sunt bolnavi. Ileana începe sã înþeleagã unde majoritatea este -A aºteptat Ileana 
persecutorum,  48, 5 ), reale – un fotograf român deosebirea fundamentalã Ileana, profesoara de datã de femei, apoi de libertatea? „Nimeni nu 
apoi noaptea, în timpul (din ce în ce mai cunoscut între protestanþi, Biserica limbi strãine, a revenit de Biserica iniþiaþilor este obligat sã trãiascã 
somnului, i s-a arãtat de istorici ºi sociologi; Otodoxã ºi cea Catolicã. la copiii sãi aflaþi la (miºcarea Bwiti sau pentru iubire. Fiecare 
Iisus Hristos cu semnul Costicã Acsinte, n.n.), un Reformaþii cer revenirea Londra. S-a aºezat în religia lui Eboga). este stãpân pe libertatea 
Crucii, pe care-l vãzu ziua etnolog german (celebru la Sfânta Scripturã, ca tinda femeilor, ca de sa... Dacã libertatea este Audrey îºi face de lucru la 
pe cer, cerându-i sã-l punã în istoria culturii singurul izvor al credinþei, obicei în picioare, aproape condiþie primordialã a baie ºi la bucãtãrie, când 
pe steagurile soldaþilor europene; Leo Frobenius, ºi afirmã cã mântuirea de fereastrã, mai departe demnitãþii omului, ea nu iese în curte se furiºeazã 
(XP sau X,  laborum ); cel n.n.) ºi un farmacist omului este numai în de uºã. De la o vreme reprezintã nimic fãrã o ca o felinã pe un scaun 
care a tolerat ºi încurajat francez (de origine mâinile lui Dumnezeu. poartã o pãlãrie retro, educaþie, nu impusã din unde parcã se strânge, 
creºtinii (edictul de la algerianã, Mohamed Neagã Sfânta Tradiþie, nu care-mi aduce aminte de exterior, ci pe care o apãrându-se cu privirea 
Milano, 313); cel care a Gherainia, n.n.) îºi dau recunosc preoþia (clerul), modelul croºetat de Merle dobândim prin de ochii musafirilor pe 
avut iniþiativa ºi onoarea întâlnire în aceastã conducãtorii lor sunt Munn în 1935. Peste experienþã, reflecþie ºi care i-a mai vãzut – nu i-a 
convocãrii Sinodului I poveste fascinantã, pastorii, resping cultul câteva ore se va boteza în conºtiinþã... Credinciosul mai vãzut. Azi e ocupatã 
ecumenic de la Niceea, plecatã din entuziasmul sfinþilor ºi Maicii religia ortodoxã... este o fiinþã, prin cu botezul celui  de-al 
din 325; cel care a bãtut unui pasionat de istoria Domnului, posturile ºi excelenþã, liberã... Biografia familiei sale treilea fiu al sãu, Matei, 
monede cu monogramul Bãrãganului…". Pe cultul morþilor º.a. Credinciosul care face parte din puzzle-ul fãcut cu Aurel. Clanul 
creºtin; cel care a instituit coperta – spate, un text Ileana, despre care cred pãstreazã, prin rugãciune, „carpato-danubiano-Filonilor din Sãruleºti 
ca zi de repaus în despre rostul meu în cã întotdeauna a fost un legãtura cu Dumnezeu pontic". Ileana are 62 de Garã o îndrãgesc ºi o 
Imperiu, duminica; cel aceastã expresie ineditã a om studios ºi participativ, simte o detaºare totalã în ani, s-a nãscut în respectã... 
care la Constantinopol a unei lumi alternative. într-o vreme chiar faþa unor dificultãþi care Transilvania, în satul * ridicat catedrala Sfinþii Inginer constructor, Aurel practicantã asiduã a pentru alþii pot pãrea Cãrãºeu, comuna Culciu, 
Apostoli, devenitã E sâmbãtã dimineaþa, 20 Filon a înjurat licitaþiile doctrinei religiei insurmontabile. Ne Satu Mare. Tatãl ei era 
necropola împãraþilor mai, de la Slobozia am trucate de pe ºantierele reformatoare, a avut un gândim, de pildã, la reformat (s-a dus doar la 
bizantini; cel care a plãtit, plecat cu maºina vecinului României postdecembriste declic dupã pierderea exemplul pãrintelui Kolbe, 47 de ani), mama era 
apoi a sfinþit, la 14 meu, Dumitru Soare, ºi a plecat în Africa. A prematurã a tatãlui sãu, care intona psalmi în ortodoxã venitã din 
septembrie 335, catedrala omul care de câte ori am muncit, chiar a trudit, în singurul reper religios camera de gazare a Buzãu, Cislãu (ce 
Sfântului Mormânt – nevoie de el devine ºoferul Libia, Madagascar, Africa protestant din familie: i s- neonaziºtilor sau îi coincidenþã! de-pe-acolo, 
Anastasis – Învierea; cel meu. Pe drum îmi de sud, Gabon. A a mai deschis un ochi în îndemna sã cânte pe cu mulþi ani în urmã, am 
care a mutat Capitala de povesteºte de ultimul cunoscut-o pe Audrey cu lume. tovarãºii sãi de suferinþã, adus lemnul pentru ºiþa 
la Roma pãgânã la botez la care a fost tesla-n mânã, a luat-o de Dupã prânz, Ileana a fost când singurele sunete acoperiºului bisericii de la 
Constantinopol, a fost invitat. Are doi bãieþi la nevastã ºi, împreunã, au botezatã de pãrintele care puteau fi auzite, în Poiana). 
botezat abia în 337, 20 Londra, însuraþi ºi cu trei bãieþi: Radu, Luca ºi paroh Dragoº în biserica mod obiºnuit, erau S-a cãsãtorit cu un bãrbat mai, în Duminica copii ºi se bucurã cã, deºi Matei. I-am numit eu, din de lemn din Poiana. urletele de groazã" român – sadea din Rusaliilor, de cãtre încercaþi, ºi-au pãstrat dragoste pentru Hristos ºi (Ibidem, pp. 285 – 286). -Ce-o fi aºteptat Ileana de Feteºti. Au doi copii, episcopul semiarian credinþa primitã în roadele Brâncovenilor, la la Reformã? Ce o aºtepta botezaþi în ortodoxie, Ileana înþelesese cred, cã Eusebiu de Normandia!?cristelniþã. Mama lor nu martiriul care avea sã-l de la Ortodoxie? aºezaþi la Londra, împlinirea ei depindea, în Pentru Matei, cel botezat mai e, a plecat dincolo cu dezrãdãcineze pe 

netentaþi de romano- Cum a ales, la 62 de ani, mare parte, de Constantin Vodã din faþa ºi bãgat în scãldãtoare cruce ºi cu prapori. 
catolici sau de anglicani. religia care o face sã fie cunoaºterea propriei sale pãmântului / 15 august dupã primul somn, Am ieºit din autostradã, fericitã?Sora ei dãinuie ca personalitãþi, inclusiv a 1714. Dacã vom mai avea coincidenþa aceasta va fi o drumul e pãzit de rapiþã reformatã.  „Creºtinismul aduce o dimensiunii ei spirituale. un fecior am sã-i pun prevestire, de va fi însoþitã stinsã ºi de orz pregãtit noutate remarcabilã faþã Va fi fost influenþatã, dar Reformiºti, calviniºti, numele de ªtefan. ªi dacã de fapte bune. sã dea în pârgã, de bãlþi ºi de celelalte religii: este voi mai avea încã unul va nu mult, de Nicolae luterani, baptiºti, 

*de sate care te conving cã vorba despre afirmaþia, fi Constantin". „Dumnezeu Steinhardt (Jurnalul metodiºti, presbiterieni, 
eºti întotdeauna acasã: A doua zi a fost total contrarã logicii sã te ajute Aurele, ai naºi fericirii) sau Rubin A. anglicani – un neofit se 
Florica, Ileana... Duminicã, praznicul noastre, cã Dumnezeu s-a de ispravã". Alves (Bucãtãria ca rãtãceºte uºor printre 

Sfinþilor Mari Împãraþi fãcut Om. Viaþa parabolã teologicã)?aceste denumiri ale Curând vom ajunge la Lucian ªtefan ºi Oana 
ºi întocmai cu Apostolii, pãmânteascã a acestui diferitelor curente ale Sãruleºti Garã, acum Belu, mahãrii Domeniilor Gândesc, s-ar putea sã 
Constantin ºi mama sa, Fiu al lui Dumnezeu protestantismului douã secole Pârlita – Ostrov – edenul greºesc, cã alegerea Ilenei 
Elena. despre care se vorbeºte în apãrut la mijlocul veacului Sãruleºti. Cu o searã dobrogean cu coline de a fost mai degrabã 

Biblie este dovada al XVI-lea. Am dus la bisericã coliva înainte am citit pe vii, Dunãre ºi lacul rezultatul unei reflecþii 
faptului cã Domnul fãcutã de Maria spre internet cã „în 2010 Bugeac, cu copiii lor, Miºcãrile protestante nu profunde, nu mai puþin de 
înseamnã Iubire ºi cã El pomenire tatãlui sãu, ciorile au înfrânat un tren Elena ºi ªtefan Cristian, s-au nãscut la întâmplare. o reevaluare a 
se dãruieºte tuturor Constantin (Costicã de marfã ºi în 4 ore au au fost naºii lui Matei. Ele reprezintã o reacþie dimensiunilor personale ºi 
oamenilor dornici sã-l Bãrãgãneanu) ºi vin de  furat 27 de tone de fier „Azi e al zecelea botez", împotriva papalitãþii ºi sociale.
cunoascã. Tocmai pentru Ostrov, de la naºii lui vechi", cã majoritatea îmi spunea Oana cu care abuzurilor Bisericii Rãzvan Ciucã,cã Dumnezeu înseamnã Matei. La Cuvântul de locuitorilor din comunã prãznuiam dupã botez sub Romano-Catolice. Luther, 

Slobozia, 2017, mai 25,Iubire, El nu se impune în învãþãturã am primit o este alcãtuitã din români cireºi ºi în parfum de Calvin ºi Zwingli sunt 
viaþa noastrã, lãsându-ne la Înãlþarea Domnuluicompunere despre Crucea ºi mai puþin de jumãtate cãpºuni. Discreþi, înþelepþi autorii unui proces 

SÃ FII LIBER ÎNSEAMNÃ SÃ POÞI ALEGE

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

de depunere a proiectelor, cu Programul Interreg V-A În cadrul programului au avut 
un buget total de 109,5 România-Bulgaria este un loc 7 reuniuni ale Comitetului 
mil.euro care se adreseazã program finanþat de Uniunea de Monitorizare care s-au 
axelor  prioritare 1, 2 ºi 3 ºi Europeanã din Fondul finalizat cu adoptarea unor 
care a  avut termen pentru European de Dezvoltare decizii importante privind 
etapa 1 (de transmitere a Regionala (FEDR), care a fost implementarea programului, 
scrisorilor de intenþie) data lansat în 26 martie 2015, la iar la finalul lunii iunie 2017 
de 15 mai 2017, ora 16:00. În Belogradchick, Vidin, urmeazã a se desfãºura la 
cadrul acestei etape,  Bulgaria ºi care are ca Craiova cea de-a opta 
potenþialii beneficiari  au obiectiv principal dezvoltarea reuniune pentru aprobarea 
transmis în sistemul zonei de graniþã dintre cele Raportului Anual de 
electronic e-MS  228  de douã þãri prin finanþarea unor Implementare a Programului 
scrisori de intenþie,  care proiecte comune, cu un pe anul 2016.
sunt în proces de evaluare. buget total de 258,5 

Din proiectele selectate de mil.euro, alocat pe 6 domenii 
Comitetul de Monitorizare, Pentru a afla mai multe de intervenþie. Aria eligibilã pentru Cooperare Programului atât de depuse în cadrul celor douã a Programului este despre Programul Interreg V-Transfrontalierã Cãlãraºi organismele de management apelurilor de depunere constituitã de 7 judeþe din A România-Bulgaria, despre pentru graniþa România – cât si de beneficiari, prin încheiate, pentru 68 de România (Mehedinþi, Dolj, evenimentele viitoare, dar Bulgaria (BRCT Cãlãraºi), campanii ºi evenimente de proiecte au fost semnate Olt, Teleorman, Giurgiu, ºi despre proiectele asigurã secretariatul informare ºi promovare. contractele de finantare, în Cãlãraºi, Constanþa) ºi 8 transfrontaliere selectate Comitetului de Monitorizare valoare de  peste 90,3 districte din Bulgaria (Vidin, de Comitetul de al Programului (CM), acordã mil.euro, proiecte care la Vratsa, Montana, Pleven, Monitorizare a Programului asistenþã tehnicã acest moment sunt în diferite Veliko Tarnovo, Ruse, Silistra, ºi aflate în implementare, beneficiarilor ºi acþioneazã etape ale implementãrii. Dobrich). ca un bun promotor al vã invitãm sã accesaþi 

iniþiativelor ºi rezultatelor pagina: În 30 martie 2017 a fost Secretariatul Comun (SC) din 
www.interregrobg.eu. obþinute la nivelul lansat cel de-al treilea apel cadrul Biroului Regional 

Stadiul programului Interreg V-A România - Bulgaria
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Eveniment 726 mai - 1 iunie 2017
...afli ce se-ntâmplã

Parteneri principali:n aceastã perioadã a anului dedicatã „Autorul îºi asumã ideea de a dezvãlui Judeþean de Culturã ºi Creaþie Cãlãraºi, 
„jocurile de perspicacitate" ale Zilei de 1 iunie, Centrul Judeþean de la spectacolul "A.A.A." ºi la întâlnirea cu l Editura „Cununi de stele" jurnalistului dilematic, concentrat sã Culturã ºi Creaþie Cãlãraºi regizoarea Chris Simion, cu care vor Î
caute adevãrul, sã refacã acel „puzzle" al l Colegiul Naþional „Barbu ªtirbei" organizeazã proiectul „Paºi spre viitor" putea discuta despre cum sã îndrãzneºti 
evenimentelor ameninþate sã rãmânã cu scopul de a-i antrena pe copiii ºi sã crezi ºi sã construieºti pentru viitor Cãlãraºi
cazuri cu autor necunoscut."– din Prefaþa adolescenþii cãlãrãºeni într-o serie de (Chris Simion -  iniþiatoarea l Biblioteca Judeþeanã „Alexandru semnatã de profesor Stela Anghelactivitãþi educative menite sã contribuie 

Odobescu"
la creºterea încrederii de a privi cu 
îndrãznealã spre viitor. Astfel, în n Miercuri, 31 mai 2017 – „Porþi Participã:n Joi, 1 iunie 2017 – Ziua copilului
perioada 30 mai– 1 iunie 2017 se vor deschise copilãriei"

l Grupul de copii „Flores Campi"Ora 10.30 desfãºura urmãtoarele evenimente: Ora 11.00 
l ªcoala gimnazialã nr.1 Dragoº VodãSãrbãtorim copilãria în Parcul Central Centrul Judeþean de Culturã ºi Creaþie 

(Foiºor). Centrul Judeþean de Culturã ºi n Marþi, 30 mai 2017, lansare de Cãlãraºi ºi Consiliul Judeþean Cãlãraºi îi l ªcoala gimnazialã „Constantin 
carte aºteptã pe copii sã viziteze cele douã Creaþie Cãlãraºi va antrena copiii din Brâncoveanu " Cãlãraºi

instituþii. Vor descoperi culisele sãlii de Cãlãraºi ºi Dragoº-Vodã, printr-o serie Ora 13.00, Sala Cinema 3D/2D
l ªcoala gimnazialã „Nicolae Titulescu" spectacol, scena, cum se monteazã un de activitãþi interactive: clovni, Cu ocazia lansãrii volumului sãu de 

Cãlãraºidecor. Totodatã, copiii vor putea vizita o personaje de poveste ºi eroi îndrãgiþi, debut „Zeus nu moare niciodatã", 
parte din birourile Consiliului Judeþean vor atrage copiii în jocuri interactive, l L.M.T. Cãlãraºiapãrut la editura „Cununi de stele", 
Cãlãraºi. picturã pe faþã, modelare de baloane ºi jurnalistul ºi scriitorul Cristian 

l Consiliul Judeþean al Elevilor Cãlãraºi
Coman, ateliere de creaþie, în ritmuri de muzicã, se întoarce în oraºul natal sã 

Ora 18.00întâlneascã liceeni, colegi, profesori, Un proiect al Centrului Cultural alãturi de copiii din grupul „Flores 
Judeþean Cãlãraºi ºi al Consiliului pentru a le împãrtãºi impresii despre Campi" al Centrului Judeþean de Seara îi aºteptãm pe adolescenþi, ºi nu 

„noua lume a societãþii mass-media". numai, la Sala de Spectacole a Centrului Judeþean Cãlãraºi.Culturã ºi Creaþie Cãlãraºi.

campaniei 
„Primul teatru construit împreunã").

„ “ - 30 mai - 1 iunie 2017Paºi spre viitor

sunt þigani. Cam toþi sunt mai ales, naºii nu au prevestitoare de biruinþã multilateral, la care au libertatea de a-l  alege sau 
ortodocºi. Dincolo de impus un anume nume a Împãratului Constantin. contribuit cauze nu. Moartea pe care a 
Garã se ivesc ruinele unui din familia lor la botez. Am citit-o cuminte... religioase, morale, îndurat-o ne aratã mãsura 
palat brâncovenesc, Au acceptat simbolurile: politice, sociale, la care trebuie sã ajungã La fiecare Liturghie 
Movila cu douã cruci, o Matei (ebr. „dãruit de economice, culturale ºi iubirea. Învierea sa este reprivesc închinãtorii din 
baltã cu peºte, o Dumnezeu"), apostol ºi naþionale, iar consecinþele simbolul biruinþei asupra biserica de lemn începutã 
mãnãstire... evanghelist; Matei, al lor se simt pânã în zilele morþii ºi stã mãrturie la Poiana din Ialomiþa în 

patrulea fecior al lui noastre. pentru adevãrul La botezul lui Matei de la 1737 ºi adusã de mine la eocamdatã, 
Constantin Brâncoveanu cuvântului sãu". (Michel Sãruleºti-Garã m-a invitat Slobozia în anul 2000, în Ileana începuse sã Audrey, 30 de ani, 
care, dupã un moment de Malherbe, op.cit., p. 273).Aurel Filon. Cu aproape parcul Muzeului citeascã mai mult ºi mai cu alurã ºi chiar D ºovãire, a slobozit zece ani în urmã, pe când Agriculturii, cu atent: Michel Malherbe, -Pânã sã suie în corabia profesie de „secretarã" – 
cuvintele de mucenic în la Slobozia eram capul binecuvântarea ºi ajutorul Enciclopedia religiilor, Ed. bisericii din Poiana, scriu cum mi s-a spus, dar 
faþa cãlãilor musulmani: Muzeului Naþional al pãrintesc al P.S. Nemira, col. Religio, Ileana a aºteptat cã va mi-o închipui în înveliº de 
„Vreau sã mor Agriculturii, Filon m-a Damaschin Coravu, Bucureºti, 2012, vol. I, pp primi bucurie? „Pãrinte Kente-vest african, unul 
creºtineºte, loveºte!"sunat din Africa pentru episcopul Sloboziei ºi 171 – 210 ); Pr. Prof. Dr. drept, lumea nu te-a dintre cei 7 copii ai unui 

un proiect cultural. Am Cãlãraºilor. Ioan Rãmureanu, Istoria cunoscut, dar eu te-am Sublimã coincidenþã cu tâmplar ºi a unei femei de 
crezut atunci cã-i moºier, Bisericeascã Universalã, cunoscut/Bucurie, ziua botezului lui Matei: Au trecut peste 16 ani de serviciu din comunitatea 

Ed. Inst. Bibl. ºi de nu bãnuiam cã urcã bucurie, bucurie, lacrimi în mai 337, Împãratul când spun psalmii la Bapunu (Punu), Gabon, 
Misiune al BOR, schele din nisip. de bucurie..." (Fragment Constantin cel Mare, cel utrenie ºi pregãtesc nu apostaziazã, rãmâne sã 
Bucureºti , 2004, pp 409- din memoriile lui Blaise care, dupã istorici În anul 2014, Aurel Filon anafura. Simt miºcãrile mai cerceteze dacã va 
461) º.a.: Pascal gãsite în 1711 de creºtini, Eusebiu ºi a fost editorul unui din corabie aproape fizic. trece de la evanghelici la 

nepotul sãu, Perier;  „Atât de mult au crescut Lactantius, în ajunul roman inedit în benzi Mã uit la strane ºi la ortodocºi. Înºirã poveºti 
Malherbe, op. cit., p. 283). pãcatele Romei, încât cei luptei cu Maxentiu, a desenate, Bãrãgan 1917, ochiurile „din picioare":  din vremea cãlugãrilor 

întinaþi nici mãcar nu le vãzut pe cer ziua, în despre care profesorul Mihalache, Ana ºi Otilia, -A aºteptat Ileana iubirea? capucini italieni (sec. 
mai simt mirosul" (Papa amiaza mare, o Cruce Adrian Cioroianu (fost Clementina... stau de ani „Lumea are atâta nevoie XVII), a preoþilor 
Adrian al VI-lea/1522 – luminoasã deasupra ministru de externe, de zile în aceleaºi ochiuri de iubire, încât cei care le-portughezi (sec. XVIII), a 

in 1523/, în prima sa soarelui cu inscripþia „decan al Facultãþii de de veghe. Când ochiurile o dãruiesc celor din jur coloniºtilor francezi 
hoc signo vinces"/ cuvântare din consistoriu; prin Istorie-Universitatea sunt închise ºtiu cã ea – nu îºi mai aparþin (1839, 1903). Povesteºte 

Rãmureanu, op.cit.).acest semn vei învinge/  Bucureºti etc.) scrie în el dau o raitã-n lume sau (Ibidem, p. 284). de biserica etniei fang, 
(Lactantius, De mortibus prefaþã: „Trei personaje sunt bolnavi. Ileana începe sã înþeleagã unde majoritatea este -A aºteptat Ileana 
persecutorum,  48, 5 ), reale – un fotograf român deosebirea fundamentalã Ileana, profesoara de datã de femei, apoi de libertatea? „Nimeni nu 
apoi noaptea, în timpul (din ce în ce mai cunoscut între protestanþi, Biserica limbi strãine, a revenit de Biserica iniþiaþilor este obligat sã trãiascã 
somnului, i s-a arãtat de istorici ºi sociologi; Otodoxã ºi cea Catolicã. la copiii sãi aflaþi la (miºcarea Bwiti sau pentru iubire. Fiecare 
Iisus Hristos cu semnul Costicã Acsinte, n.n.), un Reformaþii cer revenirea Londra. S-a aºezat în religia lui Eboga). este stãpân pe libertatea 
Crucii, pe care-l vãzu ziua etnolog german (celebru la Sfânta Scripturã, ca tinda femeilor, ca de sa... Dacã libertatea este Audrey îºi face de lucru la 
pe cer, cerându-i sã-l punã în istoria culturii singurul izvor al credinþei, obicei în picioare, aproape condiþie primordialã a baie ºi la bucãtãrie, când 
pe steagurile soldaþilor europene; Leo Frobenius, ºi afirmã cã mântuirea de fereastrã, mai departe demnitãþii omului, ea nu iese în curte se furiºeazã 
(XP sau X,  laborum ); cel n.n.) ºi un farmacist omului este numai în de uºã. De la o vreme reprezintã nimic fãrã o ca o felinã pe un scaun 
care a tolerat ºi încurajat francez (de origine mâinile lui Dumnezeu. poartã o pãlãrie retro, educaþie, nu impusã din unde parcã se strânge, 
creºtinii (edictul de la algerianã, Mohamed Neagã Sfânta Tradiþie, nu care-mi aduce aminte de exterior, ci pe care o apãrându-se cu privirea 
Milano, 313); cel care a Gherainia, n.n.) îºi dau recunosc preoþia (clerul), modelul croºetat de Merle dobândim prin de ochii musafirilor pe 
avut iniþiativa ºi onoarea întâlnire în aceastã conducãtorii lor sunt Munn în 1935. Peste experienþã, reflecþie ºi care i-a mai vãzut – nu i-a 
convocãrii Sinodului I poveste fascinantã, pastorii, resping cultul câteva ore se va boteza în conºtiinþã... Credinciosul mai vãzut. Azi e ocupatã 
ecumenic de la Niceea, plecatã din entuziasmul sfinþilor ºi Maicii religia ortodoxã... este o fiinþã, prin cu botezul celui  de-al 
din 325; cel care a bãtut unui pasionat de istoria Domnului, posturile ºi excelenþã, liberã... Biografia familiei sale treilea fiu al sãu, Matei, 
monede cu monogramul Bãrãganului…". Pe cultul morþilor º.a. Credinciosul care face parte din puzzle-ul fãcut cu Aurel. Clanul 
creºtin; cel care a instituit coperta – spate, un text Ileana, despre care cred pãstreazã, prin rugãciune, „carpato-danubiano-Filonilor din Sãruleºti 
ca zi de repaus în despre rostul meu în cã întotdeauna a fost un legãtura cu Dumnezeu pontic". Ileana are 62 de Garã o îndrãgesc ºi o 
Imperiu, duminica; cel aceastã expresie ineditã a om studios ºi participativ, simte o detaºare totalã în ani, s-a nãscut în respectã... 
care la Constantinopol a unei lumi alternative. într-o vreme chiar faþa unor dificultãþi care Transilvania, în satul * ridicat catedrala Sfinþii Inginer constructor, Aurel practicantã asiduã a pentru alþii pot pãrea Cãrãºeu, comuna Culciu, 
Apostoli, devenitã E sâmbãtã dimineaþa, 20 Filon a înjurat licitaþiile doctrinei religiei insurmontabile. Ne Satu Mare. Tatãl ei era 
necropola împãraþilor mai, de la Slobozia am trucate de pe ºantierele reformatoare, a avut un gândim, de pildã, la reformat (s-a dus doar la 
bizantini; cel care a plãtit, plecat cu maºina vecinului României postdecembriste declic dupã pierderea exemplul pãrintelui Kolbe, 47 de ani), mama era 
apoi a sfinþit, la 14 meu, Dumitru Soare, ºi a plecat în Africa. A prematurã a tatãlui sãu, care intona psalmi în ortodoxã venitã din 
septembrie 335, catedrala omul care de câte ori am muncit, chiar a trudit, în singurul reper religios camera de gazare a Buzãu, Cislãu (ce 
Sfântului Mormânt – nevoie de el devine ºoferul Libia, Madagascar, Africa protestant din familie: i s- neonaziºtilor sau îi coincidenþã! de-pe-acolo, 
Anastasis – Învierea; cel meu. Pe drum îmi de sud, Gabon. A a mai deschis un ochi în îndemna sã cânte pe cu mulþi ani în urmã, am 
care a mutat Capitala de povesteºte de ultimul cunoscut-o pe Audrey cu lume. tovarãºii sãi de suferinþã, adus lemnul pentru ºiþa 
la Roma pãgânã la botez la care a fost tesla-n mânã, a luat-o de Dupã prânz, Ileana a fost când singurele sunete acoperiºului bisericii de la 
Constantinopol, a fost invitat. Are doi bãieþi la nevastã ºi, împreunã, au botezatã de pãrintele care puteau fi auzite, în Poiana). 
botezat abia în 337, 20 Londra, însuraþi ºi cu trei bãieþi: Radu, Luca ºi paroh Dragoº în biserica mod obiºnuit, erau S-a cãsãtorit cu un bãrbat mai, în Duminica copii ºi se bucurã cã, deºi Matei. I-am numit eu, din de lemn din Poiana. urletele de groazã" român – sadea din Rusaliilor, de cãtre încercaþi, ºi-au pãstrat dragoste pentru Hristos ºi (Ibidem, pp. 285 – 286). -Ce-o fi aºteptat Ileana de Feteºti. Au doi copii, episcopul semiarian credinþa primitã în roadele Brâncovenilor, la la Reformã? Ce o aºtepta botezaþi în ortodoxie, Ileana înþelesese cred, cã Eusebiu de Normandia!?cristelniþã. Mama lor nu martiriul care avea sã-l de la Ortodoxie? aºezaþi la Londra, împlinirea ei depindea, în Pentru Matei, cel botezat mai e, a plecat dincolo cu dezrãdãcineze pe 

netentaþi de romano- Cum a ales, la 62 de ani, mare parte, de Constantin Vodã din faþa ºi bãgat în scãldãtoare cruce ºi cu prapori. 
catolici sau de anglicani. religia care o face sã fie cunoaºterea propriei sale pãmântului / 15 august dupã primul somn, Am ieºit din autostradã, fericitã?Sora ei dãinuie ca personalitãþi, inclusiv a 1714. Dacã vom mai avea coincidenþa aceasta va fi o drumul e pãzit de rapiþã reformatã.  „Creºtinismul aduce o dimensiunii ei spirituale. un fecior am sã-i pun prevestire, de va fi însoþitã stinsã ºi de orz pregãtit noutate remarcabilã faþã Va fi fost influenþatã, dar Reformiºti, calviniºti, numele de ªtefan. ªi dacã de fapte bune. sã dea în pârgã, de bãlþi ºi de celelalte religii: este voi mai avea încã unul va nu mult, de Nicolae luterani, baptiºti, 

*de sate care te conving cã vorba despre afirmaþia, fi Constantin". „Dumnezeu Steinhardt (Jurnalul metodiºti, presbiterieni, 
eºti întotdeauna acasã: A doua zi a fost total contrarã logicii sã te ajute Aurele, ai naºi fericirii) sau Rubin A. anglicani – un neofit se 
Florica, Ileana... Duminicã, praznicul noastre, cã Dumnezeu s-a de ispravã". Alves (Bucãtãria ca rãtãceºte uºor printre 

Sfinþilor Mari Împãraþi fãcut Om. Viaþa parabolã teologicã)?aceste denumiri ale Curând vom ajunge la Lucian ªtefan ºi Oana 
ºi întocmai cu Apostolii, pãmânteascã a acestui diferitelor curente ale Sãruleºti Garã, acum Belu, mahãrii Domeniilor Gândesc, s-ar putea sã 
Constantin ºi mama sa, Fiu al lui Dumnezeu protestantismului douã secole Pârlita – Ostrov – edenul greºesc, cã alegerea Ilenei 
Elena. despre care se vorbeºte în apãrut la mijlocul veacului Sãruleºti. Cu o searã dobrogean cu coline de a fost mai degrabã 

Biblie este dovada al XVI-lea. Am dus la bisericã coliva înainte am citit pe vii, Dunãre ºi lacul rezultatul unei reflecþii 
faptului cã Domnul fãcutã de Maria spre internet cã „în 2010 Bugeac, cu copiii lor, Miºcãrile protestante nu profunde, nu mai puþin de 
înseamnã Iubire ºi cã El pomenire tatãlui sãu, ciorile au înfrânat un tren Elena ºi ªtefan Cristian, s-au nãscut la întâmplare. o reevaluare a 
se dãruieºte tuturor Constantin (Costicã de marfã ºi în 4 ore au au fost naºii lui Matei. Ele reprezintã o reacþie dimensiunilor personale ºi 
oamenilor dornici sã-l Bãrãgãneanu) ºi vin de  furat 27 de tone de fier „Azi e al zecelea botez", împotriva papalitãþii ºi sociale.
cunoascã. Tocmai pentru Ostrov, de la naºii lui vechi", cã majoritatea îmi spunea Oana cu care abuzurilor Bisericii Rãzvan Ciucã,cã Dumnezeu înseamnã Matei. La Cuvântul de locuitorilor din comunã prãznuiam dupã botez sub Romano-Catolice. Luther, 

Slobozia, 2017, mai 25,Iubire, El nu se impune în învãþãturã am primit o este alcãtuitã din români cireºi ºi în parfum de Calvin ºi Zwingli sunt 
viaþa noastrã, lãsându-ne la Înãlþarea Domnuluicompunere despre Crucea ºi mai puþin de jumãtate cãpºuni. Discreþi, înþelepþi autorii unui proces 
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de depunere a proiectelor, cu Programul Interreg V-A În cadrul programului au avut 
un buget total de 109,5 România-Bulgaria este un loc 7 reuniuni ale Comitetului 
mil.euro care se adreseazã program finanþat de Uniunea de Monitorizare care s-au 
axelor  prioritare 1, 2 ºi 3 ºi Europeanã din Fondul finalizat cu adoptarea unor 
care a  avut termen pentru European de Dezvoltare decizii importante privind 
etapa 1 (de transmitere a Regionala (FEDR), care a fost implementarea programului, 
scrisorilor de intenþie) data lansat în 26 martie 2015, la iar la finalul lunii iunie 2017 
de 15 mai 2017, ora 16:00. În Belogradchick, Vidin, urmeazã a se desfãºura la 
cadrul acestei etape,  Bulgaria ºi care are ca Craiova cea de-a opta 
potenþialii beneficiari  au obiectiv principal dezvoltarea reuniune pentru aprobarea 
transmis în sistemul zonei de graniþã dintre cele Raportului Anual de 
electronic e-MS  228  de douã þãri prin finanþarea unor Implementare a Programului 
scrisori de intenþie,  care proiecte comune, cu un pe anul 2016.
sunt în proces de evaluare. buget total de 258,5 

Din proiectele selectate de mil.euro, alocat pe 6 domenii 
Comitetul de Monitorizare, Pentru a afla mai multe de intervenþie. Aria eligibilã pentru Cooperare Programului atât de depuse în cadrul celor douã a Programului este despre Programul Interreg V-Transfrontalierã Cãlãraºi organismele de management apelurilor de depunere constituitã de 7 judeþe din A România-Bulgaria, despre pentru graniþa România – cât si de beneficiari, prin încheiate, pentru 68 de România (Mehedinþi, Dolj, evenimentele viitoare, dar Bulgaria (BRCT Cãlãraºi), campanii ºi evenimente de proiecte au fost semnate Olt, Teleorman, Giurgiu, ºi despre proiectele asigurã secretariatul informare ºi promovare. contractele de finantare, în Cãlãraºi, Constanþa) ºi 8 transfrontaliere selectate Comitetului de Monitorizare valoare de  peste 90,3 districte din Bulgaria (Vidin, de Comitetul de al Programului (CM), acordã mil.euro, proiecte care la Vratsa, Montana, Pleven, Monitorizare a Programului asistenþã tehnicã acest moment sunt în diferite Veliko Tarnovo, Ruse, Silistra, ºi aflate în implementare, beneficiarilor ºi acþioneazã etape ale implementãrii. Dobrich). ca un bun promotor al vã invitãm sã accesaþi 

iniþiativelor ºi rezultatelor pagina: În 30 martie 2017 a fost Secretariatul Comun (SC) din 
www.interregrobg.eu. obþinute la nivelul lansat cel de-al treilea apel cadrul Biroului Regional 

Stadiul programului Interreg V-A România - Bulgaria



driana Ailincãi, „Regina obþinut astfel medalia de aur, urmatã cunoscut.
sportului cãlãrãºean", aºa cum pe locul doi de echipa Italiei ºi pe „Adriana este un caracter minunat, 
o alintã, mândru, directorul locul trei de echipa Germaniei.A un om foarte inteligent, care nu se 

CSM Cãlãraºi, prof. Dumitru Chirilã, La acest campionat, România a plânge niciodatã, compatibilã cu 
a obþinut încã o medalie de aur obþinut patru medalii de aur, douã efortul, care a demonstrat de foarte 
pentru echipa României, de data de argint ºi una de bronz, clasându- micã ce performanþe poate obþine, în 
aceasta la Campionatele Europene de se pe locul doi pe naþiuni. clasa a VIII-a devenind campioanã 
Canotaj Juniori desfãºurate în Adriana Ailincãi a fost descoperitã naþionalã de juniori. Acum, dupã 
Germania, la Krefeld, în perioada 19- de antrenorii Daniel Bãnãþeanu ºi aceastã nouã performanþã 
21 mai 2017. Eugen Suciu în judeþul Vaslui, incredibilã, Adriana m-a sunat ºi mi-

venind la Cãlãraºi ºi fãcând parte a spus: dom profesor, am mai fãcut un Alãturi de ceilalþi 39 de sportivi 
din Clubul Sportiv Municipal de la pas cãtre Tokyo. De altfel, visul componenþi ai lotului României care 
vârsta de 13 ani. Adrianei este sã reprezinte au participat la aceastã competiþie, 

Cãlãraºiul, cu lotul naþional al Adriana Ailincãi a reuºit, alãturi de Directorul CSM Cãlãraºi, prof. 
României, la Olimpiada de la Tokyo Maria Tivodariu (Dinamo Bucureºti) Dumitru Chirilã ne-a spus despre 
din 2020.", ne-a mai declarat sã se califice în finala de dublu rame, Adriana Ailincãi cã este una dintre 
profesorul Dumitru Chirilã.reuºind sã o ºi câºtige. România a cele mai complete sportive din câte a 

...afli ce se-ntâmplã
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l Axa prioritarã 3 - Sprijinirea mãsurilor de reducere a traficului auto în regenerarea fizicã, economicã ºi socialã a responsabilitatea comunitãþii (aplicant 
tranziþiei cãtre o economie cu emisii aceste zone – 3 milioane euro; comunitãþilor defavorizate Primãria prin GAL-ul înfiinþat la nivelul 
scãzute de carbon municipiului Cãlãraºi)- sistem integrat de mobilitate urbanã Proiect integrat de regenerare economicã 
m Propuneri proiecte: alternativã cu staþii inteligente ºi socialã a unei zone funcþionale corelate 

automatizate de biciclete – Cãlãraºi cu zona marginalizatã: - reabilitare termicã clãdiri publice -  ºcoli Investiþiile în infrastructura de locuire - 
bikecity – 1,6 milioane euro(Liceul  M. EMINESCU, ªcoala construirea/reabilitare/modernizare 

Gimnazialã T. VLADIMIRESCU, ªcoala. locuinþelor socialem Propunere de proiect:
Gimnazialã nr. 7, ªcoala Gimnazialã M. Etapa 2 (depunerea aplicaþiilor pânã la - reabilitare ºi reamenajare clãdire 
Vodã, ªcoala Gimnazialã M. VITEAZU, data de 31 martie 2018) Cinematograf  VICTORIA ºi pregatirea m Propuneri de proiect:
Grãdininþa ÞARA COPILÃRIEI); m Propuneri proiecte: acestuia pentru activitãþi culturale, - construire locuinþe sociale;- anvelopare termicã Cãmin de bãtrâni educative, recreative - 1,5 mil. euro- terminal intermodal Piaþa SIDERCA – - reabilitare locuinþe sociale existente.„Sf. Antim Ivireanul". 1,5 mil. euro;

- terminal intermodal blocuri IMC – 1,5 4.4. Investiþiile în educaþie, în formare, 
Investiþii în infrastructura de educaþie – l Axa prioritarã 4 - Sprijinirea mil. euro; inclusiv în formare profesionalã pentru 
construire/reabilitare/modernizare de dezvoltãrii urbane durabile - alocare dobândirea de competenþe ºi învãþare pe - reþea integratã de piste de biciclete unitãþi de învãþãmânt preuniversitar predefinitã la nivel de municipiu: 24,73 tot parcursul vieþii prin dezvoltarea pentru facilitarea mobilitãþii alternative (creºe, grãdiniþe, ºcoli primare, ºcoli milioane euro. infrastructurilor de educaþie ºi formarenepoluante (Parc Central + Parc gimnaziale etc.)Total propuneri proiecte: 25,3 mil euro Dumbrava ºi Parc Dendrologic) – 2 mil. 

-proiecte depuse în sistem necompetitiv euro; m Propunere de proiect:
m Propuneri de proiect:- modernizarea ºi eficientizarea - extindere ºi echipare creºa sãptãmânalã - 
- construire ºcoalã+grãdiniþã în zona 4.1. Promovarea strategiilor de reducere a transportului public din municipiul 1,2 mil. euro
marginalizatã, cu reabilitare cãi de acces emisiilor de dioxid de carbon Cãlãraºi (achiziþionare autobuze hibrid, 
adiacentedotarea acestora cu sistem electronic de 

l Axa prioritarã 5 - Îmbunãtãþirea informare cãlãtori corelat cu sistemul din Investiþii în transportul public urban mediului urban ºi conservarea, protecþia dotarea staþiilor de cãlãtori, e-tiketing, Crearea/reabilitarea/modernizarea ºi valorificarea durabilã a patrimoniului etc.) – 1,5 mil. euro spaþiilor publice urbane (strãzi Etapa 1 (depunerea aplicaþiilor pânã la cultural
nemodernizate, inclusiv data de 31 decembrie 2017)

4.2. Realizarea de acþiuni destinate reabilitarea/modernizarea utilitãþilor m Propuneri proiecte: 5.1 Conservarea, protejarea, promovarea îmbunãtãþirii mediului urban, revitalizãrii publice, zone verzi neamenajate, terenuri 
- sistem inteligent de monitorizare video ºi dezvoltarea patrimoniului natural ºi oraºelor, regenerãrii ºi decontaminãrii abandonate, zone pietonale ºi comerciale, 
bazat pe instrumente inovative ºi culturalterenurilor industriale dezafectate etc.)
eficiente de management al traficului Proiectul cu titlul „Dezvoltarea (inclusiv a zonelor de reconversie), 
(inclusiv Centru de comandã) – 2,5 patrimoniului cultural prin restaurarea reducerii poluãrii aerului ºi promovãrii m Propuneri de proiect:milioane euro; monumentului POªTA VECHE din mãsurilor de reducere a zgomotului.
- modernizarea infrastructurii, cãilor de - realizare investiþii posibile în Zona 2 municipiul Cãlãraºi" - 2,57 mil. euro
rulare aferente transportului public de Moldoveni (strãzi ºi trotuare zona blocuri 

m Propuneri de proiecte:cãlãtori: str. Bucureºti, parþial str. J11, J23 ºi J27, Cartier FNC, Cartiere 
l Axa prioritarã 9 -  Sprijinirea - regenerare spaþiu interurban – posibil Portului + parþial str. Independenþei – 7 Oborul Nou + Cãrãmidari – alegerea 
regenerãrii economice ºi sociale a Parc Dendrologic: alei pietonale, piste milioane euro; zonei se va face ca urmare a analizelor ºi 
comunitãþilor defavorizate  din mediul biciclete, trotuare, montare elemente activitãþilor care vor avea ca rezultat - reabilitare zona urbanã pietonalã pe urbanconstructive, etc. – 2 mil. euro Strategia de dezvoltare localã aferentã Bulevardul 1 Decembrie 1918 ºi zona 

zonelor marginalizate realizatã de cãtre  adiacentã - scopul este de modernizare a 
9.1 Dezvoltare localã plasatã sub GAL.zonei urbane pietonale ºi aplicarea 4.3. Oferirea de sprijin pentru 
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Firma canadianã de transport, SGT 2000, Cerinþele postului: ºofer transport marfã 
unul dintre principalii transportatori din (categorie CE), capabil sã conducã vehicule 
Canada, SUA ºi Mexic angajeazã 10 ºoferi pe pe distanþe mari (teritoriul Canadei ºi SUA), 
vehicule de mare tonaj pentru Canada. sã inspecteze vehiculele, sã facã raportãri, sã 
Condiþiile oferite sunt urmãtoarele: manipuleze încãrcãturile, sã transmitã 

documente vamale, sã coordoneze l durata contractului: nedeterminatã;
operaþiunile ºi clienþii.l data începerii contractului: în circa 6 luni;
Persoanele interesate pot trimite CV-ul pe l durata perioadei de probã: 3 luni;
adresa de e-mail: bogdana.petre@anofm.ro.l durata concediului anual plãtit: 10 zile;

l zile legale libere: 8; Pentru informaþii suplimentare ne puteþi 
contacta la nr. de telefon: 021/3110773 sau l salariul – în funcþie de distanþele parcurse; 
pe fax la nr: 021/3110772. o medie anualã de 50.000 dolari canadieni.

Începand cu facturile emise dupã data de 15.05.2017, clienþii 
ECOAQUA Cãlãraºi îºi pot plãti facturile de apã ºi canalizare 
extrem de simplu ºi rapid, prin intermediul terminalelor din 
magazinele cu siglã galbenã PayPoint din toatã þara. Acest 
lucru este posibil datoritã semnãrii unui acord de colaborare 
între PayPoint România, principalul operator de plãþi în 
numerar ºi încãrcare electronicã prin puncte de retail, ºi 
ECOAQUA Cãlãraºi, operatorul regional de apã ºi canalizare 
din judeþul Cãlãraºi.

Serviciul se adreseazã clienþilor ECOAQUA Cãlãraºi din 
localitãþile Cãlãraºi, Lehliu Gara, Fundulea, Lehliu Sat ºi 
Dorobanþu. Pentru a efectua o platã, clientul trebuie doar sã 
se prezinte cu factura în cel mai apropiat magazin cu semnul 
galben PayPoint ºi sã comunice vânzãtorului ce tip de platã 
doreºte sã efectueze. Dupã scanarea codului de bare de pe 
facturã, clientul menþioneazã suma pe care doreºte sã o 
plãteascã iar vânzãtorul va încasa banii în numerar ºi îi va 
oferi un bon cu toate detaliile tranzacþiei (data plãþii, suma, 
locaþia, furnizorul etc). Consumatorii nu sunt condiþionaþi de 
achiziþionarea unor articole din magazine ºi nu existã 
comisioane pentru tranzacþionãri, serviciul fiind gratuit. 

Cele mai apropiate magazine partenere PayPoint pot fi identificate 
pe site-ul companiei, la adresa www.paypoint.com/romania, 
sectiunea „Localizare comerciant", sau pe site-ul operatorului 
ECOAQUA www.ecoaqua.ro, secþiunea Anunþuri.  

PAYPOINT ROMÂNIA ºi 
ECOAQUA SA CÃLÃRAªI anunþã 

semnarea unui parteneriat

Firma canadianã de transport, 
SGT 2000, angajeazã 10 ºoferi pe vehicule 

de mare tonaj pentru Canada

Proiecte aflate în diferite stadii de lucru 
la nivelul Primãriei Municipiului Cãlãraºi pe 
Programul Operaþional Regional 2014-2020

Primãria comunei ªtefan Vodã, judeþul Cãlãraºi, organizeazã concurs 
pentru ocuparea urmãtoarelor funcþii publice de execuþie vacante:

1. Inspector, clasa I, grad profesional Asistent – Compartiment 
Contabilitate

Condiþii specifice:

-studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii 
superioare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau 
echivalenþã;

-vechime minimã în specialitatea studiilor: 1 an.

2. Inspector, clasa I, grad profesional Debutant – Compartiment 
Asistenþã Socialã

Condiþii specifice:

-studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii 
superioare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau 
echivalenþã;

-vechime minimã în specialitatea studiilor: nu este cazul.

3. Inspector, clasa I, grad profesional Superior – Compartiment Stare 
Civilã

Condiþii specifice:

-studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii 
superioare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau 
echivalenþã;

-vechime minimã în specialitate studiilor: 9 ani.

4. Referent, clasa a III-a, grad profesional Debutant – Compartiment 
Registru Agricol

Condiþii specifice:

-studii medii absolvite cu diplomã de bacalaureat;

-vechime minimã în specialitatea studiilor: nu este cazul.

Data propusã pentru proba scrisã: 26.06.2017, ora 10.00.

Concursul se va desfãºura la sediul Primãriei Comunei ªtefan Vodã, 
judeþul Cãlãraºi, strada Viorelelor, Nr. 114.

lubul Sportiv Fortus Cãlãraºi a fost - ªestacovschi Adrian – locul III (medalie 
prezent sâmbãtã, 20.05.2017, la de bronz) cat. 175 cm culturism classic 
Reghin unde s-a desfãºurat Cupa games seniori.C

României la culturism. La acest eveniment 
„Pe aceastã cale mulþumesc înca o datã au participat 3 sportivi ai clubului care au 
mass-mediei cãlãraºene ºi factorilor de obþinut rezultate foarte bune, câºtigând o 
rãspundere (Consiliul Judeþean Cãlãraºi, categorie ºi douã medalii de bronz.
Primãria Cãlãraºi, Direcþia Judeþeanã - Arpãºanu Lucian - locul I (medalie de 
pentru Tineret ºi Sport) care au fost aur) cat. 60 kg juniori mici;
întodeauna alãturi de noi." -  presedinte - Tãmaºan Florin - locul III (medalie de 
CS Fortus Cãlãraºi, Nelu Baºfalion.bronz) cat. + 85 kg juniori mari;

n perioada 12-14 mai a.c. s-a desfãºurat, la 
Bucureºti, Turneul Internaþional de Lupte pentru 
juniori 17-20 de ani. În competiþie au fost prezenþi Î

sportivi din 23 de þãri, printre care Rusia, Bulgaria, 
Norvegia, Suedia, Finlanda, Franþa, Austria, Grecia, 
Ucraina. CSM Cãlãraºi a fost reprezentat de 
luptãtorul Mihai Palaghia, component al lotului 
naþional de juniori, care a reuºit sã obþinã medalia 
de argint, la categoria 84 kg, fiind învins de 
campionul Ungariei. 
Aflat la prima participare la un Turneu 
Internaþional, sportivul cãlãrãºean a obþinut un 
rezultat remarcabil în faþa unui sportiv foarte 
puternic, fiind, de altfel, singura medalie de argint 
pentru lotul României. 

Tot anul acesta, Mihai Palaghia a fost medaliat cu 
aur în cadrul Campionatelor Naþionale de Lupte 
pentru juniori de la Craiova, dar ºi la Campionatul 
Naþional de Lupte U 23 de la Timiºoara, o categorie 
superioarã de vârstã. Mihai Palaghia a fost 
selecþionat în Lotul Naþional de Lupte pentru 
Juniori de la Craiova, unde se pregãteºte pentru a 
reprezenta România la Campionatele Europene de la 
Dortmund-Germania ce vor avea loc în perioada 
27.06 - 02.07.2017.
Prezent la eveniment alãturi de echipa CSM 
Cãlãraºi, directorul clubului, profesorul Dumitru 
Chirilã, a fost invitat de organizatori sã oficieze 
premierea sportivilor de la categoria 84 de 
kilograme, acolo unde Mihai Palaghia a luat argintul. 

O medalie de aur ºi douã de 
bronz pentru culturiºtii cãlãrãºeni, 

la Cupa României de la Reghin

PRIMÃRIA ªTEFAN VODÃ
Cod fiscal: 4133000; Tel/Fax 0242/536758; e-mail stefanvoda_cl@yahoo.com

ANUNÞ CONCURS ANGAJARE

Sportivul CSM Cãlãraºi, 
Mihai Palaghia, locul II la 
Turneul Internaþional de 

Lupte de la Bucureºti 

„Regina sportului cãlãrãºean“, 
Adriana Ailincãi, încã o medalie de 

aur pentru România ºi pentru Cãlãraºi



driana Ailincãi, „Regina obþinut astfel medalia de aur, urmatã cunoscut.
sportului cãlãrãºean", aºa cum pe locul doi de echipa Italiei ºi pe „Adriana este un caracter minunat, 
o alintã, mândru, directorul locul trei de echipa Germaniei.A un om foarte inteligent, care nu se 

CSM Cãlãraºi, prof. Dumitru Chirilã, La acest campionat, România a plânge niciodatã, compatibilã cu 
a obþinut încã o medalie de aur obþinut patru medalii de aur, douã efortul, care a demonstrat de foarte 
pentru echipa României, de data de argint ºi una de bronz, clasându- micã ce performanþe poate obþine, în 
aceasta la Campionatele Europene de se pe locul doi pe naþiuni. clasa a VIII-a devenind campioanã 
Canotaj Juniori desfãºurate în Adriana Ailincãi a fost descoperitã naþionalã de juniori. Acum, dupã 
Germania, la Krefeld, în perioada 19- de antrenorii Daniel Bãnãþeanu ºi aceastã nouã performanþã 
21 mai 2017. Eugen Suciu în judeþul Vaslui, incredibilã, Adriana m-a sunat ºi mi-

venind la Cãlãraºi ºi fãcând parte a spus: dom profesor, am mai fãcut un Alãturi de ceilalþi 39 de sportivi 
din Clubul Sportiv Municipal de la pas cãtre Tokyo. De altfel, visul componenþi ai lotului României care 
vârsta de 13 ani. Adrianei este sã reprezinte au participat la aceastã competiþie, 

Cãlãraºiul, cu lotul naþional al Adriana Ailincãi a reuºit, alãturi de Directorul CSM Cãlãraºi, prof. 
României, la Olimpiada de la Tokyo Maria Tivodariu (Dinamo Bucureºti) Dumitru Chirilã ne-a spus despre 
din 2020.", ne-a mai declarat sã se califice în finala de dublu rame, Adriana Ailincãi cã este una dintre 
profesorul Dumitru Chirilã.reuºind sã o ºi câºtige. România a cele mai complete sportive din câte a 
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l Axa prioritarã 3 - Sprijinirea mãsurilor de reducere a traficului auto în regenerarea fizicã, economicã ºi socialã a responsabilitatea comunitãþii (aplicant 
tranziþiei cãtre o economie cu emisii aceste zone – 3 milioane euro; comunitãþilor defavorizate Primãria prin GAL-ul înfiinþat la nivelul 
scãzute de carbon municipiului Cãlãraºi)- sistem integrat de mobilitate urbanã Proiect integrat de regenerare economicã 
m Propuneri proiecte: alternativã cu staþii inteligente ºi socialã a unei zone funcþionale corelate 

automatizate de biciclete – Cãlãraºi cu zona marginalizatã: - reabilitare termicã clãdiri publice -  ºcoli Investiþiile în infrastructura de locuire - 
bikecity – 1,6 milioane euro(Liceul  M. EMINESCU, ªcoala construirea/reabilitare/modernizare 

Gimnazialã T. VLADIMIRESCU, ªcoala. locuinþelor socialem Propunere de proiect:
Gimnazialã nr. 7, ªcoala Gimnazialã M. Etapa 2 (depunerea aplicaþiilor pânã la - reabilitare ºi reamenajare clãdire 
Vodã, ªcoala Gimnazialã M. VITEAZU, data de 31 martie 2018) Cinematograf  VICTORIA ºi pregatirea m Propuneri de proiect:
Grãdininþa ÞARA COPILÃRIEI); m Propuneri proiecte: acestuia pentru activitãþi culturale, - construire locuinþe sociale;- anvelopare termicã Cãmin de bãtrâni educative, recreative - 1,5 mil. euro- terminal intermodal Piaþa SIDERCA – - reabilitare locuinþe sociale existente.„Sf. Antim Ivireanul". 1,5 mil. euro;

- terminal intermodal blocuri IMC – 1,5 4.4. Investiþiile în educaþie, în formare, 
Investiþii în infrastructura de educaþie – l Axa prioritarã 4 - Sprijinirea mil. euro; inclusiv în formare profesionalã pentru 
construire/reabilitare/modernizare de dezvoltãrii urbane durabile - alocare dobândirea de competenþe ºi învãþare pe - reþea integratã de piste de biciclete unitãþi de învãþãmânt preuniversitar predefinitã la nivel de municipiu: 24,73 tot parcursul vieþii prin dezvoltarea pentru facilitarea mobilitãþii alternative (creºe, grãdiniþe, ºcoli primare, ºcoli milioane euro. infrastructurilor de educaþie ºi formarenepoluante (Parc Central + Parc gimnaziale etc.)Total propuneri proiecte: 25,3 mil euro Dumbrava ºi Parc Dendrologic) – 2 mil. 

-proiecte depuse în sistem necompetitiv euro; m Propunere de proiect:
m Propuneri de proiect:- modernizarea ºi eficientizarea - extindere ºi echipare creºa sãptãmânalã - 
- construire ºcoalã+grãdiniþã în zona 4.1. Promovarea strategiilor de reducere a transportului public din municipiul 1,2 mil. euro
marginalizatã, cu reabilitare cãi de acces emisiilor de dioxid de carbon Cãlãraºi (achiziþionare autobuze hibrid, 
adiacentedotarea acestora cu sistem electronic de 

l Axa prioritarã 5 - Îmbunãtãþirea informare cãlãtori corelat cu sistemul din Investiþii în transportul public urban mediului urban ºi conservarea, protecþia dotarea staþiilor de cãlãtori, e-tiketing, Crearea/reabilitarea/modernizarea ºi valorificarea durabilã a patrimoniului etc.) – 1,5 mil. euro spaþiilor publice urbane (strãzi Etapa 1 (depunerea aplicaþiilor pânã la cultural
nemodernizate, inclusiv data de 31 decembrie 2017)

4.2. Realizarea de acþiuni destinate reabilitarea/modernizarea utilitãþilor m Propuneri proiecte: 5.1 Conservarea, protejarea, promovarea îmbunãtãþirii mediului urban, revitalizãrii publice, zone verzi neamenajate, terenuri 
- sistem inteligent de monitorizare video ºi dezvoltarea patrimoniului natural ºi oraºelor, regenerãrii ºi decontaminãrii abandonate, zone pietonale ºi comerciale, 
bazat pe instrumente inovative ºi culturalterenurilor industriale dezafectate etc.)
eficiente de management al traficului Proiectul cu titlul „Dezvoltarea (inclusiv a zonelor de reconversie), 
(inclusiv Centru de comandã) – 2,5 patrimoniului cultural prin restaurarea reducerii poluãrii aerului ºi promovãrii m Propuneri de proiect:milioane euro; monumentului POªTA VECHE din mãsurilor de reducere a zgomotului.
- modernizarea infrastructurii, cãilor de - realizare investiþii posibile în Zona 2 municipiul Cãlãraºi" - 2,57 mil. euro
rulare aferente transportului public de Moldoveni (strãzi ºi trotuare zona blocuri 

m Propuneri de proiecte:cãlãtori: str. Bucureºti, parþial str. J11, J23 ºi J27, Cartier FNC, Cartiere 
l Axa prioritarã 9 -  Sprijinirea - regenerare spaþiu interurban – posibil Portului + parþial str. Independenþei – 7 Oborul Nou + Cãrãmidari – alegerea 
regenerãrii economice ºi sociale a Parc Dendrologic: alei pietonale, piste milioane euro; zonei se va face ca urmare a analizelor ºi 
comunitãþilor defavorizate  din mediul biciclete, trotuare, montare elemente activitãþilor care vor avea ca rezultat - reabilitare zona urbanã pietonalã pe urbanconstructive, etc. – 2 mil. euro Strategia de dezvoltare localã aferentã Bulevardul 1 Decembrie 1918 ºi zona 

zonelor marginalizate realizatã de cãtre  adiacentã - scopul este de modernizare a 
9.1 Dezvoltare localã plasatã sub GAL.zonei urbane pietonale ºi aplicarea 4.3. Oferirea de sprijin pentru 
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Firma canadianã de transport, SGT 2000, Cerinþele postului: ºofer transport marfã 
unul dintre principalii transportatori din (categorie CE), capabil sã conducã vehicule 
Canada, SUA ºi Mexic angajeazã 10 ºoferi pe pe distanþe mari (teritoriul Canadei ºi SUA), 
vehicule de mare tonaj pentru Canada. sã inspecteze vehiculele, sã facã raportãri, sã 
Condiþiile oferite sunt urmãtoarele: manipuleze încãrcãturile, sã transmitã 

documente vamale, sã coordoneze l durata contractului: nedeterminatã;
operaþiunile ºi clienþii.l data începerii contractului: în circa 6 luni;
Persoanele interesate pot trimite CV-ul pe l durata perioadei de probã: 3 luni;
adresa de e-mail: bogdana.petre@anofm.ro.l durata concediului anual plãtit: 10 zile;

l zile legale libere: 8; Pentru informaþii suplimentare ne puteþi 
contacta la nr. de telefon: 021/3110773 sau l salariul – în funcþie de distanþele parcurse; 
pe fax la nr: 021/3110772. o medie anualã de 50.000 dolari canadieni.

Începand cu facturile emise dupã data de 15.05.2017, clienþii 
ECOAQUA Cãlãraºi îºi pot plãti facturile de apã ºi canalizare 
extrem de simplu ºi rapid, prin intermediul terminalelor din 
magazinele cu siglã galbenã PayPoint din toatã þara. Acest 
lucru este posibil datoritã semnãrii unui acord de colaborare 
între PayPoint România, principalul operator de plãþi în 
numerar ºi încãrcare electronicã prin puncte de retail, ºi 
ECOAQUA Cãlãraºi, operatorul regional de apã ºi canalizare 
din judeþul Cãlãraºi.

Serviciul se adreseazã clienþilor ECOAQUA Cãlãraºi din 
localitãþile Cãlãraºi, Lehliu Gara, Fundulea, Lehliu Sat ºi 
Dorobanþu. Pentru a efectua o platã, clientul trebuie doar sã 
se prezinte cu factura în cel mai apropiat magazin cu semnul 
galben PayPoint ºi sã comunice vânzãtorului ce tip de platã 
doreºte sã efectueze. Dupã scanarea codului de bare de pe 
facturã, clientul menþioneazã suma pe care doreºte sã o 
plãteascã iar vânzãtorul va încasa banii în numerar ºi îi va 
oferi un bon cu toate detaliile tranzacþiei (data plãþii, suma, 
locaþia, furnizorul etc). Consumatorii nu sunt condiþionaþi de 
achiziþionarea unor articole din magazine ºi nu existã 
comisioane pentru tranzacþionãri, serviciul fiind gratuit. 

Cele mai apropiate magazine partenere PayPoint pot fi identificate 
pe site-ul companiei, la adresa www.paypoint.com/romania, 
sectiunea „Localizare comerciant", sau pe site-ul operatorului 
ECOAQUA www.ecoaqua.ro, secþiunea Anunþuri.  

PAYPOINT ROMÂNIA ºi 
ECOAQUA SA CÃLÃRAªI anunþã 

semnarea unui parteneriat

Firma canadianã de transport, 
SGT 2000, angajeazã 10 ºoferi pe vehicule 

de mare tonaj pentru Canada

Proiecte aflate în diferite stadii de lucru 
la nivelul Primãriei Municipiului Cãlãraºi pe 
Programul Operaþional Regional 2014-2020

Primãria comunei ªtefan Vodã, judeþul Cãlãraºi, organizeazã concurs 
pentru ocuparea urmãtoarelor funcþii publice de execuþie vacante:

1. Inspector, clasa I, grad profesional Asistent – Compartiment 
Contabilitate

Condiþii specifice:

-studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii 
superioare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau 
echivalenþã;

-vechime minimã în specialitatea studiilor: 1 an.

2. Inspector, clasa I, grad profesional Debutant – Compartiment 
Asistenþã Socialã

Condiþii specifice:

-studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii 
superioare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau 
echivalenþã;

-vechime minimã în specialitatea studiilor: nu este cazul.

3. Inspector, clasa I, grad profesional Superior – Compartiment Stare 
Civilã

Condiþii specifice:

-studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii 
superioare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau 
echivalenþã;

-vechime minimã în specialitate studiilor: 9 ani.

4. Referent, clasa a III-a, grad profesional Debutant – Compartiment 
Registru Agricol

Condiþii specifice:

-studii medii absolvite cu diplomã de bacalaureat;

-vechime minimã în specialitatea studiilor: nu este cazul.

Data propusã pentru proba scrisã: 26.06.2017, ora 10.00.

Concursul se va desfãºura la sediul Primãriei Comunei ªtefan Vodã, 
judeþul Cãlãraºi, strada Viorelelor, Nr. 114.

lubul Sportiv Fortus Cãlãraºi a fost - ªestacovschi Adrian – locul III (medalie 
prezent sâmbãtã, 20.05.2017, la de bronz) cat. 175 cm culturism classic 
Reghin unde s-a desfãºurat Cupa games seniori.C

României la culturism. La acest eveniment 
„Pe aceastã cale mulþumesc înca o datã au participat 3 sportivi ai clubului care au 
mass-mediei cãlãraºene ºi factorilor de obþinut rezultate foarte bune, câºtigând o 
rãspundere (Consiliul Judeþean Cãlãraºi, categorie ºi douã medalii de bronz.
Primãria Cãlãraºi, Direcþia Judeþeanã - Arpãºanu Lucian - locul I (medalie de 
pentru Tineret ºi Sport) care au fost aur) cat. 60 kg juniori mici;
întodeauna alãturi de noi." -  presedinte - Tãmaºan Florin - locul III (medalie de 
CS Fortus Cãlãraºi, Nelu Baºfalion.bronz) cat. + 85 kg juniori mari;

n perioada 12-14 mai a.c. s-a desfãºurat, la 
Bucureºti, Turneul Internaþional de Lupte pentru 
juniori 17-20 de ani. În competiþie au fost prezenþi Î

sportivi din 23 de þãri, printre care Rusia, Bulgaria, 
Norvegia, Suedia, Finlanda, Franþa, Austria, Grecia, 
Ucraina. CSM Cãlãraºi a fost reprezentat de 
luptãtorul Mihai Palaghia, component al lotului 
naþional de juniori, care a reuºit sã obþinã medalia 
de argint, la categoria 84 kg, fiind învins de 
campionul Ungariei. 
Aflat la prima participare la un Turneu 
Internaþional, sportivul cãlãrãºean a obþinut un 
rezultat remarcabil în faþa unui sportiv foarte 
puternic, fiind, de altfel, singura medalie de argint 
pentru lotul României. 

Tot anul acesta, Mihai Palaghia a fost medaliat cu 
aur în cadrul Campionatelor Naþionale de Lupte 
pentru juniori de la Craiova, dar ºi la Campionatul 
Naþional de Lupte U 23 de la Timiºoara, o categorie 
superioarã de vârstã. Mihai Palaghia a fost 
selecþionat în Lotul Naþional de Lupte pentru 
Juniori de la Craiova, unde se pregãteºte pentru a 
reprezenta România la Campionatele Europene de la 
Dortmund-Germania ce vor avea loc în perioada 
27.06 - 02.07.2017.
Prezent la eveniment alãturi de echipa CSM 
Cãlãraºi, directorul clubului, profesorul Dumitru 
Chirilã, a fost invitat de organizatori sã oficieze 
premierea sportivilor de la categoria 84 de 
kilograme, acolo unde Mihai Palaghia a luat argintul. 

O medalie de aur ºi douã de 
bronz pentru culturiºtii cãlãrãºeni, 

la Cupa României de la Reghin

PRIMÃRIA ªTEFAN VODÃ
Cod fiscal: 4133000; Tel/Fax 0242/536758; e-mail stefanvoda_cl@yahoo.com

ANUNÞ CONCURS ANGAJARE

Sportivul CSM Cãlãraºi, 
Mihai Palaghia, locul II la 
Turneul Internaþional de 

Lupte de la Bucureºti 

„Regina sportului cãlãrãºean“, 
Adriana Ailincãi, încã o medalie de 

aur pentru România ºi pentru Cãlãraºi
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Tiparul executat la:

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 MAI 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 30.05.2017 - Bloc 1, Bloc 2, Bloc 3, Bloc 12*, Bloc 12 MI, Bloc 16, Bloc 40 A, Bloc 40 B 
l 31.05.2017- Bloc 4, Bloc 5, Bloc 6, Bloc7, Bloc 8, Bloc 9, Bloc 10, Bloc11, Bloc 32 A, Bloc 32 B, Bloc 12AS, Bloc 20, Bloc 75G    

ANUNÞ CÃTRE LOCATARII DIN APARTAMENTELE  
MUNICIPIULUI CÃLÃRAªI ªI ORAªUL LEHLIU GARÃ              

DATORNICI ECOAQUA SA CÃLÃRAªI
ECOAQUA SA - SUCURSALA CÃLÃRAªI face apel cãtre locuitorii mai jos menþionaþi sã-ºi achite datoriile faþã de unitatea 

noastrã pentru a evita repercusiunile ce derivã din acþiunile viitoare care vor fi întreprinse pentru recuperarea acestora (plãþi 
suplimentare pentru acþionarea în judecatã, taxe executori judecatoreºti ºi, în ultimã instanþã, executarea silitã).

· Proiectarea ºi executarea de lucrãri în domeniul alimentãrii cu apã, · Execuþie de lucrãri de reþele de apã ºi canalizare
canalizare ºi epurare ape uzate; · Verificãri la cerere a instalaþiilor interioare
· Pregãtirea ºi supervizarea tehnicã a lucrãrilor din domeniul apei ºi · Evacuarea apei din subsolul blocurilor

canalizãrii-epurãrii; · Închirieri utilaje de excavat (buldoexcavator) ºi de transport materiale
· Verificarea metrologicã a apometrelor; · Analize fizico chimice
· Vidanjarea foselor;

Tarifele utilizate de ECOAQUA SA Cãlãraºi pentru aceste prestãri · Preluarea apelor uzate în puncte fixe în cadrul staþiilor de epurare;
de servicii pot fi analizate accesând website: · Închirieri de utilaje sau autospeciale specific activitãþilor din 
www.ecoaqua.ro/tarife-servicii-conexe.domeniul apei ºi canalizãrii.

ECOAQUA SA Cãlãraºi efectueazã prestãri de servicii 
contra cost pentru populaþie ºi agenþi economici

În afara produselor ºi serviciilor de bazã, ECOAQUA S.A Cãlãraºi dispune de personal 
calificat pentru realizarea ºi altor prestãri de servicii contra cost, dupã cum urmeazã:
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Cãlãraºi)  ºi ªcoala Generalã „Sv. Kiril ºi Secretariatul Comun al Programului Interreg 
Metodii", din satul  Kalipetrovo (districtul V-A România – Bulgaria din cadrul Biroului 
Silistra), cu scopul promovãrii  în rândul Regional pentru Cooperare Transfrontalierã 
elevilor a rezultatelor obþinute prin Cãlãraºi pentru graniþa România – Bulgaria 
implementarea proiectelor finanþate prin (BRCT Cãlãraºi) a continuat tradiþia 
programele de cooperare transfrontalierã sãrbãtoririi Zilei Cooperarii Europene ºi în 
România – Bulgaria ºi conºtientizãrii  anul 2016, prin organizarea unor acþiuni atât 
importanþei cooperãrii teritoriale europene. în Bulgaria cât ºi în România, sub motto-ul 

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

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

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

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

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

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

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

Ziua Cooperãrii Europene 2016

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

Pasagerii ºi bicicliºtii au gratuitate!

SC Coslo - Zinca SRL Cãlãraºi

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

Relaþii la telefon 0734.99.00.11

O cursã dus: 

21  
minute!

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

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

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

O ursã dus: c

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%

VINDE: Fungicide ºi insecticide pentru tratat seminþe ºi culturi înfiinþate.

SC LUNCA SLOBOZIA
COMERCIALIZEAZÃ

Sãmânþã porumb, Sãmânþã floarea soarelui, 
Sãmânþã lucernã, Sãmânþã soia, Sãmânþã mazãre

Producãtori: Pionner, Monsanto, KWS, Saaten Union, 
Maisadour Semences, Procera, Singenta, Fundulea.

Contact: Telefon: 0722/771693 sau 0728/960470; Tel/Fax: 0243/236423; E-mail: lunca_il@yahoo.com

VINDE: Fungicide ºi insecticide 
pentru tratat seminþe ºi culturi înfiinþate.

COMERCIALIZEAZÃ
Sãmânþã porumb, Sãmânþã floarea soarelui, 

Sãmânþã lucernã, Sãmânþã soia, Sãmânþã mazãre

Producãtori: Pionner, Monsanto, KWS, Saaten Union, 
Maisadour Semences, Procera, Singenta, Fundulea.

Contact: Telefon: 0722/771693 sau 0728/960470; 
Tel/Fax: 0243/236423; E-mail: lunca_il@yahoo.com

SC LUNCA SLOBOZIA
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